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Abstract                                                                                                               

Nyanlända elever i ordinarie undervisning börjar allt mer bli ett vanligt fenomen i de 
svenska skolorna. Med hjälp av intervjuer med nyanlända elever och skolpersonal är 
det övergripande syftet med denna rapport att undersöka hur skolor arbetar med att 
inkludera nyanlända elever i ordinarie undervisning och hur de inblandade upplever 
arbetet. Syftet är även att se i vilken utsträckning skolorna tillämpar och strävar efter 
att leva upp till lagen om ”En skola för alla” (”likvärdig utbildning”). Den tidigare 
forskningen har klargjort en tydlig bild av de brister som existerar i statens och 
skolledningens arbete med de nyanlända eleverna och deras förberedelse inför 
ordinarie undervisning.  Där var slutsatsen att skolorna inte uppfyller lagen om "en 
skola för alla" som innefattar principen om rätten till "likvärdig utbildning". 

 
Strävan med denna rapport har varit att bygga upp en förklaringsmodell till varför de 
nyanlända eleverna som grupp presterar sämre gentemot deras klasskamrater. 
Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus (1999) teorier om kapital (symboliskt- och 
ekonomiskt kapital) och dess effekt på en elevs inkludering (skolframgång). 
Dahlstedt och Hertzbergs (2007) begrepp ”Den sociala reproduktionens logik” och 
”social exkludering” samt Skidmores (2004) teori om att det finns tre paradigmer på 
inlärningssvårigheter (”psykomedicinska synen”, ”sociologiska synsättet” och 
"organisatoriska”) har använts för att stödja rapportens teori om att kapitaltillgång är 
starkt förknippat till skolprestation. 
 
Majoriteten av informanter från de intervjuade skolorna ansåg att lärarkåren i skolan 
tar sitt ansvar och gör det bästa de kan med de allt för begränsade resurserna som de 
har tillgång till, där inkluderingsprinciperna präglar dess tillämpning.  Alla 
informanter från de intervjuade skolorna ansåg att deras skola varken lever upp till 
”en skola för alla” lagen inklusive principen om ”likvärdighet”.  De strävar efter att 
leva upp till skollagen men bristen på ekonomiska- och mänskliga resurserna lägger   
alltför stora hinder i vägen. En röd tråd genom alla intervjuer var språkets betydelse 
och hur viktigt de nyanlända elevernas sociala nätverk var för utveckling av det 
svenska språket. Avsaknaden av begrepp, erfarenheter och brister i det svenska 
språket medför att de nyanlända eleverna inte har samma möjlighet till att kunna 
prestera och innhämta information i undervisningen i samma utsträckning som de 
etniskt svenska eleverna. Vidare framkom det att de ekonomiska kapitalen spelade en 
avgörande roll för den nyanlända elevens integrationsprocess. Detta då tillgången till 
ekonomiskt kapital gör att det lättare för dem att inskaffa sig socialt kapital och på så 
sätt få det kulturella kapitalet på köpet. 
 
 

 

 

Nyckelord: Nyanlända elever, inkludering, kapital, skolprestation, ”En skola för 
alla”.  
 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning och övergripande syfte………….………………………..........…5 

1.Bakgrund………………………………………………………........................8 

1.1Kritik som har lyfts fram gällande hanteringen med ”nyanlända elever”….........8 

3. Tidigare nationell- och internationell 
forskning...................................11 

     3.1 Val av underlag……………………………………………….........................11 

     3.2 Dominerande forskningsområden gällande nyanlända elever……………......11 

     3.3  Framväxten av ”inkluderingstanken”…………………………………….….12 
     3.4 Definitionsproblematiken………………………………………………….....14 
           3.4.1 Definitionsproblematiken ur ett internationellt perspektiv………….….15 
3.5.1Synen på ”normalitet” och dess följder ……………………….………...……. 17 

3.6Internationella utblickar………………………………………..………...…..…..21 
4. Syfte………………………………………………………………,…23 
    4.1 Frågeställningar………………………………………………………..….…..24 
    4.2 Avgränsningar …………………………………………………….….….........24 
    4.3. Begreppsförklaringar……………………………………………….………...24 
          4.3.1 Svårigheter i svenska språket…………………………………………...24 
          4.3.2 En skola för alla…………………………………………………………24 
          4.3.3 Inkludering av elever i behov av särskilt stöd…………………………..24 
          4.3.4 Nyanlända elever………………………………………………………..35 
5. Utgångspunkter och metodologi………………………………….. 25   
     5.1 Teoretiska utgångspunkter…………………………………………………....25 

           5.1.1  Kapital påverkar inkludering………………………………………… .26 

    5.2 Val av metod för varje delstudie……………………………………………....28 

           5.2.1. Val av intervjuform för båda delstudierna: kvalitativa intervjuer……...28 

           5.2.2 Hur beskriver skolpersonal vid två skolor i X kommun sina erfarenheter 
av skolans arbete med nyanlända elevers inkludering?............................29 

                              5.2.2.1 Urval av skolor………………………………………......29 

                              5.2.2.2 Urval av intervjupersoner………………………………..29 

                                         5.2.2.2.1 Kort bakgrundsinformation om skolpersonalen .30 

5.2.3 Hur upplever de nyanlända eleverna skolans insatser? Bland annat skolans 
inkluderingsstrategier i  kommun?..............................................................................30 

       5.2.3.1 Urval av intervjupersonerna…………………………………………….30 

       5.2.3.2  Kort bakgrundsinformation gällande  de nyanlända eleverna………….30 



3 

 

 
 

 

 

 

5.3 Genomförande…………………………………………………………………...31                   

      5.3.1 Semistrukturerad intervju………………………………………………….32 

      5.3.2 Etiska reflektioner…………………………………………………………32 

    5.3.3 Övervägningar kring metoderna……………………………………………............32 

5.4 Studiens tillförlitlighet…………………………………………………………. 33 

6.Resultat……………………………………………………………….…………..34 

   6.1. Delstudie 1: Hur beskriver skolpersonal vid två skolor i X kommun sina 
erfarenheter av skolans arbete med nyanlända elevers inkludering?.................34 

         6.1.1.  Skolornas upptagningsområde……………………………………….....35 

         6.1.2 Delförklaringar till de nyanlända elevernas skol(o)framgång…………...35 

                6.1.2.1 Symboliskt kapital: Socialt kapital..................................................35 

                   6.1.2.2 Symboliskt kapital: kulturellt kapital…..……………………….36 

                   6.1.2.3 Symboliskt kapital – språkets betydelse………………………...38 

                  6.1.2.4 Ekonomiskt kapital – begränsar tillgång till symboliskt  kapital..39 

                             6.1.2.4.1 Skolans ekonomiska resurser…………………………..39 

                             6.1.2.4.2 Den nyanlända elevens ekonomiska resurser…………..41 

          6.1.3 ”Lika barn leker bäst”…………………………………………………..42 

          6.1.4 Vägen från förberedelseskola till ordinarie undervisning –  Kunskapsredo  
för   betygsbedömning? ..........................................................................42 

          6.1.5 Likvärdighetsprincipen, principen om ”en skola för alla” och inkludering, 
som både mål och medel………………………………………………..43 

          6.1.6 Skola A:s och Skola B:s extra insatser………………………………….44 

          6.1.7. Sammanfattande slutsatser……………………………………………..45 

6.2 Delstudie 2: Hur upplever nyanlända elever skolans 
inkluderingsinsatser?...................................................................................................46 

       6.2.1 De nyanlända elevernas syn på skolans insatser………………………….46 

                 6.2.1.1 De nyanlända elevernas syn på skolmiljön………………………47 

    6.2.2 Delförklaringar till de nyanlända elevernas skol(o)framgång - inom ramen   
för  inkluderingsarbetet…………………………………………….……....48                                       
6.2.2.1 Symboliskt kapital: Socialt- och utbildningskapital………………..48 

             6.2.2.2 Symboliskt kapital: Kulturellt kapital och språkets betydelse…….49 

              6.2.2.3 Ekonomiskt kapital – viktig för integrationsprocessen………...…50 

      6.2.3 De skolframgånsrika nyanlända eleverna…………………………………51 

      6.2.4 Sammanfattande slutsatser………………………………………………...51 

7. Diskussion………………………………………………………………………...52 
    7.1. Metoddiskussion……………………………………………………………..52 

    7.2 Inkludering, ”En skola för alla”, ”likvärdighet” - En fråga om resurser!.........52. 



4 

 

 
 

 

 

 

    7.3 Bidragande faktorer till den nyanlända elevens svaga skolprestation: kapital     
reproducering och social exkludering…………………………………………….53 

    7.4 Skolornas utformning- dömer ut elever i förhand?...........................................55 

    7.5 Några åtgärder som kan tillämpas för att minimera de negativa utfallen….….57 

8 Referenser……………………………………………………………...…………59 
9. Bilagor…………………………………………………………….…62 

 

 

 

Förord  

Jag vill uttrycka min tacksamhet mot alla som har bidragit till denna rapport, utan er 
hade det inte varit möjligt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning och övergripande syfte                       
Under vårtermin 2011 genomförde jag min VFU praktik på en grundskola i en 
mellanstor stad i Norra Sverige. Denna skola var präglad av stark etnisk mångfald. 
Under denna VFU praktik kunde jag inte undgå att märka att många av eleverna hade 
”svårigheter med det svenska språket” (Definition av begreppet finner man på sid 
18). Majoriteten av dessa elever hade en utländsk bakgrund eller var nyanlända i 
landet, så kallade nyanlända elever. Med begreppet ”nyanlända elever” menas kort 
sagt elever som inte har det svenska språket som modersmål, med andra ord har 
invandrat till Sverige av olika skäl och har därför inte bemästrat språket fullt ut. De 
står även inför utmaningen att börja grund- eller gymnasieskolan (Skolinspektionen 
2009, s8).  Mina möten med nyanlända elever väckte min nyfikenhet och jag började 
fundera hur eleverna anpassar sig till den ordinarie undervisningen och om de får alla 
resurser som krävs för att hjälpa dem med denna anpassning. 

 

I den skolan som jag hade min praktik på, hade antalet nyanlända elever ökat 
dramatiskt under de senaste åren. Denna ökning är dock inte bara ett regionalt 
fenomen utan mer ett nationellt, då inkludering av fler nyanlända i ordinarie 
undervisning har allt mer blivit ett vanligt inslag i den svenska skolan. Exempelvis 
fanns det år 2009 cirka 8800 elever som hade beteckningen ”nyanländ elev” i Sverige 
och denna siffra har i dagsläget stigit allt mer (Skolinspektionen 2009).  
Skolinspektionens rapport från 2009 presenterar statistik från SCB och menar att av 
Sveriges 290 kommuner tog 269 av dem emot nyanlända elever. Samma år fanns det 
906189 elever i grundskolan varav 6061 av dessa elever var så kallade nyanlända 
elever, varvid 1172 av de nyanlända eleverna gick i årskurs 8 och 9.    

 

Detta fick mig att fundera kring hur skolorna hanterar dessa förändringar. Hur 
skolorna på bästa sätt arbetar med att hjälpa dessa nyanlända elever att överkomma 
sina språkliga hinder och nå kunskapsmålen med inkludering som verktyg. Detta 
eftersom Svenska Unescorådet och Specialpedagogiska institutionen betonar 
likvärdighet och inkludering som de två främsta pelarna i den svenska 
undervisningens utformning och menar att ”Det handlar om likvärdighet men olika 
vägar: Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla." (Svenska Unescorådet & Specialpedagogiska institutet 2008, sid 6) 
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För att hjälpa de nyanlända eleverna att överkomma sina språksvårigheter och uppnå 
kunskapsmålen måste den svenska skolan – med inkludering som bas- utforma nya 
verktyg, stöd och undervisningsmetoder. Eftersom när det kommer till mottagning av 
ny kunskap ställs de elever med svenska språksvårigheter (i både muntlig och 
skriftlig form) inför stora hinder. De konsekvenser som jag märkte under min praktik- 
som inträffade under vårterminen 2011- var att dessa språkhinder bidrog till att 
många av de nyanlända eleverna och eleverna med utländsk bakgrund utvecklade ett 
lågt självförtroende. Detta har i sin tur lett till att många av dem känner sig helt 
omotiverade gällande skola, utbildning, betyg och framtiden. En annan vanlig 
konsekvens jag uppfattade var att många av dessa elever valde att inte vara aktiva 
under många moment som innebar att man skulle jobba i grupp eller inhämta 
information via böcker och internet.   

 
En SO-lärare på skolan berättade under en intervju att de nyanlända eleverna slussas 
allt snabbare från språkskola till den ordinarie undervisningen. Detta har medfört till 
att klasserna allt mer består av elever med språksvårigheter, då närmare 50 % av 
eleverna i de klasser jag byggde min rapport kring har utländsk bakgrund. Läraren 
ansåg att språket var den dominerade bidragande faktorn till varför de nyanlända 
eleverna eller elever med utländsk bakgrund inte kan nå samma betyg som svenska 
elever. Motivation, hur mycket tid eleven är villig att lägga ner på skolarbetet och på 
att lära sig språket menar läraren är nyckelingredienser för att lyckas bra i skolan. 
Dock menar läraren att begreppet lyckas i skolan innebär olika för olika elever, att 
lyckas bra för en nyanländ elev är när eleven har G i alla ämnen, medan att lyckas bra 
för en svensk elev innebär VG/MVG. Med detta ville läraren få sagt att oavsett hur 
duktiga och smarta de nyanlända eleverna är så bidrar deras bristande 
språkfärdigheter att de inte har samma förutsättningar som svenska elever att nå 
högre betyg. 
 
Detta kan vara delförklaring till resultatet från PISA:s internationella undersökningar 
från 2009, som visar att Sverige tappar både i kunskap och likvärdighet. Svenska 
elevers kunskap i läsförståelse har dramatiskt försämrats med åren, där landet har gått 
från topplacering till att ligga på 15e plats, med en minskning på 19 poäng.  Denna 
nedgång gäller både för låg- och högpresterande elever, dock främst hos pojkar, och 
de med utländsk bakgrund. Vidare visar PISA resultaten från 2009 att var femte elev 
inte når upp till den grundläggande nivån i läsning, som krävs för att kunna 
tillgodogöra sig annan kunskap (Skolverket 2010). Ytterligare visar PISA:s 
undersökningar från 2009 att Sveriges kunskap gällande naturvetenskap och 
matematik har försämrats dramatiskt. Jämfört med PISA undersökningarna från 2003 
har Sverige tappat 15 poäng i matematik och ligger nu på en genomsnittlig nivå. 
Medan i naturvetenskap ligger Sverige 6 poäng under OECD- genomsnittet och 
utvecklingsriktningen är nedgående. Av Sveriges elever är det idag närmare 20 % 
som inte når upp till en grundläggande nivå i naturvetenskap (Skolverket 2010). 
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Denna negativa trend innefattar också nivån av likvärdighet i skolan, där Sverige har 
förlorat sin topposition när det gäller likvärdighet. PISA visar även att Sverige har, i 
jämförelse med andra länder, alltmer växande skillnader mellan hög- och 
lågpresterande elever och en förstärkt innebörd av elevers socio-ekonomiska 
bakgrund. Samt har klyftan mellan hög- och lågpresterade skolor ökat.  Vidare visar 
en granskning från Skolinspektion (2009) att de nyanlända elever inte alltid får den 
likvärdiga utbildningen som ”en skola för alla” begreppet syftar på. Då de har 
upptäckt brister i utbildningen i flertalet av de 14 granskade kommunerna. Bland 
annat har Skolinspektionen (2009) kartlagt att de nyanlända eleverna inte får 
likvärdiga möjligheter att uppnå skolans mål och att de stängs ut ur skolans och 
samhällets gemenskap. Fortsättningsvis menar Skolinspektionen (2009) att de 
nyanlända elevernas ämnes- och språkkunskaper inte tas vara på som de bör göra. 
Granskningens resultat visar att i många av fallen har skolorna misslyckats med ett av 
deras viktigaste uppdrag, vilket är att främja och stimulera det mångkulturella och 
motverka diskriminering, då många av skolorna i själva verket utgör starten på och 
stärker exkludering och segregering. Avsaknaden av begrepp, erfarenheter och brister 
i det svenska språket medför att de nyanlända eleverna inte har samma möjlighet till 
att kunna prestera och inskaffa kunskap i undervisningen i samma utsträckning som 
de etniskt svenska eleverna. 
 
Därför kommer det inte som någon större chock att den största olikheten i 
skolresultaten är skillnaden mellan etniskt svenska elever och elever med utländsk 
bakgrund som är födda utanför Sveriges gränser. Elever med utländsk bakgrund som 
är födda i och utanför Sverige presterar som grupp sämre än etniskt svenska elever i 
alla teoretiska ämnen (Skolverket 2010). Exempelvis 30 % av elever med utländsk 
bakgrund som är födda i Sverige når inte upp till en grundläggande läsnivå, och 48 % 
för de elever som är födda utomlands. Medan för etniskt svenska elever ligger siffran 
på 14 % (skolverket 2010).  En del av skillnaderna kan förklaras med att elever med 
utländsk bakgrund kommer i större utsträckning från familjer med lägre socio-
ekonomisk status än infödda elever, har en större andel lågutbildade föräldrar, har en 
högre andel föräldrar som är arbetslösa och har i högre grad föräldrar som har 
svårigheter med det svenska språket. Detta medför att elever med utländsk bakgrund 
talar i högre utsträckning ett annat språk hemma (föräldrarnas språk), vilket medför 
negativa konsekvenser på språkutvecklingen och läsförståelsen (Integrationsverkets 
rapportserie 2007:05). Barn som är bofasta i områden som har stor kvot barn med 
utländsk bakgrund, oavsett om barnet är etnisk svensk eller har en utländsk bakgrund, 
är i större mån obehöriga till gymnasiet till skillnad mot barn som bor i andra 
områdestyper (Integrationsverkets rapportserie 2007:05). Detta kan delvis förklaras 
av enligt mig av Bourdieus teori (mer om det i kapitel 3) som säger att människans 
ställning i sin omgivning eller i samhället skapas genom samspel mellan bestämda 
rådande normer inom fältet han/hon lever i, individens habitus och individens sociala, 
- ekonomiska – och kulturella kapital (Bourdieu 1999). Denna sociala ställning är en 
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del av samhällets sociala reproduktion, som skolan omedvetet bibehåller, vilket har 
lett till att många elever med utländsk bakgrund känner sig socialt exkluderade 
(Dahlstedt m.fl., 2007) 
 

Diskrimineringen och synen på de nyanlända eleverna som något ”avvikande” och 
effekterna dessa faktorer har på de nyanlända elevernas (och generellt eleverna med 
utländsk bakgrund) skolprestation är något som även Integrationsverket diskuterar i 
sin rapport från 2007 - ”Integrationspolitikens resultat – På väg mot ett samlat system 
för uppföljning och analys vid 16 statliga myndigheter”. Där menade de att det finns 
ett sammanband mellan låga betyg och ”invandrartäta” bostadsområden. En av 
rapportens slutsatser var att om man bor i ett invandrartätt område minskas chanserna 
att eleven bemästra det svenska språket, eftersom det handlar mycket om den 
ekonomisk-sociala situationen eleven och dennes familj befinner sig i. Exempelvis 
kan trångboddhet ha negativ påverkan både på nyanlända utrikes födda samt barn 
med utländsk bakgrund när det gäller möjligheterna att hantera sitt skolarbete. Hinder 
och svårigheter för att lära sig det svenska språket inverkar liksom förekomst av 
nedsättande- och kränkande behandling. 

 
FN konventionen om barnets rättigheter - som Sverige har ratificerat - styrker vikten 
av att ge alla barn en likvärdig och användbar utbildning, då den omfattar rättigheten 
att ge varje barn tillgång till nyttig och allmän utbildning, yrkesutbildning samt 
yrkesvägledning, dessa rättigheter är även de nyanlända elevernas rättighet (FN:s 
konvention om barnets rättigheter, artikel 2 och 28). Generellt så tar de svenska 
styrdokumenten - exempelvis både LPO 94 och av Svenska Unescorådet & 
Specialpedagogiska institutet (2007) – upp begreppet ”inkludering” som något 
eftersträvansvärt och betydelsefullt i skolan och allmänt i samhället. Då likvärdighet 
och inkludering är fundamenten för en framgångsrik utbildning och utjämning av 
sociala skillnader, kan dessa negativa resultat ses vara en följd av kombinationen av 
försämrad likvärdighet och ineffektiv hantering av det ökande antalet av nyanlända 
elever i undervisningen. 
 
Med detta som bakgrund och med hjälp av dessa begrepp ”inkludering”, ” En skola 
för alla” (”likvärdig utbildning”) , och ”elever i behov av särskilt stöd” är det 
övergripande syftet med denna studie att undersöka hur några skolor arbetar för att 
inkludera nyanlända elever och hur de inblandade upplever arbetet. 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel har jag valt att inkludera tidigare studier från skolinspektionen och 
skolverket som inte faller under kategorierna ”akademiska avhandlingar” och 
”referee-granskade” vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 
Jag har valt att inkludera dessa studier med i rapporten eftersom jag anser att deras 
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bidrag är viktiga för förståelsen och insynen till de nyanlända elevernas nuvarande 
skolsituation. Dessa källor lyfter fram problematiken och kritiken av hanteringen med 
de nyanlända eleverna i ordinarie undervisning. Dock i och med att dessa studier inte 
är lika vetenskapligt legitima så har jag mer använt dem för att bredda rapportens 
perspektiv och ge läsaren en tydligare bild över hur dagens situation för de nyanlända 
eleverna ser ut, samt lyfta fram responsen som hanteringen av de nyanlända eleverna 
har fått i de svenska skolorna från staten. 
 
 

2.1 Kritik som har lyfts fram gällande hanteringen med ”nyanlända 
elever”                                                                                                                                             
All forskning är enhetlig i slutsatsen att de nyanlända eleverna möter stora och tuffa 
hinder när de ska börja ordinarie undervisning. Mycket av dessa svåra utmaningar 
grundar sig på skiljaktigheter i föräldrarnas utbildningsbakgrund, socio-ekonomisk 
skikt gällande arbete, sociala kontakter och bostad, samt elevens utbildningsbakgrund 
innan flytten till Sverige. Forskning visar på att dessa faktorer spelar en framstående 
och väsentlig roll när det kommer till elevernas integrering och prestation i skolan 
(Szulkin 2007). Vidare menar Runfors (2003) att det dessa faktorer även påverkar 
lärarnas odds, förutsättningar och motivation till samarbete med hemmet. 

 

I syfte för att finna förklaringsorsaker till de nyanlända elevernas negativa 
skolprestation- gällande exempelvis betyg och språkinlärning- utförde Skolinspektion 
en granskning på ett antal skolor. Granskningens resultat framställdes i rapporten 
”Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö” 
(2009), och pekar på att mycket av ”skulden” – till hur de nyanlända elevernas 
skolsituation ser ut- kan läggas på skoledningen och deras arbete med de nyanlända 
eleverna. Rapporten målar upp en tydlig bild av karakteristiskt undervisning av låg 
standard, där segregationen mellan de nyanlända eleverna och resterande eleverna var 
ett allt för vanligt inslag i undervisningen. Detta åtskiljande motverkar inte bara 
integrationen och samspelet mellan de nyanlända eleverna och resterande elever utan 
försvårar även det sociokulturella lärandet från att äga rum. Skolinspektionen (2009) 
menar att – ”De flesta elever placeras oreflekterat i någon form av introduktionsklass 
där undervisningen är enhetlig utan hänsyn till individuella förutsättningar och där 
de hålls kvar för länge. I några skolor organiseras nyanlända elever i grupper så att 
dessa utgör en egen ”skola i skolan” eller till och med en egen skola utanför skolan, 
med isolering som följd. Elever i dessa grupper är tämligen okända för personal och 
elever i övriga skolan. Ett vanligt misstag är att skolorna arbetar för att integrera 
nyanlända utan att låta arbetet omfatta de elever som redan finns i skolan” 
(Skolinspektionen 2009:3, sid 7). Utöver detta riktar rapporten även kritik mot att ett 
alltför högt antal lärare från lärarkåren saknar den pedagogiska- och 
kunskapskompetensen som behövs för att de ska kunna bemöta de nyanländas behov 
och varierande förutsättningar. Vidare riktar Skolinspektion (2009) kritik mot 
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otillräckligheten av kommunala policydokument eller policyplan på hur kommunerna 
och skolorna ska ta emot de nyanlända eleverna, där det även brister i gemensamma 
riktlinjer och kompetensutveckling, samt lärare och rektorernas bristfälliga kunskaper 
gällande regelverken för hur de ska bemöta och arbeta med de nyanlända eleverna. 

 

En skarp kritik som även har lyfts fram i rapporten från Skolinspektionen (2009) är 
att kommunerna alltför ofta placerar eleverna i introduktionsklasser där 
undervisningens utformning ser likadant ut för alla elever oavsett de nyanlända 
elevernas olika utbildningsbakgrunder, förutsättning och behov. För att den nyanlända 
eleven ska kunna utveckla nya kunskaper på bästa möjliga sätt så måste skolorna ta 
den nyanländas tidigare kunskaper och utbildningsbakgrund i beaktande och utgå 
från det i undervinsingen. ”Förhållningssättet bör utgå från begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet och betona vad eleven faktiskt kan” – 
(skolinspektionen 2009:3, sid7). Dock visar granskningen att majoriteten av skolorna 
hade som utgångspunkt vad eleven inte kunde istället för att lägga fokuseringen på att 
arbeta med att vidareutveckla elevens tidigare kunskaper. 

 

Kritik från Skolinspektionen (2009) har även lyfts fram gällande utförandet av och 
självaste tanken med förberedelseklasserna och IVIK. Skolinspektionen (2009) menar 
bland annat att de nyanlända eleverna går alltför länge i de avskilda och segregerade 
förberedelseklasserna, vilket i sin tur motverkar integration och stärker känslan av 
utanförskap. Vidare kritiserar Skolinspektionen (2009) den dåliga tillgången till 
handledning på elevens modersmål och menar att den är otillräcklig. Ytterligare har 
det framkommit vid intervjuer och observationer med de nyanlända eleverna att de 
känner sig segregerade från resten av eleverna och att de blir utsatta för kränkningar. 
Dessutom upplever de nyanlända eleverna att de inte blir respekterade och att 
omgivningen inte tar hänsyn till deras bakgrund och kultur. Vidare konstaterar 
skolinspektionen (2009) att de nyanlända eleverna inte får den utbildningen som de 
har rätt till enligt ”likvärdighetsprincipen”. Summan av skolinspektionens (2009) 
besiktning visar att de skolor som stod i centrum för inspektionen behöver investera 
mer på resurser, tid och insatser för att de nyanlända eleverna ska få samma möjlighet 
till att uppnå de nationella målen och uppfylla “likvärdighetsprincipen”. 

 

I Lärarnas Nyheter, en tidning riktad till lärare, har Dan Gaversjö publicerat en artikel 
som heter ”Hjälp Nyanlända elever” (2011). Där skriver Gaversjö (2011) att Sveriges 
betygssystem och dåliga integrationspolitik slår hårdast mot de nyanlända eleverna. I 
artikeln hänvisar Gaversjö (2011) till "Ung och Tryggs" senaste forskningsrapport, 
”Kampen för att bli Någon” (2011) som genom intervjuer med förortsungdomar har 
kommit fram till att skolan spelar den framträdande rollen i skapandet av ens 
självkänsla och framtida framgång. En lyckad skolgång minskar ungdomars 
drivkrafter för att begå brott, motverkar utanförskap och främjar framgång i 
samhället. Gaversjö (2011) skriver att anledningen till varför elever med utländsk 
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bakgrund speciellt nyanlända elever presterar sämre i skolan beror mer på strukturfel 
än på dåligt elevunderlag. Gaversjö (2011) hänvisar till Ung & Tryggs forskning av 
åtta så kallade invandrartäta skolor och funnit stora klyftor mellan elever som har bott 
i Sverige i kort eller lång tid. Ett exempel är Ryaskolan i Biskopsgården i Göteborg, 
där de elever som har bott i Sverige i över 5 år har i genomsnitt 195 poäng medan de 
elever som har bott i Sverige i mindre än 5 år har bara i genomsnitt 70 poäng. 
Liknande exempel finner man på Hjällboskolan i Angered.  Med detta vill Gaversjö 
(2011) få sagt att det som är avgörande för skolprestation är antalet år i skolan och 
inte självaste området. Gaversjö (2011) menar att många segregerade och 
invandrartäta skolor präglas av ett ständigt intag av nyanlända elever, där dessa elever 
bär på begränsade språkkunskaper och varierande utbildningsbakgrund.  För att sedan 
efter en kort introduktion börja i den ordinarie undervisningen och få betyg utifrån 
samma kriterier som de elever som har bott i Sverige hela sitt liv, trots att de inte har 
samma grundförutsättningar. Det här menar Gaversjö (2011) är det ”systemvidriga 
särskiljandet av unga människor börjar” och att vi lägger skuldbördan på 
ungdomarna och lärarkåren när det egentligen är ett systemfel i integrationsarbetet 
och integrationspolitiken. Lösningen är enligt Gaversjö (2011) att mer resurser bör 
investeras på att främja en mer hjälpande och flexibel skolform.  Gaversjö (2011) 
avslutar artikeln med att säga att de svenska skolorna bör vara försiktiga och 
varsamma och med att släppa in de nyanlända eleverna i ordinarie undervisning innan 
de har kunskapsförutsättningarna bemöta betygskriterierna samt självkänslan för att 
bli bedömd. 
 
Om skolan misslyckas med hanteringen och anpassningen till det mångkulturella 
samhället som vi idag lever i, kan känslan av ”vi” mot ”dem” förstärkas bland elever, 
vilket i sin tur kan medföra förödande effekter för samhället som stort. Detta skriver 
Masoud Kamali i sin artikel ”Skolböcker och kognitiv andrafiering” (2006) efter en 
analysering av läroböckernas innehåll och en diskursanalys av läroböcker i 
religionskunskap och historia för grund och gymnasieskolan. Kamalis (2006) 
konklusioner var bland annat att religionsböckerna var starkt konstruerade utifrån en 
kristocentrisk inställning i jämförelse med de andra religionerna, samt att 
historieböckerna beskrev världshistorian med ett västcentriskt förhållningssätt som 
utgångspunkt. Detta menar Kamali (2006) är en aspekt av det symboliska våldet som 
förekommer inom skolans värld och som vidmakthåller den allmänt spridda och 
gällande klassificeringen av ”vi” och ”dem”, samt även vidmakthåller synen på vad 
som är ”normalt” och med det vad som är ”avvikande”. Skolböckerna bekräftar och 
förstärker den redan starkt existerande inställningen, om att den kristna- och 
västerländska kulturen och tänkandet är normen. Där de eleverna som faller utanför 
normens gränser exkluderas, stigmatiseras och förväntas prestera lägre gentemot de 
elever som befinner sig inom normens ramar.  De nyanlända eleverna tillhör den 
gruppen som löper störst risk att hamna utanför normens gränser menar Kamali 
(2006). Detta menar Kamali är ett resultat av att majoriteten av dessa elever kommer 
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från länder som innehar ”andra” kulturer, religioner och sociala koder etc. och blir 
därför automatiskt placerade i ”dem” kategorin.  Dessa ”andra” elever blir då de 
visibla ställföreträdarna för det ”avvikande” som man får kunskap om i skolböckerna 
och i klassrummet (Kamali 2006). Detta lägger upp svåra hinder för vägen mot en 
likvärdig utbildning och samhällets- och skolornas integrationsarbete. 

3.  Tidigare nationell- och internationell forskning.                      
I detta kapitel kommer jag presentera de dominerande forskningsområdena kring de 
nyanlända eleverna, både utifrån ett nationellt- och internationellt perspektiv. 
 
3.1 Val av underlag. 
Jag har gjort ett medvetet val att låta Nihad Bunars forskningsrapport ”Nyanlända 
och lärande- en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan” 
(2010) vara tyngdpunkten i genomgången av tidigare forskning. Detta för att Bunars 
(2010) hänvisar till omfattande tidigare forskningar, både nationella och 
internationella studier. Bunars (2010) ger en klar och övergripande bild över hur 
situationen är för nyanlända elever runt om i världen, inklusive Sverige och väger och 
ställer de olika forskningarna mot varandra. Man kan säga att Bunars rapport (2010) 
är en sammanställning och en sammanfattning av en mängd olika forskning och 
studier, vilket underlättar att man inte styr sig i blindo och drunknar i 
informationsmängden som existerar.  För att erhålla olika perspektiv, kunskap, teorier 
och information kommer jag även presentera tidigare forskning inom det 
utbildningsvetenskapliga forskningsfältet och inkluderar därför även forskning från 
andra institutioner utöver de pedagogiska. 
 
3.2 Dominerande forskningsområden gällande nyanlända elever. 
I internationell forskning beträffande nyanlända elever står de kvalitativa metoderna, 
med deltagande observationer, intervjuer och policyanalyser i centrum. I dagsläget 
kan man finna ett överflöd av handfasta råd och anvisningar till lärare, rektorer och 
politiker rörande hur de ska hantera de nyanlända eleverna för att få det bästa utfallet. 
Dock har kritik gällande avsaknaden av en stark teoretisk grund framkommit. 
Exempelvis saknar många redovisningar helt teoretiska ingångar eller refererar till 
teorier utan någon större teoretisk informerad analys av materialet eller ansträngning 
till bidragande till den teoretiska utvecklingen. Denna kritik finner man även inom 
den svenska forskningen. Den teoretiska diskussionen är en viktig och grundläggande 
förutsättning för att förebygga att hela den breda empirin faller flat och måste få en 
större plats i forskningen (Nihad Bunar 2010). 
 
I fokus för diskussionen och forskningen angående de nyanlända eleverna står 
diskursen kring normalitet/avvikande, strävan efter att reducera följderna av de 
traumatiska upplevelserna som flykten frambringade och dess påföljder på lärarnas 
pedagogiska praktiker. Axelsson (1999) lyfter fram ett annat forskningsområde, vilket 
är forskningen om modersmålets betydelse för både elevens språkutveckling, för 
dennes identitet, samt för hur hon/han kommer bemöta vuxna.   
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I de kommande avsnitten kommer jag belysa mer de områden som står i centrum för 
forskning, detta gör jag för att läsaren ska få en klar överblick över hur dagsläget 
kring forskningen av de nyanlända eleverna ser ut. 
 

3.3  Framväxten av ”inkluderingstanken”                                                                          
Efter Andra världskriget fick demokratin allt större utrymme i det svenska samhället, 
där allt flera demokratiska principer började prägla skolans utformning. Jämställdhet 
och jämlikhet fick en stor uppsving med den nya demokratiska ledningen. Skolans 
och samhällets nya syn var att alla grupper i landet, inklusive de elever med behov av 
särskilt stöd ska få tillgång till likvärdiga möjligheter och likvärdig undervisning som 
alla andra grupper. Samhället hade stor tilltro på skolan som ett demokratiskt projekt. 
Detta ledde till att år 1946 inrättade skolkommissionen ”En skola för alla” lagen. 
Denna innebar i stora drag att varje barn - oavsett var i Sverige barnet bor- skulle ha 
rätten till en grundläggande utbildning av hög kvalité, där både utbildningsprogram, 
skolmiljön och undervisningen var lämpad för alla elevers olika behov (Svenska 
Unescorådet & Specialpedagogiska institutet 2008). Denna lag stärktes ännu mer när 
grundskolan inrättades år 1962 (Hartman 2007). 

 

För att i dag kunna uppnå ”en skola för alla”, där alla elever får tillgång till en 
likvärdig utbildning är det essentiellt att skolan utformas och anpassas efter det 
mångkulturella samhället som vi idag lever i, där tankarna kring inkludering väger 
tungt. Man kan säga att principen om en likvärdig utbildning går ut på att all 
undervisning ska vara likvärdig. Det vill säga att alla elever i landet ska få samma 
möjligheter att uppnå alla kunskapsmål utifrån sina egna förutsättningar. Detta 
innebär att utbildningen inte ska vara likadan för alla men att den ska väga lika 
mycket, dvs. den ska vara likvärdig. Detta betonas starkt i den svenska läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) som styrker att utbildningen bör anpassas till 
varje elevs förutsättningar med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter och i detta fall språk. Dessutom står det i läroplanen att skolan har en 
skyldighet att hjälpa de elever som av olika anledningar har svårigheter att uppnå 
målen, där är det inte upp till den enskilda lärarens ansvar utan organisationens 
ansvar. I både LPO 94, Skidmore (2004) och Svenska Unescorådet & 
Specialpedagogiska institutet (2008) lyfts det fram att skolan bör utgå från 
inkluderingsperspektivet när det kommer till utforma stöd för elever som är i behov 
av detta. 

 

Skidmore (2004) menar bland annat att skolor bör ha inkluderingstanken som bas när 
undervisning, läroplanen och åtgärdsprogram utformas, samt att lärarnas inställning 
till elevernas kapacitet för inlärning ska vara att alla elever har möjlighet till inlärning 
och utveckling. Elever ska ses som individer och detta kan leda till att vissa elever 
behöver speciell undervisning, men att man inte ska utgå ifrån att eleven är ensam om 
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att ha dessa svårigheter. Vidare menar Skidmore (2004) att skolor bör se elevens 
skolsvårigheter som ett resultat av en misslyckad undervisning, lärandemiljö och 
läroplan. Med andra ord så ligger bristerna hos skolans styrning och upplägg 
(organisatoriska) och inte hos eleven. Lösningen på elevens skolsvårigheter ligger i 
en förbättrad undervisning och pedagogik, där läroplanen och utbildningen ska vara 
anpassad till att bemöta elevernas individuella förutsättningar. Ingen ska behöva bli 
exkluderad från undervisningen endast på grund av att skolformen inte är anpassad 
för dem (Skidmore 2004). Det finns olika sätt att uppnå inkludering men grunddragen 
i diskursen är att alla elever har rätten till att delta i en grundläggande undervisning 
som är grundad på en bred och gemensam kursplan, stödet ska organiseras efter 
principerna om rättvisa och jämlikhet, samt att stödundervisning ska ske i 
klassrummet under vanlig lektionstid och inte i särskilda grupper. Stödundervisningen 
syftar till att säkerställa att undervisningen förbättras till att passa alla elever 
(Skidmore 2004). 

 

Dwan Allen skriver i sin artikel ”Who’s in and who’s out? Language and the 
integration of new immigrant youth in Quebeck” (2006) att problemet för skolorna i 
den fransktalande staden Quebeck i Kanada inte är att skolorna trycker hårt på att 
eleverna ska lära sig det franska språket, utan problemet ligger i att fokuset för 
integrationen enbart ligger på språkinlärning och inte på att förbereda eleverna för 
samhällsinteraktionen. Därför menar Alen (2006) att skolor bör satsa mer på program 
som präglas av inkludering. Mer specifikt inkluderande skolintroduktionsprogram, 
snarare än det segregerade och alienerade tillämpningsprogram som idag praktiseras. 
Mycket av Dwan Allens åsikt om att skolor bör satsa mer på inkludering och 
integration för att uppnå bättre resultat kan ha att göra med att studier har visat att 
lågpresterade elever samt högpresterade elever uppnår bättre resultat när de är i 
samma grupp. Eftersom de högpresterade eleverna tenderar att hjälpa de 
lågpresterade eleverna och på så sätt motivera de lågpresterande eleverna att sikta på 
högre betyg medan de högpresterade eleverna får en mer fördjupad kunskap och på så 
sätt når högre kunskapsmål (Åberg 2011), i det här fallet när de som talar flytande 
svenska kommunicerar med de som har svårigheter med det svenska språket. 
Resultaten tyder även på att de elever med utländsk bakgrund som presterar bäst i den 
svenska skolan är de som oavbrutet deltar i hemspråksundervisning. Detta eftersom 
de har möjligheten att ta med sig texter och begrepp som de finner svåra att förstå i 
den ordinarie undervisningen och få den bättre förklarad i hemspråksundervisningen. 
De som inte presterar lika bra är oftast de elever som har avbrutit sin 
hemspråksundervisning (Carlsson 2010). Säljö (2000) betonar att lärande sker i 
samspel med andra människor. Vi lär oss av varandra genom interaktion, där utbyte 
av idéer, åsikter, erfarenheter och kunskaper befrämjas. 

 

Carlsson (2010) har undersökt hur ensamkommande flyktingbarn bemästrar den 
svenska matematikundervisningen. En av Carlssons (2010) slutsatser var att de 
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eleverna med en utländsk bakgrund i större utsträckning har svårare att uppnå målen i 
den svenska skolan. Carlsson (2010) anser att språket är den avgörande faktorn till de 
nyanlända elevernas svaga skolresultat, och därför bör samhället och skolan lägga 
fokus på hur ”svenskarna” kan hjälpa invandrare att lära sig det svenska språket. 
Carlssons (2010) studie visar att många av de nyanlända eleverna upplever att 
kommunikationen i klassrummet är svår att tolka. Detta är på grund av att 
kommunikationen oftast styrs av oskrivna regler, som de svenska eleverna har lärt sig 
från barndomen, vilket har medfört att de elever som kommer från andra länder och 
som inte har insyn i dessa oskrivna regler drar sig tillbaka och intar en tystare roll. 
Detta i sin tur försvårar de nyanlända elevernas språkprocess i och med att skolan 
oftast är den enda platsen där de nyanlända eleverna kommer i kontakt med det 
svenska språket. 

 

Carlsson (2010) betonar vikten med att ge de nyanlända eleverna en bra och 
grundläggande introduktion till det svenska skolsystemet och i hur undervisningen i 
klassrummet är disponerad. Carlsson (2010) framhåller även att det är viktigt att 
skolan kartlägger elevernas förkunskaper inom varje ämne och tidigare erfarenheter 
för att kunna ge dem det stöd som de behöver. Det är viktigt att skolan/lärarna har en 
konkret bild av elevernas kunskaper i varje ämne så eleven inte placeras i en klass 
efter språklig nivå. Dock så saknas det riktlinjer i den studerande regionen för hur 
denna pedagogiska kartläggning av nyanlända elevers förkunskaper ska gå till. 

 

3.4 Definitionsproblematiken 

Tidigare forskning har lyft upp problematiken med definitionen av begreppet 
”nyanländ elev”. Där definition av nyanländ elev inom den akademiska forskningen 
har varit strävt begränsad. Brukligen har man i forskning i första hand utgått från den 
formella definitionen som Skolverket (2009) har utformat och som berörda 
myndigheter utgår från (Nihad Bunar 2010). Som tidigare nämnt så finns det - enligt 
Skolinspektionens (2009) definition - tre specifika villkor som eleven ska uppfylla för 
att tillhöra kategorin ”nyanländ elev”, samt få tillgång till introduktionsprogrammet 
med förberedelseklasser. För det första så måste eleven inträda skolan vid skolstarten 
eller under sin skoltid. För det andra ska elevens modersmål vara ett annat än svenska 
och för det tredje ska eleven inte bemästra det svenska språket och därför vara i 
behov av särskilt stöd. Denna begreppsbestämning använder bland annat Skolverket 
(2004), Frodlund (2000), och Skolverket (2008a) i deras rapporter. Dock kan 
skillnaderna mellan de nyanlända eleverna vara ansenliga, fast det viktigaste kriteriet 
är elevens ankomst till den svenska skolan (inte nödvändigtvis till landet) och hur bra 
eleven har behärskat det svenska språket. Vidare menar Nihad Bunar (2010) att 
begreppet nyanlända kan användas på ”ett slentrianmässigt och retrospektivt sätt” 
(sid 16). Med detta menar Nihad Bunar (2010) att ”som nyanlända betraktas och 
utforskas elever som nyligen kommit till Sverige som flyktingar (efter den ordinarie 
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skolstarten) eller är det så att ungdomar, som hade kommit för länge sedan, ombetts 
av forskarna att berätta om hur de upplevde mötet med skolan när de var nya i 
landet” (sid 16).  I Nihad Bunar forskningsrapport ”Nyanlända och lärande- en 
forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan” (2010)  kritiserar 
Bunar (2010) faktumet att det inte existerar några påtagliga begreppsanalyser men 
även att viljan till att problematisera det politiskt bestämda begreppet ”nyanländ elev” 
är nära till obefintlig. 

 

Med den fastställda definitionen från Skolinspektionen (2009) som nämndes ovan 
kan en elev som är ny i landet inte nödvändigtvis uppfylla kraven för ”nyanländ elev” 
och får då inte tillgång till introduktionsprogrammet. Detta kan ske om eleven anses 
behärska det svenska språket tillräckligt väl efter ett längre uppehåll på 
flyktninganläggning skriver Nihad Bunar (2010). Detta har starkt kritiserats av bland 
annat Gröning (2006) som menar att man borde vara aktsam när man ska bedöma 
dessa elevers språkfärdigheter. Speciellt de nyanlända som kan ha lärt sig svenska till 
viss grad efter boende på förläggningen. Dessa elever kan visa exempel på att de 
behärskar det svenska språket men att deras djupkunskaper inte är tillräckligt goda 
för att bemöta och klara av skolans krav. Oftast handlar det om att de kan tala det 
svenska språket relativt bra men har svårigheter med att läsa och skriva. Detta kan 
vara en delförklaring till Skolverkets (2004) slutresultat om att elever med utländsk 
bakgrund i större omfattning än de Sverigefödda eleverna inte är behöriga till 
gymnasiet eller inte avslutar sina gymnasiestudier inom förväntad tid. Otterup (2006) 
och Bouakaz (2007) lyfter fram att läget är jobbigare för de elever som går i en skola 
med ett högt tal av elever med utländsk bakgrund. Det är dessa skolor som främst tar 
emot nyanlända elever. Målet är dock att den enskilda elevens kunskapsutveckling 
ska ligga till grund för om hon/han ska börja i ordinarie klass eller inte (Nihad Bunar 
2010). 

3.4.1 Definitionsproblematiken ur ett internationellt perspektiv.      

Den svenska definitionen av “nyanländ elev” är begränsad till Sverige och appliceras 
inte i andra länder. Vid utformningen av definition av begreppet ”nyanländ elev” och 
dess innebörd utgår de andra länderna från faktorer och villkor utifrån landets unika 
förhålland. Begrepp och definitioner som den svenska forskningen och svenska 
politiska dokument starkt avskiljer från varandra, brukas i ett flertal länder som 
synonym till den svenska definitionen av nyanlända elever. Dessa begrepp är bland 
annat refugeechildren, asylumseekers och minority students. Åtskillnaden av 
begreppen underbyggs med att det inrymmer elever med differenta villkor att 
integreras i skolan. Några exempel på detta finner man i USA och Storbritannien, där 
alla elever (inklusive barn till föräldrar som inte har ett medborgarskap) har laglig rätt 
till utbildning och där skolpersonalen varken får förfråga om elevens eller dennes 
föräldrars migrationsstatus utan att strida mot lagen. Ett till exempel är Tyskland, där 
flyktingbarnen - från exempelvis Bosnien under 1990 talet – integrerades i 
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skolsystemet. Dock efter 7-8 år i landet hade flyktingbarnen och deras föräldrar 
fortfarande inte fått medborgarskap utan räknades ändå som flyktingar med tillfälligt 
uppehållstillstånd. Detta gjorde det därför möjligt för den tyska myndigheten att 
utvisa dem till sina hemländer (Anderson, 2001). I jämförelse med Sverige sker 
sådana utvisningar efter så många år i landet väldigt sällan. Andra internationella 
begrepp som Nihad Bunar tar upp sin forskningsrapport ”Nyanlända och lärande- en 
forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan” (2010) är bland annat: 
late arrivals, newcomers, lately arrived students, migrant students och liknande. Vid 
granskning av många av dessa begrepp har det framkommit att trots att dessa begrepp 
ligger nära den svenska definitionen av ”nyanlända elev” så finner man avgörande 
skiljaktigheter. Exempelvis så anspelar ”late arrivals” i själva verket på barn till 
illegala invandrare i antingen Kalifornien eller Florida i USA. Trots de officiella och 
formella skillnaderna mellan länder så finns det beröringspunkter och likstämmiga 
resonemang mellan den internationella och den begränsade svenska forskningen. 
”Det mest iögonfallande är kanske fokuseringen på de nyanlända (i olika former) 
som ett problem och fokuseringen på deras reella eller presumtiva svårigheter, från 
språket, traumat, fattigdomen till kulturer, traditioner och den ständigt 
återkommande diskussionen om ”föräldrar som behövs, men som inte vill”. Styrkor 
och möjligheter uppmärksammas inte alls eller enbart i förbigående, något som 
också kritiseras av en rad författare- Permisán och Fernández 2007; Taylor, 2008” 
(Nihad Bunar, 2010,sid 88). 

 

Japan är ett av de många länderna världen över som står inför svåra och tuffa 
utmaningar gällande hanteringen av nyanlända elever. Dessa utmaningar är ett 
resultat av svag och diffus definiering om vem som räknas som nyanländ samt 
bristfälliga (då de är alltför övergripande) riktlinjer gällande mottagningen, 
integreringen och behandlingen av dessa elever. Chris Burgess diskuterar dessa 
aspekter i sin artikel”Newcomer children in nonmetropolitan public schools: the lack 
of statesponsored support for children whose first language is not Japanese” (2007). 
För att leva upp till benämningen “nyanländ” (“newcomer”) anser Burgess (2007) att 
barnet måste uppfylla vissa villkor. För det första måste eleven ha bott i Japan i inte 
mer än tre år, för det andra ska eleven inte kunna språket och ska därför vara i behov 
av undervisning i japanska som andraspråk. I mitten av 2000- talet fanns det cirka 
20 000 så kallade nyanlända. Dock till skillnad från många länder såsom USA så har 
barn till föräldrar som bor illegalt i Japan inte rätt till utbildning och räknas därför 
inte med i statistiken. Vidare skriver Burgess (2007) att de nyanlända eleverna 
inträder det japanska skolsystemet, där utbildningen präglas av stark avsaknad av 
förståelse, kunskap och insikt av de nyanlända elevernas situation och behov hos 
skolpersonalen. Dock är situationen värre i de mindre städerna och provinserna. 
Burgess (2007) har genom diverse fältarbete, intervjuer, enkätundersökningar kommit 
fram till att det japanska skolsystemet har starkt misslyckats med att erbjuda den 
hjälp och stöd som de nyanlända eleverna är i desperat behov av. De intervjuade 
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eleverna framförde att de nyanlända eleverna kan börja ordinarie undervisning trots 
att de inte har fått någon tidigare form av språkundervisning. När de nyanlända 
eleverna väl börjar skolan präglar känslan av utanförskap och isolering deras 
upplevelser. Vidare anser informanterna att bristen av modersmålslärare medför att de 
nyanlända eleverna känner sig isolerade, då de känner att de inte finns någon (som 
kan tala samma språk) som de kan vända sig till när de behöver hjälp, vilket i sin tur 
försvårar skolframgången och integrationsprocessen. Modersmålslärare kan bland 
annat hjälpa den nyanlända eleven att lättare ta till sig undervisningens innehåll 
genom att översätta det som sägs till elevens moderspråk, samt kan fungera som en 
mentor och som någon den nyanlända eleven kan vända sig till och prata ut. I och 
med att regeringen och skolorna har misslyckats med de nyanlända eleverna så ligger 
ansvaret allt mer på frivilliga organisationer, som anordnar kurser och extra 
undervisning för nyanlända elever med tvåspråkig personal.  Detta visar enligt 
Burgess (2007) den väldiga kapacitet som existerar i det omgivande samhället men 
som alltför sällan nyttiggörs i skolans värld för att introducera de nyanlända eleverna 
till samhället och skolan. Detta kan Sverige ta lärdom från, då vi fortfarande har 
många sådana skolor som är mer eller mindre isolerade från samhället. 

 

3.5 Synen på ”normalitet” och dess följder. 
Taylor (2008) menar att mångkulturella skolor (även kallade “invandrarskolor”) är - i 
jämförelse med de mer etniskt homogena skolorna- skickligare på att identifiera och 
bemöta de nyanlända elevernas behov och förutsättningar. En av förklaringarna till 
det är att de dessa skolor innehar redan ett stort antal icke- svenskfödda elever, vilket 
medför att skolornas personal och elever utvecklar en insyn och en förförståelse som 
de etniskt homogena skolorna saknar.  Enligt Taylor (2008) handlar det om att dessa 
mångkulturella skolor har i större utsträckning - än de homogena medelklasskolorna - 
mer kunnighet, erfarenhet och insyn när det kommer till att hantera mångfalden och 
elever med olika förutsättningar. Samtidigt menar Taylor (2008) att de etniskt 
homogena skolorna inte vill göra sig erkända och etablerade som ”bra” skolor för 
nyanlända elever, eftersom dessa homogena skolor inte vill ha med elever som kan 
bidra till att skolornas rykte, status och höga rankning faller.  De nyanlända elever 
uppfyller inte normens krav som de homogena medelklasskolornas är utformade 
efter, eftersom de nyanländ  inte förhåller sig till idealet som dessa skolor strävar efter 
att leva upp till. Nihad Bunar skriver i sin forskningsrapport (2010) ”Nyanlända och 
lärande- en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan” att inom 
skolans väggar så bemöter och bedömer de svenska lärarna  elever med utländsk 
bakgrund som något ”problematiskt”.  De svensk etniska eleverna utgör grunden när 
det kommer till bedömning, vilket medför att de nyanlända elevernas bristande 
kunskaper i det svenska språket (både i form av det skriftliga och muntliga) uppfattas 
av de svenska lärarna som något ”onormalt”. I och med att de etniskt svenska 
eleverna tillhör majoriteten och utgör därför normen samtidigt som elever med en 
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utländsk bakgrund (som har ett annat modersmål) uppfattas stå utanför normen och 
ses som något avvikande och ”språksvaga”. Botemedlet till att minska denna 
”onormalhet” och få de utländska eleverna att tillhöra den så kallade normen är 
genom en ökad ”svenskhet”. Idag värderas de elever med utländsk bakgrund (främst 
nyanlända elever) utefter deras svaga kunskaper inom vissa ämnen istället för deras 
styrkor och de kunskaper de faktiskt redan besitter menar Nihad Bunar (2010). 

 

Etnologen Ann Runfors skriver i sin avhandling ”Mångfald, motsägelser och 
marginaliseringar” (2003) att de intervjuade lärare såg elevernas kulturella bakgrund 
som något som försvårar för eleverna att skapa relationer och samhörigheter med de 
elever som inte delar samma kulturella bakgrund. Vidare visar Runfors (2003) 
avhandling många exempel på att lärarna ville att dessa elever ska släppa sina 
kulturella bakgrund och istället individualiseras. Individualiseringen sker genom att 
eleverna släpper sin kulturella bakgrund. Med detta befriar eleven sig från 
bakgrundens hejdande och förtryckande verkan till fördel för ”här är alla barn lika” 
principen. De nyanlända eleverna måste lägga ner all den tid de har för att bemästra 
det svenska språket. Det är inte förrän de lär sig det svenska språket fullt ut som de 
kan delta i samhällets arena som jämbördiga medborgare, med ungefär samma villkor 
som deras klasskamrater. Runfors (2003) menar att handlingsmöjligheterna för de 
nyanlända eleverna och allmänt de elever med utländsk bakgrund inskränks och 
hämmas eftersom de som enskilda individer osynliggörs. Istället blir dessa elever 
kategoriserade och associerade med vad de inte är, vad de inte kan och vad de inte 
bidrar med.  I ”Mångfald, motsägelser och marginaliseringar” (2003)  riktar Runfors 
kritik mot samhällets strukturer, som i sin tur återspeglas i de svenska skolorna. Kritik 
riktas mot medelklassens ideal som utmärker lärarnas tolkning om vilka bakgrunder, 
villkor och kvalifikationer som ger mest användning och störst nytta för elevernas 
framtid. Där igen det är den vita medelsvensson som utgör normen. Runfors (2003) 
betonar vikten av att lärarna ska prioritera att inskaffa en ökad kunskap gällande 
samhällets struktur och processer hos den ledande samhällsdiskursen om integration 
och mångfald. 

I boken ”Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik” (1995) 
hänvisar språkvetaren Christina Rodell-Olgac till Dyregrov och Raundalen (1993) 
som både menar att man måste arbeta mot att göra barns vardag, speciellt under 
krissituationer, så nära det normala som möjligt. Skolgången spelar en betydelsefull 
roll för att skapa en stabil och trygg grund för barnen. Eftersom en rutinpräglad 
aktivitet är centralt för att kunna normalisera och stabilisera barnets liv. 
 
Alla rutinpräglade aktiviteter understödjer till att ge barnet en känsla av struktur och 
trygghet i deras värld. En värld som är för övrigt fylld av osäkerhet och ovisshet 
gällande framtiden.  Trygghetens betydelse för inlärning är något som Gislason och 
Löwenborg även skriver om i sin bok ”Psykologi för lärare” (1995). Gislason och 
Löwenborg (1995) anser att för kunna skapa de bästa förutsättningar för elevens 
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inlärning och utveckling krävs det att eleven känner sig trygg och känner att hon/han 
befinner sig i ett lugnt och säkert klimat. Att eleven ska känna sig trygg inom skolans 
väggar och bli bemött med respekt är något som Lpo 94 betonar stark under punkten 
”God miljö för utveckling och lärande” där det står att ”Eleven skall i skolan möta 
respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. Axelsson (1999) 
menar att modersmål inte bara är ett verktyg för underlätta minoritetsbarnens 
inlärning men även hjälper eleven att stärka sin identitet och betryggande anknytning 
till familjeidentiteter. Detta hjälper eleven att känna sig trygg med sin kulturella – och 
etniska bakgrund, vilket i sin tur är en viktig aspekt för att eleven ska utveckla en 
stark, stabil och trygg identitet. 
 
 
Axelsson (1999) drar likande resonemang och hänvisar i sin artikel ”Interkulturella 
arbetssätt i en förberedelseklass – att lära av sina romska och somaliska elever” till 
den kanadensiske forskaren Jim Cummin (1996) och hans teorier om människors 
relation och samspel mellan olika deltagare inom skolans värld. Teorins slutsats är att 
mänskliga relationer och interaktioner inom skolan är de viktigaste förutsättningarna 
för elevernas kunskaps- och socialutveckling, samt avgörande för elevens 
skolprestation. En annan viktig beståndsdel som är avgörande för de nyanlända 
elevernas skolframgång är att de ses och bekräftas för vad de faktiskt är, istället för 
vad de inte är, dvs. att man tillåter dem utveckla en egen identitet utan bördan av att 
bli associerade till en gruppidentitet. Axelsson (1999) har i sin undersökning kommit 
fram till att de högpresterande minoritetselever är samma elever som upplever en 
känsla av trygghet och stabilitet i samhället, bland sina kamratgrupper och i sina 
familjeidentiteter. När deras kulturella bakgrund och familjeidentitet är tillräckligt 
säkrade menar Axelsson (1999) att eleven har det enklare att hantera de förändringar 
som den nya svenska kulturen kan medföra. 
 

Rodell-Olgac (1995)  betonar vikten av att skolans personal främjar samspel mellan 
alla elever och skolans personal för att på så sätt utveckla ett hjälpande nätverk kring 
de nyanlända eleverna. Dessa elever kommer från världens alla hörn, med deras olika 
kulturella- och skolbakgrund och interaktionen mellan dem är centralt för deras skol- 
och samhällsframgång. Interaktion menar Rodell-Olgac (1995) kan frambringas 
genom att läraren exempelvis bildar mindre och mixade grupper, då eleverna bär på 
olika styrkor och erfarenheter, och därför kan hjälpa varandra. Andra sätt att förbättra 
interaktion är genom att uppmärksamma och bekräfta elevernas känslor, bakgrund 
och identitet. Att ha elevernas kulturella- och sociala bakgrund som utgångspunkt för 
undervisningen är något alla lärare bör sträva efter. Detta kan uppnås genom att 
läraren exempelvis tar upp vissa samtalsämnen eller exempel som eleverna kan 
relatera till och dra kopplingar till sina egna liv med. RodellOlgac (1995) kritiserar 
däremot inställningen till att vi ska sträva efter homogenitet med inställningen att alla 
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elever är lika oavsett var de kommer ifrån. Denna uppfattning menar Rodell- Olgac 
(1995) utmärker många lärares syn på elever med utländsk bakgrund. Strävan efter 
homogenitet medför att alla elever tillslut blir bemötta som om de vore 
medelklassvenskar, utefter den så kallade normen. De som drar nitlotten är de elever 
som inte uppfyller normens krav på ”medelklassvenskarna” och står därför utanför 
ramen för det ”normala” och följaktligen fångas de därför inte av undervisningen. De 
nyanlända eleverna är lika- om inte mer- drabbade eftersom de saknar helt insyn i vad 
den svenska normen innefattar. 

 

Om att anpassning ska ske utefter vad som är normen, där bara de ”avvikande” 
eleverna ska rätta sig efter majoriteten är något som etnicitetsforskaren Caroline 
Ljungberg har i sin studie ”Den svenska skolan och det mångkulturella – en 
paradox?” (2005) undersökt. Ljungberg (2005) drog slutsaten att ett mångkulturellt 
förhållningssätt går ut på att olikheter och mångfald positivt bekräftas, liksom att 
lärandet har olika villkor och resultat, med ett återskapande av sociala olikheter som 
konsekvens. För att bryta dessa sociala reproduktioner krävs det genomgripande och 

fundamentala reformer i samhällets grundkonstruktion med fokus på mångkulturell 

eller interkulturell pedagogik, där skolväsandet inte är ett undantag. Skolan ska stå i 
ljuset av mångkulturell anpassning och på så sätt bana fram vägen för ett mer öppet 
och tolerant samhälle menar Ljungberg (2005). Lin Goodwin följer samma spår som 
Rodell-Olgac (1995) och lyfter även i sin forskning “Teacher preparation and the 
education of immigrant children (2002) – en studie om hur lärarkåren i amerikanska 
skolor arbetar med ”immigrant children”, varav många är nyanlända- att man som 
lärare bör undvika att utgå från ”alla barn är lika” tänkandet och behandla eleverna 
utefter det. Detta eftersom det leder till att alla elever i princip kommer ses och 
behandlas utifrån lärarens egen bakgrund och normativa syn på hur en elev ska vara. 
Detta slår hårdast mot de elever som sticker ut och divergerar mot lärarens bild. 
Dessa elever är oftast de med utländsk bakgrund inklusive de nyanlända eleverna. 
Enligt Goodwin (2002) kommer således de nyanlända eleverna definieras, ses och 
behandlas som problematiska, medelmåttiga och underpresterande. Detta kommer 
starkt påverka hur de förhåller sig till sig själva, till varandra och till andra, samt hur 
de bemöts av skolpersonalen (inklusive lärare) och elever.  Goodwin (2002) menar att 
det enda sättet att bryta den negativa kategoriseringen är först och främst genom att 
elevernas bakgrund i fråga om religion, kultur, tidigare utbildningserfarenheter, 
sociala förhållanden erkänns, accepteras och uppmärksammas.   

 

Lena Granstedt skriver i sin forskning ”Lärares tolkningsrepertoarer i samtal om en 
grupp elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar” (2006) att för att skapa en 
mer likvärdig skola så måste vi förändra diskursen. Ett sätt att förändra diskursen är 
genom att förbättra samarbete med modersmålslärarna och genom att anställa fler 
kompetenta lärare, främst de med utländsk bakgrund. Lärare med utländsk bakgrund 
har i högre grad upplevt diskriminering och främlingsfientlighet. Med detta som 
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underlag har dessa lärare en vidare inblick, förståelse och kunskap i de nyanlända 
elevernas behov, och innehar en ökad insyn i den svåra situation som den nyanlända 
eleven befinner sig i, vilket gör att dessa lärare lättare kan relatera till vad de 
nyanlända eleverna går igenom. Detta kan dessa lärare sedan förmedla till andra 
lärare och elever som saknar liknande insikt, kunskap och erfarenhet. Ett annat sätt är 
ett ökat samarbete med föräldrarna och på så sätt stärka relationen mellan skolan och 
hemmet. 

 

Nihad Bunar skriver i sin forskningsrapport ”Nyanlända och lärande- en 
forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan” (2010) att det är 
gruppen ”nyanlända elever” som har drabbats hårdast av följderna från den 
existerande strukturen och kategoriserade ”brister och problem” tänkandet. Mycket 
har att göra med att de utsätts i tvåfaldig mening. Dels i och med att de är helt nya i 
landet och i den svenska skolan med bristande kunskaper i det svenska språket och 
information om bland annat den svenska kulturen eller tidigare utbildningskunskaper. 
Samtidigt bär de oftast på någon form av trauma som har frambringats av 
anledningen till flytten till Sverige (t.ex. krig) eller självaste flytten. Detta har i 
många av fallen medfört att de har det svårare att göra sig hörda och självständigt 
påverka sin situation. Dels som ”invandrarelever” och dels ”dem andra” utsätts de 
nyanlända eleverna för samma stigmatisering och kategorisering som de resterande 
eleverna i förhållande till de tolkningar och normer som har företräde i skolan. Dessa 
tolkningsföreträdningar är i sin tur skapade av de som har makt i skolsystemet vilka 
är de lärare och elever med svensk bakgrund. Utbildningspolitiken har genom årens 
gång inte bara vidmakthållit distinktionen mellan ”vi” och ”dem” utan har även 
skapat distinktionen. För att detta ska förändras krävs det en förändring i den etniska 
maktordningen i skolan och för att de ska ske måste ”dem andras” röster få större 
utrymme i det offentliga rummet. (Nihad Bunar 2010).  Vidare skriver Nihad Bunar 
(2010) att många studier har kartlagt att relationen mellan hushållet och skolan utgör 
en av den mest betydelsefulla faktorn för nyanlända elevernas skolprestationer. Där 
integrering i skolan står till grund för de nyanländas skolframgång. Nihad Bunar 
(2010) belyser några faktorer som - tidigare forskning har kommit fram till - främjar 
de nyanländas integrering i skolan. Den mest väsentliga faktorn verkar handla om att 
de nyanlända eleverna har ett supportande och hjälpande nätverk kring sig. Det 
sociala nätverket kan bestå av elev, lärare eller modersmålslärare etc. Individer som 
kan hjälpa den nyanlända eleven att orientera sig i klassrummet och i skolan, samt 
som kan hjälpa den nyanlända eleven med läxor eller med att förklara något som inte 
den nyanlända inte riktigt förstår. En ett annat sätt att främja integreringen, motarbeta 
utanförskap och byta riktning från den orättvisa strukturella diskursen som vi just nu 
befinner oss i, är genom att dagligen arbeta mot att avmystifiera de värdeladdade och 
normativtfyllda begreppen. Som ”invandrare”, ”kultur”, ”svensk”, ”etnicitet” och 
”normalt” etc. Detta kan ske genom att läraren tar upp dessa begrepp i 
undervisningen och i vardagliga samtal.  Dock menar Nihad Bunar (2010) att man 
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inte ska se de nyanlända eleverna eller de resterande eleverna med utländsk bakgrund 
som passiva offer, utan de visar prov på att de kan se igenom klassificeringarna och 
partiskheterna, exempelvis vid betygssättning. De kan lära sig de sociala- och 
kulturella koderna och på så sätt rätta sig efter de gällande kommunikationsmönstren. 

 

Likväl lyfter Lena Fridlund (2011) fram att kategorisering är ett nödvändigt ont, ett 
verktyg som människan behöver för att göra tillvaron mer hanterbar och begriplig. 
Att man kategoriserar eleverna efter deras givna omständigheter och bakgrund – och 
på så sätt särskiljer dem från andra- är något som har motiverats på olika sätt genom 
åren. Evans (2007) menar att kategoriseringen är nödvändig- inte bara för att 
systematiskt göra tillvaron enklare- utan även för att se till att resurserna och 
hjälpmedlen fördelas lämpligt till de elever som är i mest behov av dem. Dock lyfter 
Lahdenperä (1997) problematiken och den stora utmaningen som forskare och 
myndigheter står inför gällande benämningar och kategoriseringar av elever som inte 
betraktas som ”svenskar”. Lahdenperä (1997) uppmärksammade att det är lika svårt 
att definiera vem som räknas som ”invandrarelev” som det är att definiera elever i 
behov av särskilt stöd (se även Wilson 2002; Borevi & Strömblad 2004). Vidare 
menar Lahdenperä (1997) att definitionen kring ”Invandrarelever” är fylld med 
individuella och normativa tolkningar, där den gemensamma definitionen grundar sig 
på synen att dessa elever inte uppfattas vara svenskar. Sverige är inte ensamma med 
definieringssvårigheterna utan många länder står inför samma utmaningar där de på 
olika sätt försöker bemöta svårigheterna och främja integration. Dock oavsett hur 
länderna väljer att definiera och förhålla sig till ”invandrarelever” innefattar de olika 
förhållningssätten och modellerna olika grader av problem, inkonsekvens och brister. 

  
3.6 Internationella utblickar.                                                                                            
Australien, Storbritannien, USA och Kanada är utifrån ett historiskt perspektiv stora 
mottagare av migranter. Detta kan vara en delförklaring till varför dessa länder har 
kommit längre än den svenska forskningen om nyanlända elever. Dessa länder 
tillämpar olika organisatoriska modeller för att integrera de nyanlända eleverna i 
skolsystemet. I USA praktiseras modeller där de nyanlända eleverna är under en viss 
tid helt isolerade i egna byggnader till andra modeller där de integreras från första 
dagen i ordinarie undervisning. Både modellernas utfall innefattar både positiva och 
negativa resultat (Short, 2002; Vargas, 1999).  Till skillnad från Sverige så är många 
länders speciella undervisningsformer (transitional classrooms, den svenska 
motsvarigheten för förberedelseklass) stramt begränsade (från 6 till 12 månader) och 
kräver föräldrarnas samtycke (Nihad Bunar, 2010).   

 

Deborah Short har i sin forskning ”Newcomer programs: An educational alternative 
for secondary immigrant students. Education and Urban Society” (2002) beskrivit 
och analyserat olika typer av skolprogram för nyanlända i USA. Programmen är 



24 

 

 
 

 

 

 

utformade för att minska klyftan mellan de nyanländas behov och de vanliga 
språkhjälpsprogrammen. Dessa program är därför mer genomgripande och 
omfattande. Samt tillämpar dessa program till viss del av andra pedagogiska och 
sociala filosofier än vanliga handlingskrafter som stödjer elever med bristande 
kunskaper i engelska. Short (2002) menar att dessa program utmärks av individuella 
bedömningar, uppmuntran till och arbetet med förbättringen av elevernas 
tvåspråkighet, begränsad tid i programmet för att minska segregeringseffekterna, och 
social orientering i skolan och samhället som stort, samt ett nära samarbete med 
föräldrarna, där föräldrarnas integration i samhället också är ett mål inom 
programmet. 
 
Short (2002) identifierade 115 program för nyanlända elever under perioden 1999-
2000. Programmen omfattande cirka 15000 elever i ”secondary education”, 
motsvarigheten av det svenska högstadiet och gymnasiet. Programmen bygger på tre 
organisatoriska modeller: Inomskolprogrammet – deras upplägg liknar våra svenska 
förberedelseklasser. Det vill säga de nyanlända eleverna går i en avskild klass, men 
har vissa lektioner tillsammans med de ordinarie klasserna. Den andra modellen heter 
”separate site”. Där eleverna går i en annan skola än den de är inskrivna på under 
somliga dagar i veckan eller hela veckan  medan de under andra dagar går i den 
närmaste skolan.  Den tredje modellen heter ”hela skolan modellen” och är ett av de 
mest omfattande programmen, eftersom grundtanken bygger på att eleverna får deras 
utbildning anpassad utefter deras behov och förutsättningar. Dock finns detta program 
i ett fåtal ställen i storstäder och skolor som riktar in sig på specialundervisning. Short 
(2002) menar att jakten efter att finna de bästa metoderna och utforma de bästa 
programmen- för att hjälpa och ta emot de nyanlända eleverna -har skett på 
bekostnaden av att fokus har hamnat mer på formen, när de egentligen bör lägga ner 
tiden på att förbättra innehållet. Dock förespråkar hon att övergången mellan 
specialprogram till ordinarie undervisning ska ske förhållandevis snabbt och mer 
effektivt, och riktar därför en viss kritik mot ”Hela skolan modellen”. 
Sammanfattningsvis har Short (2002) genom att undersöka dessa program funnit de 
grundpelare som behövs för att utforma ett bra program. Dessa är bland annat att det 
ska finnas ett starkt ledarskap och ömsesidig strävan efter samma mål, hos både 
ledningen och lärarkåren, samt att undervisningen bör anpassas efter allas olika 
inlärningssätt, där undervisning i engelska ska ske metodiskt, systematisk och med 
olika undervisningsformer, ämnen och mentorskap. För att detta ska ske krävs det att 
programmen har kompetenta lärare som ständigt utvecklar deras kunskaper gällande 
exempelvis nya undervisningsformer. Short (2002) menar dessutom att den 
nyanlända eleven ska erhålla chansen att avsluta sitt deltagande i programmet när 
han/hon känner sig känslomässigt- och kunskapsmässigt redo, även om det skulle ske 
innan skolåret är slut. Andra viktiga åtgärder som programmen bör tillämpa för att få 
det bästa utfallet är att eleverna får tillgång till mer reurser, bland annat i form av 
modersmålslärare. Ökad tillgång till modersmålslärare förbättrar den nyanländas 
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modersmål, samt ger den nyanlända ökad möjlighet till handledning, där elevens 
kunskapsutveckling kan noggrannare utvärderas. Integrationen mellan eleven och 
samhället och skolan främjas genom ett nära samarbete med omgivningen och mellan 
nyanlända elever och elever från ordinarie klasser inom samma eller andra skolor. 
 

Utifrån den tidigare forskning som jag har redovisat ovan lyfter och trycker man på 
begreppet inkludering som något betydelsefullt och av stor vikt. Där har hanteringen 
gällande de nyanlända eleverna i dagsläget starkt kritiserats. Den tidigare forskningen 
har klargjort en tydlig bild av de brister som existerar i statens och skolledningens 
arbete med de nyanlända eleverna och deras förberedelse inför ordinarie 
undervisning. Den tidigare forskningen har lagt sin fokus på att kartlägga och 
uppmärksamma bristerna med skolornas och lärarkårens arbete med nyanlända 
elever. Detta är ett stort steg mot att minska kunskapsklyftan. dock anser jag att det 
existerar bredare kunskapsluckor gällande hur eleverna resultatmässigt påverkas av 
att vara nyanländ elev i ordinarie undervisning utifrån deras syn, och hur 
tillämpningen av inkludering i klassrummet och i skolan generellt påverkar de 
nyanlända eleverna utefter deras egna utsagor. Vidare anser jag att det saknas 
kunskapsunderlag för hur de nyanlända eleverna själva uppfattar skolans insatser och 
deras egen motivation, självförtroende, inlärning och med detta deras skolprestation. 
Jag anser att det också saknas en större insyn gällande hur skolans personal upplever 
situationen med de nyanlända eleverna, deras åsikter, hantering och erfarenheter 
kring fenomenet. 

 

4. Syfte.                                                                                           

Denna rapport ska fungera som ett försök att minska kunskapsluckorna kring de 
nyanlända eleverna egna upplevelser och åsikter kring skolans arbete med dem, samt 
hur skolornas personal anser att hanteringen och arbetet med dessa nyanlända elever 
fungerar. Denna rapport kan ses som ett tillägg till den redan existerande forskningen. 
Jag vill att denna rapport ska fokusera på de nyanlända elevers uppfattningar, känslor 
och åsikter kring hur det är att vara nyanländ elev i svensk undervisning och om de 
själva anser att de får tillgång till en likvärdig utbildning, samt på personalens 
uppfattningar och åsikter kring hur hanteringen av de nyanlända eleverna i ordinarie 
undervisningen fungerar i praktiken, då de har den bästa insynen gällande hur 
skolorna faktiskt arbetar.  I denna rapport ska jag även försöka bygga upp en 
förklaringsmodell till de nyanlända elevernas skolprestation utifrån Bourdieus teorier 

om kapital och habitus. Mitt syfte med denna rapport är att utifrån ett elevperspektiv 
och personalperspektiv undersöka hur de nyanlända upplever sin skolsituation och på 
vilka sätt de anser att skolan ger de tillgång till en likvärdig utbildning.   

 

4.1 Frågeställningar 
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•Hur beskriver skolpersonal vid två skolor i X kommun sina erfarenheter av skolans 

arbete med nyanlända elevers inkludering?   

•Hur upplever de nyanlända eleverna skolans insatser? Bland annat  skolans 
inkluderingsstrategier i X kommun? 

 

4.2 Avgränsningar 
Jag kommer avgränsa mitt arbete genom att fokusera på de nyanlända eleverna som 
har varit i Sverige i max 5 år, oavsett om de har gått i skolan under den perioden eller 
inte. Med ”skolsituationen” menar jag hur eleven allmänt upplever skolan och de 
företeelser som är förknippade med skolan även utanför skolans väggar såsom läxor. 

 

4.3. Begreppsförklaringar. 
I detta kapitel förklaras begrepp som inte redan har förklarats i texten. 

 

4.3.1 Svårigheter i svenska språket.                                                                                           

Med svårigheter med det svenska språket syftar jag på att de nyanlända eleverna eller 
de elever med utländsk bakgrund som bland annat bryter på svenska, har svårt att 
förstå språket, har ett begränsat ordförråd, har svårigheter med stavningen samt har 
svaga kunskaper när det kommer till den svenska grammatiken. Jag syftar endast på 
de elever med bristande kunskaper i det svenska språket, som ursprungligen kommer 
från ett annat land. 

 

4.3.2 En skola för alla.                                                                                                        

Idag så har principen om ”en skola för alla” fått en ny betydelse, även om en 
likvärdig utbildning står i centrum så innefattar principen nu också att skolan måste 
utformas efter det mångkulturella samhället som vi idag lever i, där tankarna kring 
inkludering väger tungt. ”En skola för alla” betonar att varje barn ska har rätten till en 
grundläggande utbildning av god standard, där både utbildningsprogram, skolmiljön 
och undervisningen är anpassad för alla elevers behov (Svenska Unescorådet & 
Specialpedagogiska institutet 2008). 

 

4.3.3 Inkludering av elever i behov av särskilt stöd                                                               

Svenska Unescorådet (2008) definierar inkluderingsbegreppet som en process som 
syftar till att tillfredsställa alla elevers differenta behov genom att öka tillgången och 
tillgängligheten till kultur, lärande och samhälle. Inkludering syftar även till att 
motverka marginalisering, exkludering och segregering i skolan samt samhället i 
stort. Inkluderingstankens grundprinciper är att vi bör se elevernas olikheter som 
värdefulla resurser för att stimulera lärandet, och att alla elever ska ha möjlighet till 
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lärande tillsammans genom samspel med andra (Svenska Unescorådet & 
Specialpedagogiska institutet 2008). Man kan därför säga att inkluderingstanken 
handlar mycket om att befrämja mångfald och betonar likvärdighet. I och med att 
elever lär sig på olika sätt och har olika svårigheter kan undervisningen aldrig riktigt 
utarbetas likadant för alla, utan flexibilitet (gällande b.la undervisningsmetoder, 
arbetsmetoder och läroplanen) samt individuellt stöd är viktiga aspekter. En annan 
grundtanke är att man först och främst undersöker undervisningens innehåll och 
lärandemiljön för att finna orsaken till elevens svårigheter i skolan och inte hos 
eleverna själva (Svenska Unescorådet & Specialpedagogiska institutet 2008). 
Lärande sker bäst i en socialkulturell miljö där delaktighet, samspel, kamratskap, stöd 
och uppmuntran upplevs och främjas. En misstolkning många människor gör att när 
vi talar om att sätta individen i centrum menas inte det att elever lär sig ämnen och 
innehåll åtskilda, utan inom klassrummets ramar bör man tillämpa individuella 
anpassningar, där eleverna genom delaktighet och samarbete med varandra kan dra 
nytta av varandras förutsättningar, styrkor och olikheter i deras lärande. En 
inkluderande skola ökar även möjligheterna till att bygga "sociala nätverk, 
permanenta, ömsesidigt stöd och trovärdighet" (Svenska Unescorådet & 
Specialpedagogiska institutet 2008). 

 

4.3.4 Nyanlända elever. 

Med begreppet ”nyanlända elever” menas kort sagt elever som inte har det svenska 
språket som modersmål, som har med andra ord invandrat till Sverige av olika skäl 
och därför inte bemästrar språket fullt ut, samt står inför utmaningen att börja grund- 
eller gymnasieskolan (Skolinspektionen 2009, s8). Jag kommer i denna rapprt inrikta 
mig på nyanlända elever som har varit i Sverige i max 5 år. 

 

5. Utgångspunkter och metodologi   

För att besvara mina frågeställningar har jag samlat material från bibliotek, internet 
samt kvalitativa intervjuer, mer specifikt semistrukturerade intervjuer. I detta kapitel 
kommer jag att presentera Bourdieus teori om kapital som en delvis 
förklaringsmodell till de nyanländas skolsituation. Även tillvägagångssätt och val av 
metoder presenteras samt motiveras i detta kapitel.         

                                                                                                                     

5.1 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna som jag har valt att 
koppla resultatet till, och på så sätt utöka spektrumet inom området ”nyanlända 
elever”, samt bredda upp för fler perspektiv, tolkningar och följder. 

 

Anledningen till varför jag har valt att bygga min rapport kring Bourdieus (1999) 
teori om kapital är för att jag även- liksom Bourdiue - tror starkt på att ens 
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förutsättningar för livets framgångar är starkt kopplat till var man bor, vilka man 
umgås med och familjens kulturella-, sociala och ekonomiska bakgrund. Beroende på 
hur mycket tillgångar - i form av pengar, sociala kontakter och utbildade människor – 
den enskilda eleven samt skolan som helhet har, kommer stark påverka deras utfall. 
Integration och inkludering är enligt mig de viktigaste förutsättningar för att uppnå 
både skol- och samhällsframgång. I elevens fall kommer tillgången till dessa kapital 
påverka deras förutsättningar för skolframgång (som en viktig del av 
inkluderingsprocessen) och för skolan handlar det mer om en resursfråga. Det vill 
säga skolans tillgångar avgör hur mycket de har råd att investera i att hjälpa de 
nyanlända att överkomma deras hinder och uppnå likvärdighetsutbildningen. Jag har 
även tagit hjälp av bland annat Skidmore (2004), Dahlstedt och Hertzberg (2007) för 
att stödja dessa tankar och visa sambandet mellan val av bostad, familjebakgrund och 
skolframgång. Då jag anser att Skidmores (2004) teori om de tre inlärningsparadigmn 
och Dahlstedt och Hertzberg (2007) två begrepp, ”Den sociala reproduktionens 
logik”  och ”social exkludering”, förtydligar bland annat det kulturella kapitalen och 
de konsekvenser som bristande tillgång till både social- och kulturellt kapital kan 
medföra.  Bourdieus (1999) teori om kapital kommer vara mitt främsta analysverktyg 
i resultatet medan jag kommer diskutera resultatets utfall i 6. Diskussion utifrån både 
Bourdieus (1999), Skidmore (2004) och Dahlstedt och Hertzberg (2007) teorier. 

 

Intervjuerna har i kombination med ”bakgrund” och den tidiga teoretiska forskningen 
hjälpt mig att forma en klarare uppfattning kring de nyanlända elevernas 
skolsituation. 

 

5.1.1  Kapital påverkar inkludering.   
Bourdieu (1999) utgår från uppfattningen att individens handlingar kan varken 
förklaras eller förstås utan att man förstår den sociala strukturen (omgivningen) som 
aktören befinner sig i och vice versa. Beroende på föräldrarnas utbildningsnivå, 
sociokulturell- och socio-ekonomiska skikt och val av boende kommer barnet få 
tillgångar till olika former av kapital. Bourdieu skiljer mellan olika kapitalformer, och 
menar att det ekonomiska kapitalet i form av ekonomiska resurser må vara den 
vanligaste. Dock är det symboliska kapitalet enligt Bourdieu (1999) det mest 
grundläggande, eftersom den avgör maktstrukturen. Det symboliska kapitalet 
innefattar olika former av kapital som exempelvis kulturellt kapital, 
utbildningskapital och socialt kapital. Grunden för det symboliska kapitalet är att det 
finns en kollektiv tro på vissa värden. Med andra ord något som uppfattas som något 
eftersträvansvärt, legitimt och därför får ett högt värde. Kulturellt kapital som 
innefattas i begreppet symboliskt kapital utgör ett slags gemensam grund för en 
kompetens som erkänns i samhället. Det kulturella kapitalet anses enligt Bourdieu 
bestå av kunskaper, erfarenheter, ett visst sätt att tänka, prata och uppfatta saker (den 
så kallade ”finkulturen”). Utbildningskapitalet fungerar som ett slags symboliskt 
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erkännande som utbildningssystemet tillskriver en individ eller yrkeskår genom t ex 
betyg, titlar och gestaltat kulturellt kapital (språk, erkända kunskaper). Den sista 
formen av symboliskt kapital är det sociala kapitalet, vilket består av olika former av 
kontakter och sociala nätverk som bygger på ömsesidigt erkännande och förutsätter 
ett symboliskt kapital. Alla symboliska kapital fungerar endast om det tillskrivs ett 
värde. För att erkännas inom området är det viktigt att man känner till fältets kultur, 
språk och regler. 

 

Vidare menar Bourdieu (1999) att habitus är individens handlingssätt och mönster 
som är inlärda och som leder till att individen gör vissa specifika val beroende på den 
sociala omgivningen individen befinner sig i, vilket leder till att reproducera 
makthierarkin. Individens habitus präglas av det redan existerade habitus i den grupp 
individen tillhör. Individens habitus beror alltså på den miljön vars kultur individen 
har internaliserat. Detta internaliserade tänkande medför ett specifikt handlande. 
Habitus skapar i sin tur olika livsstilsval vilket leder till reproduktion av kulturella 
praktiker som t.ex. språk, utbildningskapital, livsstilar och smaker som förmedlas 
vidare till den sociala reproduktionen. Detta leder i sin tur till att reproducera 
makthierarkin. Individens position i sin omgivning eller i samhället i stort skapas 
genom interaktion mellan särskilda rådande normer inom fältet, individens habitus 
och individens sociala, - ekonomiska – och kulturella kapital. Jag anser att dessa olika 
former av kapital och de nyanländas tillgång till dem kan starkt förklara deras 
skolresultat. Jag kommer därför i min rapport fokusera på de ekonomiska, sociala, 
kulturella och utbildningskapitalen och dennes påverkan på individens habitus för att 
visa sambanden mellan de nyanländas skolsituation och skolprestation.   

 

Skidmore (2004) anser att det finns tre paradigmer på inlärningssvårigheter, som 
kommer starkt styra hur skolan väljer att bemöta elever som är i behov av extra stöd. 
Skidmore (2004) menar att man kan antigen se elevens inlärningssvårigheter som en 
följd av individens karaktär eller på grund av neurologiska/biologiska orsaker. Det 
vill säga att svagheterna finns hos individen och inte hos skolan. Denna synsätt har 
Skidmore (2004) betecknat som ”psykomedicinska synen” på inlärningssvårigheter. 
En annan synsätt som Skidmore (2004) lyfter fram är det ”sociologiska synsättet”, 
där inlärningssvårigheter anses uppstå som ett resultat av reproduktion av strukturella 
och sociala orättvisor i samhället genom sorteringsmekanism. Enligt denna synsätt är 
det genom djupgående politiska reformer av utbildningssystemet man uppnår ett 
rättvisare utbildningssystem för alla inblandade. Det tredje synsättet betecknar 
Skidmore (2004) för ”organisatoriska”. Denna synsätt grundar sig på tron att 
inlärningssvårigheter uppstår som ett resultat av förekommande brister i de sätt på 
vilka skolor är idag organiserad. Det organisatoriska synsättet utgår från att skolan 
ska anpassas sig till den individuella eleven och inte tvärtom, och där inkluderingen 
ska stå högt i kurs. Det finns anledning att anta att när det kommer till de nyanlända 
elevernas fall så är det en kombination av det sociologiska och organisatoriska 
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synsättet som har medför deras bristande skolframgångar. I och med att de har 
begränsat de nyanlända elevernas möjlighet att tillgodose sig bland annat de språkliga 
kapitalen som de behöver för att kunna skaffa sig skolans kunskaper. De begränsade 
språkliga kapitalen kan vara ett resultat av bostadssegregeringen som i sin tur har 
uppkommit som en följd av en misslyckad integrationspolitik. 

 

Dahlstedt och Hertzbergs (2007) begrepp ”Den sociala reproduktionens logik” och 
”social exkludering” stärker mitt antagande om att tillgång till olika kapitalformer 
påverkar (bland annat) elevens skolframgång. Dahlstedt och Hertzbergs (2007) menar 
att skolan bidrar till att reproducera de sociala mönster som finns och omedvetet 
bibehåller de sociala, kulturella och ekonomiska kapitalen som eleverna har ärvt från 
sina föräldrar. Lärarnas agerande och förväntningar påverkar elevens skolprestationer 
och dess sätt att se på sig själva och samhället. Detta har bidragit till att många elever 
med en utländsk bakgrund upplever att de själva eller att deras föräldrar blir socialt 
exkluderade från samhället. Denna sociala exkludering karakteriseras av att 
marginalisering, låg socio-ekonomisk skikt samt socialt uteslutning, vilket medför att 
eleven känner att antigen de själva eller deras föräldrar har ett beskuret 
medborgarskap, där de inte får samma rätt att delta i samhället som en fullvärdig 
medlem, där deras medborgarskap snarare är beskuret än komplett. 

 

5.2 Val av metod för varje delstudie. 
Intervjuer av skolornas personal och nyanlända elever kommer stå i centrum för 
resultatinsamlingen. Sammanlagt kommer resultatet grunda sig på intervjuer med 15 
informanter. Intervjufrågornas utformning- för båda delstudierna - har sina 
utgångspunkter i Bourdieus (1999) teori om kapital. Frågorna är utformade på så sätt 
att man ska kunna göra en koppling mellan elevens studieframgång och deras 
tillgångar till de olika symboliska- och ekonomiska kapitalen. Jag kommer bland 
annat att ställa frågor till informanterna gällande deras tillgångar till de symboliska- 
och ekonomiska kapitalen och vilka följder de tror nivån av tillgången till dessa 
kapital kan vara. Svaren på intervjufrågorna kommer att presenteras i  Resultat. Man 

återfinner intervjufrågorna för skolans personal på bilaga 1 och intervjufrågorna för 
de nyanlända eleverna i bilaga 3. 

 

5.2.1. Val av intervjuform för båda delstudierna: kvalitativa intervjuer.   

 

De kvalitativa intervjuerna kommer stå i fokus för resultat sammanställningen av 
denna rapport. Där jag kommer intervjua både lärare, rektorer och elever. 
Anledningen till varför intervju är ett bra medel att använda för att studera mitt syfte 
är för att intervjuer ger ett bredare perspektiv, frambringar kvalitativa resultat, en mer 
personlig och relaterad kontakt med informationen samt på bästa sätt tar tillvara 
informanternas egna tolkningar vilket både Dimenäs (2007) och Johansson (2006) 
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tycker. Den teoretiska delen blir mycket lättare att koppla till eftersom den har blivit 
mer levande i och med att jag har en diskussion med någon annan (Johansson 2006). 

 

Jag vill att respondenten artikulerar, utvecklar och fördjupar sig i varje fråga, vilket 
jag kommer ha i åtanke när jag formulerar frågorna och kommer därför välja att 
formulera öppna och breda frågor med vissa följdfrågor, beroende på hur informanten 
svarar, så kallade kvalitativ undersökningsfor. Då kvalitativa intervjuer karakteriseras 
av öppna intervjuer med frågor som bestäms under själva intervjun kan det vara att 
föredra vid val av intervjumetod, eftersom kvalitativ intervjumetod frambringar mer 
uttömmande svar och en mer personlig inblick av informantens svar, och bidrar till en 
ökad förståelse. Kvalitativa intervjuundersökningar ger även en större möjlighet att 
ställa mer komplicerade frågor och gå mer in i djupet då man kan ställa följdfrågor 
och anpassa sig till den personen man intervjuar. Detta till skillnad från kvantitativ 
metod som söker kunskap genom väga och mäta, där siffror och statistik står i 
centrum, vilket inte svara mot mitt syfte med studien. Dock medför varje metod sina 
egna sammansättningar av för-och nackdelar och en brist med den kvalitativa 
undersökningsformen är att forskningens resultatet riskerar att bli allt för subjektivt 
beroende på vem forskaren är. Det är viktigt att man kan lita på det insamlade 
resultatet och att det är vetenskapligt framtaget  (Johansson 2006). 

 

5.2.2 Delstudie 1: Hur beskriver skolpersonal vid två skolor i X kommun sina 
erfarenheter av skolans arbete med nyanlända elevers inkludering? 

Empirin består främst av intervjuer med åtta nyanlända elevers syn på skolsituationen 
med den ordinarie undervisning parallellt med extra stöd. Jag kommer även intervjua 
skolans företrädare, det vill säga lärare, modersmålslärare och rektorer. Syfte med 
detta är delvis för att se hur skolans personal upplever de nyanländas situation och 
om de är informerade och uppmärksammad på hur de nyanlända eleverna själva 
upplever skolgången. 

 

För att kunna tillämpa Bourdieus teorier om kapital och dess betydelse för bland 
annat de nyanlända elevernas skolresultat kommer jag ta reda på 
befolkningssammansättningen och deras kulturella och socio-ekonomiska skikt, i 
området skolan befinner sig i. Detta för att ta reda på vilka former och ”nivåer” av 
social- kulturell och ekonomisky kapital som de nyanlända eleverna har tillgång till, 
och dess påverkningar på de nyanländas kunskapsutveckling. 

 

5.2.2.1 Urval av skolor 

Två grundskolor valdes för undersökningen. Dessa två valdes ut eftersom de är starkt 
präglade av mångkultur och etnisk mångfald då dessa skolor har elever från alla olika 
sociala, kulturella och ekonomiska bakgrunder. Detta gör att man lättare kan se 
kontrasten av skolframgångar bland alla elever och underlättar kopplingen till 
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tillämpningen av Bourdius teorier om kapital. 

 

5.2.2.2 Urval av intervjupersoner. 

De åtta nyanlända eleverna, och de sju från skolans personal i form av lärare, 
skolkurator, rektor och modersmålslärare som intervjuats kommer hädanefter 
benämnas som informanter. De nyanlända eleverna och skolans personal kommer 
även tilldelas fiktiva namn, detta för att skapa en röd tråd och göra det lättare för 
läsaren att hänga med i texten och veta vem som sade vad. 

 

Jag kommer intervjua 3 av Skola A:s personal och 4 från Skola B:s personal. 
Sammanlagt kommer min rapport presentera 7 informanter från skolpersonalens sida. 
Skolans personal kommer bestå av rektor, lärare, skolkurator och modersmålslärare. 
Jag valde att intervjua personalen med olika yrken eftersom jag ansåg att de kunde 
bidra med olika perspektiv, erfarenheter, åsikter och kunskapsinsikter. Den  
intervjuade personalen har en daglig kontakt med dessa nyanlända elever och har 
därför en bra inblick i de nyanländas skol- och hemsituation. Jag valde ganska 
medvetet att inrikta mig på att intervjua personal som har många år av erfarenheter av 
att jobba i en förortsskola. Detta är för att deras åsikter inte är utan belägg och de kan 
bidra med ett bredare historiskt perspektiv, exempelvis hur såg situationen ut då i 
jämförelse med nu etc. För att få tag i mina informanter så ringde och mejlade jag 
skolornas olika avdelningar och intervjuade de som var intresserade.   

 

5.2.2.2.1 Kort bakgrundsinformation om den intervjuade personalen. 

 

Skola A 
1.Informanten Bertil nr 1 jobbar i Skola A och är en lärare inom samhällskunskap + 
SO blocket med 20 års erfarenhet. 
2. Informant nr Erik 2 jobbar i Skola A och jobbar som Matte- No lärare och har 
jobbat i över 30 år inom sitt yrke. 
3.Informant nr 3. ”Malin” är skolkurator på Skola A där hon har jobbat i flera år. 
4. 

5.Skola B 
6.Informant Sara nr 3 jobbar i Skola B som modersmålslärare och har 10 års 
erfarenhet inom sitt yrke. 
7. Informanten Karin jobbar som rektor på Skola B. Innan hon var rektor jobbade hon 
som svenska-engelska lärare i samma skola under flera år. 
8.Informanten Stina har jobbar som Samhällskunskapslärare i Skola B, där hon har 
jobbat i cirka 13 år. 
9.Informanten ”Rima” Kommer ursprungligen från Kurdistan och jobbar på Skola B 
som modersmålslärare i det kurdiska språket och har gjort det sedan 1997. 
Denna information finner man även på bilaga 2. 
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5.2.3 Delstudie 2: Hur upplever de nyanlända eleverna skolans insatser? Bland 
annat skolans inkluderingsstrategier i X kommun? 

För att besvara denna delstudie kommer intervjuer med de nyanlända eleverna stå i 
fokus. Jag kommer intervjua åtta nyanlända elever från två olika skolor i syfte att se 
hur de upplever skolans insatser och om de upplever att de får tillgång till en 
likvärdig utbildning med inkludering som grund. Under intervjuerna med eleverna 
kommer jag ta reda på hur de nyanländas hemmaliv ser ut och de kulturella- sociala 
och ekonomiska kapitalen som deras familjer besitter. Anledningen till detta är för att 
se hur dessa faktorer påverkar de nyanlända elevernas skolresultat. De nyanlända 
eleverna som har intervjuats går på högstadiet och besitter bristande kunskaper i det 
svenska språket. Jag kommer också använda mig av mina upplevelser från min 2 
månaders praktik i Skola A som inträffade vårterminen 2011 för att se om 
informanternas svar är något som även jag upplevde hade någon grund eller inte. 

 

5.2.3.1 Urval av intervjupersonerna. 

Valet av intervjupersoner var mer slumpmässigt än strategiskt, detta för att jag ville 
inte styra resultatet mot en viss riktning, utan ville mer att intervjupersonerna skulle 
fungera som stickprov. Sammanlagt kommer jag intervjua 8 nyanlända elever från 
båda skolorna. 

 

5.2.3.2  Kort bakgrundsinformation gällande de nyanlända eleverna. 

Skola A 
1.Den första informanten ”Jakob” är en 15 årig kille som kommer från Ghana, han 
har varit bosatt i Sverige i lite mindre än 5 år och går i åk 7. 
2.Den andra informanten ”Sara” är en 15 årig tjej som kommer från Eritrea, går i åk 8 
och har bott i Sverige i 2 år och några månader. 
3.Den tredje informanten ”Fatima” är 15 år och kommer från Irak och flyttade till 
Sverige för två år sedan. 
4.Informanten ”Yousef” är 15 år och kom till Sverige från Irak för cirka 4 år sedan. 
Skola B 
1.”Sabrina” flyttade för 3 år sedan till Sverige från Dubai med hennes mamma, pappa 
och tre syskon och går i åk 9. 
2.”Zena” kom till Sverige från Irak för 5 år sedan med sin familj och hon går i åk 9. 
3.”Lina” kom från Irak till Sverige för 1,3 år sedan med sin familj och går nu i åk 8. 

4. ”Mari” kom till Sverige för 2 år sedan från Etiopien och går i åk 9. 
 
De 8 nyanlända eleverna som har intervjuats går på högstadiet och besitter bristande 
kunskaper i det svenska språket. Majoriteten av de nyanlända eleverna går utöver den 
ordinarie undervisningen även till modersmålslärare för specialundervisning och 
ibland på ett studiepass (läxhjälp) med andra lärare.   



34 

 

 
 

 

 

 

 

Jakob, Sara, Fatima, Sabrina gick max 1 år i en förberedelseskola för att sedan gå 
några månader i Skola B i så kallade 69Z klasser för att till slut placeras i ordinarie 
undervisning på antingen nuvarande skolan Skola A eller Skola B. Medan ”Yousef” 
och ”Zena” gick i en annan språkskola i en annan stadsdel för att sedan flytta till 
denna stadsdel, gå en månad i förberedelseskolan och sen bli placerad i ordinarie 
undervisning. Alla informanter förutom Jakob läser hemspråk. Majoriteten av 
informanterna hade tidigare skolerfarenheter innan de flyttade till Sverige. Alla åtta 
informanter kommer från familjer från lägremedelklass, där majoriteten av eleverna 
har föräldrar som är arbetslösa, går på bidrag eller har lågavlönade arbeten såsom 
städare, vårdbiträdande eller vaktmästare etc. Samt har ingen av föräldrarna en 
svensk universitetsutbildning, men många av föräldrarna har en utbildning från 
hemlandet. Kort sagt kan man säga att deras tillgång till goda sociala-, kulturella och 
utbildningskapital utifrån svenska perspektivet är väldigt begränsade. 
Bakgrundsinformation gällande eleverna från Skola A och B finner man även på 
bilaga 4. 

 

5.3 Genomförande 
Före intervjuerna ägde rum valde jag att samla in fakta och läsa tidigare forskning, 
samt reflektera kring tänkbart applicerbara teorier. Detta delvis för att jag ska minska 
kunskapsluckorna som jag har gällande nyanlända elever och för att jag ska lättare 
kunna hantera och förstå resultaten som intervjuerna kommer frambringa. Valet av 
arbetsmetod har stärkt intervjuernas utfall, eftersom inlärning av tidigare teorier och 
forskning har gett mig en klarare bild om vilka frågor och teman jag ska beröra för att 
kunna besvara frågeställningarna. Genom att vara mer inlärd och kunnig inom 
området minskades risken att forskningen skulle färgas av mina egna perceptioner 
och intressen.   

 

5.3.1 Semistrukturerad intervju 

Eftersom mitt syfte delvis var att få en ökad förståelse och inblick i de nyanlända 
elevernas egna uppfattade skolsituation, vart min strävan att under intervjuernas gång 
ställa frågor utifrån de svar som uppgavs. Utifrån detta jag valde att utgå från 
semistrukturerade utformade intervjuer, det vill säga att det fanns inte utformade 
intervjufrågor utan snarare olika teman som intervjun utgick från (Bryman 2009), och 
därför finns inte alla intervju frågor med i intervjuguiden, då vissa frågor väcktes 
under intervjuns gång.  Jag väljer semistruktuerad intervju för att förebygga ledande 
frågor och öppna upp för samtal med informanterna. Detta ökar studiens 
tillförlitlighet. 

 

Varje intervju tog mellan 40-60 minuter. I och med den omfattande tiden uteslöt jag  
transkription och valde istället att dokumentera intervjuerna genom att anteckna 
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svaren på papper. Mitt val att anteckna och inte spela in grundade sig även på att jag 
ville att de nyanlända eleverna som intervjuades skulle känna sig mer bekväma, då 
många av dem upplever deras bristande språkkunskaper och brytning som obekvämt 
och jobbigt.  Under intervjuernas gång läste jag upp det jag hade skrivit för att 
dubbelkolla jag har uppfattat det rätt, och på så sätt undvika missförstånd, speciellt 
efter varje uttalande som jag ansåg vara ett möjligt citat för resultatet. Direkt efter 
varje intervju så bearbetades resultatet och skrevs ner på datorn. 

 

5.3.2 Etiska reflektioner. 
Dimenäs (2007) betonar vikten med att utföra intervjuer på lugna och avskilda 
platser, uppehållsrum i skolan. För att uppfylla de fyra forskningsetiska kraven så 
informerade jag informanterna noggrant om de fyra forskningsetiska principerna 
innan varje intervju. Jag gjorde detta genom att ta varje forskningsetisk krav för sig 
själv och förklara vad kravet innebar och sedan fråga dem om de hade några frågor 
som de skulle vilja ställa gällande vad jag nyss gick igenom. Detta gjorde jag för att 
informanterna skulle vara väl medvetna om deras "rättigheter" och känna sig mer 
bekväma med att yttra sig. Det vill säga rätten att få veta syftet/målet med intervjun, 
rätten att veta att de kan under intervjuns gång ändra sig och inte vilja vara delaktig 
längre, rätten att neka svara på frågorna, och rätten att vara anonym (Dimenäs 2007). 
Informanterna var över 15 år och behövde därför inte föräldrarnas samtycke. 
 
5.3.3 Övervägningar kring metoderna.   
Det finns negativa följder som kan uppstå vid val av intervju. Exempelvis kan eleven 
känna att han/hon inte vågar vara helt ärlig eftersom man kan uppfattas som forskare 
främmande för dem, eller helt enkelt inte känner sig bekväma med en. Det kan också 
vara så att vissa frågor kan uppfattas som känsliga och det kan bli jobbigt för 
exempelvis eleven att svara på frågorna (Bryman 2002). Genom att informera dem 
om de forskningsetiska principerna och inte stressa intervjun, utan ta det försiktigt så 
informanten hinner bli mer bekväm med en, så hoppas jag att man kan minimera 
dessa risker.  Vid en intervju kan informanten känna tryck på att ge ett svar eftersom 
intervjuaren väntar på svaret, vilket kan leda till ogenomtänkta svar. Detta går lätt att 
undvika genom att jag i förtid skickar med intervjufrågorna till respondenterna och 
låter de får tänka på svaren tills vårt intervjumöte. En annan negativ sak med 
intervjuer är att intervjuer är tidskrävande att skriva ner och det är lätt hänt att man 
missuppfattar vad informanten säger, då vissa meningar eller begrepp kan uppfattas 
olika beroende på vem som är talar och vem som mottar det som sägs. Dock går 
missuppfattningsproblemet att undvika om man ständigt under intervjuns gång läser 
upp det man har skrivit för att dubbelkolla att man inte har missuppfattat någonting.  
En annan risk som finns är att jag kan förlora det breda perspektivet då jag enbart 
kommer intervjua elever, lärare och rektor från samma stad, som går i samma skola 
och samspelar med varandra.  Dock fyller det fortfarande mitt syfte, vilket är att 
uppmärksamma de nyanländas upplevda skolsituation.   
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5.4 Studiens tillförlitlighet. 
Vid sidan av intervju som den metodologiska tyngdpunkten kommer jag även 
använda mig av generella upplevelser som jag fick tillgång till under min 2 månaders 
praktik på Skola A under vårterminen 2011. Praktiken gav mig möjligheten att 
observera de nyanländas skolvardag, och jag kommer därför använda mig av det jag 
upplevde för att stödja, styrka eller ifrågasätta vissa påståenden och händelser som 
informanterna från Skola A lyfte fram. Detta är en form av validering, och kommer 
senare reflekteras vidare i kapital 6 ”diskussion”. Jag skrev ner dessa upplevelser och 
observationer som dagboksanteckningar och syftet är som nämnt innan ett försök att 
validera informanterna från Skola A:s utsagor.   

 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är begrepp som Kvale och Brinkmann 
(2009) hänvisar till som de centrala och viktiga grundelementen för en tillförlitlig 
studie. Reliabilitet behandlar studiens autenticitet medan validiteten berör studiens 
giltighet. Generaliserbarheten riktar mer in sig på frågan huruvida studiens resultat 
enbart gäller det aktuella forskningsområdet och forskningsobjekt eller är överförbara 
på andra personer, situationer och områden. 
 
För att beskriva innebörden av begreppet ”validitet” tar Kvale och Brinkmann (2009) 
upp begreppen hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. I min 
studie har  min strävan varit att uppnå dessa begrepp och använt mig av metoder som 
jag har ansett vara lämpliga för att granska det jag har valt att undersöka. Detta för att 
göra min studie så tillförlitlig som möjligt. 
 
Det är av stor vikt- för öka studiens tillförlitlighet - att jag distanserar mig från mina 
värderingar och endast presenterar lärarnas samt elevernas åsikter och inte mina egna 
i resultatet. Då jag har grundat resultatdelen enbart på information som informanterna 
har givit mig, är det dessa informanternas individuella perspektiv som står i centrum. 
Detta medför likväl svårigheten med att avgöra om denna studie har allmängiltiga 
slutresultat, där frågan kan ställas: Går det att generalisera rapportens resultat över 
alla skolors hantering med nyanlända elever och de nyanländas egna uppfattade 
skolsituation? Dock ställer  Kvale och Brinkmann (2009) frågan, ”Varför ska man 
generalisera?”. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kunskap bör ses och tolkas 
utifrån den sociala- historiska och kulturella kontexten den kom ifrån. Därför anser 
jag att förståelsen och informationen som denna rapport kommer medföra är relevant 
kunskap, trots att den kan vara begränsad av forskningsområdet och 
forskningsobjekten. 
 

Grenholm skriver i sin bok ”Att förstå religion” (2006) att det existerar en spänning 
mellan det interna perspektivet (den enskilda personens subjektiva perspektiv på 
tillvaron) och det externa perspektivet (objektiv syn på tillvaron). Där målet är att 
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sträva efter objektivitet, men vi kommer aldrig riktigt uppnå den då vi aldrig riktigt 
fullständigt kan göra oss fria från vårt personliga perspektiv. Med detta vill Grenholm 
(2006) få sagt att objektivitet har sina gränser. Dock menar Grenholm (2006)  att det 
kanske inte går att få en hel objektiv sanning men nästan och ställer därför fyra krav 
på vetenskaplig kunskap. Det första kravet ”Metodologisk tillförlitlighet” handlar 
kort sagt om att man ska använda sig av tillförlitliga metoder vid bearbetning av våra 
problem och hypoteser. Att metoden är maximalt tillförlitlig betyder att den 
minimerar sannolikheten för misstag, i den meningen att den ger mindre 
sannolikheten än andra metoder för att vi skall tro på falska påståenden. Det andra 
kravet är kravet på sanning. Med andra ord bör de vetenskapliga resultaten 
överensstämma med verkligheten och bör inte strida mot andra påståenden som vi 
håller sanna. Det tredje kravet är kravet på fullständighet. Ger den fullständiga 
sanningen om detta fenomen. Behöver inte nödvändigtvis innebära ett krav på att 
man ska ta med alla sanna påståenden om företeelsen. Däremot kan det betyda att 
man ska ta ska ta med alla påståenden om undersökning som är sanna och relevanta 
för vårt syfte. Redovisa skilda perspektiv och olika uppfattningar, för att inte ge en 
vilseledande bild. Därför är syftet viktigt, då det avgränsar och begränsar en så inte 
fullständighetskravet knäcka en. Det fjärde kravet uppfylls om de tre tidigare kraven 
följs och anses som ett av de viktigaste kraven för att uppnå tillförlitlighet. Vilket är 
kravet på intersubjektiv prövbarhet. Vilket kortfattat innebär att resultatet av det 
vetenskapliga arbetet ska vara möjligt att rationellt kontrolleras genom kritisk 
diskussion. Resultatet ska kunna kontrolleras av andra människor och komma fram 
till samma slutsats. Detta har jag haft i åtanke vid utformningen av denna rapport. Att 
det ska vara möjligt att komma fram till liknande resultat eller ifall undersökningens 
resultat beror mer på temporära händelser är något som även Bryman (2009) tar upp. 
Bryman (2009) skriver även om social önskvärdhet i intervjusituationer, det vill säga 
att intervjupersonerna vill framstå ur ett positivt ljus och kommer därför svara utefter 
detta. Dock upplevde jag i de tidigare intervjuerna att de svarade utifrån deras 
förmåga. 
 

 6. Resultat. 

Resultatet kommer att redovisas med informanternas ”roll” som huvudrubrik, det vill 

säga att eleverna hamnar under en rubrik och skolans personal under en annan. 

Således kommer resultatet från samtliga åtta nyanlända elever under samma rubrik 

och alla från skolans personal under en annan. 

 

6.1. Delstudie 1: Hur beskriver skolpersonal vid två skolor i kommun X sina 
erfarenheter av skolans arbete med nyanlända elevers inkludering?  
 
I detta avsnitt presenterar jag hur hanteringen av nyanlända elever i ordinarie 
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undervisning förankras i personalens upplevelser av verkligheten. Avsnittet innefattar 
även hur skolans personal upplever situationen, genom en presentation av intervjuer 
med lärare, modersmålslärare, skolkurator och rektor. 

 

6.1.1.  Skolornas upptagningsområde 
Både Skola A och Skola B karakteriseras av elever som kommer från lägre 
2medelklassfamiljer och har en stor andel av utländskt födda elever. Hälften av både 
Skola A och Skola B:s elever har utländsk bakgrund. Däremot har Skola A fler elever 
från ”alla socio-ekonomiska skikt”. Detta inkluderar allt från elever som har 
välutbildade föräldrar som har det ekonomiskt gott ställt, de som med andra ord har 
goda tillgångar till ekonomiskt- och utbildningskapital, till elever som kommer från 
familjer med lågutbildade föräldrar (som inte har en ”svensk” utbildning) och som 
har det ekonomiskt knapert. 

De elever som kommer från mer privilegierade bakgrunder är för båda skolorna  
dominerande etniskt svenska elever, medan majoriteten av elever som kommer från 
lägre socio-ekonomisk skik,t och som har sämre tillgång till de olika symboliska 
kapitalen, har en utländsk bakgrund. Mycket är på grund av att etniskt svenska elever, 
med föräldrar som har högre akademisk utbildning, alltmer söker sig till friskolor.  
Detta menar Karin har haft en stor påverkan gällande skolans utformning och 
elevernas skolprestation. 

 

6.1.2 Delförklaringar till de nyanlända elevernas skol(o)framgång – inom ramen 
för inkluderingsarbete 

I den fortsatta resultatredovisningen kommer jag, med hjälp av begreppen 
presenterade i Studiens utgångspunkter, (s 25) styrka mina delförklaringar och 
utveckla analysen ytterligare. 

Under intervjuerna framkom det att informanterna ansåg att den aktuella 
skolutbildningen i enskilda länder spelar stor roll för hur enskilda elever klarar sig i 
svenska skolor. Ju mer utbildade eleverna redan är, desto lättare går integreringen. Att 
mycket handlar om det sociala kapitalet som de nyanlända eleverna innehar är något 
som alla informanter betonar. Vidare lyfter de fram att de nyanlända eleverna som 
generellt klarar skolan bättre är elever som kommer från fungerande länder, har 
skolerfarenheter och flyttar till Sverige där familjerna har kontakter som är 
integrerade i samhället. De nyanlända får då hjälp av deras omgivning att knäcka 
”skol- och samhällskoden”. De lär sig vad som förväntas av dem och kommer därför 
veta vad de måste göra för att få det betyg som de vill ha. Däremot menar 
informanterna att de mest utsatta eleverna även är de elever som generellt presterar 
lägst. De utsatta nyanlända eleverna är de elever som kommer från traumatiska 
upplevelser från hemlandet, som inte har tidigare skolerfarenheter och inte känner 
många i Sverige som kan hjälpa familjen och eleven med anpassningen till samhället. 
Dessa faktorer läger upp hinder för de nyanlända elevernas förutsättningar, för att 
förstå undervisningens innehåll och inskaffa sig god symboliskt kapital såsom den 
sociala kapitalen menar majoriteten av informanterna. 
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6.1.2.1 Symboliskt kapital: Socialt kapital 

Alla informanter menade att de nyanländas tillgång till de sociala kapitalen- i form av 
människor som är integrerade i det svenska samhället, som kan hjälpa de nyanlända 
med studierna, och som kan fungera som en allmän vägledare- är väldigt begränsade. 

Detta menar informanterna medför att de nyanlända eleverna kommer få det svårare 
att skaffa sig skolkunskaper och samhällskunskaper då de inte har någon som kan 
hjälpa dem att navigera i det nya landet och den nya kulturen. Vidare drog många av 
informanterna kopplingen mellan låg utbildningsbakgrund till lågavlönat arbete och 
menade att de nyanlända elever inte har samma förutsättningar som de elever som har 
högutbildade och rika föräldrar att uppnå samma skolframgång. Alla informanterna 
använde sig av tillgång till läxhjälp som ett exempel, och menade att de elever som 
har föräldrar som har en svensk akademisk bakgrund (eller allmänt de föräldrar som 
kan det svenska språket) kan hjälpa sina barn med deras läxor. Denna lyx har däremot 
inte majoriteten av elever med utländsk bakgrund, och främst inte de nyanlända 
eleverna, då de bland annat har tillgång till begränsat utbildningskapital och socialt 
kapital. Informanterna är alla överens om att tillgången till läxhjälp är en stor 
bidragande faktor till varför många nyanlända elever eller elever allmänt som har 
föräldrar som har svårigheter med det svenska språket presterar lägre gentemot de 
svenska eleverna. 

Tillgången till symboliskt kapital menade informanterna var den största skillnaden 
mellan en infödd elev och en utländsk född elev, speciellt en nyanländ elev. 
Informanten Karin ställer sig själv frågan: ”Hur ska den nyanlända eleven bemästra 
det svenska språket när han/hon går i en klass där majoriteten av elever har en 
utländsk bakgrund och som själva har problem med det svenska språket och inte har 
någon annan än sina lärare att be om hjälp?” (Karin informant nr 5).  Vidare menar 
Karin att de nyanländas föräldrars utbildningskapital från hemlandet inte har lika stort 
värde i Sverige, eftersom det inte motsvarar den svenska undervisningen. Stina lägger 
till att även om den nyanlända eleven har ämneskunskaper så har eleven svårt att 
uppvisa sina kunskaper i skolan på grund av deras svårigheter i det svenska språket. 
De saknar med andra ord det språkliga kapitalet i det svenska språket för att kunna 
lyfta fram deras kunskaper i exempelvis NO ämnet. 

 

Informanterna lyfter fram att det inte handlar om att föräldrarna inte förstår skolans 
betydelse och inte vill hjälpa deras barn med läxorna, utan snarare handlar det mer 
om att det svenska språket fungerar som en barriär mellan den nyanlända eleven och 
dennes föräldrar. Det är där det sociala kapitalet kommer in i bilden menar Sara från 
Skola B, har man många kontakter och inte ett begränsat social nätverk så kan man 
be om hjälp utanför skolans väggar, speciellt om inte ens föräldrar kan hjälpa en. Man 
är inte lika beroende av läraren, som själv inte har tid att hjälpa den nyanlända eleven 
så mycket som hon/han skulle behövt, eftersom det finns fler personer i klassrummet 
som också behöver hjälp. 

 

 6.1.2.2 Symboliskt kapital: kulturellt kapital. 

Erik representerar skolornas personal när han ställer sig frågan ”Förstår föräldrarna 
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betygen, dess betydelse och följder?” (Erik, Informant 2). Många nyanlända elevers 
föräldrar har aldrig gått i skolan, vissa kan inte läsa eller skriva, medan andra 
föräldrar var läkare, ingenjörer, jurister etc. i deras hemländer. Så kontrasten är 
väldigt stor och mycket handlar om hur mycket involverade föräldrarna är i deras 
barns skolgång. Vidare anser informanten Malin att barn har en fantastisk förmåga att 
anpassa sig för nya situationer och levnadsförhållande. Generellt kan det vara 
föräldrarna som omedvetet stoppar barnens integreringsprocess eftersom de kanske 
inte förstår kulturen bakom det hela. Dock menar Karin att den större delen av 
skulden- till varför föräldrarna inte verkar så involverade i barnens skolgång- ligger 
på lärarna och rektorerna. Karin (informant 5) menar att ”vi förklarar inte så tydligt 
de kulturella aspekterna” och anser att skolans personal bara har antagit att 
föräldrarna förstår syftet med exempelvis utvecklingssamtal, föräldramöte och ta med 
sig frukt till skolan etc. De har inte riktigt förklarat för föräldrarna vad som förväntas 
av dem. Karin berättade att i vissa fall har det gått så långt att en elev sa till sin 
mamma under ett utvecklingssamtal att ”i Sverige så behöver inte barnen lyssna på 
föräldrarna”. Mamman som inte visste något bättre kunde inte argumentera mot detta 
påstående på grund av bristfälliga språkkunskaper i det svenska språket. 

 

Det kulturella kapitalet som de nyanlända elevernas föräldrar har fått från deras 
hemland och deras uppväxt har inte samma värde i den svenska kulturen, vilket 
medför att all makt ligger oftast hos eleven, då eleven många gånger får fungera som 
tolk för deras föräldrar. En annan kulturkrock som Stina nämner är synen på att passa 
tider. I många länder är att komma i tid inte speciellt viktigt, utan det viktiga är att 
man tas sig ditt. Många elever har med sig detta tänkande, vilket resulterar i att 
många är oftast försenade till lektioner eller utvecklingssamtal. Stina är väl medveten 
om detta och har lärt sig att acceptera det och anpassa sig lite efter det., vilket många 
lärare har haft större svårigheter med. Vidare menar Stina att genom sina år av att 
vara lärare och en medborgare i det svenska samhället har hon kommit till insikt att 
” ju vitare hud den nyanlända har desto enklare kommer deras integrations- och 
anpassningsprocesse vara” (Sara). Om man kommer från Ryssland då finns det inga 
större utseendemässiga skillnader och då är språket deras största barriär men däremot 
om man kommer från något land i Afrika upplever den nyanlända att det existerar 
både språkliga – och utseendemässiga barriärer. Sara använder slöjan som ett 
exempel och menar att tjejer i slöja har det svårare att komma in samhället och 
svenska kompiskretsar, vilket i sin tur försvårar inhämtningen av kulturellt- och 
socialt kapital. 

 

Bertil får representera personalen då han ger exemplet att om det finns många elever 
som kommer från Somalia, och kommer den nyanlända eleven från samma land har 
de lättare att få kompisar och anpassas till klassrummet. Detta eftersom eleverna från 
Somalia tar den somaliska nyanlända eleven under sina vingar så att säga och hjälper 
den nyanlända eleven med det svenska språket och ökar dennes kunskaper gällande 
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den svenska kulturen. Den nya anlända eleven får även tillgång till bredare kapital, då 
han/hon kan kommunicera på sitt modersmål när han/hon får problem med att 
uttrycka sig eller förstå vissa svenska meningar etc. Svårare har de nyanlända 
eleverna som kommer från länder som inte många i skolan kommer ifrån exempelvis 
Afghanistan. Denna elev kan känna sig ensam och isolerad och får det automatiskt 
svårare att tillgodogöra sig kunskap. ”Har man ingen man kan tala med mår man 
dåligt, mår man dåligt kan man inte prestera bra i skolan” menar Erik.  Med detta 
exempel lyfter Bertil indirekt fram att socialt kapital fungerar på många sätt som en 
inkörsport för införskaffandet av kulturellt kapital, samt att dessa kapital är centrala 
för den nyanlända elevens skolframgång och integrering till det svenska samhället. 

 

Erik talar vidare om att Skola A har skapat den så kallade ”fotbollsprofilen” där 
elever (främst pojkar) från alla olika socio-ekonomiska skikt och kulturella 
bakgrunder spelar fotboll tillsammans, och på så sätt utökar sina sociala nätverk. 
Dessa sociala kontakter utökar inte bara den nyanlända elevens kunskaper om det 
svenska språket men även kunskaper gällande samhället och dess befolkning. 
Fotbollsprofilen främjar det sociokulturella lärandet och spelar en stor faktor till 
varför många nyanlända elever känner sig bekväma i sin skola menar Erik. Liksom 
Erik så betonar även de resterande informanterna från både Skola A och Skola B 
integrationens roll för att främja språkutvecklingen och de kulturella kunskaperna för 
de nyanlända eleverna. 

 

Alla informanter från Skola B och A anser att relationen mellan eleverna och lärarna 
är bra och menar att det finns en öppenhet, nyfikenhet och en vilja att försöka förstå 
och fylla de kulturella luckorna som finns mellan de nyanlända elevernas familjer, 
skolan och samhället som stort. Då tillgång till socialt kapital inte enbart handlar om 
att främja språk-och kunskapsutveckling menar Erik (Informant 2, Skola A) och 
Karin (Informant 4, Skola B) utan det handlar också om att det sociala nätverket kan 
hjälpa den nyanlända eleven förstå den svenska kulturen, hjälpa den nyanlända 
eleven att integreras in i klassrummet och generellt i samhället. 

 

6.1.2.3 Symboliskt kapital – språkets betydelse 

Alla informanter menar även att språket är nyckeln till kunskapsutvecklingen, och där 
de svaga språkkunskaperna leder till att den nyanlända eleven får det svårare att både 
ta till sig kunskap och information samt att förmedla sin kunskap vidare.  Exempelvis 
har de nyanlända eleverna väldigt svaga erfarenheter av det svenska 
naturvetenskapliga språket (främst det skriftliga), vilket har bland annat medfört att 
många av dem får det speciellt svårt med naturvetenskapsämnena. Även matematik, 
samhällsorienterade ämnena och engelska är ämnen som de nyanlända eleverna 
finner tuffa. Mycket är på grund av att exempelvis de samhällsorienterade ämnena 
innehåller många svåra begrepp som de nyanlända eleverna aldrig har hört förut. 
Dessutom när det kommer till engelskan som ämne är det många nyanlända elever 
som inte studerat språket tidigare och möts nu med utmaningen att inte bara lära sig 
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ett främmande språk (svenskan) utan två.   
 
Alla informanter betonar även språkets betydelse för inhämtningen av socialt kapital 
och menar att språket är centralt för att möjliggöra tillgången till socialt kapital- i 
form av människor som kan tala det svenska språket och som har knäckt den så 
kallade ”skol- och samhällkoden”. Stina får representera skolornas personal när hon 
lyfter fram att genom åren av att vara lärare och samhällsmedborgare har hon kommit 
till insikt om att samhället har en tendens att diskriminera och exkludera vuxna och 
barn som talar med en brytning från det svenska samhället och från många etniskt 
svenska kompisgäng. De människor som inte talar ”rätt” svenska tas inte på allvar i 
samhället och menar att det finns fördomar om att ”dålig” svenska är ett tecken på att 
personen besitter låg kunskap och personen värdesätts utifrån detta. Dock spelar det 
en stor roll om brytningen är på amerikanska och finska eller somaliska menar Stina, 
då amerikansk och finsk brytning är mer accepterat, och betraktas till och med som 
något coolt, medan somalisk brytning ses som något främmande och oönskevärt 
menar Stina. Alla informanter är överens om att individens position i sin omgivning 
eller i samhället som stort skapas genom interaktion mellan särskilda rådande normer 
inom samhället, individens habitus och individens tillgång till socialt, - ekonomiskt – 
och kulturellt kapital. 
 
Vidare betonar alla informanterna som tidigare skrivet att språket är avgörande för 
den nyanlända elevens kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling. Då många 
nyanlända elever har goda ämneskunskaper men på grund av deras svårigheter i det 
svenska språket har de svårt att förmedla vidare dessa kunskaper till lärarna och 
eleverna. De saknar med andra ord det språkliga kapitalet i det svenska språket för att 
kunna lyfta fram deras kunskaper i många ämnen såsom No-ämnena. 
 
Bertil menar att prestationsmässigt så finner man ingen större skillnad mellan 
eleverna men så klart har de svenska eleverna lättare att uppnå högre betyg, och det 
har med språket att göra. De har lättare att ta till sig och förstå informationen 
eftersom de förstår språket på en mycket högre nivå än de elever som har varit i 
landet i mindre än 5 år. För många elever som är nya i landet har skola varit ett 
främmande begrepp. Skolplikten har varit låg i deras hemländer och de har inga 
erfarenheter av att sitta i ett klassrum och ta till sig teoretiska kunskaper. Karin och 
övriga av informanter är inne på samma resonemang och menar att de nyanlända 
eleverna inte har samma möjlighet att uppnå samma betyg gentemot de andra 
eleverna. Skillnaderna, förutsättningarna och behoven är för omfattande. Mycket av 
orsaken till det grundar sig på de bristande kunskaperna i det svenska språket, dock är 
målet att minska denna klyfta menar Karin.   
 
Många av informanterna hade svårigheter att dra kopplingen helt mellan de 
nyanländas skolprestation och det sociala nätverket som den nyanlända innehar, då 
informanterna menade att den nyanländas skolprestation, såsom alla elevers 
skolprestation, beror på så många olika faktorer. Det sociala nätverket spelar en stor 
roll men det är svårt att mäta hur stor roll den faktiskt har. Mycket handlar om språket 
betonar alla tre informanter. Erik får representera personalen då han ställer frågan: ”Hur 
ska de kunna prestera bra i skolan om de börjar i ordinarie undervisning utan att 
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behärska språket tillräckligt väl för att kunna tillgodogöra sig läroböckernas innehåll 
och lärarens redovisningar?”  (Erik, informant 2). Vidare menar Erik att de elever 
som får hjälp hemma är samma elever som presterar bäst i skolan, och därför kommer 
det inte som en större chock att det är de etniskt svenska eleverna som grupp presterar 
bättre gentemot elever med utländsk bakgrund. 
 

Gemensamt för alla informanter var att alla uppmärksammade att elever till 
högutbildade föräldrar (oavsett om det är en svensk utbildning eller inte) tenderar i 
större utsträckning tänka på sina studier, status och framtida yrken än elever till 
lågutbildade föräldrar. Detta har mycket att göra med tillgången till utbildningskapital 
och de sociala kapitalen. ”Det kan vara svårt att allmänt börja i skolan. Att anpassa 
sig till skolkulturen. Tänk då hur svårt det är för elever som aldrig tidigare har gått i 
skolan?” (Sara). 

 

6.1.2.4 Ekonomiskt kapital – begränsar tillgång till symboliskt kapital.   

6.1.2.4.1 Skolans ekonomiska resurser. 

Alla informanter från Skola A och Skola B lyfter fram att skolans och elevens 
ekonomiska kapital- det vill säga ekonomin som skolorna och de nyanlända eleverna 
har tillgång till- spelar en betydande roll i både skolans hantering av de nyanlända 
eleverna och elevernas egen skolprestation. Det kan också påverka den nyanlända 
elevens integreringsprocess in till samhället och status i klassrummet. Alla 
informanter från Skola B menar att skolan har mer resurser än de flesta skolorna men 
inte tillräckligt mycket för att uppnå lagen. Då likvärdighetsprincipen och principen 
om ”en skola för alla” är svårare att uppnå med en sådan begränsad budget. Bertil 
anser att resurserna inte räcker till och att skolan inte har de resurserna som krävs för 
att bemöta elevernas behov. Bertil menar att ”behoven har allt ökat med åren, och 
eleverna kräver mer individuellt stöd, dock har resurserna förblivit detsamma”. De 
resurser Bertil är i mest behov är fler kompetenta pedagoger, bättre anpassade verktyg 
för att bemöta elevernas differenta behov. ”Målstyrningstid” är ett alternativ som Erik 
förespråkar för Skola A, vilket kort sagt är att lärarna får schemalagd tid för att sitta 
med dessa nyanlända elever och hjälpa dem med de ämnen som de finner svåra, som 
exempelvis NO eller matte. Dock kostar tid pengar och pengar är något som skolan 
behöver mer av för att kunna möta de tuffa utmaningarna. Även Stina och resten av 
informanterna är kritiska till att skolornas minskade ekonomiska resurser. Under de 
13 åren som Stina har jobbat på Skola B, har hon i första hand sett hur resurserna  
dramatiskt har minskat genom åren, trots att behoven för extra stöd har ökat. 
Exempelvis berättar Stina att hon har gått från att ha 3 arbetsklasser och har haft tid 
över att fungera som en hjälpande hand i andra lektioner till att ha ansvaret över 5 
klasser, vilket har medfört att hon inte har fått någon tid över till att hjälpa till i 
lektioner utöver sina egna. Skola B har även fått lov att skära ner på assistenter och 
specialpedagoger, då de gick från att ha 5 specialpedagoger (en för varje avdelning) 
till att ha en specialpedagog för hela skolan. Stina har själv ansvaret över en klass 
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med 30 elever där behoven för extra stöd är otroligt stort och konsekvenserna för 
stödbristen är större. ”Jag ser hur jag tappar vissa elever, jag vet att det finns elever 
som lämnar mitt klassrum och inte har lärt sig någonting och tiden att sätta sig ner 
med dem och gå igenom lektionen med dem finns inte. Det är en hemsk känsla att 
bära på” (Stina, informant nr 6). 

 

En lösning är att försöka hitta billiga metoder för att hjälpa de nyanlända eleverna 
och lösa problemen menar Karin. Ett exempel är att samla alla elever i samma årskull 
som behöver extra stöd i svenska och skapa en Svenska 2 klass. En annan lösning 
som Skola B har infört är läxhjälp en gång i veckan på eftermiddagar. I Skola B har 
lärarkåren gått en kurs som heter ”språkutvecklande arbetssätt” och syftar till att 
uppmuntra alla lärare oavsett ämne att utveckla elevens språk och ordförråd genom 
att uppmuntra till en ökad dialog hos eleverna i alla ämnen. Alla lärare ska fungera 
som språklärare. För cirka 2 år sedan startade Skola A ett projekt som syftade till att 
underlätta kunskapsinhämtning för de nyanlända eleverna i de naturvetenskapliga- 
och samhällsvetenskapliga ämnena. Kunskapsunderlättningen skulle ske genom att 
låta modersmålslärare fungera som extra resurser under dessa föreläsningar. 
Resultatet var positivt. De nyanlända elevernas engagemang, intresse och motivation 
ökade. De blev mer villiga att investera tid till att förstå, och de vågade be mer om 
hjälp när de inte förstådd. Sara tror att mycket handlade om rädsla, de kände tidigare 
att de inte ville be om hjälp för de ville inte sticka ut som den ”dumma” och de visste 
kanske inte hur de skulle formulera sig på det svenska språket. När de kände att de 
fick stöd och att de kunde kommunicera med någon utan att behöva kämpa för att bli 
förstod gick studierna bättre för dem. Dock avbröts projektet, vilket Sara är kritisk till 
och menar att ”man såg att projektet gav resultat, att eleverna var nöjda med de extra 
insatserna. Så varför avbryta det?” (Sara). Sara och Fiona menar att det finns många 
som behöver extra stöd och betonar vikten av att ha en modersmålslärare närvarande 
under lektionstid för att kunna ge eleven hjälp på plats. Dock visste Sara liksom 
resten av informanterna varför projektet avbröts eller varför skolorna har dragit ner 
på extra assistenter och studiehandledning, det är en ekonomisk fråga. Skolornas 
begränsade ekonomiska budget ger inte utrymme för dessa extra insatser.   

 

6.1.2.4.2 Den nyanlända elevens ekonomiska resurser. 

Att de ekonomiska kapitalen underlättar integrationsprocessen är något som många 
informanter lyfter fram när de menar att samhället är präglat av det materialistiska 
och styrs efter teknik, kläder och utseende, och att det är något som de nyanlända 
eleverna även lär sig att märka av och sträva efter. Sara representerar informanterna 
när hon säger att de nyanlända eleverna vill- såsom alla elever- passa in i skolan och i 
kulturen. De vill ha de nyaste prylarna eller bära de kläder som svenskarna bär på. De 
vill också smälta in, och för många nyanlända elever går strävan att passa in i det 
svenska samhället före studierna. Dock för att kunna bära de dyra kläderna och äga 
den senaste mobilen måste man ha tillräckligt mycket pengar tillhands. För de flesta 
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nyanlända eleverna hindrar deras begränsade ekonomi dem från att kunna köpa dessa 
saker, och på så sätt hindrar det dem från att känna sig ”svenska” menar Sara. Vidare 
berättar Fiona om att hon har vissa elever som jobbar extra vid sidan av skolan för att 
ha råd med att köpa kläder, teknik och kunna gå ut och äta med sina vänner. Ibland 
sker det på bekostnad av studierna, då de kan ta åt sig jobbpass under skoltid för att  
skrapa ihop pengar. 

 

Likväl tror alla informanter från Skola B och Skola A att tillgången till ekonomiskt 
kapital har en mindre påverkan på den nyanlända elevens skolprestation än de social- 
och kulturella kapitalen. Exempelvis menar Karin att den ekonomiska ställningen 
som eleven innehar påverkar eleven, men det syns bara inte lika tydligt då kopplingen 
mellan dessa två är svårare att dra. Dock framhävde informanterna att tillgången till 
ekonomiska kapital i många fall kan underlätta inhämtningen av de kulturella 
kapitalen. Det vill säga att pengar underlättar anpassningen in till den svenska 
kulturen, då det är lättare att komma in i ett samhälle och knyta kontakter när folk 
känner en samhörighetskänsla till den personen. Att ha råd att köpa det som är ”inne” 
både gällande teknik och kläder är viktigt för barn i denna ålder. Det är därför svårt 
att säga hur nyanlända elever som inte har råd med dessa saker berörs av det, hur det 
tar sig i uttryck menar Sara. Däremot menar Karin att om eleven har föräldrar som 
har råd att köpa böcker och har tid att lägga på att hjälpa barnet så kommer denna 
elev utveckla sitt ordförråd och på så sätt utveckla sina kunskaper. Det kan vara så 
litet som att ha råd att låta sina barn vara delaktiga i idrottsföreningar, där dessa 
idrottsföreningar fungerar som en social plattform för barn att träffas, umgås och ha 
en dialog med varandra. Barn som inte får tillgång till detta förlorar inte bara socialt 
kapital men även kulturellt kapital, då de går miste om interaktionen mellan barn från 
olika länder, socio-ekonomisk skikt, samt kulturell bakgrund. Man kan därför dra en 
slutsats att ekonomiskt kapital underlättar både processen in till det svenska samhället 
och med det inhämtningen av kulturellt kapital som i sin tur bannar vägen för 
inskaffningen för socialkapital. 

 

6.1.3 ”Lika barn leker bäst”  
Karin har genom år av undervisningserfarenheter dragit slutsatsen att människor 
söker sig till folk som liknar en själv, och elever är inga undantag för detta fenomen. 
Högpresterande elever tenderar att söka sig till varandra och lågpresterande elever 
söker sig till varandra, där de högpresterande eleverna tenderar för det mesta att vara 
etniskt svenska elever med högutbildade föräldrar medan de lågpresterande eleverna 
tenderar ha en utländsk bakgrund och lågutbildade föräldrar. Då elevens habitus 
präglas av den redan existerade habitus i den grupp individen tillhör. Detta medför en 
reproduktion av föräldrarnas kapitalinnehav och reproducering av de sociala 
mönstren som finns för eleven.  Sara är inne på detta spår och menar att de 
lågpresterande eleverna är mer i behov av en gruppidentitet än de högpresterande 
eleverna. Sara har även uppmärksammat att Skola B är ganska grupperad efter 
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etnicitet, det vill säga att elever med utländsk bakgrund inklusive nyanlända elever 
umgås med varandra och etniskt svenska elever umgås med varandra, samt att de 
nyanlända eleverna som kommer till skolan söker sig till dem som ligger i samma 
nivå i språkutvecklingen. Detta leder till att de nyanlända eleverna utvecklar ett 
ganska ”fattigt” svenskt språk. Sara tror att mycket handlar om skam och stolthet, de 
nyanlända eleverna vill inte be de etniskt svenska eleverna om hjälp för de skäms och 
vill inte bli dumförklarade. Vidare att de nyanlända eleverna har lättare att identifiera 
sig med andra nyanlända elever, då de befinner sig i liknande livssituationer. 

 

6.1.4 Vägen från förberedelseskola till ordinarie undervisning – Kunskapsredo 
för betygsbedömning? 
Majoriteten av informanterna anser inte att förberedelseskolorna är utformade för att 
väl förberedda de nyanlända eleverna för att börja ordinarie undervisning. Vidare 
framhävde informanterna att majoriteten av de nyanlända eleverna är varken 
kunskapsmässigt eller språkligt redo för att börja ordinarie undervisning med 
betygsbedömning. Detta eftersom kontrasten mellan ordinarie undervisning och 
utformningen av förberedelseskolorna är för stora, och förutsättningarna för 
nyanlända elever är för varierade. Stina menar att det är oacceptabelt att en nyanländ 
elev, som kommer från en lågutbildad familj, där varken föräldrarna eller barnet har 
tidigare utbildningserfarenheter, förväntas att lära sig det svenska språket under 
samma tidsutsträckning som en nyanländ elev, som i sin tur kommer från en hög 
akademisk familj.  Vidare anser många av informanterna (bland annat Karin och 
Malin) att elevens prestationsförmåga i dagsläget mycket beror på elevens tidigare 
utbildningserfarenheter, vilken form av utbildningskapital han/hon har haft tillgång 
till. Skolan är ett främmande koncept för många nyanlända elever, medan andra 
nyanlända bär på skolerfarenheter från sina hemländer. Sara är mer kritisk lagd och 
menar att resultatet talar för sig själv, ”det finns nyanlända elever som börjar i vår 
skola och som inte kan det svenska språket. Hur ska de klara vanlig undervisning och 
bli bedömda utifrån samma kriterier som sina klasskamrater?” (Sara informant 2). 

Stina anser att utifrån ett motivationsperspektiv, så är dessa elever redo att börja 
ordinarie undervisning, de vill lära sig och de är motiverade till att lära sig. Dock bär 
alltför många nyanlända elever på alltför lite kunskap, och allting går fel när de blir 
inkastade i årskurs 9, där de sedan förväntas prestera bra. Stina gav exempel på en tjej 
som gick i årskurs 9, och som inte hade några kunskaper om människans biologi. 
Tjejen visste inte vilken organ som gjorde vad eller var i kroppen organen var 
placerad, dock förväntades hon likväl lära sig fysik och kemi utifrån samma nivå som 
sina klasskamrater. Stina har haft elever som inte har vetat att jorden är rund eller att 
den mest består av vatten. Stina menar att det känns som nyanlända elever blir dömda 
på förhand, att det svenska systemet har upprättat för många krav och utmaningar, 
dessa krav fungerar som hinder gör det svårt för nyanlända elever att överkomma. 
Fortsättningsvis menar Stina att skolsystemet som den ser ut idag dömer ut folk på 
förhand om de ligger efter. Speciellt drabbade är nyanlända elever som kommer till 
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svensk skola utan att kunna det svenska språket, har ingen familjemedlem som kan 
hjälpa till med språkutvecklingen och som kommer från traumatiska upplevelser. 
Stina menar att ”som det ser ut idag så bryter svenska skolor mot skollagen varje dag 
eftersom varje elev har rätt att få det stöd som de behöver för att klara målen, dock 
är det bara cirka 10 av 100 elever som får det stöd som de behöver och har rätt till” 
(Stina, informant nr6). 

 

Samtliga informanter från Skola A och Skola B anser att förberedelseskolorna inte 
borde utgå från att eleven befinner sig där i ett år för att sedan börja ordinarie 
undervisning. Skolorna borde istället vara mer anpassad efter den enskilda elevens 
behov, förutsättningar och kunskapsutveckling, vissa nyanlända elever måste kanske 
stanna längre i förberedelseskola medan andra är redo att börja ordinarie 
undervisning efter ett år. En individuell bedömning är något som samtliga 
informanter ansåg vara önskvärt. Informanterna lyfte även fram önskan om att 
övergången till ordinarie undervisning borde ske smidigare, där eleven gradvis 
slussas in i klassrummet. Stina menar att en en gradvis slussning till ordinarie 
undervisning skulle bidra till en ökad trygghet och stabilitet för den nyanlända eleven 
och för klasskamraterna. Ett exempel på det kan vara att om eleven uppnår tillräckligt 
hög kunskap inom matematikämnet men inte i samhällskunskap, kan eleven i sådana 
fall närvara i ordinarie undervisning i matematik, men gå på samhällskunskaps 
lektionerna med sin gamla klass. Något som alla informanter lyfte fram var både för- 
och nackdelarna med att de nyanlända eleverna skulle stanna längre på 
förberedelseskolorna och utveckla det svenska språket bättre innan de börjar 
ordinarie undervisning. Informanterna hade en osäker inställning gällande när 
nyanlända elever ska lämna förbredelseskolorna. De visste inte riktigt om nyanlända 
elever gynnades mer eller mindre av att stanna kvar i förberedelseskola eller börja  
ordinarie undervisning. 

 

6.1.5 Likvärdighetsprincipen, principen om ”en skola för alla” och inkludering, 
som både mål och medel. 

Alla informanter från Skola A anser att lärarkåren i skolan tar sitt ansvar och gör det 
bästa de kan med det allt för begränsade resurserna som de har tillgång till, där 
inkluderingsprinciperna präglar dess tillämpning. Det går dock att göra mer, men då 
krävs det att ytterligare resurser sätts in. Dessa extra resurser, som eleverna med 
språksvårigheter idag får tillgång till i Skola A och Skola B, sker jämsides med den 
ordinarie undervisningen. Till exempel får de extra undervisning i svenska och extra 
studiehjälp under ordinarie lektionstid men även utanför det ordinarie schemat. De 
kan få verbala tester istället för skriftliga, och ibland har de tillgång till en 
modersmålslärare som ibland kan sitta med eleven under vissa lektioner. Resurserna 
för att kunna ha fler muntliga prov räcker dock inte till, eftersom det kräver att det 
finns någon som kan ta över lektionen medan läraren utför examinationen. Stina tror 
att många elever skulle vara ett steg högre i betygsskalan om eleven fick göra verbala 
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tester istället för skriftliga. Lärarna kan även i förhand berätta för nyanlända elever 
hur lektionerna kommer att se ut. Detta görs då i syfte för att eleverna ska få mer tid 
att förbereda sig. Karin menar att när nyanlända elever känner att de har en 
förförståelse, får de ett starkt lyft i självförtroendet, vilket är något som de desperat 
behöver mer av. Att ha ett bra självförtroende är en viktig aspekt till att uppnå god 
skolframgång, i och med att elevens självförtroende påverkar dennes attityd till 
skolan och studier.  

 

Samtliga informanter är väl medvetna om att i grund och botten är svaret till att 
uppnå likvärdighetsprincipen och principen om ”en skola för alla” mer en fråga om 
pengar. Informanterna menar dock att skolan bör vara en prioritering med tanke på 
det är i skolan som eleven formas till att bli samhällsmedborgare. Förstår man inte det 
svenska språket och den sociala betydelsen, kommer eleven få det mycket svårare att 
klara skolan och bli en aktiv aktör i samhället. Av de elever som inte klarar 
betygkraven i Skola A har 90 % en utländsk bakgrund.  Informanterna från Skola A 
menar att det i grund och botten handlar om språket, och har ingenting med 
intelligens att göra. Bertil ställer sig frågan, ”Om man är ny i landet och bara har 
gått i språkskola i max 3 år (från och med i år är det bara 1 år) och sen börjar man i 
åk 8, hur ska man lära sig?” (Bertil, Informant 1). Detta resonemang är något alla 
informanter har gemensamt, då alla är överens om att nyanlända elever inte har 
samma möjligheter att uppnå samma betyg som sina klasskompisar. För att nyanlända 
elever ska få möjlighet till att uppnå högst betyg, måste skolan skapa förutsättningar 
som gör det till ett utförbart alternativ. Skapandet av dessa förutsättningar kräver 
dock mer resurser, vilket skolan inte har tillgång till. Fortsättningsvis menar Stina att 
det inte bara handlar om omfattande resursbrist utan även om okunskap och blindhet. 
Alltför många lärare saknar kunskapen som krävs för att veta hur de ska hjälpa 
nyanlända elever, men även oförstånd att kunna avgöra var i kunskapsstegen 
nyanlända elever befinner sig i. Alla informanter från Skola B och Skola A anser att 
sina skolor varken lever upp till lagen ”en skola för alla” eller lagen om 
”likvärdighet”. Inställningen hos informanterna är dock att de borde göra det och 
strävar efter att leva upp till skollagen, men bristen på ekonomiska- och mänskliga 
resurser utgör alltför stora hinder. Stina anser att de har goda tillgångar till 
pedagogiska resurser (datorer, smartboards etc.), men behöver fler vuxna som vandrar 
i korridorerna och som kan ge en hjälpande hand i klassrummet etc. 

 

6.1.6 Skola A:s och Skola B:s extra insatser. 

Eleverna i Skola A och Skola B får även tillgång till datorer, vilket underlättar 
informationssökande samt skrivning av skolarbeten. Tillgång till datorer suddar även 
bort synliga tecken på ekonomiska skillnader bland eleverna. Erik använder sig av en 
placeringslista där han blandar elever utifrån prestation och kön, och kan på så sätt 
främja det socialkulturella lärandet. I Skola A och Skola B har modersmålslärare fått 
en alltmer aktiv roll i klassrummet. I skolorna A och B är det många elever som talar 
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olika modersmål, och de har många nyanlända elever som går i ordinarie 
undervisning.  De nyanlända eleverna har svaga kunskaper gällande det svenska 
naturvetenskapliga språket, främst det skriftliga. Många av dessa elever har därför 
svårt med naturvetenskapsämnena, vilket bland annat har lett till att modersmålslärare 
har tagit en aktivare roll på Eriks No-lektioner. Samhällsorienterade ämnen, 
matematik och engelska, är något som nyanlända elever finner speciellt svåra, då 
dessa ämnen innehåller många svåra begrepp. Många nyanlända elever har aldrig 
tidigare studerat det engelska språket och möts därför inte bara med utmaningen att 
lära sig ett främmande språk (svenskan) utan två helt främmande språk. Nyanlända 
elever kan även få längre deadlines vid inlämningar och prov. På Skola A och Skola B 
har de även så kallat ”light-material”, vilket är böcker som har samma innehåll som 
de ordinarie böckerna har, men är mer förenklat samt innehåller förklaringar av svåra 
begrepp. Nyanlända eleven kan även efter lektionen gå och sätta sig med sin 
hemspråkslärare och gå igenom begrepp och information som eleven finner svåra att 
förstå. 

 

Majoriteten av informanterna från både Skola A och Skola B anser att sin skola har 
haft riktigt tur med att ha en sådan bra miljö som de har, där nyanlända elever känner 
sig snabbt accepterade och välkomna. Den stigande siffran av nyanlända elever 
menar informanterna både har sina positiva och negativa sidor. Det negativa är att 
skolan inte är rustad för att ta emot dem och bemöta deras behov, men det positiva är 
att dessa elever bidrar med nya tankar och vidgar vyerna för många i området. 
Informanterna, från Skola A, menar att många skolor kanske inte hade klarat av den 
tuffa utmaningen som nyanlända elever kan medföra såsom Skola A har gjort. 
Personalen från Skola A menar att deras skola är präglad av positiv och tolerant miljö. 
Bertil anser att mycket beror på att den sociala biten axlas av skolans personal, där 
lärarna bland annat arbetar med att aktivt informera och förbereda eleverna för nya 
förändringar. Erik och Bertil är båda överens om att skolan inte lever upp till 
skollagen, och menar att skolan alltid kan bli bättre, men återigen är det mer en fråga 
om resurser än en fråga om lärarkompetens och lärarengagemang. 

 

6.1.7. Sammanfattande slutsatser 

Personalens uppfattningar och upplevelser kring arbetet med nyanlända elever är 
många och varierande. Även om informanterna är positivt inställda till nyanlända 
elever, är de negativa till hanteringen av dem. Majoriteten av informanterna anser att 
de gör sitt bästa, men är trots det inte nöjda med sina prestationer. Detta eftersom att 
de vet att det de gör inte räcker till. Inkluderingen av nyanlända elever är inte en 
framgångssaga som svenska skolor kan få det att framstå som. Hanteringen av 
nyanlända elever och deras skolframgång, som är en del av inkluderingsprocessen, är 
mer en fråga om bristande resurser än lärarkompetens och lärarengagemang. Detta är 
något som alla informanter lyfte fram. Likväl menade några informanter att det i stor 
uträckning även handlade om okunskap från både nyanlända elever och deras 
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föräldrar samt från personalens sida. Informanterna menade att personalen inte har 
fått en riktig och grundlig utbildning gällande hur de ska arbeta för att kunna 
tillgodose dessa elevers extra behov, och på så sätt kunna minska deras 
kunskapsluckor. Detta menar informanterna är ett resultat av att skolsystemet inte har 
hängt med i utveckling när det kommer till den kraftiga framväxten av nyanlända 
elever i ordinarie undervisning. Fortsättningsvis ställer alla informanter sig frågan: 
när är det mest lämpligt att placera nyanlända elever från förberedelseskola till 
ordinarie undervisning? Där alla har lyft fram båda sidorna av myntet, men menar att 
övergången måste bestämmas utefter den enskilde elevens förutsättningar, behov och 
utveckling.   

 

En annan slutsats som kunde dras, var att en av anledningarna till varför nyanlända 
elever presterade sämre, var på grund av deras tillgång till socialt kapital. eftersom 
Nyanlända elever, såsom alla människor tenderar att göra, umgås mer med elever 
som de lättast kan identifiera sig med, vilket i sin tur leder till en reproduktion av 
kapitalinnehav och bromsar processen för kapitalinhämtning. En röd tråd som kunde 
dras genom alla intervjuer var språkets betydelse och hur viktigt nyanlända elevers 
sociala nätverk var för utveckling av det svenska språket, som i sin tur spelade den 
största rollen i inhämtning av kunskap, och som sedan i sin tur speglade deras 
skolprestation. Det är även här man finner den stora skillnaden mellan etniskt svenska 
elevers sociala kapital och elever med utländsk bakgrund (inklusive nyanlända 
elever).  De har, som tidigare nämnt, inte tillgång till samma kontakter och förlorar 
därför det språkliga kapitalet på köpet, vilket lägger upp stora hinder för deras 
kunskapsinhämtning. Socialt kapital underlättar inhämtning av kulturellt kapital.  En 
annan slutsats är att båda skolorna, trots sina försök och sin strävan, inte lever upp till 
lagen om ”en skola för alla” eller likvärdighetsprincipen. Nyanlända elevers 
förutsättningar är för varierande, behoven för extra stöd är för stora, och dessutom har 
skolorna inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna möta dessa 
utmaningar. 

 

6.2 Delstudie 2: Hur upplever de nyanlända eleverna skolans 
insatser? Bland annat skolans inkluderingsstrategier i X kommun? 

 
I detta avsnitt presenteras åtta intervjuer med nyanlända elever från Skola A och 
Skola B. Dessa intervjuer står till grund för resultatet. 

 

6.2.1 De nyanlända elevernas syn på skolans insatser.  

Majoriteten av informanterna ansåg att båda skolorna erbjöd all hjälp och stöd som de 
behövde utifrån resurserna som de visste att skolorna hade tillgång till. Ingen av 
informanterna hade hört begreppet ”inkludering” tidigare, men efter att ha förklarat 
begreppets grunddrag ansåg samtliga åtta informanter att skolan hade uppfyllt 
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principerna om inkludering så gott som skolorna kunde. De känner att de får ta del av 
samma undervisning som resten av klassen får ta del av, och extra stöd sker oftast 
inom klassrummets väggar. Stöden kan vara i form av förenklade texter, mer 
muntliga genomgångar och extra tid för att skriva under t ex genomgångar och prov. 
Sara och Fatima får bland annat stödundervisning en gång i veckan under SO- 
lektionerna. Alla åtta informanter från Skola A och Skola B anser att lärarna lägger 
ner tid på att förklara och förtydliga begrepp som de anser är svåra att förstå. 
Majoriteten av informanterna har även tillgång till modersmålslärare, som ibland är 
med på lektionerna. Under deras hemspråkslektioner brukar de jobba med begrepp 
och texter som informanterna finner svåra att förstå. Tillgång till modersmålslärare är 
något som Zena och Sabrina också har, men som de gärna skulle vilja ha mer av. 
 

Majoriteten av informanterna anser även att genomgångarna och undervisningen 
ibland går för fort fram och menar att så är fallet i ämnen som NO och Matte. När det 
kommer till SO och NO anser alla informanter att begreppen ibland är för svåra att 
förstå och att de hade behövt en stödassistent som kunde hjälpa dem genom att 
förklara dessa. Yousef menar att när det kommer till ämnen som NO så ”gör språket 
så att jag inte förstår ibland, vissa ord stoppar mig från att förstå hela meningar” 
(Yousef, informant nr4).  Yousefs begränsade ordförråd gör det svårare för honom att  
ta till sig all information och lära sig helheten. Sara anser att om möjligheten fanns så 
skulle hon mer än gärna vilja ha mer stöd i form av t ex läxhjälp efter skolan. Sara 
menar att, trots faktumet att lärarna anpassar undervisningen och gör allt de kan för 
att hjälpa dem, har inte läraren tid att hjälp dem i den utsträckningen som behövs. 
Detta beror på att det finns fler elever som också behöver hjälp. 

 

6.2.1.1 De nyanlända elevernas syn på skolmiljön. 

Alla informanter från Skola A ansåg att klassrummet och skolan som helhet hade en 
varm, välkomnade och öppen miljö. De elever som talar flytande svenska är alltid 
tålmodiga med elever som behöver lite mer upprepning och tid. De skapar inte heller 
några komplikationer av att nyanlända elever uttalar ord fel eller har problem med 
grammatiken. Det fanns inga synliga motsättningar i skolan som grundar sig på 
etnicitet, språk eller bakgrund. Informanterna från Skola B upplever att skolan i sin 
helhet är präglad av både positiv och trevlig energi och miljö. Fortsättningsvis 
upplever dock tre av informanterna från Skola B att stämningen i klassrummet inte är 
lika bra. De uttrycker att de inte känner sig bekväma i sitt klassrum då till exempel 
Sabrina  säger ”det känns inte som att det är min klass som jag sitter med”(Sabrina, 
informant nr5).  Sabrina menar att klassens elever är dåliga på att samarbeta med 
dem. Zena anser att detta har påverkat studieprestationen i klassrummet negativt då 
hon känner sig  obekväm till den grad att hon inte vill visa upp sina kunskaper för 
läraren, vilket i sin tur leder till att hon inte kan få ett högre betyg. Detta är något som 
även Sabrina och Mari tar upp och alla tre använder samma exempel om att SO 
läraren vill att de ska vara mer aktiva på lektionerna, att de måste räcka upp handen 
mer för att få ett högre betyg. Zena menar dock att ”jag vågar inte räcka upp handen 
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när jag vet svaret, för jag är rädd att säga meningen fel och att klassen ska fnissa 
eller tro att jag är dum” (Zena, informant nr 6). Sabrina delar samma känsla, då hon 
säger att ”Jag vill inte bli jämförd med svenska elever när jag pratar. Ibland förstår 
de inte det vad jag försöker säga, vilket jag tycker är jätte jobbigt” (Sabrina, 
informant nr 5). Zena, Mari och Sabrina menar att deras klasser är fyllda med elever 
som har fördomar. Trots att klassens elever är trevliga mot dem så kan de säga 
kommentarer om elever med utländsk bakgrund som informanterna finner 
fördomsfulla och respektlösa. Samtidigt menar Mari, Zena och Sabrina att deras klass 
inte representerar skolans syn eller dess hantering av nyanlända elever. De 
konstaterar att skolans elever som helhet är välkomnade mot nya elever och att alla 
umgås med varandra. 

 

6.2.2 Delförklaringar till de nyanlända elevernas skol(o)framgång - inom ramen 
för inkluderingsarbetet 

 

I den fortsatta resultatredovisningen kommer jag, med hjälp av begreppen 
presenterade i Studiens utgångspunkter, (s 26) styrka mina delförklaringar och 
utveckla analysen ytterligare.  

 

Nyanlända elevers dåliga tillgång till socialt kapitalt medför att de förlorar 
utbildningskapitalen på köpet. En röd tråd som återfanns hos majoriteten av 
informanterna var bristen på tillgång till utbildningskapital, som följd av ett dåligt 
socialt nätverk. Många av informanterna ansåg att de inte hade någon som de kunde 
vända sig till när de behövde hjälp med läxorna. I och med att skolans hjälp inte 
räcker till, vänder sig Zena och Sabrina en gång i veckan till kyrkans läxhjälp. Zena 
och Mari använder sig ofta av internet och Google translater när de fastnar på vissa 
ord och meningar. Både Zena och Sabrina är oerhört tacksamma för läxhjälpen som 
kyrkan anordnar en gång i veckan eftersom läxhjälpen gör att de får tillgång till fler 
vuxna männsikor som bär på rätt utbildningskapital. Zena menar att ”på läxhjälpen 
kan vi fråga vuxna om hjälp, de har tid att sitta med en och gå igenom de texter och 
allt annat som jag finner är svårt. Utan läxhjälp hade jag inte klarat skolan lika bra 
alls. I hemmet finns det ingen som kan hjälpa mig.”(Zena, Informant nr6). Vidare 
berättar Sara  att ” på matten behöver jag mer hjälp för att utvecklas, ibland går det 
för snabbt och läraren använder sig av för lite och svåra exempel och formler, och 
jag har inte pluggat matte förrän jag började svensk skola”(Sara, informant nr 3) 

 

6.2.2.1 Symboliskt kapital: Social- och utbildningskapital  

Alla informanterna från Skola A och Skola B anser att deras begränsade tillgång till 
socialt kapital - i form av socialt nätverk som består av människor som kan hjälpa de 
med läxorna och med anpassningen till skolan - har gjort det svårt för dem att förstå 
läroböckernas formuleringar samt att bemästra den svenska kulturen. Deras kompisar 
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består mestadels av elever i samma situation, det vill säga att de är nya i landet och 
ännu inte har behärskat det svenska språket. Detta skapar i sin tur svårigheter då de ej 
kan vända sig till varandra när de upplever skolsvårigheter eller kulturkrockar. Likväl 
lyfter informanterna upp att etniskt svenska elever har det lättare att nå högre betyg 
eftersom de har föräldrar som kan hjälpa dem med läxorna. Samtidigt måste 
nyanlända elever vänta med att fråga om hjälp till nästa hemspråkslektion vilket de 
upplever vara väldigt ineffektivt. Som tidigare nämnt medför begränsad tillgång till 
socialt kapital att nyanlända elever även mister utbildningskapital. Många nyanlända 
elever har föräldrar som har en akademisk utbildning från hemlandet, dock motsvarar 
inte den utländska utbildningen en svensk utbildning. Även om utbildningarna hade 
motsvarat varandra hade varken föräldrarna eller eleverna haft tillräckligt goda 
språkkunskaper för att kunna  förmedla  kunskaperna vidare. 

 

Många av de intervjuade elevernas levnadssituationer överensstämde med de faktorer 
som karaktäriserar ”social exkludering.” (Kapitel: 4.1.2, Kapital påverkar 

inkludering”, sid 27 för begreppsförklaring). Faktorerna i fråga var marginalisering, 
låg socio-ekonomisk skikt samt socialt uteslutning. Detta medför att elever känner att 
de själva, eller deras föräldrar, har ett beskuret medborgarskap där de inte får samma 
rätt att delta i samhället som en fullvärdig medlem. Detta är något som bland annat 
Mari lyfter fram när hon säger ”jag känner mig inte del av Sverige, jag exempelvis 
inga svenska kompisar”. När de nyanlända eleverna känner sig exkluderade från 
samhället och inte har kompisar som kan underlätta interaktionen, integrationen och 
anpassningen in till samhället blir det svårare för dem att komma in i det svenska 
samhället och den svenska kulturen. Majoriteten av informanterna ansåg att nyckeln 
till att komma in i det svenska samhället är att ta hjälp av svenska elever som kan visa 
dem vägen och hjälpa dem att orientera sig. Samtliga informanter lyfter fram att 
tillgång till kulturellt kapital inte kan ske förrän eleven har tillgång till socialt kapital. 

 

6.2.2.2 Symboliskt kapital: Kulturellt kapital och språkets betydelse. 

De nyanländas kulturella kapital, som mestadel utgörs av språkliga kunskaper, är 
väldigt begränsat i och med att de endast lärt sig det muntliga språket genom att 
lyssna på de som talar svenska. Som vi alla vet skiljer sig det muntliga språket från 
det skriftliga språket. Det skriftliga språket som man finner i läroböckerna är mer 
vetenskapligt formulerat och använder inte lika vardagsformulerade meningar, vilket 
gör det svårt för de nyanlända eleverna att ta till sig det som står och förstå det. Detta 
tydliggörs av ”Yousef” som säger ” Det sättet vi pratar med våra kompisar, med våra 
lärare, de ordval våra lärare använder för att förklarar för oss, är inte samma som de 
meningar som står i böckerna, det är som det inte är samma språk. Jag fattar inte det 
skrivna svenska språket så bra, det är inte det jag har fått lära mig”. Detta skapar  
stora hinder i deras kunskapsutveckling. Läroböckerna i ämnena matte, 
naturvetenskap och samhällskunskap är de som majoriteten av informanterna finner 
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mest svåra att förstå och som skiljer sig språkmässigt mest från innehållet i 
genomgångarna. Eftersom böckerna är fyllda med nya, mer akademiska, begrepp 
upplever majoriteten av informanterna att det är lättare att förstå ämnenas innehåll 
om läraren beskriver muntligt. Samtliga informanter upplever att de har svårigheter 
med det engelska ämnet, då många av dem aldrig tidigare har läst engelska och måste 
nu möta den stora utmaningen att inte bara lära sig det svenska språket utan även det 
engelska. 

 

Trots det faktum att lärarna anpassar sig till de nyanlända, menar majoriteten av 
informanterna att de inte alltid har samma möjligheter att nå samma betyg i alla 
ämnen som resten av klassen. De menar att likvärdigheten mellan etniskt svenska 
elever och elever med utländsk bakgrund inte kan uppnås. ”Fatima” menade att ”på 
prov kan det ibland vara svåra frågor som jag inte förstår men som jag kan svaret på. 
Sen när de förklarar frågan så förstår jag och då kan jag svaret” (Fatima informant 
nr 2). Fortsättningsvis menade ”Sara” att det, till en viss utsträckning, är upp till 
eleven att välja hur mycket han/hon väljer att investera i skolan och att detta kommer 
återspeglas i elevens betyg. Sara menar att språket till viss del förhindrar henne att nå 
ett högre betyg. Problemet är således inte att hon inte har kunskapen, utan att hon inte 
kan formulera den på ett korrekt sätt. Sabrina har en positiv inställning och menar att 
”Ja vi har det svårare att få MVG, och ja om man hade bott i Sverige hela sitt liv och 
haft ”svenska svenska” föräldrar så skulle det vara lättare för oss. Hur mycket vi än 
försöker, så kommer många av oss aldrig nå upp till MVG, men så länge man vill och 
försöker så kan man få G och VG och med dessa betyg så kommer man långt i 
Sverige” (Sabrina, informant nr5). 

 

Yousef visste inte riktigt hur han kände, han visste inte riktigt om framtida betyg 
speglar hans skolprestationer eller hans språksvårigheter. Han visste inte heller riktigt 
när den ena började och den andra slutade men efter att han tänkt en stund uttryckte 
han att, om han förstod språket bättre så skulle han ha det lättare i skolan. Yousef 
menade att han då åtminstone skulle bli mer motiverad till skolan eftersom han har en 
tendens att tappa suget för studierna när han inte förstår vad som står i böckerna eller 
det lärarna går igenom. Zena uttrycker det såhär ”de kan läsa texten en gång för att få 
G, men nästan alla av oss måste läsa samma text minst 3-4 gånger för att ens fatta. 
Så nej vi har inte samma möjligheter för samma betyg”.  ”Jakob” skiljer sig lite åt 
från de andra då han menar att han har samma möjligheter som resten av klassen att 
nå ett högre betyg. Värt att nämnas är att han även får hjälp hemifrån med läxorna, 
vilket inte många av de övriga informanterna har möjlighet till. De som går i 
hemspråk brukar istället vända sig till deras modersmålslärare för läxhjälp. 

 

Språksvårigheter sätter även upp hinder för inhämtning av kulturellt- och socialt 
kapital. Många av informanterna känner sig obekväma med att prata på svenska då de 
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är rädda för att lärare och skolkamraterna inte kommer förstå dem. De väljer därför 
hellre att umgås med elever som talar samma modersmål som dem så att de enklare 
kan  kommunicera med varandra. Fortsättningsvis menar informanterna att språket är 
en viktig förutsättning för att kunna skaffa ”svenska” kompisar, uppnå skolframgång 
och navigera sig i samhället. 

 

6.2.2.3 Ekonomiskt kapital – viktig för integrationsprocessen 

Det följde en röd tråd genom alla intervjuer med de nyanlända eleverna där de hade 
en uppfattning om att inhämtningen av symboliskt kapital underlättas om det ser ut 
som att man ”hör hemma i landet”. Med detta menas att man klär sig som ”svenskar” 
klär sig och beter sig som ”svenskar” beter sig. I många av fallen krävs det dock att  
den nyanlända eleven har pengar till att köpa de ”rätta” kläderna, den senaste 
tekniken och allt annat materialistiskt som vi människor värderar högt. 

 

Likväl hade många av de intervjuade nyanlända eleverna svårt att dra en tydlig 
koppling mellan deras tillgång till ekonomiskt kapital via deras föräldrar och deras 
studieresultat. Vare sig de presterar bra eller dåligt i skolan anser de att det inte har att 
göra med hur mycket pengar deras föräldrar tjänar. Trots det drog många av de 
kopplingen mellan ekonomiskt kapital och anpassning till det svenska samhället. 
Pengar underlättar processen och Lina representerar informanterna när hon säger att 
”om jag ser ut som dem, då kanske de märker att vi inte är så olika och de kanske då 
vill bli kompis med mig” (Lina, informant nr 7). Att ”se ut som dem” kostar dock 
pengar och det är pengar som majoriteten av de nyanlända eleverna inte har tillgång 
till. Majoriteten av informanterna lyfter även fram att det är viktigt att ha en bra status 
och ett bra rykte i skolan. Att inte sticka ut alltför mycket med sina kläder, sitt 
utseende eller sitt språk är något de strävar efter. Informanterna menar att om man 
blir accepterad av den ”svenska” omgivningen kommer man lättare kunna bli vän 
med ”svenskar”. Dessa ”svenska” kompisar förväntas kunna hjälpa nyanlända elever 
med att integreras i samhället och hjälpa dem att knäcka ”skolkoden”. Med andra ord 
vill informanterna tydliggöra att tillgången till ekonomiskt kapital kanske inte har 
direkt och konkret påverkan på deras skolprestation, men att det indirekt har en stor 
betydelse. Detta eftersom tillgången till ekonomiskt kapital påverkar inhämtningen av 
olika symboliska kapital som påverkar integrationsprocessen och som i sin tur sedan 
spelar en avgörande roll för elevens skol- och samhällsframgång.   

 

6.2.3 De skolframgångsrika nyanlända eleverna 

De informanter som kunde det engelska språket innan de började svensk 
undervisning är generellt samma elever som det går bäst för i skolan ur ett 
akademiskt perspektiv. Det är även dessa elever som snabbast lär sig behärska det 
svenska språket. Detta är högst tydligt i fallet med både Mari och Lina som båda är 
stämplade som ”de smarta”. Bägge elever kunde bra engelska innan de började den 
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svenska skolan och deras föräldrar hade en hög utbildning och kunde även det 
engelska språket. Exempelvis är Linas mamma utbildad NO lärare och många av NO 
begreppen går att finna i det svenska och det engelska språket. Kunskaper i engelska 
betyder även att läraren kan använda sig av engelskan för att förklara något när 
svenskan inte räcker till. De nyanlända eleverna som har goda tillgångar till 
utbildningskapital- i form av högutbildade föräldrar och tidigare skolerfarenheter från 
hemlandet- tenderar i större utsträckning prestera bättre gentemot de nyanlända 
eleverna som har lågutbildade föräldrar och som själv har väldigt lite till ingen alls 
tidigare skolerfarenhet. Sammanfattningsvis kan konstateras att nyanlända elever med 
tidigare engelskakunskaper, med föräldrar eller vänner som är högutbildade med 
möjlighet att hjälpa dem, generellt är de som lyckas prestera bäst gentemot de andra 
nyanlända eleverna. Därför kan man säga att de skolframgångsrika nyanlända 
eleverna är de elever som har goda tillgångar till de olika symboliska kapitalen. 

 

6.2.4 Sammanfattande slutsatser. 
Som det har framgått under alla intervjuer med nyanlända elever så spelar tillgången 
till olika kapitalformer en avgörande roll i deras skolframgång. Å ena sidan betonade 
alla att tillgången till de sociala kapitalen var av störst vikt för att klara skolan och bli 
bättre samhällsmedborgare. Å andra sidan lyfte de indirekt fram att tillgång till 
ekonomiskt kapital gör att det lättare för dem att inskaffa sig socialt kapital och på så 
sätt får de det kulturella kapitalet på köpet. Detta eftersom pengar ger möjligheten att 
köpa till sig ”likheter” och på så sätt inte se lika avvikande ut. Fortsättningsvis 
betonar alla informanter att en kombination av bristande skolhjälp, brist på hjälp med 
bland annat kulturkoder samt det begränsade språkkapitalet omöjliggör det att uppnå 
samma betyg som deras klasskamrater. En annan slutstats är att betydelsen av att 
nyanlända elever känner sig bekväma i sitt klassrum är av stor vikt då det verkar 
spela en avgörande roll i hur aktiv eleven kommer vara under undervisningarna. 

 

7. Diskussion 
7.1. Metoddiskussion.   
Jag ångrar inte mitt val att använda intervjuer som min metod, då jag uppfyllde mitt 
syfte med att få en inblick i hur både de nyanlända eleverna och skolornas personal 
upplever skolsituationen och genom detta belysa ett pedagogiskt problemområde. Jag 
inser dock att enkäter och styrdokument  vid sidan av intervjuerna hade gett stöd och 
mer bredd till rapporten. Dock uteslöts detta på grund av rapportens omfattning och 
tidsbrist. Man skulle även kunna införa genusperspektivet i undersökningen och se 
om det finns någon skillnad i skolprestationen. Infallsvinklar såsom 
genusperspektivet, användning av styrdokument för att se hur dem tillämpas i de 
svenska skolorna samt hur mycket synen på ”svenskhet” och identitet påverkar de 
nyanländas förhållningssätt till skolan och samhället bör studeras i framtid forskning. 
  
Fortsättningsvis så underskattade jag svårigheten att hitta 15 informanter som skulle 
ha tid att sitta med mig, då varje intervju tog minst 40 minuter. Till nästa gång 
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kommer jag säkerställa informanter för intervjuer innan jag påbörjar min studie 
eftersom jag i detta fall fick tag på de tre sista informanterna i sista sekund. En annan 
fundering jag har haft är val och formuleringar av intervjufrågor. Vid utformning av 
intervjufrågorna hade jag en baktanke att frågorna inte skulle vara ledande eller 
alltför obekväma att besvara. Som allting annat är det en tolkningsfråga och man kan 
aldrig riktigt veta om informanterna tolkade frågan som den var menad att tolkas. Jag 
kunde dock, efter informanternas svar, dra slutsatsen att deras svar representerade 
frågorna.   
 

7.2 Inkludering, ”En skola för alla”, ”likvärdighet ” - En fråga om resurser! 
Efter intervjuerna med nyanlända elever och skolornas personal kan man dra 
slutsatsen att både eleverna och personalen anser att skolorna gör allt de kan med de 
resurser de har tillgång till. Skola A och Skola B arbetar aktivt med inkludering som 
både medel och mål. Detta genom att till exempel att låta de nyanlända eleverna ta 
del av samma undervisning som resten av klassen, där de extra stöden som de får sker 
inom klassrummets väggar och ibland utanför vid elevens begäran (Skidmore 2004). 
Alla informanter uttryckte att Skola A:s miljö som helhet var väldigt välkomnande 
och tolerant, vilket har gjort användningen av inkludering som medel i klassrummen 
enkel och effektiv. 
 
Trots att majoriteten av personalen anser att nyanlända elever hamnar i ordinarie 
undervisning tidigare än vad de borde göra, så anser majoriteten av de nyanlända 
eleverna att de lär sig bättre svenska genom att delta i ordinarie undervisning än i så 
kallade förberedelseskolor. Detta eftersom den ordinarie undervisningen erbjuder  
nyanlända elever mer tillgång till kapital i form av människor som talar det svenska 
språket. Detta förenklar deras språkutveckling i och med att de tvingads till att mer 
eller mindre förstå och tala språket för att kunna kommunicera. De får även ökad 
symboliskt kapital i form av sociala kontakter, där de svenska eleverna bidrar till att 
ge eleverna insyn i den svenska kulturen och samhället. Detta bekräftar Svenska 
Unescorådet & Specialpedagogiska institutets (2008) tro om att lärande sker bäst i 
socialkulturell miljö, där individuella anpassningar sker inom klassrummets vägar 
och på så sätt låta eleverna dra nytta av varandras olika förutsättningar och styrkor i 
deras lärande. Detta bekräftas ytterligare av studier som visar på att lågpresterande 
elever tenderar att i större utsträckning prestera bättre i skolan när de blandas med 
högpresterande elever. Detta eftersom högpresterande elever bidrar med kapital i 
form av kunskap, erfarenhet och ökat ordförråd (Åberg 2011). Informanterna var 
villiga att offra chansen att få högre betyg genom att börja ordinarie undervisning 
med betygssättning innan de var språkligt redo. De hoppades på att de skulle få lära 
sig det svenska språket bättre om de blev placerade i ordinarie undervisning istället 
för förberedande undervisning. 
 
Bertil presenterade ett exempel om att den nyanlända eleven från Somalia skulle ha 
det lättare att komma in i klassrummet och skolkulturen i jämförelse med den 
afghanska eleven. Detta som en konsekvens av att det finns fler elever som kommer 
från samma land och därför kan hjälpa till med både integrering och skolanpassning. 
Fallet har fått mig att tänka på att det finns både för- och nackdelar med båda fallen. 
Den somaliska nyanlända eleven kommer direkt dra sig till somaliska elever, vilket 
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kan hindra hans svenska språkutveckling. Detta eftersom chansen är större att han 
pratar sitt modersmål med dem, medan den afghanska nyanlända eleven blir mer eller 
mindre tvingad till att tala det svenska språket för att göra sig förstådd och knyta 
sociala kontakter med andra. Den afganska nyanlända eleven kommer med all 
sannolikhet att investerar mer tid på att lära sig språket och göra sig förstådd i den 
svenska kulturen, vilket kan medföra positiva effekter på dennes skolframgång. 
 
Något som både har lyfts fram i Skola A och Skola B under intervjuernas gång, och 
som jag även observerade under min två månaders praktik på Skola A, är att 
anledningen till varför situationen ser ut som den gör gällande nyanlända elever mer 
är en fråga om begränsade mänskliga resurser. Detta är en följd av svaga ekonomiska 
resurser från kommunernas sida och det är således inte en fråga om lärarkompetens 
eller lärarengagemang. Alla informanter, både nyanlända elever och personal, ansåg 
att resurserna inte räcker till och  att behovet är för stort för att en lärare ska kunna 
axla hela bördan. Mer resurser i form av extra assistens skulle förenkla nyanlända 
elevers kunskapsinhämtning och detta skulle i sin tur förbättra deras förutsättningar 
för att nå högre betyg. Trots att både elever och lärare känner att de gör allt de kan 
med resurserna de har tillgång till så är de medvetna om att nyanlända elevers 
begränsade ordförråd gör det svårt för dem att nå ett högre betyg. Nyanlända elever 
har inte samma förutsättningar som elever som är födda i Sverige, och skolorna har 
inte resurserna för att minimera klyftan mellan dessa förutsättningar. 
 

7.3 Bidragande faktorer till nyanlända elevers svaga skolprestation: 
kapitalreproducering och social exkludering. 
Som Skidmore (2004) lyfter fram finns det ett ”sociologiskt” och ett ”organisatoriskt” 
sätt att se på inlärningssvårigheter. Om man har ett ”sociologiskt” synsätt så har man 
inställningen att inlärningssvårigheter uppstår som en följd av reproduktion av 
strukturella- och sociala orättvisor i samhället genom sorteringsmekanism. Det 
”organisatoriska” synsättet grundar sig på tron att inlärningssvårigheter uppstår som 
ett resultat av förekommande brister i skolans organisering och att problemet därför 
ligger i skolans utformning. Personligen tror jag att när det kommer till nyanlända 
elever så är det en kombination av det sociologiska och organisatoriska synsättet som  
bidragit till deras bristande skolframgångar och den svagare kunskapsutvecklingen. 
Det sociologiska synsättet kan handla om att samhällsstrukturen som helhet har 
begränsat nyanlända elevers möjlighet att tillgodose sig bland annat de språkliga 
kapitalen som de behöver för att kunna inskaffa sig skolans kunskaper. Begränsat 
språkligt- och kulturellt kapital kan bland annat vara ett resultat av 
bostadssegregeringen som i sin tur har uppkommit som en följd av en misslyckad 
integrationspolitik. Denna tro förstärkes  när tre av de intervjuade nyanlända eleverna 
i Skola B uttryckte att de inte kände sig som en del av sin klass. Däribland uttryckte 
Mari till och med att hon inte kände att hon var en del av det svenska samhället. Mari 
kände sig exempelvis exkluderad från det ”svenska livet” då hon bland annat inte 
hade några svenska kompisar. Några av informanterna uttryckte att de upplevde att de 
var exkluderade samt att de kände att de avvek från vad som är den svenska normen. 
Detta har i sin tur medfört att vissa av dem medvetet presterar lägre i jämförelse med 
vad de har möjlighet till då de inte känner sig bekväma nog att till exempel vara mer 
muntligt aktiva under lektionerna, vilket är ett av kraven för att få ett högre betyg. 
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Detta får mig att fundera över hur denna exkluderande känsla som de bär på kan 
manifestera sig?  Jag tänker på hur Mari ska kunna förstå det svenska samhället som 
hon ska leva resten av sitt liv i, när hon inte har någon i sitt liv som kan förklara  
svenska kulturaspekter för henne? Detta får mig även att fundera på andra följder som 
exkludering i många fall kan leda till. Är det exempelvis enklare för en person som 
inte känner sig som en del av samhället att bilda en alienation mot det samhället som 
personen lever i?  I detta fall har det lett till att nyanlända elever har det svårare att se 
sig själva  som ”svenskar”. Jag anser att detta utfall kommer påverka deras sätt att se 
på samhället, och deras roll i det, negativt då risken är stor att en ”vi mot dem”-
mentalitet utvecklas. Detta är något som Dahlstedt och Hertzberg även tar upp i sin 
bok ”Utbildning, arbete, medborgarskap” (2007), där de menar att elever med 
utländsk bakgrund i större grad löper risk att bli socialt exkluderade från skolan och 
samhället som helhet. De använder sig av begreppet ”den sociala reproduktionens 
logik” och menar bland annat att synen som samhället har på elever med utländsk 
bakgrund bidrar till ett agerande som bidrar till reproduceringen av de redan 
existerande sociala mönstren. Fortsättningsvis menar Dahlstedt och Hertzberg (2007) 
att hur samhället förhåller sig till elever med utländsk bakgrund omedvetet bidrar till 
att dessa elever bibehåller det kapital som de har ”ärvt från sina föräldrar”. I det 
sammanhanget står skolan i centrum för reproduktionsprocessen. 
 
Man kan även finna stöd för det organisatoriska och sociologiska synsättet i rapporten 
”Integrationspolitikens resultat – På väg mot ett samlat system för uppföljning och 
analys vid 16 statliga myndigheter” (2007). En av rapportens slutsatser menar att om 
man bor i invandrartätområden minskar chanserna för eleven att bemästra det svenska 
språket. Detta eftersom det till stor del handlar om den ekonomisk-sociala situationen 
eleven och dennes familj befinner sig i. Exempelvis kan trångboddhet inverka på 
både nyanlända, utrikesfödda, samt barn med utländsk bakgrund när det gäller 
möjligheterna att hantera sitt skolarbete. Hinder och svårigheter för att lära sig det 
svenska språket påverkar, liksom existens av nedsättande och kränkande behandling, 
skolresultaten negativt. Tillgången till goda utbildningskapital, socialt kapital, 
ekonomiskt kapital och kulturellt kapital, utifrån den svenska normen, är väldigt 
begränsad för de elever som bor i invandrartäta områden. Vidare bekräftades detta då 
många av de intervjuade nyanlända eleverna ansåg att tillgången till sociala kapital 
utanför skolans väggar nästan inte existerade alls. Med sociala kapital menas  i detta 
fall människor som kan det svenska språket, är väl integrerade i det svenska 
samhället och som har en svensk utbildningsbakgrund. Detta kan i sin tur leda till att 
de har det svårare att vända sig till någon i deras omgivning för skol- och språkhjälp, 
vilket får negativa påföljder på deras studieresultat och språkutveckling. För att få 
hjälp med läxorna måste de vänta tills ”läxhjälpen”, som anordnas en gång i veckan. 
De måste dock under de två timmarna hinna gå igenom en veckas arbete. 
 
Att elever som har goda tillgångar till symboliskt kapital umgås med likasinnade 
elever leder som mest till en begränsning av deras kulturella kapital då de mister 
värdefull insyn och förståelse för andra kulturer och levnadsförhållanden. För  
nyanlända elever, som redan saknar tillgång till de flesta kapitalen, kan en begränsad 
kompiskrets som innefattar liknande kapitaltillgångar leda till att kapitalinskaffningen 
försvåras. Detta försvårar i sin tur nyanlända elevers chanser i skolan och i samhället 
som stort. Jag anser därför att skolan ska fungera som en plattform för mångfald och 
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sociokulturellt lärande. Skolans uppgift bör vara att främja samspelet mellan elever 
från olika bakgrunder, där de möts inom klassrummets vägar och lära sig från 
varandra. Interaktion mellan människor från olika bakgrunder och levnadsförhållande 
underlättar kapitalinhämtningen för alla inblandade och minimerar de vida 
kapitalklyftorna som existerar idag. 
 

7.4 Skolornas utformning- dömer ut elever i förhand? 
Under sammanställningen av resultatet började jag fundera om Stinas påstående, om 
att våra svenska skolor är utformade på ett sätt där elever i förhand döms ut, stämmer 
in. Det är möjligtvis så att utmaningarna är för svåra för att eleverna ska kunna 
övervinna dem. Samtidigt försvårar dagens skolsystem deras kamp mer än att 
underlätta för dem. Med tanke på den nya betygsreformen som medfört att fler 
ämnen, såsom engelskan, räknas som kärnämnen har det skapats ytterligare 
svårigheter. Som en konsekvens måste eleverna lära sig ännu ett främmade språk 
utöver svenskan. Är det verkligen rimligt av oss att begära så mycket av dem  
samtidigt som vi inte kan vara det stöd de behöver för att möta de svåra utmaningarna 
som vi har tillgett dem? När det kommer till skolans organisering kan man 
exempelvis fråga sig varför möjligheterna till modersmålslärare och extra assistens  i 
klassrummen inte utnyttjas trots att den ökande närvaron av båda resurserna endast 
har pekat på positiva utfall för den nyanlända elevens kunskapsutveckling? (som 
tidigare nämnt i resultatet 5.1). Jag anser att skolorna måste effektivisera och nyttja 
det verktyg som skolan, i enlighet med skollagen, är skyldig att tillgodose nyanlända 
elever. De måste kunna hjälpa de nyanlända eleverna genom att minska 
förutsättningsklyftan gällande högre betyg och på så sätt ge dem en mer likvärdig 
utbildning. Dessa verktyg är bland annat svenska A, modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål. 
 
Jag är positivt inställd till att inkludera nyanlända elever i ordinarie undervisning, 
samt sociokulturellt lärande. Detta eftersom segregeringen, åtskillnaden mellan elever 
med utländsk bakgrund och de nyanlända eleverna, aldrig kan vara lösningen till att 
uppnå tolerans, kunskap, jämlikhet och solidaritet bland Sveriges befolkning.  
Inskaffning av olika kapital blir lättare om man har ökad kontakt med människor som 
besitter olika former av kapital och därför är en av skolans uppgifter just att främja 
den sociala interaktionen. Likväl anser jag att vetskap om när en nyanländ elev är 
språkligt redo att flyttas över till ordinarie undervisning är en väldigt svår och 
individuell balansgång, där både lärarna och eleverna bör göra det bästa av 
situationen. 
 
Likväl kan man fråga sig om det är rätt att låta en elev gå med jämnåriga elever i 
ordinarie undervisning och bli betygsatt på teoretiska ämnen utefter samma krav som 
en infödd elev efter att bara ha gått max ett år i förberedelseskola. Detta oberoende av 
elevens vilja då eleverna i dessa fall ville gå ordinarie undervisning eftersom de inte 
var nöjda med förberedelseskolornas undervisning. Det handlade alltså inte om att de 
kände att de hade behärskat språket, utan om att de bytte skola i hopp om att de 
kunde lära sig språket bättre. De fick då, oturligt nog, ta konsekvenserna för det. 
Trots att alla informanter ansåg att språket gör det svårare för nyanlända elever att nå 
ett högre betyg, är det kanske ett pris de är beredda att betala. Slutsatsen från 
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intervjuer med nyanlända elever och från studier visar nämligen att nyanlända elever 
lär sig tala, förstå och läsa det svenska språket bättre när de integreras med svenska 
elever. En annan svår balansgång är det ”Yousef” lyfte fram;  hur vet skolan när den 
nyanlända elevens skolprestation beror på elevens språksvårigheter eller dennes 
ovilja att lägga ner tid på att studera? Hur ska man som lärare veta när skolans ansvar 
börjar och slutar och när det blir helt upp till eleven att prestera? En annan fundering 
som jag har, är vare sig nyanlända elever har kunskapen som krävs för att kunna 
bedöma vad de behöver? Vet de exempelvis om det stöd de får är tillräckligt? Genom 
att upprätta riktlinjer för en pedagogisk kartläggning av nyanlända elevers 
förkunskaper tror jag att det blir lättare för lärare att tillämpa rätt resurs till rätt elev 
och på så sätt effektivisera kunskapsinhämtningen. I och med att lärarna då får en mer 
konkret bild av elevernas kunskaper i varje ämne, vet de elevens styrkor och 
svagheter och kan då lättare anpassa sig till dem. 
 
Utöver bristande tillgångar till olika kapital, så handlar det mycket om att lärarkåren, 
rektorerna och politikerna, generellt inte vet hur de ska hantera och förhålla sig till 
situationen med nyanlända elever. Detta eftersom siffran över nyanlända elever som 
inträder ordinarie undervisning dramatiskt har stigit genom åren. Samtidigt tror jag 
inte att många skolor inte hunnit anpassa sig utefter förändringarna och de nya 
behoven som dessa förändringar medför. Jag tror även att en annan orsak är något 
som rektorn i Skola B lyfte fram angående att varken den nyanlända eleven eller 
dennes föräldrar vet vad som förväntas av dem. Förväntningarna kan röra både 
prestationen samt handlingar som är rotade i den svenska kulturen såsom synen på att 
passa tider och så vidare. Fortsättningsvis anser jag att det också handlar om den 
nyanlända eleven, och dennes föräldrars, svaga kunskaper kring vägen till 
flerspråkighet och om faktorer som påskyndar inlärningsprocessen. Likväl tror jag att 
den mest centrala orsaken som lämnar mest spår efter sig är kommunernas 
skolbudget. Enligt min åsikt är det kommunernar ekonomi som har störst påverkan på 
hur stor effekt de nyanlända elevernas begränsade kapitaltillgångar från hemmet har 
på deras skolgång. Efter att ha frågat personalen från både Skola A och Skola B: ”vad 
är det som ni anser behövs mer av?”, har svaret enstämmigt varit att de behöver mer 
insatser för extra mänskliga resurser. Resurserna hade behövs i till exempel form av 
studiehandledning på modersmål men att detta, på grund av den alltför låga budgeten, 
ej kan verkställas.   
 

7.5 Några åtgärder som kan tillämpas för att minimera de negativa utfallen. 
De intervjuade eleverna, personalen från Skola A och Skola B samt tidigare 
forskningar har varit inne på diskussionsområdet kring när det är lämpligt att placera 
den nyanlända eleven i ordinarie undervisning. Vissa har tagit ställningen att man inte 
bör släppa in de nyanlända eleverna i den vanliga undervisningen med det vanliga 
betygssystemet innan de har tillskaffat sig tillräckligt mycket kunskap och självkänsla 
för att klara av att bemöta betygskriterierna. Trots att detta på många sätt är det mest 
logiska tänkandet så är det många nyanlända elever och lärare som anser att den 
nyanlända eleven tjänar mer på att börja ordinarie undervisning tidigare snarare än 
senare. Man borde istället fokusera på att finna ett sätt att låta övergången mellan 
förberedelseskola och ordinarie undervisning ske mer smidigt. Exempelvis genom att 
låta den nyanlända eleven få gå i en förberedelseklass parallellt med ordinarie 
undervisning beroende på de olika kunskaper eleven har hunnit inhämta i de olika 
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ämnena. På så sätt utsätts inte den nyanlända eleven för en ”chock” när han/hon 
inträder det ”vanliga” klassrummet. Jag har funderat kring om skolorna borde 
utforma betygskriterier som är mer anpassade till de nyanlända elevernas 
förutsättningar, då jag anser att det är helt orimligt att begära att de ska uppfylla 
samma krav som de infödda elevernas. Trots att det då skulle uppstå en 
tillämpningsproblematik skulle det göra betygssättningen mer rättvis anser jag. Jag 
tror även att nyckeln till att minska förutsättningsklyftan gällande de höga betygen 
och ökandet av elevens kunskaps- och språkförråd ligger i att skolorna ska utnyttja 
tvåspråkig undervisning ännu mer. Med detta menar jag att man bland annat borde 
låta modersmålsläraren översätta prov och översätta de svar som eleven skriver ner 
på dessa prov. Detta eftersom läraren då lättare kan bedöma den nyanlända elevens 
ämneskunskaper och betygssätta dem. Samtidigt får den nyanlända eleven en bättre 
chans att förmedla sina kunskaper utan att ha det svenska språket som det största 
hindret. Detta kan ses som en lösning då alla de nyanlända eleverna som har 
intervjuats är överrens om att det är språket som begränsar deras svar och deras 
delaktighet i klassrummet. Som en följd resulterar detta bland annat i att svaren på 
dessa prov inte är fullständiga.  Konsekvenserna för detta blir i sin tur lägre betyg, ett 
betyg som oftast inte överensstämmer med de nyanlända elevernas ämneskunskaper 
och färdigheter utan mer påvisar ett tecken på deras begränsade ordförråd. Därför 
tycker jag att vid prov, och då speciellt nationella prov som spelar en avgörande roll 
för det slutgiltiga betyget, bör översättas till olika språk. Frågan är dock om staten 
och kommunerna har ”råd” att införa detta och återigen kommer vi till punkten där 
det är pengarna som styr hur stort glappet mellan de nyanlända eleverna och deras 
klasskamrater kommer vara. 
 
Alla faktorer som tidigare nämnts har bidragit till att varken Skola A och Skola B, 
mycket på grund av allt växande behov men samma resursutbud, lever upp till  ”En 
skola för alla” principen. Detta som en konsekvens av att de nyanlända eleverna inte 
får samma möjligheter att uppnå alla kunskapsmål utifrån sina egna förutsättningar. 
Faktum är att det strider mot grundpelarna för en likvärdig utbildning, som innefattas 
i ”En skola för alla”. Utfallet är rådande trots att både de nyanlända eleverna och 
personalen från Skola A och B anser att undervisningens utformning präglas av 
inkludering och att skolan lägger ner mycket resurser och tid för att hjälpa de 
nyanlända eleverna med att uppnå kunskapsmålen. Därför anser jag att skulden inte 
ligger hos skolan eller dennes utformning utan att den ligger hos makthavarna som 
fattar besluten om hur mycket pengar som ska investeras i skolorna. Detta eftersom 
det i slutändan är en fråga om pengar och att skolan därmed inte kan göra mer än vad 
deras ekonomi tillåter. De nyanlända eleverna har förstått detta och anser därför att 
skolorna har gjort allt de kan för att hjälpa dem nå kunskapsmålen utifrån skolans 
förutsättningar, trots att det borde vara utifrån elevernas förutsättningar. 
 
Avslutningsvis skulle jag vilja nämna att trots att min undersökning är begränsad så 
visar den på ett tydligt mönster. Man kan fastställa att tidigare studier enstämmigt har 
kommit fram till att skolor ska arbeta mot ”En skola för alla” vilket innebär att alla 
elever är inkluderade. Detta är även vad alla informanter i denna rapport tyckte att 
skolorna strävade att arbeta efter och var därför väldigt tacksamma. Att skolorna har 
gjort allt de kan för att hjälpa nyanlända elever att nå kunskapsmålen med resurserna 
som de har är något alla informanter höll med om. Trots detta krävs det mer resurser 
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så att de kan få möjlighet till de förutsättningar som krävs för att de ska kunna 
prestera bättre i skolan. Nyanlända elevers dåliga tillgång till kapital anses av 
samtliga informanter vara den främsta anledningen till varför nyanlända elever som 
grupp presterar sämre jämfört med deras klasskamrater. Nyanlända elevernas 
begränsade ordförråd, som i sin tur är en följd av dålig tillgång till socialt kapital i 
form av kontakter, lyfts upp som en avgörande förklaring till nyanlända elevers 
skolprestation. 
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Bilaga 1. Intervjufrågorna till skolans personal 
Socialt kapital (Bourdieu 1999) 
Vilken status/arbetsklass skulle du säga majoriteten av skolans elever kommer ifrån? 
Hur ser skolans upptagningsområde ut? (Socialt, kulturellt ekonomiskt och 
utbildningsmässigt) 
Vilka sätt anser du att de sociala kapitalen har för betydelse för den nyanlända eleven 
i fråga om integrering, skolanpassning, prestation och skolresultat? 
Hur anser du att relationen är mellan skolans personal och de nyanlända eleverna? 
Ser du kopplingen mellan de nyanländas skolprestation och det sociala nätverket som 
den nyanlända innehar? Och isåfall på vilka sätt? 
Ser du någon skillnad mellan de nyanlända elevernas sociala kapital och etniskt 
svenskars sociala kapital? Och vad tror du de har för följder? 
 

Ekonomiskt kapital (Bourdieu 1999) 
Vilken ekonomisk skikt innehar majoriteten av skolans elever? 
Vilka ekonomiska resurser har ni? 
Anser ni att ni har tillräckligt mycket pengar för att bidra med de resurser som krävs 
eller behövs det mer? Motivera? 
Anser du att den ekonomiska skikten som de nyanlända elever befinner sig i- 
gentemot andra elever som har det högre ekonomiskt ställt- påverkar deras framgång 
i skolan och allmänt i samhället? Isåfall på vilka sätt? Motivera! 
 

Kulturellt kapital (Bourdieu 1999)  
På vilka sätt anser du att de nyanlända elevernas kulturella härkomst påverkar deras 
anpassning i den svenska skolan och deras studieprestation? 
Hur upplever du att det fungerar att ha många elever med olika modersmål i samma 
klassrum? 
Hur underlättar ni kunskapsinhämtningen för de elever som talar ett annat 
moderspråk? 
Hur anser du att de nyanländas språkkunskaper påverkar deras kunskapshämtning? 
 

Utbildningskapital (Bourdieu 1999) 
Anser du att förberedelseskolorna har gjort ett bra jobb med att förebredda de 
nyanlända eleverna för ordinarie undervisning? 
Anser du att många av de nyanlända eleverna är kunskapsredo för den ordinarie 
undervisningen med betygsättning etc? 
På vilka sätt anser du att de nyanländas föräldrars utbildningsbakgrund och den 
nyanlända elevens egna utbildningsbakgrund påverkar den nyanlända elevens 
kunskapsinhämtning? 
Har elever med högutbildade föräldrar lättare att klara skolan? Isåfall varför? 
Motivera! 
Vilken elevgrupp presterar högst och lägst i skolan och varför tror du att detta är 
fallet? 
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Inkludering och likvärdighet  
Hur jobbar ni med inkludering? 
Hur strävar ni efter att få den nyanlända eleven att känna sig anpassad i ordinarie 
undervisning efter dens ankomst från förbredelseskolan? 
Anser du att alla elever, inklusive de nyanlända eleverna, får samma möjlighet att 
uppnå samma betyg? Om ja- På vilka sätt? Om nej- Hur kommer det sig? 
Vad kan ni göra för att förbättra er och främja de nyanländas kunskapsinhämtning? 
Hur och på vilka sätt uppfattar du skolan tar sitt ansvar med att de elever med 
bristande språkkunskaper? 
Vad är dina åsikter kring den snabbt stigande siffran över nyanlända barn som börjar 
gå i ”vanlig” skola efter att ha varit i Sverige i inte mer än 1 till 5 år? – Hur hanterar 
skolan dessa förändringar och vilka effekter har det fått i klassrummet? 
Vilka extra resurser erbjuder ni de nyanlända eleverna för att underlätta deras 
kunskapsinhämtning och anpassa er till deras språkkunskaper. 
Vad anser du saknas som staten borde investera i gällande hanteringen av nyanlända 
elever? 
Anser du att er skola lever upp till ”en skola för alla” lagen och lagen om 
likvärdighet? 
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Bilaga 2. Kort bakgrundsinformation om skolans personal. 
Skola A 
1.Informanten Bertil nr 1 jobbar i Skola A och är en lärare inom samhällskunskap + 
SO blocket med 20 års erfarenhet. 
2. Informant nr Erik 2 jobbar i Skola A och jobbar som Matte- No lärare och har 
jobbar i över 30 år inom sitt yrke. 
3.Informant nr 3. ”Malin” är skolkurator på Skola A där hon har jobbat i flera år. 
4. 

5.Skola B 
6. Informant Sara nr 3 jobbar i Skola B som modersmålslärare och har 10 års 
erfarenhet inom sitt yrke. 
7. Informanten Karin jobbar som rektor på Skola B. Innan hon var rektor jobbade hon 
som svenska-engelska lärare i samma skola under flera år. 
8.Informanten Stina har jobbar som Samhällskunskapslärare i Skola B, där hon har 
jobbat i cirka 13 år. 
9.Informante ”Rima” Kommer ursprungligen från Kurdistan och jobbar på Skola B 
som modersmålslärare i det kurdiska språket och har gjort det sedan 1997. 
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Bilaga 3. Intervjufrågorna till de nyanlända eleverna 
Socialt  Kapital (Bourdieu 1999)  
Vem hjälper dig med läxorna? 
Hur stor är ditt sociala nätverk? Kompisar? 
Hur mycket tid lägger du och dina kompisar på att plugga?` 
Har du mycket kontakter utanför skolan och familjen? 
Anser du dig tillhöra en viss grupp? Isåfall vilken? Och vilken status anser du denna 
grupp har? 
 

Kulturellt Kapital (Bourdieu 1999)  
Vilket land är du född i? 
Vilket land är dina föräldrar födda i? 
Hur länge har du bott i Sverige? 
Hur upplever du att det fungerar att ha många elever med olika modersmål i samma 
klassrum? 
Hur anser du dina språkkunskaper påverkar din kunskapshämtning? 
Anser du att sättet du pratar med dina kompisar och sättet som dina lärare talar 
motsvarar hur läroböckerna är formulerade? Är det samma ”språk”? 
Förstår du det skriva språket och talarspråket på samma sätt? 
Anser du att din och dina föräldrars kulturella bakgrund påverkar ditt sätt att uppfatta, 
handla och tolka vissa normer, värderingar och kunskaper som du upplever skolan 
och samhället representerar? På vilka sätt? 
Anser du att du har det svårare att inskaffa skolkunskaper på grund av din familjs 
kulturella, sociala och ekonomiska kapital? Motivera! 
 

Utbildningskapital (Bourdieu1999) 
Vad jobbar dina föräldrar med? 
Vad jobbade dem med innan ni flyttade hit? 
Vilka utbildningserfarenheter hade du innan du inträdde den svenska skolan? 
Vilka utbildningserfarenheter har dina föräldrar? 
 

Inkludering och likvärdighet  
Vet du vad inkludering betyder? - Berätta lite om inkludering 
Hur upplever du att din skola jobbar med inkludering? 
Anser du att skolan erbjuder dig all hjälp och stöd som du behöver? Motivera! 
Vad anser du som du behöver som skolan inte ger dig? 
Hur tycker du stämningen är i klassrummet/skolan? 
Anser du att du alltid har samma möjligheter som alla dina andra klasskamrater 
gällande betyg? 
Om möjligheten fanns, hade du velat stannat kvar i förberedelseskolan el. liknande 
skola och tränat upp din svenska lite bättre? Motivera. 
Hade du velat börja på din tidigare än du fick möjlighet att göra? Motivera! 
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Bilaga 4. Kort bakgrundsinformation om eleverna! 
Skola A 
1.Den första informanten ”Jakob” är en 15 årig kille som kommer från Ghana, han 
har varit bosatt i Sverige i lite mindre än 5 år och går i åk 7. 
2.Den andra informanten ”Fatima” är 15 år och kommer från Irak och flyttade till 
Sverige för två år sedan. 
3.Den tredje informanten ”Sara” är en 15 årig tjej som kommer från Eritrea, går i åk 8 
och har bott i Sverige i 2 år och några månader. 
4.Informanten ”Yousef” är 15 år och kom till Sverige från Irak för cirka 4 år sedan. 
 

Skola B 
5. ”Sabrina” flyttade för 3 år sedan till Sverige från Dubai med hennes mamma, 
pappa och tre syskon och går i åk 9. 

            6. ”Zena” kom till Sverige från Irak för 5 år sedan med sin familj och hon går i åk 9. 
            7. ”Lina” kom från Irak till Sverige för 1,3 år sedan med sin familj och går nu i åk 8. 
            8.”Mari” kom till Sverige för 2 år sedan från Etiopien och går i åk 9. 

 
 
 
 
 

 

 


