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Sammanfattning 

 
I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur nyanlända elever tänker kring sina möjligheter att 

påverka i skolan med fokus på elevens eget lärande. Undersökningen är utförd på en högstadieskola 

och baseras på kvalitativa intervjuer av åtta nyanlända elever i åldrarna 13 till 15 år. De nyanlända 

eleverna som jag intervjuade har varit i Sverige mellan sex månader och två år, och har påbörjat 

sina studier i den ordinarie undervisningen. Resultatet av undersökningen visar att de nyanlända 

elevernas kunskap om sina möjligheter att påverka i skolan är varierande. Många av eleverna 

tycker att de kan påverka sin skolgång genom att prata med lärare och rektor och ge önskemål om 

studiestöd på modersmålet, tekniska hjälpmedel och läxhjälp. Däremot visar resultatet att samtliga 

elever tycker att det är svårt att påverka själva undervisningen. Några troliga orsaker till detta är 

svårigheter att uttrycka sig på svenska och en känsla av att det inte går att påverka. Något som 

tydligt framträder i denna studie är att det finns behov av ett utvecklat språkstöd för de nyanlända 

eleverna, som ger utvecklade möjligheter att påverka i skolan. 

 

 

Nyckelord: Påverka, elevinflytande, nyanlända elever, lärande 
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1. Inledning 

 
Intresset för uppsatsens innehåll grundar sig i att jag själv tidigare undervisat nyanlända elever i 

grundskolan. Jag är medveten om att det är en stor utmaning att ge dessa elever en undervisning 

som är väl anpassad efter varje individs förutsättningar och behov. I den förberedande 

undervisningen, som ofta kallas förberedelseklass, studerade varje elev utifrån ett individuellt 

schema och skrevs redan från början av studietiden in i en reguljär klass där de fick varsin ”fadder”. 

Perioden från övergången från den förberedande undervisningen till den ordinarie klassen var 

väldigt varierande utifrån elevernas tidigare språkkunskaper och skolbakgrund. Många av de 

nyanlända eleverna, speciellt i de senare åren, årskurs 7 till 9, mötte flera lärare i de olika ämnena 

och de fick oftast inte det stöd de behövde efter sina förutsättningar och behov. Eftersom deras 

tidigare skolerfarenheter ofta var från skolsystem som byggde på att läraren var en auktoritet som 

inte ifrågasattes i klassrummet, var de inte vana vid att ta egna initiativ i skolarbetet. De var ofta 

skötsamma och tysta elever, men det var inte alltid till deras fördel. För många ledde det till 

underkända betyg i flera ämnen.  

 

Även om det är nästan tjugo år sedan jag undervisade nyanlända elever i grundskolan, kan jag inte 

glömma den frustration jag upplevde, när dessa elever mötte en undervisning som inte kunde ge 

deras tidigare erfarenheter och ämneskunskaper en rättvis bild och där dessa elever inte hade 

möjlighet att komma till sin rätt. Det som intresserade mig inför den här undersökningen var att få 

en inblick i hur det ser ut i dagens skola för de nyanlända eleverna.  Jag ville få reda på vilka 

möjligheter de har att påverka sin utbildning och undervisningen, så att de får en skolgång som är 

anpassad efter deras förutsättningar och behov. Jag ville själv prata med dem och höra hur de själva 

ser på detta och därmed göra deras röster hörda. Detta för att ge en ökad förståelse för de nyanlända 

elevernas situation i skolan. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur nyanlända elever i åldrarna 13 till 15 år tänker 

kring sina möjligheter att påverka i skolan med fokus på elevens eget lärande.  

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

1. Vilken kunskap har nyanlända elever om sina möjligheter att utöva inflytande i skolan? 

 

2. Har nyanlända elever möjlighet att ge sina synpunkter på undervisningen? På vilket sätt? 

 

3. I vilka konkreta situationer tar nyanlända elever egna initiativ i skolarbetet? 

 

1.2. Uppsatsens disposition 

 
För att besvara syfte och frågeställningar i denna undersökning har texten lagts upp enligt följande: 

I kapitlet Bakgrund diskuteras begreppet nyanlända elever och begreppet elevinflytande utifrån 

läroplaner, skollag och FN:s barnkonvention. Diskussionen utgår ifrån det informella 

elevinflytandet som berör skolarbetet. Under rubriken Tidigare forskning presenteras forskning om 

begreppet elevinflytande, elevinflytande för nyanlända elever och elevinflytandets betydelse för 

lärande. I Metoddelen tas diskussioner kring val av metod, urval och etiska överväganden upp. I 

avsnittet Resultat och analys behandlas, sammanfattas och analyseras intervjuerna utifrån syfte och 

frågeställningar. I den avslutande delen Slutsats och diskussion förs ett resonemang kring resultatet 

av studien. Till sist ges förslag till vidare forskning inom det aktuella området.                              
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2. Teoretisk bakgrund  
 

För att ge läsaren en bakgrundsbild och en förförståelse för uppsatsens innehåll presenteras 

begreppet nyanlända elever genom att ge en definition av begreppet, en kort överblick över varifrån 

många nyanlända elever i dagens läge kommer och hur kommunerna väljer att organisera 

undervisningen. Därefter presenteras begreppet elevinflytande. 
 

2.1. Nyanlända elever 

 
I Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) definieras gruppen nyanlända 

elever som elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska 

språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasiet eller 

motsvarande skolformer. Andra aktörer använder en liknande definition. Skolinspektionen 

exkluderar dock de elever som har grundläggande kunskaper i svenska språket från gruppen 

nyanlända. Barn som anländer strax före eller under den tid då svenska barn normalt sett går i 

förskoleklass, dvs. i sexårsåldern, definieras inte som nyanlända elever enligt Skolverket och 

Skolinspektionen. En tidsgräns i definitionen ”nyanländ elev” saknas, men Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) använder i sin definition en gräns om fyra år och menar att maximalt så länge får 

en elev ha varit i Sverige för att betraktas som nyanländ. SKL (2010) anser att en elev som kommer 

från ett land i Norden eller ett EU-land inte ses som nyanländ. Anledningen att ursprungsland har 

använts som en avgränsande faktor kan vara de nyanlända elevernas olika behov och 

förutsättningar.  

 

I skollagen förekommer inte uttrycket nyanländ elev, men regeringen har nu lagt en proposition 

(2014/15:45) om utbildning för nyanlända elever. Propositionen innehåller förslag till ändringar i 

skollagen. Bland annat införs en definition av nyanländ. ”Med nyanländ ska avses den som varit 

bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har 

påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En 

elev ska inte längre vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet” (s 1). 

 

Gruppen nyanlända elever är ingen homogen grupp. En del har en lång skolbakgrund bakom sig. 

Andra saknar eller har en mycket sporadisk skolgång och har därför inte tillägnat sig 

grundläggande kunskaper i de olika ämnena. Det första mötet med svenska skolan är viktigt att 

beakta. Personalen behöver därför så snabbt som möjligt få en bild av vilka kunskaper och 

erfarenheter som eleven har, så att undervisningen kan anpassas efter varje enskild elevs behov och 

förutsättningar (Ds 2013:6). 

 

Jämfört med för tio år sedan har invandringen till Sverige ändrat karaktär. Idag kommer de 

nyanlända eleverna från andra länder och de är ofta också äldre när de kommer till Sverige. Den 

globala situationen kan förändras snabbt. Konflikten i Syrien har lett till att majoriteten asylsökande 

i Sverige idag kommer från detta krigsdrabbade land. Statistik visar att de största grupperna av 

asylsökande idag kommer förutom Syrien från Somalia, Afghanistan och Eritrea. Även antalet 

ensamkommande barn, dvs. barn som kommer till Sverige utan någon legal vårdnadshavare har 

ökat kraftigt de senaste tio åren. De ensamkommande barnen kommer från samma länder som de 

största grupperna av asylsökande kommer ifrån (Migrationsverket 2014). 

 

I Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever, presenteras en bild av hur kommunerna väljer att 

organisera och genomföra undervisningen för nyanlända elever, som börjar sin studiegång antingen 

i en förberedelseklass eller direkt i den ordinarie undervisningen. Särskilda förberedelseklasser är 

ett vanligt sätt för skolan att organisera undervisningen för nyanlända elever. Där går i regel fem till 

femton elever och undervisningen omfattar mellan 21 och 30 timmar i veckan. Hur klasserna sätts 
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samman varierar mellan olika kommuner. Det är inte så vanligt, men det förekommer att kommuner 

väljer att placera de nyanlända eleverna direkt i den ordinarie undervisningen från första stund. Det 

kan vara ett resultat av ett medvetet pedagogiskt ställningstagande i kommunen, men det kan även 

bero på ekonomiska och organisatoriska svårigheter, t ex om antalet nyanlända elever i kommunen 

minskar. I kommuner med få nyanlända elever är det vanligare att dessa elever direkt deltar i den 

ordinarie undervisningen. I varierande omfattning ges dessa elever stöd i klassen eller utanför 

klassundervisningen. Det händer tyvärr att direktintegrerade elever inte får ta del av någon 

stödinsats alls, eller att de inte får det stöd som de är i behov av.  Det redovisas även hur 

genomsnittlig tid i Sverige vid slutet av årskurs nio har sjunkit de senaste tio åren. Enligt denna 

rapport är en av de tydligaste förklaringsfaktorerna för skolresultaten hos utlandsfödda elever att ju 

kortare tid eleven tillbringat i den svenska skolan, desto sämre resultat tenderar eleven uppnå. 

Därför är det av största vikt att en nyanländ elev så snart som möjligt ”får en undervisning som ger 

förutsättningar för att uppnå kunskapskraven” (s. 69). 

 

2.2. Elevinflytande 
 
Nedan presenteras begreppet elevinflytande genom att ge en kort tillbakablick på hur läroplaner, 

skollag och FN:s barnkonvention ser på begreppet.  

 

Läroplaner, skollag och FN:s barnkonvention 

 
Danell (2003) visar att termen demokrati återfinns i läroplaner först med 1962 års läroplan för 

grundskolan. Begreppet medinflytande, vanligen i relation till elevens ansvar och medansvar, har 

omnämnts i läroplaner från Lgr69 fram till Lpo94. I Lgr 69 framgår att eleverna genom olika 

former av samverkan borde uppleva sig som medansvariga för arbetet i skolan. Detta var en 

förutsättning för elevernas engagemang och delaktighet i skolans utformning. Som en viktig form 

för samverkan framhölls samtalet som dialog mellan lärare och elever. I den följande läroplanen för 

grundskolan, Lgr 80, betonades att den demokratiska fostran på ett tydligare sätt skulle komma till 

uttryck i skolans praktiska och vardagliga arbete. Lgr 80 tryckte även på vikten av att samarbetet 

utvecklades genom det dagliga samtalet mellan lärare och elev. Med Lpg 94 pekades intressanta 

områden för elevernas inflytande ut såsom arbetsformer, undervisningens innehåll, planering och 

utvärdering.   

 

Danell (2003:47) menar att begreppet elevinflytande stegvis har etablerats genom att det använts av 

Skolkommitténs betänkande (SOU 1996:22) och i slutbetänkandet (SOU 1997:121). En av 

slutsatserna som görs i slutbetänkandet är att elevers inflytande handlar om en demokratisk fostran, 

dels i styrelser och klassråd, men eleverna måste även få makt över sitt eget lärande och kunna 

påverka det dagliga arbetet. Elevinflytande har enligt Danell blivit ett alltmer etablerat begrepp i 

alltfler kommuner. Det märks en förändring från mer kollektiva inflytandeformer till en mer 

informell och individuell syn på formerna för elevinflytande.  

 

Både i skollagen (2010:800) och i läroplaner lyfts elevinflytandet som ett viktigt inslag i skolans 

arbete. I grundskolans läroplan 2011 är målet att alla elever ska omfattas av de demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Eleverna ska ges inflytande över 

utbildningen och alltid ha möjlighet att ta initiativ i frågor som ska behandlas inom utbildningens 

ramar. Några av riktlinjerna för lärare i Lgr11 är att de ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan och att lärarna ska svara för att alla elever 

får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.  

 

 

 



  7 

 

 

När det gäller elevinflytande är det enligt skollagen ett uppdrag som varje skola har. I skollagen står 

det att varje skola måste se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett 

verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. ”Barn och elever ska 

ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen och hållas informerade om frågor som rör dem” (Skollagen kap 4 § 9). 

 

FN:s barnkonvention antogs 1989. Den syftar till att ge alla barn oavsett bakgrund, rätt att 

behandlas med respekt och att få komma till tals. Den lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka 

sina åsikter. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra 

det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 

barnet varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” 

(Artikel 12). 
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3. Tidigare forskning  
 
Genom aktuell forskning presenteras en fördjupning av begreppet elevinflytande kopplat till 

uppsatsens syfte. Eftersom uppsatsens fokus ligger på det informella elevinflytandet och vikten av 

att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga, är det främst forskning kring denna del som 

kommer att tas upp. Därefter diskuteras elevinflytande för nyanlända elever. En diskussion kring 

elevinflytandets betydelse för lärande kommer även att föras.  

 

3.1. Forskning om begreppet elevinflytande  
 

Vikten av att eleverna kan framföra sina åsikter och få möjlighet att påverka den dagliga 

skolverksamheten är något återkommande när man talar om begreppet elevinflytande.  

Undersökningarna som Skolkommittén gjort i sitt betänkande (SOU 1996:22) visar att den formella 

demokratin med klassrådet som forum för elevinflytande är etablerad i de flesta skolor. Däremot 

kan det inte sägas att skolorna lever upp till läroplanernas ambitionsnivå gällande elevers inflytande 

på själva undervisningen och på skolarbetets uppläggning och planering. Eleverna tycker att det är 

viktigt att kunna påverka sin skolsituation, men det är bara var fjärde elev som i någon större 

utsträckning anser sig kunna påverka ämnenas innehåll, hur lärarna undervisar eller läromedlen.  

 

I Elevinflytandets många ansikten (Forsberg 2000) belyses en studie där elevers inflytande över 

undervisningen och frågor som är knutna till den behandlas. Där redovisas en enkätundersökning 

som omfattar 228 elever från elva olika klasser där samtliga stadier finns representerade. I 

studien konstateras att eleverna innehar en passiv roll där lärare tar större delen av talutrymmet i 

anspråk.  Eftersom eleverna relativt snabbt anpassar sig till en underordnad elevroll, finns 

svårigheter att ändra på detta förhållande. Undersökningen visar på ett obetydligt, närmast 

obefintligt inflytande i praktiken. Det är framför allt i den vardagliga undervisningspraktiken 

som elever mer informellt ska ha inflytande. Mer oklart är det vilken grad av inflytande elever 

ska ha över skilda frågor. Det som kan fastställas är dock att elever har rätt till information om 

verksamheten och dess bakomliggande syften och mål. Hänsyn bör tas till elevernas 

uppfattningar och de ska få framföra sina åsikter i olika faser i undervisningen. Från och med 

årskurs 7 har eleverna också rätt att delta i beslut i vissa frågor som rör pedagogisk planering. 

Sammanfattningsvis menar Forsberg att översikten visar att det finns en stor skillnad mellan 

statliga intentioner och praktik i den pedagogiska verksamheten.    

 

Kortfattat kan nämnas att Forsberg (2000) menar att vi även bör se elevinflytande i samband med 

begreppet makt. Det handlar om en möjlighet att påverka, oavsett om denna maktutövning är 

medveten eller inte. Därmed är det ”inte meningsfullt att fråga om elever har inflytande” (s. 143), 

eftersom makt eller inflytande inte innehas av lärare eller elever, utan är det som kommer till 

uttryck i mötet mellan dessa. Vi bör i stället diskutera huruvida det elevinflytande som finns är 

positivt eller negativt.  

 

Att ha inflytande eller makt är att påverka, oavsett om det är med positiva eller negativa förtecken. 

Denna påverkan kommer till uttryck mellan två eller flera personer och gör den därmed till ett 

socialt fenomen. Begreppen makt och inflytande tenderar att tolkas som någonting som en individ 

eller grupp har mer eller mindre av. Elever kan räknas till en sådan grupp som har inflytande och 

makt, men frågan är med detta synsätt om detta gynnar eleverna och deras skolgång. Denna makt 

kan ses som dominans eller gemenskap. När makt ses som gemenskap handlar det om delaktighet 

och därmed ges elever, som står i beroendeställning till läraren, en röst. Här finner vi inte en tydlig 

vinnare och förlorare på samma sätt som den dominerande makten. Båda parter kan vinna och 

förlora och vid olika tillfällen både vinna och förlora (Forsberg 2000). 
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Enligt Selberg (1999) ställer utvecklingen mot ökade inslag av elevinflytande i lärandet stora krav 

på lärare och rektorer. När styrdokumenten tas på allvar måste skolan stimulera eleverna att vara 

med och dela makten. Läraren blir då inte den enda kunskapskällan och blir inte ensam ansvarig för 

livsvillkoren i skolan. Då riktas aktiviteterna till ”att få eleverna att debattera, välja, jämföra, pröva 

olika källmaterial och läromedel, bearbeta material och värdera resultat” (s. 153). När eleverna får 

påverka sitt lärande kan det leda till att vanliga strukturer i skolan rivs, eftersom eleverna ofta vill 

arbeta i områden som sträcker sig över många skolämnen. Skolan blir, enligt Selberg, aktiva 

lyssnare, elevgrupperna mer sammanhållna och ett medarbetarförhållande mellan lärare och elever 

byggs upp. 
   
I På tal om elevinflytande (Danell 2006) presenteras ELIAS-projektet, som under läsåren 96/97 och 

97/98 genomfördes för att stimulera utvecklingen av elevernas inflytande i skolan. 41 skolor som 

medvetet strävade efter att utveckla elevernas inflytande uppmärksammades. I rapporten framgår 

”att innebörden av begreppet elevinflytande tar sig olika uttryck i skolans praxis” (s. 18). 

Elevinflytande knyts till både formella och informella beslutsprocesser, valmöjligheter, elevaktiva 

arbetssätt, eget arbete, tema med fördjupningsuppgifter samt ansvarstagande. I projektet deltog 41 

skolor och dessa skolor angav olika skäl till varför de valt att utveckla arbetet med elevinflytande. 

Några exempel är: att utveckla demokratiska och ansvarsfulla individer, att främja elevernas 

lärande, att prioritera elevinflytande pga. ett ”yttre tryck” från läroplanens föreskrifter samt att vissa 

skolor beskrev ett ”inre tryck”, för att överhuvudtaget få verksamheten att fungera var skolan 

tvungen att samarbeta med eleverna.   Inflytande och ansvar betraktas som varandras 

förutsättningar.  

 

I Inflytandets villkor (1999) menar Danell att begreppen engagemang, intresse och inflytande har 

en stark koppling till begreppet ansvar. Ansvarskänslan utvecklas genom att eleverna får större 

inflytande. Skolorna har gått med i ELIAS-projektet för att utveckla sina elevers inflytande, men 

detta är en komplex fråga. Många lärare ser dock ”en direkt koppling mellan inflytande och ansvar. 

Får eleverna inflytande menar man att de också tar ansvar” (s. 13). Lärarna strävar efter att eleverna 

ska få förståelse för att de ska lära sig för sin egen skull. För att kunna förstå det komplexa 

sambandet mellan sin egen insats och lärande blir samtalet om vilka kunskapsmål eleven bör uppnå 

viktiga. Det finns lärare i projektet som också menar att det är viktigt att se elevinflytande ur olika 

perspektiv. Elevernas ålder och kulturella och sociala bakgrund inverkar på hur mycket inflytande 

eleverna tilldelas. Hur eleverna kan träna förmågan att på ett ansvarsfullt sätt utöva inflytande är en 

fråga lärarna behöver förhålla sig till. 

 

Delaktighet handlar om att vara en del i en aktivitet. I skolan kan det t ex handla om att vara en del 

i ett gemensamt lärande i en undervisningssituation. Eleverna måste vara närvarande och delaktiga i 

skolarbetet om verklig kunskap ska kunna införlivas med deras tidigare erfarenheter och kunskaper.  

Delaktighet i skolarbetets uppläggning, form och innehåll, samt inflytande över den egna 

kunskapsprocessen är en direkt förutsättning för elevens inlärning. ”Kunskapsarbete är en skapande 

process och den som skapar måste vara närvarande och delaktig i det som sker. Det kan man inte 

vara om det är någon annan som tar hela ansvaret för vad och hur man ska lära sig och om man 

själv känner sig utanför” ((SOU 1996:22 s. 24). 

 

Forsberg (2000:14) menar att under 1970- och 1980-talet fokuserade studier främst på elevers 

kollektiva inflytande medan riktningen från 1990-talet har vänts mot enskilda elevers möjligheter 

att påverka i skolvardagen i mer informella sammanhang. Det handlar ofta om att eleverna 

involveras i planering och utvärdering av verksamheten. Enligt statliga utredningar och 

styrdokument är det entydigt vad som menas med elevinflytande, men undersökningar tar ofta upp 

elevinflytande som en fråga om att vara delaktig i en beslutsprocess. Det sätter fokus inte bara på 

beslutsögonblicket, utan också på diskussioner före och efter beslutet. 
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3.2. Elevinflytande för nyanlända elever  

 
Forsberg (2000:14) menar att, vid studier av elevinflytande bör hänsyn tas till att elever inte är en 

enhetlig och given kategori, utan alla elever är unika. Med elever kan bl a avses elevgrupper med 

särskilda kännetecken och indelningar efter t ex ålder, kön, etnicitet, socialgrupp etc. När det gäller 

enskilda elever kan finnas särskiljande aspekter som relateras till bakgrund, förutsättningar, 

levnadsförhållanden samt föreställningar om framtiden. Detta pekar på vikten av ”att använda olika 

analysenheter för kategorisering av elever vid studier av elevinflytande” (s. 146). 

 

Det råder en stor brist på forskning som specifikt avser nyanlända och deras skolgång, men området 

ges en allt större uppmärksamhet. I Skolinspektionens rapport 2014:03 fokuserar granskningen på 

nyanlända elevers förutsättningar för att nå tillräckliga kunskaper i svenska och samtidigt nå 

kunskapskraven i alla ämnen. Skolinspektionen har följt 35 utvalda elever, som bott i Sverige 

mindre än fyra år, under 3 till 5 skoldagar. Eleverna går i årskurs 7 till 9, i tio olika skolor och i tio 

olika kommuner. Projektets utgångspunkt har varit att via observationer och intervjuer med de 

utvalda eleverna följa undervisningen som de får. Vid några av de observerade lektionerna 

förekommer det att eleverna i klassen får tillfälle att reflektera över undervisningen och kring sitt 

eget sätt att lära. I dessa diskussioner intar i huvudsak de nyanlända eleverna en passiv roll.  

 

Granskningen som Skolinspektionen har gjort fokuserar bl a på om skolorna arbetar för att ge de 

nyanlända eleverna tillit till den egna förmågan, motivation och inflytande. Resultaten visar att de 

flesta av de undersökta skolorna har olika typer av elevenkäter, några av dessa tar upp frågor som 

tydligt berör vad eleverna tycker om undervisningen, men det är bara ett fåtal skolor som redovisar 

de nyanländas svar enskilt. ”Flera nyanlända elever uppger emellertid att de sällan eller aldrig 

tillfrågas om sina synpunkter på utbildningen” (s. 27). Vanligen har dessa elever erfarenheter av 

skolgång i mycket mer auktoritära skolsystem än det svenska. Granskningen bygger även på 

intervjuer av lärarna i de olika skolorna. Det finns behov av att utveckla de nyanlända elevernas 

förmåga att utöva ett reellt inflytande, men lärarna på de observerade skolorna har ofta svårt att 

beskriva skolans gemensamma arbete för detta. I skolor som bygger undervisningen på att eleverna 

ska ta ansvar för att sätta upp mål, välja metoder och finna relevant informationen finns det behov 

av ett gemensamt arbete för att utveckla det nyanlända elevernas förmåga att utöva inflytande. Om 

detta saknas finns risk att dessa elever missgynnas och ”berövas möjligheter som krävs för att 

kunna vara aktiva medborgare” (s. 34). 

 

Skolinspektionen har på sin hemsida lagt ut frågor för reflektion gällande elevinflytande: Hur låter 

vi varje elev uttrycka sina önskningar och behov kring undervisningen? Får eleverna möjlighet att 

påverka undervisningens utformning och innehåll? På vilket sätt? Kan vi utveckla detta ytterligare? 

Vad skulle krävas då?  
 

3.3. Elevinflytandets betydelse för lärande 
 

Skolkommittén i SOU 1996:22 menar att eleven blir medveten om sig själv och om världen i 

kommunikation med andra. Det finns en möjlighet att få syn på sådant som ligger utanför den egna 

begränsade förståelsen om eleven utmanas av lärares och kamraters uppfattningar. Eleverna måste 

lära sig om lärandet. Det betyder att de måste ha ett språk för hur deras lärande ska gå till, annars 

finns risk att deras inflytande begränsas. Detta språk behövs för att eleverna ska kunna styra sin 

egen kunskapsutveckling, men också för att deras insikter ska kunna överföras från den ena 

lärosituationen till den andra. Eleverna har då möjlighet att argumentera inför olika lärare om olika 

undervisningsstrategier och varför den ena strategin är bättre än den andra. 
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I Elevinflytande i lärandet (1999) menar Selberg i sin undersökning, som handlar om elevers 

delaktighet i läroprocesserna, att elevernas eget lärande bygger på en dialog mellan elever och 

mellan elever och lärare. Eleven måste själv aktivt delta i lärandet i dialog med andra om lärandet 

ska bli elevens eget. Lärande sker i ett aktivt deltagande i arbetet med att lösa och genomföra 

uppgifter. Eleven får möjlighet att i dialogen utöva sitt eget tänkande. Detta leder till aktivitet hos 

eleven, som då får möjlighet att utöva inflytande i det egna lärandet. Vägar till nytt lärande utgörs 

av att eleven ges tillfälle att bearbeta nyförvärvade kunskaper och erfarenheter i diskussioner, 

problemlösningar, samarbete och självständigt arbete. Motivationen och viljan att lära sig bygger 

på intresse och behov. Då läraren utnyttjar denna inre drivkraft som finns inom eleven, leder det till 

aktivitet hos eleven, som då får möjlighet att utöva inflytande i det egna lärandet. I lärarens 

lyhördhet för elevens intresse och behov uppstår dialogen som arbetsform och hela situationen 

leder till lärande. Det finns en vilja hos eleverna att öka sitt inflytande. De ser att det är viktigt i 

inlärningsprocessen.  

 

Selberg (1999) presenterar en omfattande forskning som behandlar relationer mellan lärande och 

inflytande för den som lär sig. Huvudsyftet belyses med hjälp av två infallsvinklar. I den ena 

beskrivs lärande som sker där eleverna har stort inflytande över sin situation. I den andra beskrivs 

hur lärande varierar för elever som har olika kunskaper och erfarenheter av inflytande. Resultatet 

visar att elever med större erfarenhet av inflytande har större chans att göra självständiga val av vad 

man ska lära sig. De har förmåga att lära sig i samarbete med andra elever, de tar ansvar för valet av 

inlärningsverktyg och för vilken lärandestrategi som ska användas. Vidare skriver Selberg att 

självtilliten gällande vad man klarar av i skolan då blir högre, eftersom eleverna i större 

utsträckning får öva på att aktivt delta i diskussioner och påverka den dagliga skolverksamheten.  

 

I den andra huvudstudien visar resultaten att ”eleverna med mindre erfarenhet av inflytande hade 

svårare att organisera det egna lärandet och arbetade mindre tillsammans och mer parallellt med 

varandra” (s. 149). Dessa elever med liten vana vid inflytande har inte lika stor möjlighet att ta 

ansvar för det egna lärandet och få ut hållbar kunskap om detta. De pluggar in det som står i 

läroboken, så att de kan svara som de blivit tillsagda att lära sig. Genom att upprepa det någon 

redan sagt och gjort blir dessa elever duktiga på att memorera. 

 

Läroplanens strävansmål ”att ha ansvar för sitt eget lärande” är en central tanke för den som 

studerar elevers inflytande i sitt eget lärande. Resultaten i den ovan nämnda studien visar på 

möjliga sätt hur de nationella styrdokumentens mål för arbetet i skolan kan nås. Eleverna utvecklar 

kunskaper och färdigheter som de nationella målen strävar efter, när de själva deltar och är 

involverade i sitt lärande. Ju mer erfarenhet eleverna har av inflytande desto djupare blir resultatet i 

lärandet. Elever med stort inflytande har god kontroll över vad som händer och över vad som ska 

hända. I elevgrupper med mindre erfarenhet av inflytande saknas denna kontroll. 

  

Ett lärande som bygger på elevinflytande och det lärande som sker då eleverna enbart följer 

lärarens direktiv, skiljer sig i många avseenden. Då eleverna enbart följer lärarens direktiv är 

undervisningen oftast likadan för alla elever oberoende av elevernas behov, förmåga eller intresse. I 

ett lärande som bygger på elevinflytande, framför elever enskilt eller i grupp sina åsikter och tankar 

inför ett arbete. Arbetet är organiserat så att den enskilde elevens vilja och förmåga sätts i främsta 

rummet. De olika stegen i lärprocessen leds av läraren på ett sådant sätt att alla elever blir med. 

Elever som redan lärt sig att tänka och uttrycka sig i en sådan lärprocess kan genom detta hjälpa de 

elever som är ovana vid ett sådant sätt att arbeta. Ett gemensamt ansvar och en känsla av 

gemenskap i arbetet mot målet utvecklas när elever samarbetar med varandra mot egna valda mål. 

Genom att elever arbetar med att planera, genomföra och utvärdera sitt lärande utvecklas dessa 

färdigheter (Selberg, 1999). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att elevinflytande som begrepp är mångfacetterat. För att tolka och 

analysera det empiriska materialet i denna undersökning kommer vikten av att framföra sina 

åsikter, möjlighet att påverka den dagliga skolverksamheten och uppfattningen om ansvarstagande 

och delaktighet att vara i fokus. Att lärandet bygger på dialog kommer att finnas med i diskussionen 

i avslutningen av uppsatsen, och även att lära sig om lärandet genom att öva sig att ta aktiv del i sin 

egen inlärningsprocess. 
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4. Metod 

 

4.1. Metodval 
 

Till denna undersökning föll valet på en kvalitativ intervjumetod utifrån ett elevperspektiv, 

eftersom det bäst passade mitt syfte. Fördelen med denna typ av intervjuer är möjligheten att ställa 

följdfrågor, följa upp det som är relevant och på så sätt utveckla intervjun. I en kvalitativ intervju är 

det viktigt att lyssna och försöka förstå vad den intervjuade säger, så att den intervjuade kan ge så 

uttömmande svar som möjligt och få möjlighet att säga det som finns på hjärtat (Johansson & 

Svedner 2010). Min ambition med den här undersökningen har inte varit att försöka dra några 

generella slutsatser om nyanlända elevers möjlighet att påverka i skolan, utan jag ville i stället få 

insikt i ämnet och hitta mönster i det insamlade materialet.  

 

4.2. Urval  
 

Undersökningen valdes att göras på en högstadieskola åk 7 till 9. Att göra intervjuerna på en 

högstadieskola motiveras med att dessa elever beroende av sin ålder och mognad kan ha tydligare 

åsikter om att påverka i skolan och vad det kan innebära för dem, än vad elever i de yngre åldrarna 

har. Eftersom undersökningen riktade sig mot nyanlända elever som påbörjat sina studier i den 

ordinarie undervisningen, blev antalet åtta elever. Dessa elever har tidigare gått i förberedelseklass, 

men studerar nu i den ordinarie undervisningen på den berörda skolan. Perioden som dessa elever 

har varit i Sverige rör sig från 6 månader till 2 år. Elevernas modersmål är somaliska, persiska 

ryska och franska. Fem av eleverna studerar i årskurs 7, en elev studerar i årskurs 8 och två av 

eleverna i åk 9. De nyanlända elever som deltog i undersökningen består av fem flickor och tre 

pojkar. I resultatdelen av denna uppsats kommer intervjupersonerna att benämnas med siffror, elev 

1 till elev 8, eftersom eleverna fått löfte om anonymitet.  

 

4.3. Etiska överväganden 

 
Innan undersökningen påbörjades behövdes tillstånd både från rektor på den berörda skolan och 

från elevernas vårdnadshavare. För att få tillåtelse från vårdnadshavarna skrevs ett brev om hur 

undersökningen skulle gå till och vad den skulle komma att beröra. Även eleverna själva fick 

genom detta brev ge sitt samtycke till att medverka i undersökningen. Det var åtta elever som 

tillfrågades och både elever och föräldrar gav sitt samtycke till intervjuerna och att delta i 

undersökningen. 

 

I intervjuerna ville jag ta reda på elevernas kunskap om sina möjligheter att utöva inflytande i 

skolan och då främst med fokus på deras egen utbildning, och hur detta tar sig uttryck i 

klassrummet. För att få reda på deras tankar kring detta ämne använde jag bestämda frågeområden, 

men frågorna varierade lite från intervju till intervju beroende på hur den intervjuade svarade. De 

var formulerade på ett klart och tydligt sätt med ett vardagligt språk. Frågorna finns med som 

bilaga. För att undvika missförstånd och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig från hjärtat använde 

jag tolk.  

 

Det var fyra olika språk representerade inom elevgruppen. Det var sex intervjuer som tolkades. Jag 

gjorde bedömningen i samspråk med två elever, att de inte var i behov av tolk, eftersom de kommit 

längre i språkutvecklingen. Så här i efterhand förstår jag att det var en bra bedömning. Att använda 

tolk vid intervjuer har både fördelar och nackdelar. Fördelen är att risken för missförstånd minskar, 

men nackdelen är att vissa nyanser i det som intervjupersonen förmedlar riskeras att suddas ut. De 

två elever som inte var i behov av tolk kunde uttrycka sig fritt och de hade inga problem att förstå 

mina frågor.  
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Det man bör tänka på när man skaffar tolk är enligt Kvale (2014) att försäkra sig om att tolken är 

kulturellt acceptabel och kunnig i språket. Det finns en risk att tolken vill ta över intervjuarens eller 

intervjupersonens roll, speciellt om man i stället för en professionell tolk låter en släkting eller vän 

fungera som tolk. I dessa intervjuer använde jag inte professionella tolkar, eftersom de då måste 

tolka via telefonen. I denna kommun finns inte tillgång till professionella tolkar. Min erfarenhet är 

att det blir mer opersonligt om man använder sig av telefontolk, eftersom man inte kan se varandra, 

och därigenom inte har möjlighet att tyda kroppsspråket. Det kan även ibland bli missförstånd, 

eftersom man kanske inte har rätt dialekt av språket som ska tolkas. De som tolkade i dessa 

intervjuer var en studiehandledare, en praktikant på skolan, en SVA-lärare och en kvinna som 

tidigare studerat på SFI. Tolkarna var kända både av mig och eleverna, så jag visste innan att de var 

både kulturellt acceptabla och kunniga i språket. Under intervjuernas genomförande fungerade det 

bra med tolkarna, det uppstod inga missförstånd och de intervjuade såg ut att vara bekväma i 

intervjusituationen.  Ibland, speciellt hos en av tolkarna, kunde jag dock märka att den som tolkade 

ville flika in sina egna åsikter, men då bad jag dem vänta att presentera sina egna åsikter tills 

intervjun var avslutad. Det visade på ett engagemang för frågorna även hos tolken/tolkarna och det 

tyckte jag var intressant. Det blev en positiv effekt då de intervjuade på så sätt upplevde att det var 

ett viktigt ämne vi berörde.  

 

4.4. Intervjuernas genomförande 

 
Det fanns en redan etablerad kontakt på skolan genom lärarna i svenska som andraspråk, så 

organisationen runt intervjuerna löstes på ett mycket smidigt sätt. Lärarna hade kontakt med 

samtliga elever och hade tillgång till elevernas schema. Med hjälp av SVA-lärarna gjordes en 

överenskommelse med eleverna om tid och plats för intervjuerna. Sedan kunde jag kontakta 

tolkarna, så att även de hade möjlighet att komma till intervjuerna vid rätt tidpunkt. Allting flöt på, 

utom en gång när det blev en miss i schemat. Tolken och jag var på plats, men eleven dök inte upp. 

Detta medförde inget stort problem, eftersom en av lärarna kunde ordna en ny tid dagen efter och 

då kunde intervjun bli av. 
 
Alla intervjuer genomfördes på den berörda högstadieskolan i ett grupprum. Jag inledde med att 

berätta och presentera mig själv. Jag ville på så sätt skapa en förtrolig och avslappnad atmosfär. 

Intervjuerna spelades in, men de intervjuade fick information om att de var anonyma och jag 

påminde även om att det inspelade materialet skulle raderas efter bearbetning. Jag inledde varje 

intervju med att presentera syftet, även om samtliga elever fått information om det tidigare i det 

hemskickade brevet. De hade också möjlighet att fråga om det fanns några oklarheter omkring 

detta. Under intervjuerna talade jag tydligt och begripligt och använde ett vardagligt språk. Jag lät 

intervjupersonerna tänka och tala i sin egen takt, så att de inte skulle känna sig stressade på något 

sätt. Samtliga intervjusamtal var öppna med fokus på den intervjuade. Som intervjuare försökte jag 

vara så mycket i bakgrunden som möjligt och så lite ledande som möjligt. Varje intervju avslutades 

med att jag frågade om intervjupersonen ville tillägga något eller om det fanns några frågetecken. 

 

4.5. Analysmetod 

 
Efter varje intervjutillfälle transkriberades de inspelade intervjuerna direkt. Detta för att 

intervjuerna skulle vara i färskt minne så mycket som möjligt hos mig som intervjuare. Vid 

transkriberingen var jag noga med att få med varje ord som sades men däremot återgavs varken 

intonation, pausering eller betoning. Uppsatsens syfte har fokus på innehåll och inte form, därför 

anser jag att detta är tillräckligt. I sex av intervjuerna användes tolk, så valet av denna metod av 

transkribering får ytterligare en förklaring. Det var bara två av intervjuerna där tolk inte behövde 

användas. Eftersom jag använt tolk vid intervjuerna och dessutom inte använde professionella 
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tolkar, blir det ett huvudbry när man ska transkribera innehållet i intervjuerna. Det som är 

oundvikligt när man inte har professionella tolkar är att allting som sägs troligtvis inte tolkas 

ordagrant, utan det kan bli en viss omformulering i det som tolkas. Jag är medveten om denna risk, 

men har ändå använt vissa intervjucitat i resultatdelen för att berika intervjurapporten. 

 

Efter transkriberingen bearbetades texterna till skriftspråkliga meningar med hjälp av punkt och 

stor bokstav. I de intervjucitat som förekommer i uppsatsen har jag inte med felaktigheter och 

typiska talspråkliga drag som fanns i den transkriberade texten. Genom att använda den 

skriftspråkliga formen lyfts innehållet snarare än språket fram. En annan motivering, enligt Kvale 

& Brinkmann (2014), är att de medverkande i undersökningen inte ska utpekas och stigmatiseras.  

De utskrivna intervjusvaren lästes igenom upprepade gånger och återkommande teman av olika 

uppfattningar som därigenom framkom sammanställdes för att underlätta den fortsatta analysen. De 

tematiska kategorierna som framkommit i det insamlade materialet är gjorda med hänsyn till mitt 

syfte och mina frågeställningar och återges i resultatdelen. 

 

4.6. Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och behandlas ofta i relation till frågan om studien kan göras om 

vid andra tillfällen, under liknande förhållanden och fortfarande visa på samma resultat. Frågan är 

alltså om ”ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” Kvale & 

Brinkmann (2014:295). Detta anser jag är möjligt i denna undersökning, eftersom jag har samlat in 

materialet i intervjuerna på samma sätt och i förväg formulerat frågorna så att det skulle täcka 

viktiga aspekter av undersökningen och därefter behandlat materialet efter samma principer. Det 

finns naturligtvis en risk att jag under intervjuerna kan ha missat att ställa följdfrågor eller att jag 

inte har uppfattat nyanser som jag borde ha uppfattat. Hade jag varit en mer erfaren intervjuare 

hade kanske mer och djupare information kommit fram i intervjuerna.  

 

Validitet, giltighet, innebär hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten, ett mått på om 

undersökningen verkligen mäter eller beskriver det man vill att den ska göra. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) tillhör validiteten inte ett separat stadium av en undersökning, ”utan genomsyrar 

hela forskningsprocessen” (s. 297). När det gäller validiteten i intervjuerna så konstruerades 

intervjufrågorna i undersökningen så att de inte skulle vara ledande och värderande. Även om 

undersökningen behandlade elevinflytande använde jag inte det begreppet i frågeställningarna, 

eftersom jag ansåg att intervjupersonerna troligtvis saknade förståelse för begreppet. Jag ville inte 

heller förklara begreppet innan intervjuerna, eftersom det är ett omfattande begrepp och att det även 

kunde finnas en risk att jag som intervjuare genom detta kunde påverka intervjupersonerna och 

därigenom få skillnad i resultatet.  

 

Validiteten och reliabiliteten i undersökningen höjs genom de ovan nämnda faktorerna. Jag har så 

noggrant som möjligt försökt beskriva hela processen genom studien och även på så sätt höja 

reliabiliteten och validiteten. Läsaren kan följa hela processen och på så vis bilda sig en egen 

uppfattning om förloppet.  
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5. Resultat och analys 

 
I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom transkribering av intervjuerna. 

Dessa resultat kommer att presenteras dels som sammanfattningar av intervjuerna, och dels med 

hjälp av några citat ur intervjuerna. Avsnittet är indelat i tre underrubriker utifrån syfte och 

frågeställningar. 

 

5.1. Kunskap om möjligheten att påverka i skolan 

 
Först redogörs för om de nyanlända tycker att de fått information om sin egen utbildning. Skollagen 

(2010:800) säger att eleverna ska stimuleras att vara aktiva i att vidareutveckla utbildningen och 

informeras om frågor som berör dem. Informationen är en viktig del i den här processen. Detta 

gäller speciellt de nyanlända eleverna som ofta kommer från skolsystem som ser annorlunda ut och 

kan förväntas ha begränsad kunskap om det svenska skolsystemet.  

 

Alla intervjuade elever i undersökningen uttryckte att det fått information om sin egen utbildning. 

Det handlar i huvudsak om att de skulle börja studera i en förberedelseklass och sedan allteftersom 

de kunde mer svenska börja studera andra ämnen i en ordinarie klass. Elev 6 berättar om 

information om fortsatta studier på gymnasiet och vilka inriktningar som finns att välja mellan, att 

man kan läsa till årskurs nio, sen ska man välja något program på gymnasieskolan där man väljer 

vilken inriktning som man är intresserad av. Han säger att det är möjligt att fråga lärarna och 

rektorn, så det finns inte behov av att söka information på internet. Han är nöjd med de resurser 

som finns på skolan.  
 

Av elevernas yttranden framgår att elev 2, elev 3, elev 4 och elev 6 har fått information om elevers 

möjlighet att påverka i skolan. Elev 2 berättar att det finns möjlighet både för elever och föräldrar 

att gå till rektorn eller läraren och berätta om det finns något problem, om man har frågor eller 

behöver stöd. Elev 3 och elev 4 uttrycker att de har fått information om att de får säga sina åsikter 

och vad som är bra och inte bra. Däremot tycker de att de är svårt att veta hur man kan göra det och 

elev 4 säger att det finns även en känsla av att det inte går att påverka, så därför säger hon att hon 

gillar allt. Elev 3 säger:  

 

Min lärare berättade att jag fick säga mina åsikter i skolan. Jag blev glad, men tänkte inte 

på hur jag kunde göra det. 

 

Elev 8 säger att hon inte har fått information men uttrycker att det kanske finns en möjlighet att 

påverka genom att säga till sina föräldrar som i sin tur kan prata med rektorn.  Intervjuerna visar att 

kunskapen om möjligheten att påverka mest handlar om att man vet att man kan prata med lärare 

eller rektor för att uttrycka sina behov och önskemål, eller om man har några problem. 

 

5.2. Möjlighet att påverka  

 
När det gäller möjligheten att påverka och ge synpunkter på sin egen utbildning framgår det av 

elevernas svar att de tycker att de påverkar genom att fråga om tekniska hjälpmedel och studiestöd 

på modersmålet. De tycker också att de påverkar genom att fråga lärarna när de inte förstår.  

 

Ett exempel när elev 3, 4, 6 och elev 7 tycker att de har varit med och påverkat sin egen utbildning 

är när de har frågat om de kan få en Ipad eller ett annat tekniskt verktyg och läraren säger att skolan 

ska beställa det. Ett annat exempel är att de har sagt till läraren att de inte förstår undervisningen i 

klassrummet och då har de fått studiestöd på modersmålet.  Elev 7 berättar om att när han var i 

förberedelseklassen ville han börja i en svensk klass och då blev det så. Elev 4 har uttryckt ett 
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behov av att få stöd i engelska, men det har ännu inte ordnats. Dessa exempel visar på ett 

engagemang hos de nyanlända eleverna och en vilja att försöka ta till sig undervisningen. De pratar 

med lärare eller rektor och uttrycker sina önskemål precis som många av dem tidigare fått 

information om att de kan göra. 

 

Elev 6 är mycket positiv till möjligheten att påverka sin egen utbildning och berättar om 

möjligheten att höja sina betyg genom att prata med den berörda läraren som visar vilka steg som 

eleven måste ta för att gå den rätta vägen. Däremot tycker han att det är svårt att påverka 

undervisningen i klassrummet pga. att det är ont om tid. På lektionerna gör man övningar och 

svarar på frågorna och frågar läraren om lektionen. Han menar att man inte hinner ställa frågor till 

läraren om andra saker, även om man vill förändra undervisningen. 
 

I intervjun ställdes en fråga till samtliga elever om någon i skolan frågar vad eleven tycker om 

undervisningen och om man lyssnar på när de uttrycker sina åsikter är svaren tveksamma. Det 

handlar mest om att lärarna frågar om de förstår övningar, om läxan eller om hur de trivs eller hur 

det går med kompisar. Elev 2 säger att allt är okej, men ibland är det något som är svårare och då 

handlar det bara om språket, inte om ämnet.  Elev 8 säger att lärarna lyssnar när hon frågar, men 

hon säger ingenting när det är svårt att förstå. Ett exempel när hon brukar fråga läraren är när hon 

har hemläxa och vill göra läxan på ett annat sätt t ex skriva en förkortning i stället för att skriva hela 

texten. Det kan vara ett sätt för henne att ge sina synpunkter och uttrycka sin åsikt. När det gäller 

kompisar säger elev 5 att det har betydelse vilken klass man går i. I en annan klass har hon många 

kompisar, så om det skulle gå att byta klass skulle det vara lättare att förstå. I den här klassen sitter 

hon bara och lyssnar.  

 

Elev 5: Jag vill studera i en annan klass. Läraren säger att det inte går att byta. Om jag kan 

byta klass kan jag påverka i den andra klassen. Jag pratar med kompisar och kan förstå. I 

den här klassen sitter jag bara och lyssnar. 

 

Hennes upplevelse att den här situationen inte går att påverka återkommer gång på gång under 

intervjun. Det finns trevande försök att påverka men det är inte alltid det lyckas. Av exemplen från 

intervjusvaren om elevernas åsikter om undervisningen går att utläsa att de inte pratar så mycket 

om detta med sina lärare. Det är inte heller någon av de nyanlända eleverna som säger att lärarna 

brukar fråga vad de tycker om undervisningen.  

 

Av elevernas yttranden i intervjuerna framgår att så många som fem elever inte tycker att de kan 

påverka i klassrummet pga. att de inte kan uttrycka sig på svenska. Elev 4 säger att hon tycker att 

olika lärare undervisar på olika sätt. Ibland behöver de skriva mycket, men ibland behöver de 

lyssna mer och ibland behöver de göra något praktiskt.  Även om hon känner att hon vill ha en 

sådan undervisning så vågar hon inte säga det, eftersom hon är rädd att säga fel. Här kommer några 

andra exempel på elevröster: 
 

Elev 1: Jag kan inte språket. Jag sitter bara och lyssnar på vad läraren och de andra 

eleverna säger. 

 

Elev 2: Jag vill men jag vågar inte. Jag är rädd att säga något otydligt eller säga något 

felaktigt. Jag vill inte att andra kommer att skratta. 

Jag kan inte påverka i klassrummet. Jag vet inte hur jag kan göra det eftersom jag inte kan 

svenska tillräckligt bra. Jag vågar inte säga något. Kanske sedan när jag kan mer svenska. 

 

Elev 5: Jag vill säga, men det är svårt att läraren förstår vad jag menar. Jag vet att jag kan 

säga, men det är svårt att säga på svenska. Jag försöker fråga på engelska. Bara några 

lärare förklarar på engelska. 
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Eleverna gör dessa uttalanden när vi i intervjuerna kommer till frågor om att påverka och ge 

synpunkter på undervisningen i klassrummet. Det är speciellt inom det området de upplever att det 

finns svårigheter att uttrycka sig. Även om de vill säga något så gör de inte det. Det kommer till 

uttryck allra tydligast i klassrumssituationerna.  
 

5.3. Egna initiativ i skolarbetet  

 
Det som är genomgående i intervjuerna när det gäller att ta initiativ i skolarbetet är att initiativen 

mest rör sig omkring vilka strategier eleverna använder för att förstå uppgifter de får av lärarna.  

Eleverna säger att de frågar sin lärare eller kamraterna när de inte förstår eller tittar i lexikon. Elev 

7 säger att han ibland frågar om man kan få låna en dator. Han säger att nu kan han mer svenska så 

han kan fråga så mycket som helst. Han säger också att de svenska eleverna kan hjälpa honom i 

klassrummet. Elev 1 tycker att hon tar initiativ i klassrummet genom att säga till läraren i 

matematik att hon gärna vill göra alla uppgifter, även om läraren säger att de inte behöver göra 

vissa sidor och elev 8 tycker att hon tar initiativ genom att stanna kvar efter lektionen och fråga 

läraren när hon inte förstår. Hon säger: 

 

 Jag förstår ingenting, men några ord förstår jag i svenska klassen. När läraren är klar  

 då frågar jag ”vad betyder det här”? Sen förklarar läraren på engelska och då förstår 

 jag.” 

 

Hon brukar också precis som elev 7 fråga läraren om hon kan låna en dator i klassrummet, men 

ibland använder hon lexikon eller frågar sina klasskamrater när hon inte förstår. Eftersom hon kan 

engelska har hon möjlighet att få förklaringar på engelska när hon inte förstår. Hon uttrycker dock 

under intervjun att hon har språkstöd i SO, men att hon behöver språkstöd i flera ämnen. När det 

gäller hemuppgifter säger elev 3, elev 4, elev5 och elev 6 att de gör mer än vad läraren har sagt att 

de ska göra hemma t ex repeterar, läser andra texter och tränar ordförråd. Exempel: 

 

Elev 4: Jag börjar arbeta med uppgifter som min lärare har sagt att jag ska göra. Sedan 

gör jag andra uppgifter som jag tycker att jag behöver t ex repetitionsövningar eller kanske 

läser något som vi kommer att gå igenom senare. 

 

Eleverna uttrycker på detta sätt att de försöker ta egna initiativ i skolarbetet. Elev 6 uttrycker även 

en önskan att få hjälp med läxan. Varannan vecka får de hjälp allmänt i alla ämnen, men han 

uttrycker en vilja att få mer av det. Eftersom det inte finns kvällskurser på den här orten där man 

kan läsa matematik, engelska eller andra språk finns ett behov av läxhjälp. Eleven menar att det är 

för kort tid på skolan och undrar vem man kan vända sig till om man kommer från ett annat land 

och inte känner någon som kan hjälpa till med läxan. Även elev 7 har frågat efter läxhjälp i 

engelska. 

 

Av svaren i den avslutande delen av intervjun om att ta egna initiativ i klassrummet, skolarbetet och 

i elevernas egen utbildning handlar det mest om att ta initiativ genom att försöka förstå uppgifter, 

vad eleverna gör om man inte förstår, och om att göra hemuppgifter. Ingen av eleverna säger att de 

tar initiativ för att förändra något i undervisningen.  
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5.4. Analys av intervjuerna 
 

I grundskolans läroplan 2011 är målet att alla elever ska hållas informerade om frågor som rör dem, 

men även att alla elever ska omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar 

och vara delaktiga. Eleverna ska ges inflytande över utbildningen och alltid ha möjlighet att ta 

initiativ i frågor som ska behandlas inom utbildningens ramar. 

 

Sett till intervjuerna med de nyanlända eleverna är kunskapen om deras möjligheter att utöva 

inflytande i skolan skiftande. Skollagen kap 4 § 9 säger att elever ska ges inflytande över 

utbildningen och hållas informerade om frågor som rör dem. Även Forsberg (2000) fastställer att 

elever har rätt till information om verksamheten och dess bakomliggande syften och mål. Skolan 

måste bemöda sig om att ge de nyanlända eleverna inflytande över sin utbildning och för att de ska 

kunna utöva detta inflytande måste de få information om sina möjligheter till detta.  

 

Genom intervjusvaren går det att konstatera att eleverna inte har en samstämmig syn på 

möjligheten att påverka i skolan och sitt eget lärande. Man kan se två olika uppfattningar i 

intervjusvaren, den ena uppfattningen representeras av de elever som inte tycker att de har så stor 

möjlighet att påverka i skolan, sin egen utbildning eller undervisningen i klassrummet. Av 

intervjuerna framgår att detta till stor del beror på svårigheter att uttrycka sig på svenska, men 

också att de har en känsla av att det inte går att påverka eller att de inte vet hur de ska göra. Några 

av dessa elever uttrycker dock att det kanske finns möjlighet att framföra sina önskemål genom att 

prata med läraren eller säga till sina föräldrar som i sin tur kan prata med rektorn.  

 

Den andra uppfattningen representeras av de elever som tycker att de kan påverka i skolan och sin 

egen utbildning t ex genom att de har pratat med lärare eller rektor och gett önskemål om studiestöd 

på modersmålet och tekniska hjälpmedel och fått sina önskningar tillgodosedda. Dessa elever 

uttrycker inte på samma sätt att de har svårigheter att göra sig förstådda på svenska. Detta visar att 

det kan finnas ett samband mellan att kunna uttrycka sig på svenska och utöva inflytande. 

 

Forsberg (2000) menar att det enligt statliga utredningar och styrdokument inte är entydigt vad som 

menas med elevinflytande, men undersökningar tar ofta upp elevinflytande som en fråga om att 

vara delaktig i en beslutsprocess. När de nyanlända eleverna får sina önskningar om studiestöd och 

tekniska hjälpmedel tillgodosedda kan detta vara ett gott exempel på att få känna delaktighet i en 

beslutsprocess. Att kunna påverka sin utbildning genom att få tillgång till de redskap som behövs 

för sin egen kunskapsutveckling är av stor vikt. Selberg (1999) menar att elevernas engagemang för 

lärande ökar om de ges möjlighet till att påverka sin arbetssituation.  

 

Flera av de nyanlända eleverna tycker att de kan ta egna initiativ i skolarbetet genom att studera 

hemma och göra mer än vad läraren sagt att de ska göra. Det framkommer också av intervjuerna att 

det finns önskemål om mer läxhjälp, eftersom man oftast inte har möjlighet att få hjälp hemma. Här 

finns det en vilja att påverka och få en möjlighet att gå vidare i sin kunskapsutveckling. När det 

gäller beslut om dessa önskemål som de nyanlända eleverna har är det betydelsefullt att skolan 

försöker gå eleverna till mötes i deras önskemål, så att de upplever att de är delaktiga i skolarbetet.  

I Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) fastslås att delaktighet i skolarbetets uppläggning, form och 

innehåll, samt inflytande över den egna kunskapsprocessen är en direkt förutsättning för elevens 

inlärning. 

 

Det finns en vilja att lära sig och att ta ansvar för sina studier. Detta är ett genomgående mönster 

när vi tittar på resultatet av intervjuerna med de nyanlända eleverna. Läroplanens strävansmål ”att 

ha ansvar för sitt eget lärande” är en central tanke för den som studerar elevers inflytande i sitt eget 

lärande. Några av riktlinjerna för lärare i Lgr11 är att de ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan och lärarna ska svara för att alla elever får 
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ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.  Enligt Danell (1999) 

betraktas inflytande och ansvar som varandras förutsättningar. Många av lärarna i ELIAS-projektet 

ser ”en direkt koppling mellan inflytande och ansvar. Får eleverna inflytande menar man att de 

också tar ansvar”.  

 

Av intervjusvaren framgår det att samtliga elever tycker att det är svårt att påverka undervisningen i 

den ordinarie klassen och detta överensstämmer med studien som belyses i Elevinflytandets många 

ansikten (Forsberg 2000) där elevers inflytande över undervisningen och frågor som är knutna till 

den behandlas. I studien konstateras att eleverna innehar en passiv roll där lärare tar större delen av 

talutrymmet i anspråk. Eftersom eleverna relativt snabbt anpassar sig till en underordnad elevroll, 

finns svårigheter att ändra på detta förhållande. Undersökningen visar på ett obetydligt, närmast 

obefintligt inflytande i praktiken. Studien visar att det framför allt är i den vardagliga 

undervisningspraktiken som elever mer informellt ska ha inflytande. Forsberg menar att hänsyn bör 

tas till elevernas uppfattningar och de ska få framföra sina åsikter i olika faser i undervisningen. 

Även om studien inte gäller nyanlända elever så visar detta tydligt att alla elever ska ha mer 

informellt inflytande i den vardagliga undervisningspraktiken. Detta gäller alla elever, och inte 

minst de nyanlända eleverna som många gånger även har språket att kämpa med. I Inflytande på 

riktigt (SOU 1996:22) fastslås att eleverna måste vara närvarande och delaktiga i skolarbetet om 

verklig kunskap ska kunna införlivas med deras tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 

Det framgår även av intervjusvaren att samtliga elever tycker att det är svårt att ta egna initiativ i 

klassrummet.   I klassrumssituationen verkar många inta en passiv roll när det gäller att ta egna 

initiativ, och detta beror, som jag förstår det, till stor del av att språket hindrar dem. Eleverna sitter 

ofta och lyssnar när de inte förstår vad som sägs. En elev säger också att det är ont om tid, även om 

man vill förändra undervisningen så finns det inte tid till det. Av intervjusvaren får jag den 

uppfattningen att eleverna arbetar med sina uppgifter, frågar läraren eller kamraterna om de inte 

förstår, eller slår upp orden i lexikon. När de arbetar med uppgifter tar de initiativ genom att fråga 

läraren eller en kompis när de inte förstår. Det som nämns förutom svårigheter med svenska språket 

är att det finns en syn på läraren som en kunnig person som förstår hur undervisningen ska gå till.  

 

I Skolverkets rapport (2014) betonas vikten av att utveckla de nyanlända elevernas förmåga att 

utöva inflytande över undervisningen. De nyanlända elever som har erfarenheter från andra 

betydligt mer auktoritära skolsystem behöver ges möjlighet att utveckla förmågor som krävs för 

”att kunna sätta upp mål, välja metoder och finna relevant information” (s. 34). Om detta saknas 

finns en risk att dessa elever missgynnas och halkar efter i sin kunskapsutveckling. Enligt Selberg 

(1999) så utvecklar eleverna kunskaper och färdigheter som de nationella målen strävar efter, när 

de själva deltar och är involverade i sitt lärande. Ju mer erfarenhet eleverna har av inflytande desto 

djupare blir resultatet i lärandet. Elever med stort inflytande har god kontroll över vad som händer 

och över vad som ska hända. I elevgrupper med mindre erfarenhet av inflytande saknas denna 

kontroll. De nyanlända eleverna bör därför ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utöva ett reellt 

inflytande i klassrumssituationen och i skolarbetet. 

 

Intervjusvaren i undersökningen visar att i de ordinarie klasserna tillfrågas de nyanlända eleverna 

om trivsel, om kamrater och om det går bra att förstå uppgifterna eller om de behöver hjälp, men de 

flesta menar att de inte tillfrågas om vad de tycker om utbildningen och undervisningen. Detta 

stämmer bra överens med Skolinspektionens rapport (2014) där det framkommer att de nyanlända 

eleverna sällan eller aldrig tillfrågas om sina synpunkter på utbildningen.  
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I intervjuerna framgår även att det finns en känsla av att det inte går att påverka undervisningen i 

klassrummet och att de inte kan uttrycka sig. Även om de vill säga något så gör de inte det eftersom 

de inte kan svenska tillräckligt bra eller att de inte vågar för att de är rädda att säga fel. Detta 

kommer till uttryck allra tydligast i klassrumssituationerna. Här står skolan inför en utmaning att ge 

stöd till de nyanlända eleverna så att de kan ta del i samtalet som förs i klassrummet och att de på 

så sätt får möjlighet att i dialogen få inflytande i det egna lärandet.   

 

5.5. Metoddiskussion 

 
Johansson & Svedner (2010) menar att man vanligen med generalisering menar att man intervjuat 

ett visst antal personer. Vid analysen av uppfattningar är inte individen analysenheten och därför 

bör man fråga sig om de uppfattningar man funnit är generella dvs. ”utgör samtliga de 

uppfattningar man skulle finna även om man skulle intervjua ett stort antal personer” (s. 44). Man 

avbryter då intervjuerna när det inte längre kommer fram nya uppfattningar. Antalet 

intervjupersoner i denna undersökning styrdes av hur många elever som påbörjat sin utbildning i 

den ordinarie klasserna, så därför blev antalet åtta elever. De eleverna har varit i Sverige sex 

månader till två år. Det som man dock bör tänka på vid en liknande undersökning är att vid urvalet 

av intervjupersoner även försöka få med nyanlända elever som varit i Sverige ända upp till fyra år. 

Detta skulle ge en bredare bild av nyanlända elevers tankar kring sina möjligheter att påverka i 

skolan, eftersom de då har större erfarenhet av utbildningen i svensk skola.  

 

Eftersom undersökningen endast berör en skola kommer resultatet inte kunna generaliseras till att 

gälla hur alla nyanlända elever tänker kring sina möjligheter att påverka i skolan. Däremot kommer 

resultatet att representera den valda skolan. Det skulle givetvis ha varit en fördel med att intervjua 

nyanlända elever på ytterligare en högstadieskola, men i denna kommun finns bara en 

högstadieskola där nyanlända elever studerar. Ytterligare en anledning till att endast en skola har 

medverkat i undersökningen är att insamlingsmaterialet antagligen blivit för stort i förhållande till 

tidsramen.  

 

En annan aspekt av en möjlighet att få ett betydligt fylligare och allsidigare material till 

undersökningen är att även använda sig av observationer av representativa undervisningspass. Detta 

skulle ha gett en större inblick i de nyanlända elevernas skolvardag i klassrummet. När jag tittar i 

backspegeln ser jag att observationer skulle ha kunnat ge kompletterande information till 

intervjuerna, speciellt när det gäller frågan om i vilka konkreta situationer nyanlända elever tar 

egna initiativ i klassrummet. Trots avsaknaden av det ovan nämnda, tycker jag att intervjuerna har 

gett en god inblick i hur de nyanlända eleverna som deltagit i undersökningen tänker kring sina 

möjligheter att påverka i skolan. 

 



  22 

 

6. Slutsats och diskussion 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur nyanlända elever i åldrarna 13 till 15 år tänker 

kring sina möjligheter att påverka i skolan med fokus på elevens eget lärande. Jag anser att jag 

genom intervjuerna har uppnått syftet med den här uppsatsen och fått mina frågor besvarade. Jag 

har hittat mönster i det insamlade materialet och fått större inblick i ämnet. 
 
Det som gör mig glad är att se den vilja som dessa elever utstrålar. Många av de nyanlända eleverna 

försöker att påverka genom att uttrycka önskemål om studiestöd, tekniska verktyg och läxhjälp. De 

ser att detta kan underlätta deras skolgång och uttrycker då sina önskemål till lärare och rektor. Att 

se denna vilja att lära sig ger mig framtidshopp. Det finns en möjlighet för dessa elever att utveckla 

språk och andra ämneskunskaper. Jag önskar innerligt att de möts av en vilja hos de vuxna att gå 

dessa elever till mötes och ge dem stöd och verktyg att fullfölja sin studiegång i grundskolan, för att 

sedan kunna fortsätta studier på gymnasiet. 
 
De nyanlända eleverna som jag intervjuade har en varierande bakgrund när det gäller både 

modersmål, språkkunskaper och skolbakgrund. Kunskaperna om möjligheterna att påverka skiftar 

och även hur de ser på sina möjligheter att påverka i skolan. Men det som tydligast framkommer i 

intervjuerna är behovet av att förstå och göra sig förstådd. Det är i situationer i klassrummet och 

undervisningen som många upplever att det finns svårigheter att uttrycka sig på grund av att de inte 

har kommit så långt i utvecklingen i det svenska språket. Detta utgör ett hinder för dem att kunna 

påverka sitt eget lärande och undervisningen.  

 

En tydlig bild framträder i denna studie och det är behovet av språkstöd och tekniska hjälpmedel, 

som gör det möjligt för de nyanlända eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. I Läroplanen 

2011 står det att alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolan. Vad gör man 

då när språket är ett hinder? Detta är en fråga som skolan bör ta på allvar. Att bjuda in de nyanlända 

eleverna till dialog om arbetssätt och kunskapssyn och om förutsättningar för lärande, är av stor 

vikt. Selberg (1999) menar i sin undersökning, att elevernas eget lärande bygger på en dialog 

mellan elever och mellan elever och lärare. Eleven måste själv aktivt delta i lärandet i dialog med 

andra om lärandet ska bli elevens eget. Detta pekar ytterligare på vikten av att de nyanlända 

eleverna får stöd att ta del av det samtal som förs i klassrummet, på svenska eller på deras starkaste 

språk. En annan bild framträder genom studien av de nyanlända elevernas tankar om sina 

möjligheter att påverka skolarbetet.  I klassrumssituationen är eleverna tveksamma inför att ta egna 

initiativ. Språket är ett hinder, men av intervjusvaren går även att utläsa en tveksamhet inför hur 

man kan gå tillväga. Man ser läraren som den som vet hur undervisningen ska gå till och då gör 

man oftast uppgifter som läraren sagt att man ska göra. Att framföra sina åsikter är ovant. De 

nyanlända eleverna behöver utveckla ett lärande som bygger på elevinflytande. Genom att arbeta 

med att planera, genomföra och utvärdera sitt lärande utvecklas dessa färdigheter. 

 

I Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) nämns vikten av att lära sig om lärandet, att eleverna måste få 

ett språk hur deras lärande ska gå till för att kunna styra sin kunskapsutveckling. Även Selberg 

(1999) pekar på att elevgrupper med mindre erfarenhet av inflytande behöver lära mer om sitt eget 

lärande. Dessa färdigheter utvecklas genom att elever arbetar med att planera, genomföra och 

utvärdera sitt arbete. I Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever redovisas en rapport där en av de 

tydligaste förklaringsfaktorerna för skolresultaten hos utlandsfödda elever är att ju kortare tid 

eleven tillbringat i den svenska skolan, desto sämre resultat tenderar eleven att uppnå. Därför är det 

av största vikt att en nyanländ elev så snart som möjligt ”får en undervisning som ger 

förutsättningar för att uppnå kunskapskraven” (s. 69). Det finns många vägar till att ge de 

nyanlända eleverna det stöd som behövs för att uppnå kunskapskraven, men en väg kan vara att ge 

dem verktyg så att de kan påverka sin skolgång och sitt eget lärande. 
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Skolledare och lärare kan ta del av resultaten i denna undersökning för att få en ökad förståelse för 

de nyanländas situation i skolan och att de får komma till tals. Studien belyser vikten av ett 

utvecklat skolarbete där de nyanlända eleverna har möjlighet att påverka, ta ansvar och vara 

delaktiga i den dagliga skolverksamheten. För detta behövs tid till eftertanke och reflektion och 

därför hänvisar jag till Skolinspektionens reflektionsfrågor omkring elevinflytande. Hur låter vi 

varje elev uttrycka sina önskningar och behov kring undervisningen? Får eleverna möjlighet att 

påverka undervisningens utformning och innehåll? På vilket sätt? Kan vi utveckla detta ytterligare? 

Vad skulle krävas då? 

 

6.1. Fortsatt forskning 

 
Då denna uppsats är en inblick i hur åtta nyanlända elever på en högstadieskola tänker kring sina 

möjligheter att påverka i skolan är den inte statistiskt tillförlitlig gällande elevsvar. Däremot är 

frågorna som ställts i denna uppsats intressanta att undersöka i ett vidare perspektiv, och en uppsats 

med större omfång skulle kunna innefatta fler skolor. Dessutom skulle en sådan undersökning 

kunna ge möjlighet till en komparativ studie. I min studie väcktes tanken om hur man kan ge stöd 

till de nyanlända eleverna att utveckla möjligheterna att påverka sin skolgång och utöva inflytande i 

den ordinarie undervisningen. Enligt denna undersökning verkar de största hindren för att kunna 

påverka finnas där. Därför skulle jag tycka att det var intressant i vidare forskning att bredda 

intervjuerna med observationer av representativa undervisningspass.  
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8. Bilaga 1 
 

Charlott Ulander 

Moment 3: C-uppsats 15 hp 

Svenska som andraspråk C 
Umeå universitet, ht 2014 

 

 

 

Hej ungdomar och föräldrar! 

 

Jag heter Charlott Ulander och arbetar som SFI-lärare och studerar på Umeå universitet, Svenska 

som andraspråk (för lärare). Jag ska skriva en uppsats höstterminen 2014 om nyanlända elevers 

möjlighet att påverka i skolan. Min önskan är att få göra en intervju med dig som nyligen har 

kommit till Sverige och studerar i årskurs 7-9. Jag vill ställa några frågor om vad du tycker om dina 

möjligheter att påverka din skolgång. Vid intervjuerna kommer det att finnas en tolk, så att du 

förstår alla frågor och har möjlighet att säga vad du tycker och tänker. Du kommer att vara anonym, 

så ditt namn kommer inte att användas i uppsatsen. Intervjuerna spelas in, men kommer att raderas 

senare, så ingen annan kan lyssna på dem efteråt. Att vara med på en intervju är givetvis frivilligt. 

Du har också möjlighet att avbryta ditt deltagande i undersökningen när du vill. 

 

Jag hoppas att ni är positiva till detta! 

Undrar ni över något kan ni kontakta mig. 

Telefon arbete: 0940-146 13 

 

Med vänliga hälsningar 

Charlott Ulander 
 

 

 

 

Mitt barn får gärna delta i en intervju som kommer att ingå i en uppsats om nyanlända elevers 

möjlighet att påverka i skolan. 

 

 

……………………………………………………………………  

 

Förälders underskrift 
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9. Bilaga 2 
 

Elevintervjuer – Frågeställningar 

 
1. Har du fått information om svenska skolan sedan du kom till Sverige? Vilken information? 

 

2. Har du fått information om din egen utbildning sedan du började på den här skolan? Vilken 

information? 

 

3. Har du fått information om elevers möjlighet att påverka (säga vad man tycker och tänker) i 

den svenska skolan? Vilken information? 

 

4. Tycker du att du kan påverka i skolan? På vilket sätt? 

 

5. Tycker du att du kan påverka din egen utbildning? På vilket sätt? 

 

6. Tycker du att du kan påverka undervisningen i klassrummet? På vilket sätt? 

 

7. Är det någon i skolan som frågar dig vad du tycker om undervisningen? I vilka situationer?  

 

8. Tycker du att man lyssnar på dig i skolan när du säger vad du tycker och tänker? 

 

9. Tar du egna initiativ i klassrummet? På vilket sätt? 

 

10. Tar du egna initiativ i skolarbetet och din egen utbildning? På vilket sätt? 

 


