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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån en ansats i livsberättelsemetoden genom kvalitativa intervjuer 

undersöka sent anlända elevers upplevelser av mötet med den svenska skolan som en integrerande 

samhällsarena. Genom berättelserna avser vi söka förståelse inför deras vidare möjlighet till 

positionering i förhållande till de kulturella möten som beskrivits. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

och ett postkolonialt perspektiv har empirin analyserats med hjälp av begreppen: identitet, 

kategorisering, normalisering och makt. 

Resultatet visar att nyanlända elevers möjlighet att själva positionera sig varierar beroende på var de 

ursprungligen kommer ifrån. Skolan bemöter med segregerande insatser, snarare än integrerande 

och demokratiserande. Detta får konsekvenser i form av upplevelser av utanförskap och ett 

konstruerande av skillnader mellan olika grupper som skapar och cementerar föreställningar om ett 

”vi och dem”. Skolans makt att kategorisera och normalisera bidrar till att sent anlända elever får en 

sämre möjlighet att känna sig fullt delaktiga i det svenska samhället. Studien utgör också ett 

belysande exempel på att möten med främlingsfientlighet är en vardag för elever som har bakgrund i 

icke-västerländska kulturer. 

Studien reflekterar kritiskt kring den ”mångkulturella skolan” där skolan genom rutinmässig isolering 

och kategorisering skapar en tydlig andrafiering, där en ”skola för alla” snarare handlar om ”skola för 

andra”. Den svenska skolan som skulle fungera integrerande blir snarare en institution vilken 

upprätthåller en strukturell segregation.  

 

Nyckelord: livsberättelser, socialkonstruktivism, postkolonial teori, “sent anlända elever”, 

skolintroduktion, förberedelseklass, “skolan som integrationsarena”, identitet, kategorisering, 

andrafiering, segregering,  
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1. Inledning 

Det oroliga världsläget har resulterat i en ständigt ökande ström flyktingar som söker en 

fristad i Sverige och många av dessa är barn och ungdomar med rätt till skolgång (SKL 2014; 

Skolverket 2014). Detta innebär att allt fler kommuner och skolor måste förbereda sig, samt 

bygga kunskap kring mottagande av nyanlända elever för att kunna erbjuda dessa en god 

utbildning. Skolan är en samhällsinstitution som för nyanlända elever innebär en väg in i det 

svenska samhället och som med andra ord har beskrivits som en arena för integration 

(Eklundh 2007; Bunar, Kallstenius 2008; Skolverket 2012).  

Samtidigt finns det starka strukturer inom samhället och skolan som sorterar och kategoriserar 

utifrån ett tydligt “vi” och “dem”. Soran Ismail (2013), svensk komiker och skribent, 

problematiserar offentligt sitt utanförskap. Ismail skulle önska att det var som inom 

fotbollskulturen, att kallar man sig Djurgårdssupporter så är det ingen som ifrågasätter det, 

hur länge man varit det eller om ens farfar var det. Vill man kalla sig svensk, borde man också 

få göra det. Han menar att istället för att vara hälften kurd, hälften svensk, kan man vara både 

och. En individ kan med andra ord inta en rad olika identiteter (Wigg 2008). Att migration 

ofta leder till identitetskonflikter är synnerligen vanligt och en naturlig realitet (Skolverket 

2011). Inom mångfalden finns stor risk för friktioner både vad gäller representation av oss 

själva och i vårt handlande (Wigg 2008). Risken är att disharmonin förstärks genom att andra 

personer eller institutioner tillskriver individer identiteter som de faktiskt själva inte kan 

kännas vid.   

Att inneha makten över sin egen definition är en mänsklig rättighet (WHO). I läroplanen står 

att: “Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr11 2010, s 7). Det 

innebär att skolan har ett uppdrag att möjliggöra för varje enskild elev att få utveckla sin 

identitet och sin individuella position inom samhällslivet. Elever tenderar att uppleva 

utanförskap då de placeras utanför majoritetsgruppen (Parszyk 1999) och i denna studie 

fokuseras på den segregering utomlandsfödda nyanlända elever riskerar att hamna i genom 

olika skolplaceringar.  
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Tidigare har svensk pedagogisk forskning inom skolmottagande ofta varit inriktad mot språk 

och språkinlärning som en viktig komponent för en lyckad integration och väg in i det 

svenska samhället. Språk och språkinlärning är ett relevant fokus, men inom forskningen 

finns också andra aspekter att belysa när det gäller skolmottagande (Wigg 2008; Bunar, 

Kallstenius 2008). I tidigare studier där minoritetselevers upplevelser av skolmottagande och 

undervisning undersökts har behovet påtalas till ytterligare pedagogisk forskning inom detta 

fält. Detta då den forskning som är gjord kring invandrade barn och ungdomar framförallt 

fokuserats kring mottagande och väntan på asyl ur ett psykologiskt perspektiv (Wigg 2008). 

IngMarie Parszyk (1999) betonar framförallt att lärarkåren har mer att lära genom att ta del av 

dessa barn och ungas upplevelser av segregation och utanförskap inom skolan.  

De som förmodligen ”knäckt koderna” och behållit sitt självförtroende och de som hittills upplevt ett 

misslyckande och på olika sätt hamnat i samhällets ”vård”, besitter troligen information som vi 

pedagoger behöver för att förändra värderingar och kunna förbättra skolvillkoren (Parszyk 1999, s 

255). 

I stödmaterialet Vid sidan av ett eller mitt i - om undervisningen för sent anlända elever i 

grundskolan eller gymnasieskolan (Myndigheten för skolutveckling 2005) fastslås att sent 

anlända elever, elever som kommit nyanlända i åren mellan 12- 20 års ålder, är en extra utsatt 

elevgrupp som har svårare att klara studierna och bli en del av det svenska samhället. Utifrån 

aktuellt läge, skolans uppdrag och tidigare forskning ser vi det högst relevant att fördjupa och 

komplettera befintlig forskning med ett vidare perspektiv kring gruppen sent anlända elevers 

upplevelser. Problemet vi avser att fokusera ligger i svårigheten skolan har att arbeta med 

interkulturell pedagogik och med hjälp av detta möjliggöra för invandrade elever att känna 

delaktighet och tillhörighet (Lahdenperä 2001; Parszyk 2001; Rodell Olgac 2006). Enligt ett 

postkolonialt perspektiv ses skolan som integrerande samhällsarena som närmast utopisk. 

Detta då institutionen vilar på en grundstruktur som bygger på en norm vilken resulterar i en 

exotisering och en andrafiering av kulturella minoriteter. En konkretisering kring talet av en 

mångkulturell skola blir därmed endast möjlig genom att synliggöra strukturer vilka gynnar 

dominans och exkludering (Tesfahuney 1999). Dessa strukturer verkar på en övergripande 

och strukturell nivå inom samhället, samtidigt som de kommer till utryck genom oss 

människor via institutioner och mänskligt agerande. Inom diskussionen kring mångkulturalitet 

och då inte minst den ”mångkulturella skolan” ligger tyngdpunkten på huruvida skillnader 

skapas samt representeras snarare än att försöka påvisa att det faktiskt finns (Lahdenperä 

2012). Vi söker genom att problematisera och kritiskt reflektera några elevers upplevelser av 
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mottagandet i den svenska skolan öka medvetenheten kring hur skolan bidrar till att 

upprätthålla maktstrukturer och förtryck. Genom en ökad medvetenhet är vår förhoppning att 

orättvisor genom dominans och exkludering kan undvikas för en framtida progress av en 

”mångkulturell skola”  

1.1. Syfte och frågeställningar  

Studiens övergripande ämne omfattar skolmottagande för nyanlända elever i förhållande till 

identitetsformering och föreställningar om kulturella relationer. Studien tar sin utgångspunkt i 

ett socialkonstruktivistiskt och postkolonialt perspektiv som här resulterar i en syn på skolan 

som en konstruerande arena och som eurocentrisk och monokulturell. 

Med detta som utgångspunkt syftar studien till att fördjupa kunskapen om nyanlända elevers 

upplevelser av sitt första skolmottagande i Sverige och hur deras syn på sig själva påverkats 

genom skolbemötandet. Specifikt intresserar sig studien för hur sent anlända elever genom 

skolan definieras och vidare positioneras och på vilka sätt detta påverkar ungdomarnas vidare 

identitetsformering. Utifrån detta har tre forskningsfrågor formulerats: 

 Hur upplever sent anlända elever mötet med det svenska skolsystemet?  

 På vilka sätt fungerar skolan som en integrerande eller segregerade arena? 

 Hur kan vi förstå elevernas nuvarande och framtida positionering i relation till 

deras tidigare skolmottagande? 

Empiri samlas från fyra retrospektiva djupintervjuer med människor som har det gemensamt 

att de är utlandsfödda, ankom till Sverige från olika delar av världen under åldern 12-20 år 

och nu har levt i landet 4-12 år. Centrala begrepp i analysen, vilka fördjupas i teoretiska 

referensramen, är identitet, kategoriseringar, normalitet och makt.  

1.2. Disposition 

Uppsatsens disposition ser ut som följande; i kapitel två ges en kortfattad 

bakgrundsbeskrivning av skolans uppdrag gällande skolmottagande och vad som framkommit 

genom Myndigheten för skolutveckling och Skolinspektionens rapporter av gällande situation 

för nyanlända elever. I kapitel tre presenteras tidigare forskning utifrån två skilda perspektiv, 

ett individuellt och ett strukturellt. Kapitel fyra innefattar den teoretiska referensramen för 

studien och kapitel fem ger en redogörelse för metodologisk ansats och metoder som använts 

vid insamling och analys av empiri. Resultatredovisningen följer i kapitel sex och uppsatsen 

avslutas med kapitel sju där såväl metod som resultat diskuteras.   
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2. Bakgrund  

2.1. Skolans uppdrag angående skolmottagande 

Skolan utgör en nyckelinstitution i det långsiktiga främjandet av tolerans och öppenhet. Att 

förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och samhällets grundläggande värden, 

är vid sidan om kunskapsuppdraget, skolans viktigaste uppgift (Lgr11). Skolan spelar en 

viktig roll under en i hög grad formativ period av barn och ungas liv. Det är också den enda 

institution i samhället med ett uttryckligt uppdrag att fostra demokrater och goda 

samhällsmedborgare (SOU 2012:74). Skolan har beskrivits som en unik samhällsarena för 

kulturmöten och med stora integrationsmöjligheter för många människor med skiftande 

bakgrund (Bunar, Kallstenius 2008; Eklundh 2007; SOU 2012:74). 

2.1.1. Riktlinjer angående sent anlända elever 

De allra flesta sent anlända eleverna inom grundskolan placeras i förberedelseklasser, även 

om dessa inte finns reglerade i styrdokumenten. Förberedelseklass innebär undervisning i 

särskild grupp och syftet är att förbereda eleverna för vidare studier i ordinarie klass. En 

utredningsgrupp inom Utbildningsdepartementet föreslår en maxtid inom förberedelseklass, 

och att denna då inte skall överstiga ett år eller vid synnerliga skäl max två år (Skolverket 

2014). Sent anlända elever vilka tillhör gymnasieskolan som antingen kommer från 

grundskolan, alternativt direkt till gymnasieskolan vid ankomst, placeras ofta automatiskt 

inom introduktionsutbildningar för invandrare och då inom det individuella programmet som 

ofta förkortas IVIK. Under de senaste åren har antalet elever som studerar på IVIK 

(Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella 

program) konstant ökat och utgjorde 2005 ca 60 procent av alla studerande invandrare mellan 

åldrarna 16-19 år (Myndigheten för skolutveckling 2005). Elever i gymnasieåldern ges också 

möjlighet att förutom IVIK även välja att studera inom SFI, det vill säga den kommunala 

vuxenutbildningen, men då de flesta vill studera med ungdomar i samma ålder väljs i första 

hand IVIK.  

I Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) framgår som speciellt 

betydelsefullt de bestämmelser som gäller likvärdig utbildning, tillgång till särskilt stöd och 

anpassning till elevers individuella behov. Likvärdighet är ett vitt begrepp, men kortfattat 

förstås och avses det här som anpassad utbildning för varje elev. Varje elev har rätt att bli 

bemött med samma respekt och tilltro att lyckas utifrån sina förutsättningar. Angående 

nyanländas mottagande i skolan framhålls att inom gällande introduktion bör elevens tidigare 
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skolerfarenheter tydligt kartläggas och följas upp, för att på så vis kunna erbjuder en adekvat 

undervisning som bygger vidare på dessa. 

2.1.2. Aktuell situation 

Skolinspektionen (2009) visade i sin rapport att nyanlända elever oftast placeras i 

introduktionsklasser tämligen oreflekterat och att de till stor del blir kvar där för lång tid. 

Avskiljningen från den reguljära skolverksamheten medför segregerande konsekvenser vilket 

motverkar integrationsmöjligheterna. Stödmaterialet från Myndigheten för skolutveckling 

(2005) visade att grundskolor var bättre rustade för och hade en högre kompetens kring 

mottagande av elever än vad gymnasieskolor hade. Möjligheterna för individuellt anpassad 

undervisning var bättre inom grundskolan, där fick eleverna oftare möjlighet att delta i andra 

ämnen än svenska som andraspråk och matematik, till exempel estetiska ämnen och gavs 

möjlighet till studiehandledning på modersmålet. Inom gymnasieskolan fanns sällan 

tillgängliga modersmålslärare och där gavs sällan möjlighet till studiehandledning på 

modersmål och undervisning i estetiska ämnen. Statistiken visar att sent anlända elever i 

större utsträckning än andra elever mår psykosocialt dåligt, att de oftare känner att de inte får 

stöd i skolan och att de upplever kränkningar från andra elever och lärare i större utsträckning. 

Skolinspektionen (2009) har genom granskningen inte funnit några explicita fall av 

kränkningar av enskilda elever. Däremot framgår genom intervjuer, observationer och 

skriftliga skildringar som eleverna själva skrivit på modersmålet att upplevelser av 

särskiljande, segregation och kränkningar inom skolans ramar förekommer. De sent anlända 

eleverna upplever även att de inte blir visade respekt och hänsyn utifrån sina olika 

bakgrunder. Dessa resultat klingar illa gentemot Skolverkets allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever (2008) eftersom det där framhålls som extra betydelsefullt att just sent 

anlända elever får ett tydligt och respektfullt bemötande kring mål och riktlinjer i den nya 

skolan. Det framhålls att elevernas ålder ofta har gett dem en mer etablerad bild av vad skola 

och skolgång kan innebära, vilket kan se mycket olika ut.  

Skolinspektionen (2014) betonar vikten av att utbildningssystemet ökar sin kapacitet att 

omfatta och anpassa undervisningen till sent anlända elever. Eleven tvingas alltför ofta istället 

anpassa sig till det befintliga skolsystemet och den svenska normen. Detta är problematiskt 

inte bara för gruppen sent anlända elever, utan är även gällande för flerspråkiga elever i 

största allmänhet. Då sent anlända elever består av en exceptionellt heterogen grupp är det i 

hög grad väsentligt att den enskilde eleven får undervisning anpassad och individualiserad. 

Det är också vanligt att fokus i arbetet med elever med utländsk bakgrund, betraktas utifrån 
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perspektiv av brister, problem och tillkortakommanden. Detta trots att tydliga riktlinjer finns 

riktade mot ett omvänt fokus där eleven ska få möjlighet att visa sina förmågor, starka sidor 

och kunskaper och genom olika uttrycksmedel visa vem denna är. Christina Rodell Olgaç 

(2006) pekar i sin studie på denna brist, det är alltför sällan hänsyn visas till förkunskaper och 

tidigare skolerfarenheter hos minoritetselever. Tidigare forskning har också framhållit att det 

för andraspråkselever är betydelsefullt för deras möjlighet att förstå sin livsvärld att de får 

aktivera tidigare intellektuella och språkliga redskap i sin utbildning (Gibbons 2002). 

Individuell planering och kartläggning av eleven ska fokusera i första hand på kunskaper och 

styrkor, inte på eventuella brister och svagheter (Skolverket 2008). Skolinspektionens (2009) 

granskning visar att väldigt få skolor fokuserar det eleverna redan kan, snarare finns en 

betoning kring det eleverna inte kan vilket strider mot de allmänna råd som finns kring sent 

anlända elevers mottagande. Istället bör undervisningens emfas ligga kring begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i relation till det eleverna redan kan. Den kartläggning som 

görs kring eleverna är ofta begränsad till elevens kunskaper inom det svenska språket vilket 

redan från början signalerar en tydlig bristfokusering (Skolinspektionen 2009). Dessa aspekter 

kopplas till likvärdighet, då skolan bör möjliggöra för alla elever att lyckas, och utan att 

bemöta varje elev individuellt utifrån dess tidigare erfarenheter fallerar likvärdigheten (Lgr 11 

2010).  
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3. Tidigare forskning 

Den kommande forskningsgenomgången ämnar påvisa vad som studerats tidigare inom detta 

fält och vad som eventuellt kan saknas. De studier vi valt att presentera belyser ur olika 

infallsvinklar samma område som denna studie också syftar till att bygga kunskap kring. Det 

är relativt ny forskning som presenteras, med några få undantag, då vi anser dessa mycket 

relevanta och då vi inte hittat motsvarande budskap i mer aktuella verk. Vi använde till en 

början Diva och artikeldatabaserna genom universitetsbiblioteket. Som eftersökningsmetod 

använde vi sedan till stor del kedjesökning, som innebär att man genom referenslistan i 

tidigare lästa verk söker sig vidare inom samma område (Rienecker, Stray Jorgensen 2004). 

Det geografiska urvalet avgränsas till svensk forskning, eftersom det är det svenska 

skolmottagandet och den svenska skolan som integrationsarena som fokuseras. Det finns 

dessutom gott om relaterande studier inom den svenska forskningen och denna studies ringa 

omfattning utgör en begränsning för vad som ryms. 

Urvalet har två huvudteman där det första fokuserar på individers upplevelser. Framförallt 

utifrån ett minoritetsperspektiv och utifrån flyktingskap, men i förhållande till en skolkontext 

och ett integrationsperspektiv. I det andra temat belyser vi interkulturalitet, vad det är, vad det 

borde vara och om det möjligtvis endast är en utopi. Ambitionen är att förflytta fokus från 

individen och se utifrån strukturella infallsvinklar på hur normer och värden i skolan 

inkluderar vissa människor och exkluderar andra. I olika studier har det påvisats att genom 

lagtexter, styrdokument, läromedel och i värdegrunden som sådan, medverkar diskursen till 

att cementera föreställningar om att människor från olika grupper inte har samma värde. Vi 

ämnar sätta informanternas berättelser i relation till ett större strukturellt perspektiv, då vi 

intresserar oss för på vilka sätt informanterna själva upplevt sig vara utsatta för strukturella 

orättvisor i det möte de haft med svensk skola och på vilka sätt det kan ha påverkat deras 

möjligheter till integration. 

3.1. Individers perspektiv - bemötande och skolmottagande 

I den här delen av forskningsgenomgången fokuseras studier som genom individers 

upplevelser berättar något om hur det kan vara att komma som invandrad eller flykting till 

Sverige. Urvalet av studier är gjort med tanke på hur människor upplever sin identitet 

förändras i mötet med en ny skola och nytt samhälle.  
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Ulrika Wiggs (2008) avhandling ger ett retrospektivt elevperspektiv på skolmottagande för 

barn och unga som tvingats fly. Identitet är ett begrepp som framträder som betydelsefullt. 

Hon undersöker genom ungdomarnas berättelser hur identiteter formas när människor tvingas 

göra uppbrott av dessa slag. Huvudresultatet visar att sociala aspekter som familj, vänskap 

samt identitet är helt avgörande i ungdomarnas berättelser rörande den första tiden i Sverige, 

kring att börja om och i mötet med den svenska skolan. Här skildras berättelser om 

utanförskap som en del av identiteten, ett förhållningssätt som Wigg tolkar som en del av en 

strategi. Om man aldrig helt och fullt känner sig hemma kan man heller aldrig vara helt 

utanför, eller annorlunda uttryckt, att vara utanför är något man blir hemma i. Resonemanget 

förs kring konsekvenserna av att bryta upp och börja om och relateras till ett komplext 

förhållande mellan begreppen gemenskap och utanförskap. Situationen är sällan sådan att man 

enbart känner ett utanförskap i Sverige och endast gemenskap tillsammans med sina 

landsmän. Istället menar Wigg att förhållandet mellan dessa begrepp endast går att förstå som 

komplexa processer som frambringar och cementerar varandra och alltså inte enbart kan 

förstås utifrån nationella aspekter. Denna process menar hon framförallt utgörs inom 

relationer med andra människor, men att det också kan karaktäriseras av en mer formell 

karaktär. Hon gör därmed en distinktion mellan två typer av nätverk, det strukturella och det 

personliga. Där omfattas det strukturella nätverket av samhälleliga institutioner, exempelvis 

skolan och det personliga nätverket innefattas av vänner och familj. Berättelserna inom Wiggs 

avhandling innehåller många uttryck av förluster kring just nätverk, samt möten med nya 

strukturella nätverk. Skolan kan förstås inom det strukturella nätverket, men inom den finns 

även många potentiella personliga nätverk. För många är skolan ett första steg in i samhället. 

Då kan det vara problematiskt när människor inom institutionen upprätthåller strukturella 

nätverk och därmed också står som representanter för något annat än bara sig själva (Wigg 

2008).   

Ett sätt att konkret upprätthålla inte minst destruktiva strukturella nätverk inom skolan är 

genom diskursen som sådan, alltså sättet det talas om elever i skolans praktik. Detta påtalar 

Sabine Gruber (2007) i När skolan gör skillnad - Skola, etnicitet och institutionell praktik, 

som genom en etnografisk studie möter en rad olika beskrivningar, tankegångar och 

kategoriseringar av elever. Resultatet visar att det fanns en tydlig benägenhet av att vilja 

sortera eleverna inom diverse fack, Ekenelever, Centrumelever respektive invandrarelever och 

svenska elever. Grubers studie utgår från en konkret skolpraktik med ett fokus på hur elever 

och framförallt lärare talar om och konstruerar skillnader mellan elever utifrån bakgrund och 
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specifikt utifrån etnicitet, i ett “vi och dem”. Det dagliga arbetet i skolan genomsyras av ett 

starkt rättvise- och moralperspektiv, men oproblematiserat i verksamheten står maktobalansen 

som finns i de sociala relationerna. Detta gör att skolan riskerar att upprätthålla ojämlika 

relationer och istället för att fokuserat arbeta för jämlikhet och mot diskriminering, så görs 

skillnaden mellan elever till en sanning som eleverna med olika etnisk bakgrund till slut tror 

på och själva lever upp till. Eleverna identifierar sig och lever upp till de epitet omgivningen 

gett dem. Gruber belyser att dessa konstruktioner kommer ur ett växelspel av relationer som 

utspelar sig på både mikro- och makronivå. Det handlar lika mycket om lärarnas individuella 

handlingar, såväl som skolan som institution och korsvisa samband däremellan.  

Ett annat exempel på en studie som visar hur skolan kategoriserar och segregerar 

minoritetselever från majoriteten är Ing-Marie Parszyks En skola för andra (1999). Hon har 

genom intervjuer kommit i kontakt med grundskolelevers upplevelser av ett stigmatiserande 

utanförskap, som beskrivs genom barnens berättelser. Upplevelser av mindervärdighet och 

svårigheter att ta till sig undervisningen blir tydliga i studien.  

I omgivningens ögon kan elevernas handlingar te sig orationella. Men de bildar ett mönster av 

strävan efter harmoni i elevens flerkulturella tillvaro och avslöjar en bild av strategier för att 

”överleva” i sin skola och i ett skolsystem som tycks vara till för andra (Parszyk 1999, s 239). 

Parszyk visar att minoritetseleverna fått uppfattningen om att de har rätt till sin kultur, men att 

de också förstått det som att de bör behålla den för sig själva. Hon resonerar kring den nära 

och känsliga kopplingen som finns mellan identitet och erkännande i skolan och menar att vi 

är beroende av ömsesidigt samspel i utvecklandet av att förstå oss själva och därmed definiera 

vår individuella och sociala identitet. Detta icke-erkännande som minoritetseleverna möter i 

skolan känner vissa av intensivt som ren rasism, medan vissa beskriver det mer som en 

närvarande känsla av att uppleva sig vara till besvär. Eleverna beskriver olika strategier för att 

försöka balansera eller neutralisera den konfliktfyllda upplevelsen av att betraktas som 

”invandrare”. Antingen försöker man ta kontroll över skolsituationen genom ett ambitiöst 

förhållningssätt eller tvärtom fly undan om man ändå tappar kontrollen. Parszyk visar att 

eleverna talar om lektionerna som de kan knyta an till i positiva ordalag. För elevernas 

inställning till skolarbetet är det avgörande att de ges möjlighet att ta till sig undervisningen 

genom att där finns en förförståelse och begreppsförståelse. Medan undervisning som innebär 

motsatsen framställs som tråkiga eller med dåliga lärare i elevernas utsagor. Skolresultat och 

syn på sig själv som studerande påverkas och tycks ha ett samband med huruvida de får 

undervisning som anknyter till något de tidigare känner till. Språkkunskaperna tycks ha en 
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central roll för självuppfattningen. Däremot är det riskabelt att skolor i så stor utsträckning 

hänvisar till språksvårigheter hos minoritetselever då skolorna i själva verket kan ha bristande 

resurser. Att skolor ska förebygga framtida svårigheter och satsa kraftfullt på minoritetselever 

under skoltiden och att det krävs jämlikhet i skolan mellan svenskfödda och invandrade elever 

understryker Parszyk. 

3.2. Interkulturalitet – önskvärt bemötande eller utopi 

3.2.1. Vad är interkulturalitet 

Interkulturalitet kan sägas vara praktiken av ett mångkulturellt samhälle, i den mån ett 

samspel och utbyte sker över kulturgränser (Stier, Sandström Kjellin 2009). ”Interkulturalitet 

är således en term som antyder en handling, en process, ett gränsöverskridande och en 

interaktion till skillnad från mångkulturell som kan användas som ett mått på ett tillstånd, en 

situation och en position” (Lahdenperä 2008, s 29). Första gången ordet togs upp var i en 

diskussion som startade 1974, i FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO. Då 

talades det om att interkulturalitet skulle antas som ett utbildningsideal som skulle gynna fred 

och internationell förståelse samt leda till samarbete och fred mellan olika folkgrupper och 

nationer (Lahdenperä 2012). Ett interkulturellt samspel är en fråga om kommunikation som 

kan vara såväl språklig, som subtil och ickespråklig, vilket inte sällan komplicerar förståelsen 

av vad ett kulturmöte kan innebära för de inblandade (Stier, Sandström Kjellin 2009). 

3.2.2. En interaktionsprocess 

I studier kring interkulturalitet och interkulturell pedagogik, förs ofta resonemang kring 

identitetsskapande, gruppdynamik, ojämlika relationer och om integrationsfrågan i en 

interkulturell kontext. Vissa studier förhåller sig mer kritiskt till att interkulturella relationer 

överhuvudtaget är möjliga utifrån de värden och normer som samhället i sig och skolans 

värdegrund förmedlar. 

Kulturmöten kan förklaras som ett ömsesidigt givande där ett interkulturellt samspel är en 

förutsättning för att kulturmötets utmaningar skall kunna bemästras och dess potentiella 

möjligheter tas till vara (Stier, Sandström Kjellin 2009). Elevernas tidigare erfarenheter i 

mötet med det svenska skolsystemet kan definieras som ett kulturmöte, ett lyckat sådant 

fodrar ett interkulturellt medvetande inom skolan. En interkulturell pedagogik och lyckade 

kulturmöten kan också vara kärnan till att skapa trygga individer som upplever möjlighet att 

fritt positionera sig inom samhället och skapa en identitet byggd på egna definitioner. Vilka 

möjligheter har skolan att skapa reella kulturmöten i bemötandet av nyanlända elever? 
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Kulturmöten som vidare stimulerar en utveckling av den personliga identiteten hos var elev, 

som också bygger på ett symbiotiskt möte mellan elevens tidigare erfarenheter och den nya 

livssituationen. 

Pirjo Lahdenperä (2012) refererar termen interkulturell till en interaktionsprocess, där hon 

menar att det sker en ömsesidig kontakt mellan människor av olika kulturella bakgrunder (i 

detta fall främst etniska och nationella kulturer). Interkulturalitet kan beskrivas som ett 

ömsesidigt växelspel mellan olika parter och för att lyckas med detta behöver 

kommunikationen präglas av jämlikhet, respekt, öppenhet och gränsöverskridelse menar 

Lahdenperä. En förutsättning för detta är då att man lär sig om och förstår hur stereotyper, 

fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar människor i 

kommunikation och i sociala relationer. I det ömsesidiga växelspelet formeras identiteter i 

interaktion och vid ett lyckat interkulturellt samspel uppnås den önskade integrationen där 

olika kulturella förhållningssätt går varandra till mötes på ett jämbördigt sätt. I interkulturella 

samspel utvecklas hos deltagarna en interkulturell kompetens. Att ha förmågan att se saker 

utifrån olika synvinklar är en metakunskap som kan utvecklas under frekventa kulturmöten 

(Lahdenperä 2012).  

3.2.3. Skolans bemötande ur ett strukturellt perspektiv 

Ett aktionsforskningsprojekt lett av Lahdenperä (2012), kallat Jämbredd, genomfördes med 

utgångspunkt i att forskare tillsammans med verksamma praktiker genom forskningscirklar 

arbetade fram och prövade tankar och teorier om interkulturalitet i arbete med mångfald, 

jämlikhet och integration genom ett interkulturellt arbetssätt. Med en socialkonstruktivistisk 

ansats problematiserades olika hinder och möjligheter för en ömsesidig integration ur 

intersektionella perspektiv och för ett fungerande interkulturellt samspel. De intersektionella 

perspektiven innebär ett synande och medvetandegörande av strukturella maktstrukturer som 

finns på olika nivåer i samhället, samtidigt som de också bärs upp av oss människor, genom 

institutioner och människors agerande.  

Margret Obondo (2012) var en av forskningsledarna inom projektet och hennes fokus låg i 

bland annat inkluderingsnormer och utmaningar som kan finnas i förhandlingar om kulturella 

skillnader och kulturell mångfald. Som utgångspunkt angående vad interkulturell pedagogik 

är, användes Banks perspektiv som presenterar fem komponenter
1
. De två första 

                                                             
1
 Banks perspektiv består av fem komponenter: innehållslig integration, kunskapskonstruktion, 

fördomsreducering, rättvispedagogik och stärka skolkultur/social struktur. 
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komponenterna förstods som praktiskt och pedagogiskt orienterade, medan de andra tre 

representerade en institutionell och socialpolitisk karaktär. Anmärkningsvärt var i 

resultatdiskussionen att de deltagande pedagogerna inom projektet relaterade betydligt oftare 

till praktiska och pedagogiska aspekter, medan de institutionella och socialpolitiskt 

orienterade aspekterna, som kopplar till Banks perspektiv av interkulturell pedagogik 

angående fördomsreducering, rättvis pedagogik och stärkande av skolkultur/social struktur 

var svårare att relatera till. Obondo diskuterar denna frånvaro av makronivå, där rasism, 

sexism och förutfattade meningar utifrån klass och etnicitetsperspektiv ej problematiseras, är 

en vanlig fälla och källa till feltolkning av vad interkulturell pedagogik är och bör vara inom 

den praxisnära verksamheten. Fokus vid utvecklandet av en multikulturell pedagogik riktas 

istället ofta mot innehållsfrågor och där kulturhändelser inom minoritetskulturer riskerar att 

exotiseras och göras till föremål för mötet med kulturell mångfald, där kultur endast 

representeras genom avvikelser från samhällsnormen. 

Torbjörn Messing (2012) drev ett annat delprojekt inom JämBredd där han genom 

forskningscirklar tillsammans med några verksamma gymnasielärare samt en studie- och 

yrkesvägledare sökte utforska mångfaldsmedvetenhet utifrån intersektionella perspektiv. I sin 

artikel använder han metaforen om läraren som en mångfaldsornitolog vars uppdrag är att få 

syn på mångfalden bland eleverna och lyfta var och en, dessutom att vara medveten om 

maktbalansen i relationerna. När Maria Borgström (2012) diskuterar interkulturell pedagogik 

och dess viktigaste syfte, påtalar hon på ett liknande sätt att det handlar om att synliggöra det 

osynliga i mänskliga möten. Hon menar att en av förutsättningarna för mellanmänsklig 

kommunikation är att det implicita, outtalade, blir förstått av de kommunicerande deltagarna. 

För att möten mellan människor ska bli interkulturellt givande, krävs kunskaper och insikter 

hos människorna om sin egen kulturella referensram och att olika individer eller grupper 

faktiskt lägger olika betydelser i samma fenomen. En kritik som har framförts mot den 

interkulturella pedagogikens praxis, menar Borgström i likhet med Messing (2012), är just att 

hänsynen ej tagits i tillräcklig utsträckning jämtemot sociopolitiska hierarkier. Många 

pedagoger är omedvetna om den egna sociopolitiska kontext som de verkar i, och en 

förutsättning för interkulturell förståelse är att människor blir medvetna om olika villkor, 

perspektiv och värderingar som alla människor är del av.   

Mekonnen Tesfahuney (1999) ifrågasätter i sin artikel om den svenska skolan överhuvudtaget 

ska kunna kallas mångkulturell eller interkulturell när en återkommande utpekning och 

exotisering görs av kulturella minoriteter, vilket konstruerar en andrafiering. Han anser ur sitt 
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postkoloniala perspektiv att det förekommer ett komplext samband mellan makt och 

utbildning, där konsekvenserna blir att mångkulturell utbildning i Sverige, Europa och 

Nordamerika ses som "minoritetsutbildning", vilket innefattar en utpekning. Det beror på att 

den vita medelklassen sedan långt tillbaka i historien blivit normaliserad, genom framförallt 

kolonialiseringen och upplysningstiden, då västvärlden såg sig överlägsna andra delar av 

världen gällande makt, kunskap och utvecklat samhälle. Problemet med denna kvarlevande 

västerländska totalitära norm och eurocentrism, menar Tesfahuney, är att skolan idag 

omöjligen kan utveckla en verkligt mångkulturell och interkulturell utbildning utan att hela 

samhället förstår och sätter sig in i vad som historiskt ligger till grund för dessa 

föreställningar. Ett mångkulturellt samhälle krävs för en mångkulturell skola. En icke-

elitistisk utbildning där alla människor, oavsett bakgrund kan få möjlighet att identifiera sig 

med innehållet i undervisningen är målet.  

Lotta Brantefors (2011) undersöker genom en pragmatisk och diskursiv textanalys hur 

läroplaner och närliggande dokument reproducerar en “andrafiering” och ett utanförskap för 

minoritetsgrupper. Avhandlingen intresserar sig i grunden för att undersöka varför det i 

samhället samtidigt som det talas om att bejaka mångfald, pluralism och interkulturella 

förhållningssätt, riktas särskild uppmärksamhet mot “de andra” på olika sätt. Hon menar att 

det sker en dubbelutpekning av kulturella minoriteter som får utstå både diskriminering och 

exotisering. Syftet är att klargöra olika föreställningar om kulturella relationer i texter inom 

skola och utbildning. Hon undersöker också vilka potentiella konsekvenser dessa 

föreställningar kan ha för barns och ungdomars fostran till att kunna delta som likar i det 

offentliga livet. Hon menar att samhällets och skolans “andrafierande” bemötande får 

konsekvenser för elevers möjligheter till integration, pluralistiskt tankesätt och till 

interkulturalitet. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Begreppen identitet, makt, 

normalitet och kategoriseringar är centrala i denna studie och genom att definiera dessa 

förstås utgångspunkterna i studiens analys och därmed den teoretiska referensram som studien 

bygger på. De teorier vi valt har sin grund inom postmoderna tankesätt, mer specifikt förhåller 

vi oss till empirin utifrån socialkonstruktivism och postkoloniala teorier. Inom den 

postmoderna tanketraditionen finns en utgångspunkt om att verkligheten är en social 

konstruktion som genom språkliga handlingar tolkas och förstås. Postkolonial teori är en 

annan gren inom den postmoderna tanketraditionen som förklarar kolonialiseringen som orsak 

till den västerländska överordning och eurocentrism som idag kan återspegla utanförskap och 

segregering i skola och samhälle (Thomassen 2007).  

Vi har valt dessa perspektiv då de belyser elevernas positionering utifrån synsätt som 

fokuserar den ojämlika maktbalansen mellan enskilda individer och den samhälleliga 

kontexten. Genom dessa perspektiv försätts skolan som institution som bärare av 

problematiken kring utanförskap och kategoriseringar. Socialkonstruktivism och postkolonial 

teori är skilda falanger inom den postmoderna tanketraditionen och vi anser att de i denna 

studie kompletterar varandra för att analysera det empiriska materialet utifrån två vinklar och 

således bringar mer djup i analysen. 

Andra teoretiska perspektiv skulle kunna ge andra och kanske mer utförliga tolkningar av 

materialet än de vi presenterar här. Ett pragmatiskt perspektiv skulle exempelvis kunna öppna 

för ett mer handlingsinriktat fokus. En poststrukturalistisk vinkel skulle möjliggöra en 

grundligare kritisk granskning av gällande strukturer som upprätthåller maktobalanser i 

samhälle och skola. Dock inser vi att en avgränsning krävs då tidsanspråk och omfattning är 

begränsade. 

4.1. Identitet 

I vardagligt språkande använder man ofta begreppet identitet för att förmedla vem någon “är” 

och syftar då till en rad olika egenskaper som karaktäriserar en specifik individ (Wigg 2008). 

Den socialkonstruktivistiska sociologen Zygmunt Bauman (i Wigg 2008) resonerar kring 

begreppet identitet och menar att det i sig är en konsekvens av det moderna samhället som vi 

lever i. Identiteten som en mänsklig “kärna” som något medfött och icke förhandlingsbart 

avvisar han därmed bestämt. Tidigare i människans historia har familjens roll i samhället, 
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exempelvis yrkestillhörighet, erbjudit de ramar som definierade individen, vem man var 

behövde man sällan reflektera kring. Positioner, hierarkier, yrkesval och familjeliv är i dagens 

samhälle i ständig förändring, med andra ord benämner Bauman detta med flytande 

modernitet. Den flytande moderniteten liknas metaforiskt med vätskor som inte kan behålla 

sin form mer än korta stunder i taget. På samma sätt är också det moderna samhället i ständig 

innovation. Som konsekvens av denna föränderliga värld blir att då människan inte längre har 

en given roll, måste hon själv positionera sig och bestämma sin identitet i förhållande till de 

bud som är disponibla (Wigg 2008). En förutsättning för att vidare kunna skapa en identitet är 

att man först finner sin plats i samhället. Det är viktigt att detta sker genom egna val och inte 

genom en påtvingad bild (Sjögren 2003). 

4.1.1. Positionering 

Ett förhållandevis förlegat sätt att se på identitet och tillhörighet är att personer i fråga 

utvecklar sin identitet genom en stabil och statisk socialisationsprocess, med andra ord en 

gång Afghan alltid bara Afghan. Detta essentialistiska perspektiv på identitet har därefter 

problematiserats och fått konkurrens från särskilt ett konstruktivistiskt och ett 

poststrukturalistiskt perspektiv. Det konstruktivistiska perspektivet karakteriseras av en 

åskådning där identiteten är föränderlig och ombildas i förhållande till sammanhanget och de 

grupper som man ingår (Skolverket 2011). Etniciteten inom detta perspektiv är av sekundär 

betydelse i frågan. Inom ett poststrukturalistiskt perspektiv artikuleras också identitetens 

skiftande förmåga. Enligt detta perspektiv går man ideligen in och ut ur olika identiteter, 

oberoende av etnisk tillhörighet och individen är konstant beroende av att i olika sammanhang 

förhandla sig till olika identiteter (Skolverket 2011). En rad olika identiteter kan med andra 

ord samverka inom samma individ. Samtidigt finns det inom mångfalden stora risker för 

slitningar både vad gäller representation av oss själva och i vårt handlande (Wigg 2011). Som 

vi nämnt tidigare leder migration inte sällan till identitetskonflikter vilket på många sätt också 

är ett naturligt faktum och risken är vidare att konflikten förstärks genom att institutioner eller 

andra enskilda personer tillskriver individer identiteter vilka de själva inte kan identifiera sig 

med (Skolverket 2011). 

Begrepp har emellanåt en tendens att bli negativt ansatta. Begrepp som exempelvis ”roll”, 

”etnicitet” eller ”invandrare” tenderar att signalera en negativ klang. Med fördel talar man i 

termer om ”position” och individens möjligheter att ”positionera” sig i förhållande till olika 

sammanhang vilket indikerar en flexibilitet och rörlighet i förhållande till ett begrepp som 

exempelvis ”roll” vilket antyder ett mer statiskt förhållande (Skolverket 2011).  
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4.1.2. Ett ”jag” och ett ”vi” 

Nationalencyklopedins uppslagsverk (2014) gör två preciseringar som tillsammans är talande 

för den vidare diskussionen kring identitetsbegreppet. Genom dessa två definitioner av 

identitetsbegreppet beskrivs identiteten som något avgränsat till individens egen självbild, och 

samtidigt till något kontextuellt som inte går att skilja från omgivningen. Vi är med andra ord 

alla en del av både ett ”jag” och ett ”vi”. I liknande ordalag resonerar Wigg (2011) kring 

identitetsbegreppet och menar att det sätter fokus på individen, utan att egentligen enbart ha 

individen som enda utgångspunkt. Hon beskriver begreppet som en ”balansgång” mellan det 

socialt kontextuella och individen, samt relationen mellan dessa. Hon menar även att 

identiteten inte enbart består av självbilder utan också yttrar sig i hur vi lever våra identiteter 

konkret i praktiken. Identitetsformering sker även genom reflektion kring egna och andras 

erfarenheter. Det är med andra ord genom att positionera sig i förhållande till dessa, samt 

genom att införliva dem i våra egna “berättelser” som identiteter skapas och utvecklas. En 

identitet kan med fördel beskrivas som en rad berättelser där de mest signifikanta är de som 

berör tillhörighet i, eller exkludering ifrån en viss grupp (Wigg 2011). Socialkonstruktivism 

står för en kunskapssyn som är perspektivistisk, det vill säga beroende av uttolkarens 

synvinkel och värderingar. Det finns överhuvudtaget inga universella tankesystem, utan 

verkligheten ses istället som en social konstruktion (Kvale, Brinkmann 2014). Studien förstår 

identiteten och individen inom vidare samhällelig kontext, det vill säga ett “jag” och ett “vi”, 

spänningen emellan dessa och berättelserna som genom intervjupersonerna och vår vidare 

tolkning konstrueras. 

4.2. Makt 

Mekonnen Tesfahuney (1999) resonerar kring den så kallade monokulturella skolan som han 

menar är den rådande normen för västerländsk utbildning. Resonemanget syftar mot en kritisk 

granskning av vit, manlig och västerländsk hegemoni. Diskussionen tar sin utgång i ett 

postkolonialt forskningsfält som betecknas “White studies”, vilket fokuserar på strukturer som 

gynnar dominans och exkludering. Dessa kritiska studier menar han är avgörande för en 

vidare förståelse kring en mångkulturell utbildning och vad den skulle kunna vara, men alltså 

inte är. Inom “White studies” menar man att det västerländska utbildningssystemet fungerar 

som ett verktyg i att upprätthålla inte minst segregering av etniska minoriteter. Med andra ord 

kan utbildningssystemet betecknas som en eurocentrisk, exkluderande, monokulturell 

institution där vit/manlig/medelklass är den rådande normen.  
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Att inta makten över någon annans möjlighet att definiera sig själv och döma någon som icke 

svensk, samt bestämma någon som icke hemmahörande inom den offentliga normen kan 

betecknas med vad Tesfahuney (1999) kallar “enpowerment”, en form av maktutövning. 

Enligt ett Foucaultinspirerat maktbegrepp är makt ingenting man ”äger” utan snarare 

någonting man utövar (Bartholdsson 2008). Med andra ord är makt en handling som syftar till 

att utöva kontroll över andras handlingar. Man kan alltså inte äga makt, men man kan äga 

”rätten” att utöva makt. Skolan har en formell rätt att utöva makt, något som inte sällan också 

innebär ett tolkningsföreträde. Skolan är en institution med positionen att inte minst definiera 

vad och vem som ingår i den svenska normen (Öhman 2006), men också en institution som 

konkretiserar samhälleliga strukturer och eurocentriska normer. Genom dessa samhälleliga 

strukturer och eurocentriska normer uttrycks inte sällan främlingsfientlighet och rasism. 

Emma Arneback (2012) definierar utifrån Taugiueff exluderande respektive exploaterande 

främlingsfientlighet, där den första beskriver mer öppet, verbala uttryck och den senare är den 

sortens “osynliga” främlingsfientlighet som förekommer i skolans strukturer, normer och 

styrdokument. Främlingsfientlighet handlar om en rädsla för eller ett avståndstagande 

gentemot någon person eller grupp av annan kulturell eller etnisk tillhörighet. Ordet rasism 

bygger på en ideologisk uppdelning av människor utifrån rasbiologi, medan 

främlingsfientlighet baseras på psykologiska grunder och berör etnisk/kulturell uppdelning 

(Arneback 2012). Vi kommer dock i uppsatsen använda begreppen rasism och 

främlingsfientlighet synonymt, utan att noggrannare skilja dem åt, då vi anser att det i detta 

fall inte är nödvändigt eftersom vi under intervjuerna och i samtalen med intervjupersonerna 

inte har gjort någon skillnad, utan enbart följt deras språkbruk angående detta. 

4.3. Normalitet 

Normalitet handlar om normer och vad som anses vara normalt. Normalitetsbegreppet 

beskriver det typiska och utgör samtidigt antaganden kring hur saker och ting bör vara. Den 

samhällsdominerande normaliteten beskriver hur det ”ska” vara och bygger på bestämda 

värden i ett specifikt samhälle vid en specifik tidpunkt, vilket också innebär att den blir 

moralisk och normativ till sin natur. Normaliteten kommer till uttryck via våra förväntningar 

och värderingar, genom vårt sätt att vara och agera. Förväntningar kring det normala 

respektive avvikande karaktäriserar de sociala och kulturella kontexter inom vilka vi befinner 

oss. Normaliteten kan också skildras som en konstant närvarande och värdeladdad osynlig 

referensram. Det är genom att studera den vardagliga praktiken i särskilda sociala och 

kulturella sammanhang som normer kan synliggöras (Bartholdsson 2008). 
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4.4. Kategoriseringar och avvikelser från “normaliteten” 

Inom skolan finns en lång tradition kring att vilja på olika sätt kategorisera elever in i olika 

fack. År 1962 fick Sverige sin första läroplan för grundskolan, Lgr 62. Denna läroplan skulle 

gälla för en gemensam och sammanhållen skola för alla barn i landet, vi skulle få en skola för 

alla, men med viss reservation. Vissa behövde uppenbarligen sorteras bort. Ett antal barn med 

olika defekter fick inte vara med och istället placerades dessa i särskilda klasser som var mer 

lämpade för just dem. Hjälpklass, hörselklass, synklass, läsklass, skolmognadsklass, CP-klass, 

är bara ett axplock av de olika anpassade klasser som var aktuella under 60-talet för elever 

med “särskilda behov” (Engström 2003). Parszyk (1999) applicerar detta specialpedagogiska, 

kategoriserande fält också i en kontext för minoritetselevers segregation. Hon avslutar sin 

avhandling En skola för andra med orden:   

The discussion in this summary revolves around how ”a school for everyone” has come to 

be perceived as a school for others. Many students feel like outsiders who belong to a 

deviant group in society: the immigrants. (Parszyk 1999, s 256). 

Genom kategorisering och exkludering från den allmänna utbildningen konstruerar skolan en 

segregation och ett tydligt utanförskap. Dessa segregerande åtgärder skickar implicita signaler 

till minoritetselever genom skolans metakommunikation om skillnader mellan grupper och 

den fina frasen en skola för alla blir inte realiserad (Parszyk 1999). 

Diskussionen kring kategoriseringar och nivågrupperingar har framförallt hört hemma inom 

specialpedagogiken, men vi anser i enlighet med Parszyk (1999) att den är högst aktuell och 

applicerbar även i detta sammanhang, vad gäller sent anlända elever och den exkludering som 

sker genom att separera deras undervisning från den allmänna. Då majoriteten av våra 

intervjupersoner upplevt stora språkliga begränsningar som ett hinder i undervisningen under 

sina första skolår kan deras situation även belysas i relation till Arne Engströms (2003) 

perspektiv på skolsvårigheter, som han menar bör ses som sociala konstruktioner. Han 

kopplar detta vidare till WHO:s riktlinjer vad gäller funktionsnedsättning, vilka ska ses som 

begränsningar, vilka en individ drabbas av då samhället brister i sin förmåga att anpassa och 

kompensera miljön till den grad att funktionsnedsättningen inte längre är ett hinder. Det 

pedagogiska arbetet ska alltså fokuseras, snarare än funktionsnedsättningen, då lärandemiljön 

planeras och utformas (Engström 2003). Skolan konstruerar därmed ett funktionshinder som 

egentligen inte nödvändigtvis behöver finnas då konkreta språkliga verktyg finns att tillgå och 

undervisningen planeras och utformas utifrån elevernas specifika behov.  
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Den monokulturella skolan blir konkretiserad genom kategoriseringar i förhållande till den 

rådande normen. Kategoriseringar i form av uppdelning och särskiljning av elever befrämjar 

dominans och exkludering samt upprätthåller en segregering av etniska minoriteter. 

Kategoriseringar av minoritetsgrupper omfattas av Tesfahuneys (1999) begrepp 

“empowerment” då skolan definierar någon som avvikande och därmed bestämmer någon 

som icke hemmahörande inom den offentliga normen.  
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5. Metod 

Detta avsnitt kommer att börja med en presentation av den metodologi denna studie tar sin 

ansats i. Sedan följer metoder för insamling av empiriskt material, själva genomförandet av 

undersökningen och urval. Vi presenterar också metoden för analys och bearbetning av det 

insamlade datamaterialet. Avslutningsvis ges en redogörelse för hur vi beaktat de etiska 

aspekterna under studien. 

5.1. Metodologisk ansats 

Vi har valt en kvalitativ metodansats med inspiration från livsberättelseforskningen. Denna 

ansats är passande när forskaren intresserar sig för och försöker förstå människors upplevelser 

och erfarenheter ur ett längre perspektiv. Det är berättelsen som återberättas genom 

intervjupersonerna som är i fokus. Retrospektiv reflektion är en falang inom den 

konstruktivistiska berättartraditionen (Wigg 2009) som vi ansluter oss till i denna studie. Det 

retrospektiva perspektivet handlar om återblickande och det passar oss då vi önskar förstå 

upplevelser av skolmottagande i förhållande till nuvarande och framtida positionering. 

Inriktningen betonar vikten kring reflektion utifrån intervjupersonernas berättelser. Berättaren 

kan inte skiljas från berättelsen, inte heller kan minnets funktion uteslutas, i förhållande till en 

retrospektiv berättelse eller forskarens inblandning i en efterkonstruktion (Wigg 2008). En av 

metodens styrkor ligger i att den möjliggör att ge kunskap om individers upplevelser, tankar 

och minnen i förhållande till de strukturer som omger dem, till exempel skolan (Wigg 2009). 

 

Det finns två falanger inom livsberättelseforskningen som ger lite olika möjligheter för 

datainsamlingsmetoder. Inom en klassisk inriktning är det vanligt att forskaren ställer 

personliga livsberättelser mot yttre fakta, till exempel dokument, för att placera berättelsen i 

en kontext. Denna kan utgöras av specifika dokument överensstämmande med den specifika 

personen, men kan också göras mer allmän. Inom den konstruktivistiskt inriktade traditionen 

är det möjligt att se berättelserna i sig som kontextualiserade genom intervjupersonernas 

berättelser. Genom denna narrativa inriktning blir det möjligt att analysera hur en person 

framställer sig själv och hur dennes identiteter blir synliga i berättelsen (Wigg 2009). I vårt 

fall ansluter vi till delar av de båda beskrivningarna genom att vi i bakgrund och tidigare 

forskning redogör för hur skolmottagande för nyanlända ska se ut och har sett ut mer allmänt, 

vilket skapar en jämförande kontext för de livsberättelser vi skapat. Samtidigt använder vi det 
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narrativa förhållningssättet i analysen där vi fokuserar på hur saker sägs och hur 

intervjupersonerna definierar sig själva i förhållande till den beskrivna kontexten. 

5.2. Metod för datainsamling 

Inom livsberättelseforskning är det vanligt att samla in brev eller dagböcker som empiriskt 

underlag. Ostrukturerade intervjuer är en annan metod som använts (Wigg 2009). Vi har valt 

intervjuformen eftersom vi genom samtalsformen velat på djupet kunna förstå upplevelser. 

När en insamling av kvalitativa data genom intervjuer ska göras föreslås tre typer av 

forskningsintervjuer. Intervjuerna kan genomföras under strukturerade, semistrukturerade 

eller ostrukturerade former. Den strukturerade intervjun karaktäriseras av väldigt styrda frågor 

som önskas få besvarade och varje respondent ges identiska frågor. Den ostrukturerade 

intervjun utformas tvärtom mer som ett samtal och forskaren önskar tränga på djupet av 

respondentens känslor, tankar och upplevelser kring något. Semistrukturerad intervju är ett 

mellanting mellan de båda andra ytterligheterna (Denscombe 2000). Intervjuerna inom denna 

studie har haft en ostrukturerad form, men med drag av det semistrukturerade för att dels 

skapa utrymme för spontanitet kring det som informanten själv lyft fram, men samtidigt att 

låta intervjun följa en röd tråd vilken i sig skapat en viss samtalsstruktur med en del fasta 

frågor.  

5.2.1. Intervjuarens roll 

Intervjuaren gör utifrån syftet med studien medvetna val i hur hon ska agera, vilken 

intervjuarroll hon antar. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver tre generaliserande positioner 

som intervjuaren kan anta: opinionsundersökaren, utforskaren och deltagaren. 

Opinionsundersökaren intresserar sig för attityder och åsikter på ett faktamässigt sätt, vilket vi 

inte avser att göra. Utforskaren tränger mer på djupet inom intervjupersonens erfarenhetsvärld 

och vill inte bara registrera attityder och åsikter, utan försöker gå under ytan. Deltagaren ses 

mer som en medskapare och ser intervjuns situerade interaktion som kärnan till det som söks 

och som ska analyseras. Den deltagande intervjuaren ser sig inte enbart som en passiv 

åskådare till intervjupersonens liv utan tar själv aktiv del i samtalet som bygger intervjun 

under mer ostrukturerade former. Vi tar ställning för en intervjuarposition någonstans mitt i 

mellan den utforskande positionen och den deltagande positionen. Deltagaren likställs med en 

resenär som under sin resa ämnar utforska och söka kunskap om något (Kvale, Brinkmann 

2014). Studien kring elevers identitetsformering utifrån ett upplevt skolmottagande ger den 

utforskande intervjuarrollen belägg, medan det att vi ser intervjuerna som i sig kontextuella, 

att de situeras i sitt sammanhang ger argument för deltagarperspektivet. 
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5.3. Genomförande 

5.3.1. Urval  

Av den anledningen att intervjuundersökningar ofta baseras på ett mindre antal informanter 

som förväntas bidra med någon specifik kunskap är det vanligt med icke-sannolikhetsurval. 

Vid fall då forskaren önskar uppnå generaliserbara resultat är det nödvändigt att välja ett 

representativt urval, medan det i fall då syftet är att gå på djupet och utforska det specifika 

finns en anledning att välja ut nyckelpersoner som tros ha en särskild erfarenhet eller position 

i sammanhanget (Denscombe 2000). Vi har valt att följa Denscombes råd angående icke-

sannolikhetsurval, med tanke på syftet med studien, att genom specifika upplevelser spegla 

elevers positionering och identitetsformering utifrån de unika förutsättningar de haft. Vi har 

gjort subjektiva urval, då vi “handplockat” informanter utifrån ett flertal kriterier. Fördelen 

med denna urvalsmetod är att forskaren kan närma sig människor som hon på goda grunder 

har anledning att tro har något att bidra med för undersökningen (Denscombe 2000). De 

specifika kriterierna försvårade dock i viss mån arbetet med att hitta informanter. De skulle 

vara utlandsfödda och ha ankommit till Sverige mellan åldrarna 12 och 20 år (sent anlända). 

Vi valde att avgränsa urvalet till att gälla elever med tidigare skolbakgrund. De skulle även ha 

bott i Sverige ett antal år för att på så sätt ha fått perspektiv på de första åren i svensk skola. 

Vi har på olika sätt kommit i kontakt med informanterna. Två kontakter förmedlades genom 

bekanta, medan de två övriga kom vi i kontakt med via en eftersökning genom en offentlig 

facebookgrupp. Trots att vi inte haft möjlighet att specifikt välja informanter, på grund av de 

begränsningar som våra kriterier inneburit, anser vi vår empiri vara hämtad från en heterogen 

grupp informanter vad gäller nationalitet och ålder. Däremot är män överrepresenterade inom 

urvalsgruppen då tre av fyra berättelser kommer från män, enbart en är en kvinnas. 

5.3.2. Presentation av deltagarna  

Vi genomförde fyra intervjuer, med tre män och en kvinna. Åldrarna varierar mellan 19 och 

29 år och de var alla mellan 15-17 år när de flyttade till Sverige. Samtliga namn är fingerade. 

Sekander är född i Afghanistan 1985 och flydde med sin familj under kriget till en början till 

Indien i femårsåldern, där gick han i skolan från 5-17 års ålder. I Indien fanns ingen 

förberedelseklass eller hemspråksundervisning, utan han fick börja direkt i en 

engelskundervisande skola och minnet av den skolstarten är enbart positivt. Han kommer ihåg 

att han direkt fick kompisar och började lära sig språket. När Sekander var 17 år flyttade hela 

familjen till Sverige på grund av släktband som fanns och hopp om bättre 
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utbildningsmöjligheter. ”Skolan går alltid före” har föräldrarna genom åren betonat starkt. 

Det fanns alltså höga förväntningar på honom hemifrån. Han har bott här i 12 år och är för 

närvarande arbetslös. 

Tom kommer från USA och är född 1995. I USA gick han i olika skolor från första till tionde 

årskursen, med ett avbrott i sjunde klass för hemundervisning via modern som han anser har 

påverkat hans kunskapsutveckling negativt. För fyra år sedan (han var 15 år) flyttade han med 

sin mor och sina syskon till Sverige för att modern träffat en svensk man. Tom studerar nu 

sista året på gymnasiet i ett internationellt program där all undervisning ges på engelska.  

Sara är född 1992 i Somaliland som ligger i norra Somalia. I Somalia började hon skolan då 

hon var 6 år och hon hade påbörjat motsvarande gymnasieskolan då hon flyttade till Sverige 

för fem år sedan som 16åring. Detta på grund av att hennes far träffat en ny kvinna i Sverige. 

Till en början kom Sara ensam till Sverige och fick flytta in hos faderns nya fru och hennes 

familj, fadern kom först senare. Nyligen kom också hennes mamma och hälften av 

syskonskaran till Sverige. Flytten till Sverige upplevde Sara som svår då hon lämnade familj 

och vänner bakom sig och flyttade på föräldrarnas initiativ till ett främmande land. Sedan 

flytten har Sara flyttat runt mellan olika släktingar och bor för tillfället i en större stad i 

Sverige. Sara studerar nu på komvux för att tillgodose sig högskolebehörighet och arbetar 

deltid som personlig assistent. 

Ivan kommer från Turkmenistan och är född 1993. Han kom ensam till Sverige vid femton års 

ålder på grund av som han själv uttrycker det “svårigheter i mitt hemland”. Till en början 

bodde han på två olika barnhem men sedan fem år tillbaka bor Ivan i en fosterfamilj vilket 

han själv uttrycker som helt fantastiskt. Av hälsoskäl fick han inte gå i vanlig skola i 

Turkmenistan utan hans tidigare skolerfarenheter består endast av hemundervisning ledd av 

hans pappa. För tillfället studerar han på folkhögskola där han läser en allmän linje för att nå 

gymnasiebehörighet. Han har ingen kontakt med sin biologiska familj i Turkmenistan sedan 

flytten till Sverige. 

5.3.3. Tillvägagångssätt 

Alla intervjuer spelades in och pågick mellan 40 och 80 minuter. De kortare intervjuerna 

kompletterades i efterhand med ett uppföljande telefonsamtalsamtal, respektive en 

mailkonversation. Intervjuerna utfördes på olika ställen, vilka var utvalda utifrån en tanke om 

att befinna oss i en neutral och avslappnad miljö (Wigg 2009). Två av intervjuerna 

genomfördes i cafémiljö, en av intervjuerna gjordes i intervjupersonens hemmiljö och den 
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sista genomfördes via telefon där intervjupersonen kunde befinna sig i sitt hem. Hänsyn till 

flera maktaspekter har behövt tagits då vi båda varit i överläge gentemot intervjupersonerna 

ifråga om ålder, utbildningsnivå och att vi är två personer som mött en person. Vi är också i 

överläge utifrån forskarrollen och äger makten över de frågor som ställs och de vägar samtalet 

låtits ta (Wigg 2009; Kvale, Brinkmann 2014). Vi har under våra fysiska intervjuer försökt att 

placera oss vid bord så att intervjupersonen inte upplever sig trängd av vår närvaro. Vi har 

med anledning av detta valt att sitta i vinkel till intervjupersonen och låtit en av oss agera 

huvudintervjuare vid varje tillfälle. Den andra har antagit en mer iakttagande roll, som varit 

närvarande framförallt som betraktare men som också ställt kompletterande eller fördjupande 

frågor vid behov.  

Vi har varit uppmärksamma på att inte gå in och avbryta för mycket, utan låtit intervjuerna få 

ta de vägar de tagit, för att sedan styra in på rätt spår igen utifrån våra frågeteman. Vi vill 

genom vår forskarposition vara vaksamma på att vi inte utövar makt över samtalet, så att 

intervjupersonen upplever sig bli för styrd av våra frågor. Intervjuerna är tematiska med tanke 

på att de framförallt fokuserar kring specifika händelser i informanternas liv. De kan samtidigt 

karaktäriseras med ett holistiskt perspektiv eftersom vi sökt få en överblick från barndomen, 

familjesituation, flytten till Sverige, men med störst fokus på skolgången och fram till där 

deltagarna befinner sig idag. Denna kontext anser vi vara nödvändig för att djupare förstå 

deltagarnas specifika situationer som studien syftar till att belysa. 

5.4. Etiska aspekter 

Gällande etiska aspekter handlar det om hänsynstagande och respektfullhet gentemot 

integriteten hos de personer som agerar informanter i studier. Medgivande från informanterna 

till deltagande handlar om ett informerat samtycke vilket är en viktig forskningsetisk aspekt. 

En annan central aspekt berör huruvida vi som forskare förhåller oss till det i intervjuerna 

sagda, där vi undviker illusioner och förvrängningar som passar bättre för vårt syfte 

(Denscombe 2000; Vetenskapsrådet 2011).  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer syftar till att ge tydliga riktlinjer i förhållandet 

mellan forskaren respektive undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Viktigt är att som 

forskare förhålla sig till balansen mellan forskningskravet och individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Som forskare är naturligtvis målsättningen att kunna påvisa ett 

trovärdigt resultat. Detta måste dock ske i relation och försiktig avvägning till individens 
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integritet. Individskyddskravet kan enligt Vetenskapsrådet (2002) definieras inom 

nedanstående kravområden gällande forskning: 

 Konfidentialitetskravet: En person som medverkar inom en undersökning/studie ska 

erbjudas största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter inom studien ska förvaras på 

så vis att ingen obehörig kan komma åt dem. 

 Informationskravet/ Samtyckeskravet: Forskaren ska ansvara för att alla berörda i 

fråga kring forskningen informeras, samt får ta del av forskningens aktuella syfte. Alla 

deltagare har själva rätten att avgöra huruvida de vill medverka eller inte och att man 

när som helst har rätt av avbryta sin medverkan. De ska delges all adekvat information 

som kan tänkas inverka på deras vilja att delta.  

 Nyttjandekravet: Uppgifter som är införskaffade rörande enskilda individer får endast 

användas i syfte för forskningen 

I dessa avseenden har vi ansträngt oss att utifrån vårt syfte och forskningsfråga besvara dessa, 

utan att genom våra analytiska tolkningar göra bedömningar eller värderingar kring 

informanternas uttalanden och utsagor. Vi har varit noggranna med att precisera de etiska 

riktlinjer vi arbetar efter för informanterna. Nämligen att vi ger full sekretess till deras 

personuppgifter och att vi kommer använda fingerade namn för dem i studien. Vi har också 

varit tydliga med att vi vill göra bandinspelningar, men också att de endast kommer att 

användas i detta syfte för att sedan förstöras. Detta informerade vi om då personerna 

tillfrågades för intervju och ytterligare en gång i anslutning till att intervjuerna genomfördes 

och bandinspelningen startades. 

5.5. Analysmetod 

5.5.1. Transkribering 

Transkriptionsarbetet är en väsentlig del av intervjumetoden som ger forskaren möjlighet till 

närkontakt med datamaterialet (Denscombe 2000). Alla intervjuer har inför analysen 

transkriberats i sin helhet. Detta arbete gjorde vi på detaljnivå, då vi efter Denscombes (2000) 

anvisningar anser att alla mönster exempelvis genom små pauser, skratt, djupa andetag kan 

signalera något i en vidare tolkning av materialet. Genom att utföra transkriptionen har vi 

också under arbetet lagt märke till intervjupersonernas egna språkbruk. Genom det sätt de 

pratar och använder vissa begrepp, väljer vi också att använda dem. Exempelvis talar de 

själva om invandrare och svenskar, där de då avser personer med utländsk härkomst (kulturell 
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eller etnisk bakgrund) medan svenskar förstås vara etniskt svenska människor. Vi har valt att 

publicera informanternas utsagor ordagrant i resultatdelen för att behålla essensen och känslan 

i det som sagts. Vi har inte heller sorterat bort stakningar, småljud, upprepningar eftersom 

dessa är en del av det talade språket och vi upplever att förnimmelsen av det sagda förstärks 

då.  

Transkriptionsförklaring 

STARK  höjd röst, förstärkt betoning på enstaka ord 

-   då något sägs utan uppehåll, samtalet byter plötsligt riktning 

()  sekundslång tystnad 

(( ))  utelämnade ord som vi lagt in för tydligare förståelse 

(…)  då vi utelämnar något som sagts 

* *  förklaring av andra ljud eller ohörbara ord  

understruket  i efterhand gjorda för att peka på något specifikt 

Några citat är också tagna från en kompletterande mailkonversation med en informant och då 

är den ordgrant citerad med versaler och punkter. 

5.5.2. Val vid analys 

I arbetet med analysen har vi valt att inte koda det transkriberade materialet. Trots att kodning 

som förberedande metod i att hantera stora massor text kan vara effektivt och tvingar 

forskaren att på många sätt i detalj bekanta sig med varje tänkbar del av materialet, finns en 

tendens att berättelserna förlorar en del av sin holistiska kvalitet och inskränker nyanser och 

polyfona innebörder samt riskerar att begränsa tolkningen inom enskilda kategorier (Kvale, 

Brinkman 2014).  

Vi har i analysen låtit oss inspireras av Wiggs (2008) förhållningssätt till intervjupersonernas 

berättelser eftersom det ger oss en möjlighet att låta berättelserna i sig definiera personerna 

och vi kan utgå från deras perspektiv utan att tillskriva dem vissa egenskaper. Vi har i 

analysarbetet därför utgått ifrån en tematisk analys, istället för en kodande, där vi till en 

början delat in materialet genom en grov rubriksättning/teman, efter noggrann genomläsning. 

För att så långt som möjligt bibehålla de ursprungliga berättelserna från intervjusituationen, 

har vi därför valt ett narrativt förhållningssätt till intervjuanalysen. Vi skrev därför i nästa steg 
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av analysen ut berättelser utifrån de teman vi funnit, i relation till våra forskningsfrågor och 

de teoretiska begreppen. Utifrån berättelserna som blev en första bearbetad version av de 

omfattande transkriptionsdokumenten kunde vi tydligare skönja gemensamma drag och 

olikheter i de olika berättelserna. Dessa sammanfattningar kring gemensamma drag och 

skillnader utgör grunden till vår analys, som sedan fördjupats och bearbetats i omgångar.  
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6. Resultat 

Resultatet presenteras i tre delar utifrån vårt huvudresultat som vi kallar den svenska skolan - 

en segregerande samhällsinstitution, andras definiering/positionering och slutligen 

utanförskap. 

6.1. Den svenska skolan - en segregerande samhällsinstitution 

6.1.1. Skolerfarenheter 

I berättelserna framkommer att deltagarna upplevt det första mötet med svensk skola på olika 

sätt, då de kommunicerat olika känslomässiga minnen kring sina upplevelser. Beroende på 

tidigare erfarenheter och vilka förväntningar man har, ter sig kulturmötet mellan den nya 

skolan och den nyanlända eleven olika. Gemensamt för alla fyra deltagare var att de till en 

början var entusiastiska inför skolstarten och ivriga att börja lära sig svenska, även om den 

konkreta upplevelsen av det faktiska mötet sedan föll sig olika. Anmärkningsvärt är också att 

alla redan från början mötte en stor kulturell pluralism i och med placeringar i 

förberedelseklasser, en mångfald med etniska svenskar som undantag. 

Förberedelseklass och allmän gymnasieutbildning  

Tom har positiva minnen från skolstarten inom den svenska skolan, det kändes både kul och 

spännande, framförallt i mötet med de andra eleverna vilket innebar ett socialt sammanhang i 

det nya hemlandet Sverige. Till en början blev Tom placerad inom en förberedelseklass på 

skolan anknuten till området där han då bodde. Tom upplevde förberedelseklassen som en 

resurs i sitt lärande av ett andra språk.  

dom kan göra som dom gjort mot mig - bara sätt mig i en svenska em typ i en klass som lär sig 

svenska o du ska vara med andra som är i din situation oche i IVIK i Bergskolan dom kunde det - 

dom kunde redan prata svenska för att dom var i en hög nivå () då jag kunde ingenting men med 

andra invandrare som är van med () eh you know som har ett annat kulturellt bakgrund () dom är - 

dom vet hur dom ska prata med en annan invandrare så jag fick lära mig jättesnabbt jättejättesnabbt 

och dom - dom kunde inte engelska heller 

Under det första året bytte Tom skola två gånger innan han slutligen hamnade rätt. Skolbytena 

gjordes på hans och familjens initiativ. Tom upplevde till en början en frustration kring att 

lärarna inte uppfattade hans ämneskunskaper, men kom trots den uttryckta frustrationen inom 

tre månader ut i ämnesundervisning i en ordinarie gymnasieklass. Han gavs vidare 

möjligheten att gå gymnasiet och har efter eget intresse också kunnat välja 

gymnasieprogram.    
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Sara kom till en början till UNIK (Unga Nya I Kommunen - ett individuellt förberedande 

program i grupp). Detta upplevde hon som framförallt positivt men samtidigt svårt i början på 

grund av bristande individuell anpassning. (Detta trots att just individuell utformad 

undervisning är en tydlig profilering inom UNIK). Sara blev efter 6 veckors introduktion 

placerad inom den enda gymnasieskola i staden som erbjöd ett förberedande program, IVIK, 

där hon studerade svenska i två år. Vilket också var den tid inom svensk skola då hon kände 

störst tillhörighet. Programmet var isolerat från övrig integrerad undervisning och fokus under 

större delen av den förberedande utbildningen var att utveckla det svenska språket. En 

integrerad undervisningsform aktualiserades först då Sara avslutat sin tid på IVIK då Sara 

gavs möjligheten att gå gymnasiet och fick efter eget intresse också välja program.    

Ivan ville inget hellre än att bli integrerad i den ordinarie utbildningen tillsammans med 

övriga svenskar och påtalade detta vid ett flertal tillfällen men fick gång på gång avslag.  

jag skulle välja e ehe eh liksom att vara på flera lektioner med svenskar att bara um ooo att vi att att 

liksom att uppleva på riktigt hur är det liksom vara svenska att höra rätt svenska vad dom gör vad 

dom har olika aktiviteter olika ooo under olika lektioner också att bara uppleva på riktigt men jag fick 

inte det. 

Han ansågs helt enkelt inte vara redo för detta innan avslutad förberedelseutbildning, något 

som senare också innebar att han gick miste om det fria gymnasievalet. Anledningen var att 

han inte klarat det nationella provet i svenska innan han fyllt 20 år och därför blev han vidare 

hänvisad till komvux eller folkhögskola.  

Sekander blev placerad på ett naturbruksgymnasium på lantsorten där man undervisade en 

liten grupp nyanlända elever i en förberedelseklass. Här upplevde han ett stigmatiserande 

utanförskap gentemot skolans andra elever på grund av en tydlig och uttalad 

främlingsfientlighet. Sekander fick efter några månader ta ett steg ut ur den förberedande 

utbildningen och delta i den allmänna matematik- och engelskaundervisningen. Sekander ger 

uttryck för att han trivdes i själva förberedelseklassen, en grupp som skapade trygghet och en 

känsla av tillhörighet i en för övrigt ganska utsatt miljö. Sekander blev placerad på komvux då 

de menade att han nu var för gammal för att fortsätta inom gymnasieskolan, detta trots att han 

ännu inte fyllt 20 år samt att han motsatte sig detta och istället önskade få börja inom ett 

ordinarie gymnasieprogram. Han ville gå tillsammans med jämnåriga, dock inom en mer 

tolerant gymnasieskola vilket han menade fanns “inne i stan”.  
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Konklusion 

Segregation genom förberedelseklass  

Gemensamt för alla var att de direkt hamnade inom olika förberedande utbildningar. För 

framförallt Sara och Ivan låg fokus helt och hållet de första åren på att utveckla sina 

kunskaper i svenska. Undervisningen var helt och hållet isolerad från övrig ordinarie 

undervisning något som Ivan upplevde som både problematiskt och segregerade. Sara å andra 

sidan uppfattade avskildheten som trygg och kände istället tillhörighet och gemenskap inom 

gruppen. Även Sekander erfor liknande känslor gentemot sin förberedelseklass, vilken gjorde 

att den blev en oas i ett annars hårt klimat som markerade ett tydligt utanförskap. 

Sekander och Tom gavs båda möjlighet till en del integrerad ämnesundervisning vilket är 

positivt, men anmärkningsvärt i förhållande till att de båda har en skolbakgrund inom 

västerländska skolsystem och hade tillgång till flytande engelska, vilket de andra två som gick 

miste om möjligheten inte har. Tom upplevde detta som positivt på alla sätt, medan Sekander 

istället fick sitt utanförskap bekräftat genom delaktigheten på grund av exploaterande 

främlingsfientlighet, vilket gav upphov till negativa upplevelser i kontakt med “svenskar”.  

Placeringar eller egna val  

Varken Sekander eller Ivan fick möjligheten att komma till en ordinarie gymnasielinje vilket 

de båda än idag uttrycker som stora besvikelser. En tydlig konklusion av berättelserna är att 

begreppet “placering” snarare än “val” betonas i samtliga fall, med undantag för Tom. Ivan 

upplever denna överordnade placering som ett faktum, när den efterlängtade möjligheten till 

normalisering genom ett fritt gymnasieval uteblir på grund av bristande kunskaper i svenska. 

Sekander ser tillbaka på placeringarna med besvikelse över att den efterlängtade gemenskapen 

tillsammans med jämnåriga aldrig blev aktualiserad, detta då han istället blev hänvisad till 

komvux där utanförskapet ytterligare blev bekräftat. Han menar att de flesta var betydligt 

mycket äldre, vilket innebar att han aldrig kände någon direkt samhörighet med övriga elever 

på komvux. 

6.2. Andras definiering/positionering 

6.2.1. Att börja från början 

Tom upplevde på många sätt att engelskan var fullt gångbar i Sverige, hemspråket 

underlättade och fungerade också som resurs i lärandet av andra ämnen. Han uttrycker 

samtidigt en baksida av att så enkelt kunna tillgå engelskan: 
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men jag lärde mig ingen svenska då för att dom VILLE ju prata engelska med mig *skratt* så att 

varje gång - eh ((sa jag)) lär mig svenska - dom gjorde det typ fem minuter innan dom blev till 

engelska igen 

Engelskan blev helt enkelt också ett hinder för att vidare tillägna sig svenskan. Tom berättar 

om en matematiklärare som på många sätt sökte kartlägga hans kunskaper inom ämnet men 

för övrigt gjordes inga ansträngningar inom andra ämnen för att vidare söka kunskap kring 

tidigare förkunskaper.  

Sara menar att hon inte getts någon större möjlighet att använda somaliskan i undervisningen. 

Hon berättar om en hemspråkslärare som gav henne handledning på somaliska en timme i 

veckan, ett språkstöd som tyvärr aldrig integrerades i samband med den övriga 

ämnesundervisningen. Man gjorde enligt henne ingen kartläggning alls vad gäller tidigare 

ämneskunskaper. Samtidigt berättar hon att hon kände igen sig i ämnena matematik, kemi och 

fysik från utbildningen i Somalia och att hon många gånger förstod och kunde mer än hon 

hade möjlighet att kommunicera via svenskan. Somaliskan som resurs i undervisningen hade 

förmodligen varit användbar säger hon vidare. 

Mycket av de begränsningar som Ivan upplevde under de första skolåren i Sverige är 

kopplade till språket och kommunikation, enligt honom själv erbjöds han aldrig någon 

möjlighet att använda ryskan som redskap i undervisningen  

min första upplevelse att men det kom det kom till mig svensk lärare och ger mig en bok på svenska 

o där i står på svenska och jag kunde inte förstå vad det står vilka bokstäver var de för alfabetet och 

det liksom mm det liksom ett sexårigt barn som börjar allt på nytt att men det var väldigt jobbigt 

faktiskt () jag kunde bara mitt modersmål visste inte vad ska jag gör hon pratar på svenska jag förstå 

ingenting och jag svarar på ryska  

Man gjorde i början några försök att kartlägga tidigare ämneskunskaper från Turkmenistan 

men man gjorde enligt honom inget vidare med denna information. 

det bara som ja lärde mig allt på nytt hur man tänker hur man lär sig asså det helt nytt språk det helt 

annorlunda mot ee mitt modersmål att de så att jag börja allt på nytt 

Sekander hade med sig det engelska språket från den indiska skolan och upplevde till en 

början att det var en fördel då han på så vis kunde göra sig förstådd. Samtidigt gavs han aldrig 

några möjligheter att vidareutveckla engelskan som han menar försämrades stadigt i takt med 

att svenskan utvecklades, men också då han ständigt kommunicerade på förenklad engelska 

med studiekompisar. Han kan inte erinra att man någonsin gjorde någon kartläggning kring 
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tidigare ämneskunskaper, men han berättar att han efter en tid fick göra tester i matematik och 

engelska och gavs efter några månader möjlighet till integrerad undervisning inom 

motsvarande ämnen. 

eh asså vi hade ju () eh det det berodde på hur mycket man hade läst så () så dom tog ut test och 

sånna grejer där () med engelska och matte jag har deee efter ett tag så tog- fick jag sitta med () asså 

jag hade svenska - nej engelska och matte med svenskaeleverna 

Konklusion  

En tydlig konklusion är att inga omfattande kartläggningar har utförts i förhållande till 

deltagarnas förkunskaper. Vilket på många sätt har inneburit att de har fått anpassa sig till den 

befintliga undervisningen. Sekander och Tom hade båda med sig engelskan som resurs in i 

den svenska skolkontexten vilket för båda också möjliggjorde en tidig integrerad 

ämnesundervisning. De båda elevernas tillgängliga engelska togs på många sätt tacksamt 

emot av lärare på skolorna då kommunikationen blev påtagligt förenklad. För Tom blev det 

nästan ett hinder i att vidare utveckla sin svenska medan Sekanders engelska trots möjlighet 

till kommunikation istället blev försummat och hämmat i relation till kamraternas bristande 

engelskaförmåga. 

För Ivan och Sara dröjde det fyra respektive två år innan en integrerad ämnesundervisning 

aktualiserades vilket är värt att notera i relation till Tom och Sekander som tidigt gavs denna 

möjlighet. Skillnaden ligger där i att de båda hade engelska språket och en skolbakgrund som 

i stort bygger på ett västerländskt ideal. Det är anmärkningsvärt då alla deltagarna, med Ivan 

som undantag, från sina tidigare respektive hemländer hade ungefär lika mycket 

skolerfarenheter. Att förstaspråket anses vara en stor tillgång inte minst ur lärarnas perspektiv 

är tydligt genom Tom och Sekanders berättelser, men då hemspråket är mera svårtillgängligt 

uteblir det nästintill helt som resurs i undervisningen. 

6.2.2. Tillhörighet och identifikation 

När vi talar med Tom kring tillhörighet och identifikation väljer han att definiera sig som 

amerikan i första hand. Vad gäller hem och hemland svarar Tom rätt självklart att det är i det 

land han bor i just nu. Om han i framtiden flyttar till Tyskland, menar han att det automatiskt 

blir det nya hemlandet. Han talar i procentsatser och menar att eftersom han varit en dryg 

fjärdedel av sitt liv här nu, har han självklart fått med sig mycket från den svenska kulturen 

också. 

jag skulle känna mig () asså jaa lite mer jag är nästan 20 år så vi säger att jag har varit här en fjärdedel 

av mitt liv så då kan man se att jag är en fjärdedel svensk (…) jag skulle alltid eh utveckla eh mitt 
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alltså så känna mig mer o mer svensk eh ju längre jag bor här men jag skulle fortfarande ha en del i 

hjärtat som är amerikan oche jag är stolt över vart jag kommer ifrån men jag också är stolt för där jag 

är just nu  

Tom menar alltså att han med tiden blivit även delvis svensk, vilket indikerar att han också 

anser att man kan bli svensk även om man inte är född eller uppvuxen i landet.  

Sara ser sig i dagsläget enbart som somalier både i Sverige och i Somalia. Hon menar att åren 

i Sverige till stor del har präglat henne vilket också resulterat i en känsla av att vara 

annorlunda i förhållande till övriga landsmän i födelselandet, gruppen som hon menar sig 

tillhöra. 

jag ser mig det mesta som somalier och när jag kanske är i Somalia tillbaka i hemlandet ja såg mig 

som jag inte är inte helt somalier förstår du (…) så jag tror mest ser mig som lite mer somalier men 

jag ee ju lite så häre mitt i mellan och jag känn jag känner mig den där känslan när jag är tillbaka i 

hemlandet och ser hur man lever där och hur man tänker och aaa då känner jag mig lite annorlunda 

(…) annorlunda från hur man tänker och hur man säger saker och sånna saker och hur man tänker sig 

liv och framtiden och allt (...) men när jag är i Sverige då känner jag mig lite såhär somalier  

Ivan upplever Sverige vara sitt andra hemland och svenska språket sitt andraspråk men kan 

trots detta inte uppleva sig vara svensk. Han menar att man måste vara född i Sverige för att 

vara svensk på riktigt, men samtidigt antyder han under intervjun ingen identifikation eller 

speciell anknytning alls till hemlandet förutom då han säger att Sverige är ett andra hemland, 

ett uttryck som givetvis förhåller sig också till ett första. 

jag tänker själv Sverige det mitt andra hemland att eeö svenska såklart det min eee min eller mitt mitt 

andraspråk men så det bli det som det lite svårt att säga men jag kan inte uppleva mig som svensk (...) 

att liksom jag är inte svensk egentligen jag föddes inte i landet som det krävs man måste föds i landet 

för att bli svensk…  

jag kan säga kan tänka att sssverige blev mitt land men jag kan inte säga jag kan inte gå ut o säga jag 

är också svensk titta titta jag är liksom jag pratar svenska jag vill jag vill göra allt som svenskar men 

jag e inte svensk man måste vara hur man kan säga man måste vara medveten man måste veta själva 

sanningen 

Han inleder med jag kan säga men ändrar hastigt ordvalet till tänker att Sverige blev mitt 

land. I ett tidigare citat uttrycker han jag tänker själv Sverige det mitt andra hemland. Detta är 

alltså något som han tillåter sig att tänka, för sig själv men kanske ändå inte riktigt säga och 

här finns en fin skiljelinje. Det går en gräns vid att kunna säga sig vara svensk, att säga att 

Sverige är ens hemland. Att säga något är också att verbalisera något inför andra, när du säger 
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något finns det alltid en mottagare som på ett eller annat sätt värderar det som sagts. Ivan 

upplever språket som sin svaga punkt. Det är språket som avslöjar honom som ickesvensk. 

Språket, att säga, blir en symbol för något större och något som bör undvikas för att inte 

skapa ytterligare distans.  

Sekander betonar medborgarskapet som avgörande för huruvida man är svensk eller inte, men 

har trots sitt svenska medborgarskap svårt att definiera sig själv som svensk. Det finns hos 

Sekander en kluvenhet vad gäller nationell tillhörighet. I Sverige är han inte svensk utan 

afghan men på besök i ursprungslandet Afghanistan presenterar han sig som svensk. Tydligt 

blir hur Sekanders egen definition hela tiden är situationsbunden i förhållande till var och vem 

han befinner sig med.  

Jag är både och. När jag åkte till Afghanistan kände jag att jag var svensk. Jag var mer fri än de 

’vanliga’ afghanerna, och jag ville följa regler, vilket man inte gör i första taget i Afghanistan. 

När han säger att han är både och förstås det inte som att det för honom fungerar att vara både 

och i samma situation och vid samma tillfälle. Det är inte frågan om symbiotiska kulturella 

identiteter, utan snarare två paralleller som fungerar i åtskilda sammanhang. Där blir en 

ständig känsla av diskrepans i förhållande till den situerade normaliteten ett faktum. Det är i 

relation till andra som Sekander hela tiden är annorlunda, en annorlundahet som han förklarar 

genom att identifiera sig med en annan kulturell identitet i förhållande till den aktuella 

normaliteten. Då Sekander bott en längre del av sitt tidiga liv i Indien och gått större delen av 

sin skolgång inom indisk skola uttrycker han också en tydlig identifikation kopplat till den 

indiska kulturen. Han upplever att en stor del av hans identitet formades där under uppväxten. 

Konklusion 

Sara och Sekander har gemensamma upplevelser av att här i Sverige definiera sig utifrån sitt 

födelselands nationalitet, samtidigt som de på besök i födelselandet känner sig annorlunda i 

relation till övriga landsmän. Det är en konklusion som görs i relation till svenskar, en grupp 

som de inte anser sig tillhöra och alltså inte är avvikande inom utan istället positionerar sig 

utanför.  

Tom signalerar en tydlig känsla av frihet i förhållande till sin nationella identitet. Världen är 

öppen och står inför hans fötter. Han kan göra vilket land som helst till sitt. Tom menar att han 

med tiden blivit även delvis svensk, vilket indikerar att han också anser att man kan bli svensk 

även om man inte är född eller uppvuxen i landet. Toms uttalande står i rak motsats till hur 

Ivan uttrycker sig. Han vill inget hellre än att bli svensk på riktigt, men anser att det inte 
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kommer att gå då han inte är född här. Gränsen går vid att “tänka” att Sverige är ett andra 

hemland och svenskan ett andra språk, medan att öppet säga detta vore att gå för långt. 

6.2.3. Andras definiering leder till positionering 

Tom menar att han smälter in i samhället. Han tas rent utseendemässigt för svensk men 

språket avslöjar en ursprunglig amerikansk nationalitet. För Tom blir detta inte problematiskt 

eftersom han märkt att det väcker positiva reaktioner hos omgivningen.  

Tror du att andra ser dig som svensk? Frågar vi Sara som skrattar och svarar direkt nej 

asså utseendet språket och såna saker gör ju att andra inte ser mig som svensk (…) asså det kan både 

och att jag kommer från Somalia och min slöjan och jag inte ser ut som svensk egentligen 

 

Hon menar att hon definieras utifrån sitt yttre, att hon ser ut att komma från Somalia samt att 

hon bär slöja. Även språket, hennes sätt att tala svenska talar om att hon inte är svensk. Sara 

beskriver även ytterligare faktorer som gör att hon inte kan uppleva sig vara svensk och menar 

att det handlar om att hon många gånger upplevt sig få ett annat bemötande än det hon 

troligen hade fått om hon vore svensk.  

För Ivan är graden av “svenskheten” något som de riktiga svenskarna får avgöra, huruvida 

han ska få kalla sig svensk eller inte: 

jag tänker iaf att dom riktiga svenskar får kräva eller bestämma faktiskt man är riktigt svensk eller 

inte för det är deras land dom får bestämma  

Ivan menar att han rent utseendemässigt kan passera som svensk, men att det är språket som 

“avslöjar” honom: 

iaf jag vill jag vill göra allt som gör svenskar jag vill inte visa dom andra som att jag är invandrare jag 

vågar inte börja prata först för jag vet hur det gäller faktiskt när man kommer fram till en grupp () 

man måste vara lite försiktigt att dom andra kunde inte tänka att han är lite konstigt alltså vad gör han 

liksom det liksom jag vet hur det gäller ungefär asså det liksom ja e ja e är lite försiktig att vill inte att 

dom andra kan se att jag e lite konstigt eller såå som jag vill inte göra en distans mellan dom och mig 

Han vill göra allt som svenskar gör och vill så långt som möjligt undvika att bli stämplad som 

invandrare vilket enligt honom är lika med annorlunda eller konstig i förhållande till svenskar. 

Han har lärt sig vara försiktig, vill helst undvika att yttra sig verbalt då han menar att han 

avslöjar att han inte är svensk. Sekander uttrycker sig kortfattat i frågan och menar att på 

grund av utländskt utseende definieras han inte som svensk. 
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Konklusion 

På grund av utländskt utseende menar Sara och Sekander att andra inte definierar dem som 

svenskar medan Tom och Ivan istället menar att de rent utseendemässigt kan passera som 

svenskar, men att det är språket som “avslöjar” dem. Skillnaden ligger i att för Toms del 

innebär det inget hinder eftersom han som regel accepteras ändå. Ivan undviker istället att 

prata alls eftersom han då riskerar att bli stämplad och avvisad. Han vill dölja sitt tal för att 

undvika en distans mellan honom och dom, ett utanförskap mellan “honom” som individ och 

“dom” som grupp. Det är i förhållande till “dom andra” som Ivan är invandrare och distansen 

mellan honom och dom bestäms kring huruvida man är konstig eller inte. Hela tiden i hans tal 

finns ett förhållande till någon annan. 

6.2.4. Främlingsfientlighet/rasism i skolmötet 

När vi talar med Tom kring främlingsfientlighet säger han:  

em jag har bara känt det av ee aa andra invandrare () typ från länder som usa krigar med () dom 

behandlar mig på ett negativt sätt *andas ut* () men jag vet inte () dein det är inte mitt fel att usa 

krigar med ditt land så varför skulle du behandla mig som sådär  

Lite senare under intervjun kommer han tillbaka till detta samtalsämne och positionerar sig då 

lite över dem som behandlat honom illa.  

eh men det fanns typ jag sa att eh det fanns killarna som vill vara otrevlig mot mig för att jag var 

amerikan va det () em det hände lite i den klassen ehm ja det hände lite i Sundskolan också () aaa 

men jag brydde mig inte () vem bryr sig om dom () jag ska bara fortsätta em jag är bättre än dom 

liksom ()  

I samband med frågan kring huruvida Sara upplever sig ha blivit utsatt för 

främlingsfientlighet beskriver hon en känsla av ett visst utanförskap, men anser däremot inte 

att det hade med främlingsfientlighet att göra. Hon beskriver hur hon diskriminerats på 

arbetsmarknaden på grund av utländsk härkomst samt i bedömningssituationer i skolan och att 

hon då funderat på om det hade med kulturella olikheter att göra.   

jag märkte ju sista gången när jag sökte jobb att jag då undrar jag om jag skulle varit ((svensk)) skulle 

jag fått den här jobbet () såna känslor som gör att man bemöter ibland lite annorlunda man bemöter 

lite annorlunda ibland  

Hon har mött arbetsgivare som inte velat anställa henne på grund av att hon burit slöja. Hon 

menar även att hon stött på lärare under gymnasiet som gett henne ett lägre betyg på grund av 

att hon inte enligt dem haft lämpliga kläder.   
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jag söker jobb och arbetsgivaren svarade att han inte ville nån som har stor slöja () möte viss lärare som gav mig 

lite så här lägre betyg än jag skulle ha fått () pga av att jag inte haft tillräckligt lämpliga kläder 

Men det blir nog bättre med tiden säger Sara och menar att med tiden kommer hon att anpassa 

sig mer och mer efter det svenska samhället. Vi undrar vidare om hon tror att samhället också 

kommer att anpassas efter henne, vilket hon inte ser som troligt: “ju längre man lever desto 

mer knep man lär sig och hur man anpassar sig egentligen () jag tror att det är jag som 

kommer anpassa mig.” 

Ivan uttrycker ett tydligt utanförskap i relation till bemötanden. Han känner en stor frustration 

och osäkerhet kring att ständigt bli avvisad genom implicita gester: 

när dom har fattat att jag e invandrare det liksom dom blir helt tysta och vill gå härifrån om jag skulle 

analysera varför dom gjorde varför dom el är lite försiktiga varför dom vågar inte prata med mig som 

jag kunde inte bra prata svenska  

Han säger också att:  

dom kommer fram till mig och säger hej men jag måste säga hej tillbaka men jag vill inte för att ee 

dom kommer märka att jag är invandrare dee liksom jag knackar på en fel dörr ursäkta sig jag måste 

gå iväg som liksom man skulle backa sig som en man vill inte säg direkt att liksom ursäkta ja ja 

märkte inte du inte svensk det liksom blir em så men men men jag kan förstå de de de jag blir inte 

jättearg eller sur det är bara jag accepterar som öö verkligheten 

Han upplever att människor ofta distanserar sig då de upptäcker att han är invandrare. Att man 

inte gör detta explicit utan underförstått och diskret uttrycker han som problematiskt på grund 

av en statisk och immobil abstraktionsnivå. Han menar vidare att detta känns oärligt och falskt 

samtidigt som han aldrig ges möjlighet att förstå vad han gör för fel och önskar ofta att 

“svenskarna” kunde uttrycka sig mer konkret. Ändå uttrycker han en förståelse och acceptans 

inför denna distansering, vilket på sätt och vis också förlägger problemet hos honom själv. 

Ivan säger: “nej nej inte rasism inte rasism det bara som liksom man känner inte igen och det 

såklart man blir lite försiktigt”. Han försvarar bemötandet genom att vara förstående och 

menar att man ofta blir reserverad inför nya främmande situationer. 

Sekander är den av intervjupersonerna som själv menar sig ha upplevt både indirekt och 

explicit främlingsfientlighet och rasism och som också kopplar mycket av sitt utanförskap till 

detta. Han berättar om eleverna på naturbruksgymnasiets sätt att bemöta honom och de övriga 

nyanlända eleverna: 
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De tittade snett, pratade bakom våra ryggar, nån gång kanske kastade snö, de pratade inte med 

mig/oss. Det var väldigt uppdelat. Då var jag väldigt förvånad, jag hade nyligen kommit till Sverige, 

och förstod inte varför svenskarna var så aviga. Jag hade aldrig hört talas om rasism innan jag kom 

till Sverige 

Han hade inte hört talas om rasism tidigare och var uppriktigt förvånad. Det var de andra 

eleverna i förberedelseklassen som informerade honom om inställningen hos skolans övriga 

elever: “de gillade inte så mycket invandrare där () dom pratade bara med varandra inte med 

mig”. Sekander ger vidare uttryck för att också ha mött mera implicit främlingsfientlighet 

exempelvis genom undvikande bemötande eller bara bortvända blickar. Han säger: “nästan 

ingen vill ta kontakt med mig, och det har resulterat i att jag själv också är reserverad när jag 

bemöter ’vanliga’ svenskar.” 

Konklusion 

Varken Ivan eller Sara menar sig ha blivit utsatta för vare sig främlingsfientlighet eller rasism 

men berättar samtidigt om tydliga situationer där de kränkts med mer eller mindre uttalad 

anknytning till sitt invandrarskap. Båda talar om detta i relation till bemötande där de på olika 

sätt blir utstötta och förvisade. Anmärkningsvärt är att de inte betecknar detta som varken 

främlingsfientlighet eller rasism. Något som skulle kunna indikera att de inte till fullo känner 

till omfattningen av begreppens betydelse, eller att de helt enkelt väljer att inte benämna det 

inom denna kategori då det ytterligare bekräftar en redan befintlig känsla av utanförskap. 

Samtidigt i och med dessa beteckningar läggs också ansvaret för dessa kränkande bemötanden 

i händerna på någon annan. Istället väljer både Ivan och Sara att projicera orsaken på sig 

själva som individer. Ivan genom acceptans samt förståelse kring sin “annorlundahet” i 

relation till “svenskarnas” reserverade attityder gentemot honom som främmande. Sara tar på 

sig ansvaret genom att inte fullt ut ha anpassat sig efter de svenska kraven, något som 

förmodligen löser sig med tiden då hon mer och mer kommer att assimileras. 

Tom däremot som menar att han mött främlingsfientlighet i relation till andra invandrare, 

positionerar sig snarare i ett överläge i förhållande till de som kränker honom: “vem bryr sig 

om dom () jag ska bara fortsätta em jag är bättre än dom liksom ().” Det vill säga, han har i 

och med sin position förmågan att skaka av sig detta och göra tydligt att han står fast och inte 

kommer att vika sig. Han kommer att fortsätta precis som vanligt. Han behöver inte bekräfta 

sig i relation till dem vilket istället leder till att han kan positionera sig över dem genom att 

inte behöva hävda sig. Det är en inställning man kan inta då man inte upplever sig stå utanför 

samhället och dess normer. Han behöver inte trycka ner någon annan för att se sitt värde. Tom 
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tar genom sitt sätt att resonera inte på något sätt på sig skulden för denna typ av kränkande 

behandling. Han uttrycker att det inte är honom det är fel på utan tvärtom. 

Sekander kopplar tydligt sitt utanförskap och sin besvikelse över mötet med svenska skolan 

till begreppen främlingsfientlighet och rasism. Han är äldre än de andra tre och kan utifrån sin 

nuvarande situation se kopplingen mellan sitt aktuella utanförskap med segregation och 

kränkningar under skoltiden. Sekander har idag en insikt kring hur skillnader görs i samhället 

beroende på kulturell eller etnisk bakgrund. Dessa skillnader tycks leda inte bara till 

utanförskap och slutenhet, utan också till en slags förlamande passivitet och uppgivenhet över 

situationen. 

6.3. Utanförskap 

6.3.1. Delaktig eller exkluderad 

Tom upplever sig i hög grad vara en del av det svenska samhället men betonar vikten av att 

kunna hantera det svenska språket i relation till delaktighet. Citatet nedan kommer ur ett 

samtal kring en skala gällande delaktighet där tio står för hög andel delaktighet och ett för låg 

delaktighet: 

T: språk tycker jag jättejättejätteviktig 

I: så om du skulle flytande svenska då skulle du säga tie () eller 

T: om jag typ bara använt men det är mer mitt problem inte ss inte svenska samhällets fel - det är mitt 

fel att jaag inte använder språket () såå () jag vill utveckla mitt svenska jag vill träffa mer svenskar 

jag vill prata svenska () för att jag har inte gjort det i två år () så () och jag har planerat att jag vill vara 

här några år till så () varför ska jag inte lära mig svenska *ohörbart* jag vill ha mer svenska kontakter 

() också 

Tom uttrycker en önskan om att ha fler svenska vänner, inte egentligen för att han saknar 

vänner eller gemenskap utan snarare för att han planerar att stanna i Sverige några år till. Han 

vill därför fortsätta att utveckla sin svenska, ett uttalande som vidare signalerar att det är 

Sverige som gäller just nu men förmodligen inte för all framtid.  

Sara säger “jag kan inte säga att jag är nånstans helt delaktig”. Hon exemplifierar genom 

arbetsmarknaden då hon mött arbetsgivare som inte velat anställa henne på grund av att hon 

bär slöja samt att hon under gymnasietiden upplevt att hon fått sämre betyg på grund av 

olämplig klädsel.  

såna saker som gör mig att jag inte känner mig helt hundra procent delaktig i samhället () ju längre 

man lever desto mer knep man lär sig och hur man anpassar sig egentligen 
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För att uppnå full delaktighet säger Ivan: 

att ööö jag måste bli perfekt () på alla sätt det gäller själva språket att jag måste förminska bryta på 

svenska säga på vanligt sätt att uttrycka mig prata asså att liksom imitera mig som en svensk men det 

tar jättelång tid oo jag tänker mig så här när jag kommer att nå mitt mål det blir jättegammal som jag 

liksom blir inte intresserad det liksom jag kan säga att det skulle ta hela mitt liv  

Ivans svar indikerar en tydlig känsla av att behöva bli “svensk” för att vidare få tillgång till 

samt känna delaktighet inom samhället. Hans ordval “imitera mig som en svensk” signalerar 

något som han ofta återkommer till, han kan aldrig bli svensk utan bara bli “som” en svensk.  

För Sekander handlar delaktighet om nätverk, ett umgänge med “svenskar” men också 

sysselsättning. Det är två faktorer som han konstaterar att han i nuläget saknar med undantag 

för sin sambo och det umgänge som hennes familj innebär.  

Konklusion 

Både Sara och Ivan placerar sig i diskussionen kring delaktighet i ett tydligt underläge i 

förhållande till det svenska samhället då de menar att delaktigheten förutsätter en från deras 

sida assimilering. Intressant är att båda talar om delaktighet som något som ligger i framtiden, 

i periferin. För Ivan är det något näst intill omöjligt att uppnå och för Sara nåbart men ändå ett 

“problem” som hon hoppas att tiden kommer att lösa åt henne. 

Toms berättelse är intressant i relation till de av Ivans uttalanden som bland annat lyfter 

språkets betydelse, samt Sekander som betonar relationen till svenskar som centrala för 

känslan av delaktighet. Det blir också tydligt att språket i Toms fall inte har en avgörande 

betydelse då han faktiskt känner sig näst intill fullt delaktig trots att han inte till fullo 

behärskar det svenska språket. Att utveckla svenskan vidare blir för honom snarare en bonus 

än en förutsättning till delaktighet. 

6.3.2. Skillnader i förhållande till “svensken” 

För Tom är detta med att vara eller bli “svensk” inte riktigt en del av målbilden. Det verkar 

enligt honom vara fullt gångbart med en identitet som amerikan, en identitet som han också är 

stolt över. “You know americans are proud of america,” säger han. Tom resonerar kring 

skillnaden mellan svenskar och amerikaner på följande vis: 

T:  svenskar är ganska () closed inside dom typ () på busshållsplatsen dom har typ fem meter mellan 

varandra eh det tycker jag är ganska rolig () em men jag vet inte em () jag tycker om man går på 

bussen i usa o man sätter sig bredvid nån eh killen som sitter bredvid dig kanske ska börja prata med 

dig ehm men dom gör inte så här jag har märkt att dom är ganska () jag skulle inte säga kalla men () 
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I: introverta heh 

T: mm ganska () osocial tycker jag 

Han tycks se på detta “svenska beteende” med lite humor: 

eh jag har varit här och jag har eh jag ska använda ordet - integrerat mig och jag har blivit lite som 

alla andra här för jag har blivit lite såhär ee () osocial också om jag sitter bredvid nån så ska jag inte 

prata med folk för jag vet att de skulle inte prata med mig () eller dom ska kolla på mig konstigt - eh 

varför pratar du med mig känner jag dig 

Tom har i diskussionen en förmåga att distansera sig när han ser på den svenska kulturen. Han 

är amerikan men kan till exempel skämta kring ett eventuellt besök i Irak då han nog skulle 

välja att presentera sig som svensk. I jämförelsen mellan honom som amerikan och 

“svenskar” lyfter han fram svenskar som introverta och osociala, en framtoning som skiljer 

svensken från den utåtriktade och kontaktsökande amerikanen. 

Sara lyfter utseendet som en tydlig skillnad som också leder till orättvisor inom bland annat 

arbetsmarknaden på grund av slöja och utländsk härkomst.  

Ivan beskriver känslan av att som icke svensk hela tiden behöva bevisa att man duger inför 

andra. 

om man vill om man vill bli riktigt svensk då måste man födas i landet om man är invandrare och 

man kommer lite för gammalt att undvika att man kommer att bryta kommer inte tänka som en 

svensk det blir ännu svårare men jag accepterar det för att det som gäller så att vad man kan göra av 

det man måste visa hela tiden vad man vad man vad jag är bra på faktiskt jag är inte så sämst jag är 

inte så dåligt alltså jag är bara som en van som dom andra det bara som jag är inte svensk 

Ivan berättar: 

men som eeem jag har en jag har en kompis hans mamma från england och hans pappa är kurd nej 

syrian men han vet inte själv vem är han vilken identitet det är lite svårt för honom. () men () han ser 

ut som svensk han sa själv att han är invandrare och jag tänker så här varför han sa det varför han är 

lite stolt över att han är har eee etnisk etnisk bakgrund ja kan inte fatta varför han gjorde så 

Ivan har en kompis som är född i Sverige vars mamma kommer från England och pappa är 

Syrian. Han skulle enligt Ivan rent utseende- och språkmässigt kunna passera som svensk men 

påstår själv inför andra att han är invandrare. Något som för Ivan är helt ologiskt. Kompisen 

har till skillnad från honom själv möjlighet att på egen hand positionera sig, men att han då 

väljer att kalla sig invandrare istället för svensk förbryllar Ivan. 
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Konklusion 

De olika deltagarna lyfter fram olika uppfattningar som på många sätt skiljer sig åt, men ändå 

finns en röd tråd som knyter samman de olika berättelserna. Analogin ligger i att alla 

uppfattningar är kopplade till intervjupersonernas olika erfarenhetsramar, upplevelser och 

möten inom det svenska samhället och bygger på situationer de själva mött. Toms upplevelse 

handlar till skillnad från de andra tre inte om orättvisor, diskriminering, 

mindervärdighetskomplex och kommunikationssvårigheter, utan snarare som en social olikhet 

mellan två olika kulturer. Ivan och Sara betonar istället skillnader som att de behärskar det 

svenska språket sämre än infödda svenskar som central. Sara talar om utseende som en 

skiljefaktor, något som vid flera tillfällen inneburit negativa följder och stigmatiserande 

utanförskap samt främlingsfientlighet. Det är intressant att Ivan och Sara snarare lyfter 

skillnader med ett bristfokus riktat mot dem själva som individer, kontrasterat Toms berättelse 

som snarare rymmer en viss kritik gentemot det svenska samhället. 

6.3.3. Möjliga positioner i framtiden 

Tom ser dörrar stå öppna inför utbildningar, arbete och bosättning runt om i världen. Han ska 

bara ge det lite tid och komma på vad han verkligen vill. För Tom behöver inte definitionen 

av honom själv ändras eller anpassas. När han ser på framtiden är det utifrån en position som 

ung vuxen med många valbara alternativ.  

Sara planerar att söka högre studier på universitetsnivå och ser ljust på framtiden, “det kan 

bara bli bättre” upprepar Sara när vi ställer frågor angående framtidsplaner. “Ju längre man 

lever desto mer knep man lär sig och hur man anpassar sig egentligen” säger hon. Hon tror 

inte att samhället kommer att ändra sig men däremot menar hon att hennes anpassning till den 

svenska kulturen kommer att göra framtiden enklare. 

Ivan menar att hur framtiden ter sig inte enbart ligger i hans händer. Olika omständigheter är 

med och påverkar, omständigheter vilka han helst inte pratar om utan menar är privata. Hos 

honom finns en stor osäkerhet och en misstro till sin egen förmåga i relation till framtida 

studier: 

jag tänker inte på universitetet för att man måste plugga jättelångtid och jag orkar inte eller  

asså eller det rätt att säga jag är inte så duktig att plugga på universit () för att jag vet mina olika 

förmågor 
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Man måste inse sina begränsningar menar Ivan vidare och säger att det inte är frågan om en 

rädsla över att misslyckas. Han planerar inte vidare studier då han redan vet att han inte 

kommer att klara det. Vad gäller drömmar säger Ivan: 

aaam jo jag har flera drömmar men framförallt att skaffa ett jobb hitta en rätt tjej mmm att hyra en 

lägenhet att jag kan klara mig på min egen ((inkomst)) jag ställer ingen hög krav på men som det inte 

som alls som jag bestämde det liksom att det beror på vad det är som händer runt omkring mig 

Han har drömmar precis som många andra, inget extra ordinärt. Han drömmer helt enkelt om 

ett “vanligt” liv, att träffa den “rätta”, skaffa ett boende och att ekonomiskt kunna stå på egna 

ben. Samtidigt är framtiden begränsad till omgivningens ramar och restriktioner, något som 

Ivan tycks ha valt att acceptera. 

Hos Sekander kan en viss uppgivenhet inför framtiden utläsas snarare än den acceptans och 

underkastelse som Ivan uttrycker. Sekander har under våra samtal aldrig gett uttryck för att 

vilja bli sedd som en svensk. Det han däremot längtar efter är att få en möjlighet att vara med 

på lika premisser, att få arbeta och att bli bemött med respekt av medmänniskor snarare än 

främlingsfientlighet och utanförskap. Sekander har sökt mängder av arbeten och börjar känna 

sig less på att inte någonsin bli kallad till intervjuer. Känslan av otillräcklighet och 

uppgivenhet hänger lite i luften när vi talar om att ta upp studierna igen. Han berättar att han 

varit och tittat på folkhögskolor och även sökt vid något tillfälle, men att det hittills inte blivit 

av. Det finns en rädsla för att återigen misslyckas med studierna:  

aa ja har ente () tänkt så mycket () fast ja tänker bara att bli klar med den här gymnasiet utbildningen 

() asså skolan eeh att få nån () eeh *suck*() betyg att jag har klarat skolan i första hand () o sen får vi 

se hur mycke hjärnan funkar *skratt* () om man kan gå vidare () klara de eller ente sååå () asså man 

har inte läst så mycket i skolan () eller läst o sen blev de såhär - såå hjärnan kommer inte () funka så 

bra som dee har gjort förut - asså utvecklas ente såå bra () man måste ju fortsätta hela tiden o läsa () 

att den ska utvecklas () så vi får se () jag har mycke såå  sto-*skratt*-opp i min i mitt () liv () så får se 

hur mycke jag klarar o läsa 

Han har en egen teori om att det kan vara svårt att börja studera igen som vuxen eftersom man 

kommit ur vanan att studera och att hjärnan inte behövt anstränga sig på det sättet på ett tag så 

blir det svårare.  

Konklusion 

Sara och Tom har det gemensamt att de båda ser framtiden som ljus och har en positiv bild av 

sin egen förmåga i relation till framtidsplaner. Samtidigt är premisserna kring respektive 
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positionering vitt skilda hos dem. Sara som någon som anpassar sig vartefter och därför 

kommer få en bättre tillvaro i framtiden. Framtiden är ljus då den innehåller många lösningar 

på nuvarande problem. Tom talar om en framtid utifrån ett säkert dagsläge där han redan nu 

står stadigt på marken. Framtiden är helt enkelt en förlängning av nuet.  

Ett annat mer osäkert uttryck uppfattar vi hos Ivan och Sekander, där de båda uttrycker en mer 

tveksam och maktlös inställning till framtiden. Detta ser vi som en slags skyddsbarriär för att 

försvara den rädsla som finns att misslyckas eller bli avvisad. Efter de avvisningar de så 

tydligt mött både från samhället, skolan och övriga elever på olika sätt förloras makten över 

den egna positioneringen och de upplever sig befinna sig utanför gemenskapen, utanför 

“vi:et” och samhällets normalitet.  
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7. Diskussion 

Diskussionskapitlet innehåller en metoddiskussion där vi motiverar våra olika val samt 

relaterar till hur dessa kan ha påverkat studiens resultat. Resultatdiskussionen innehåller 

fördjupade resonemang utifrån forskningsresultaten i relation till tidigare forskning. 

Avslutningen innebär en kort sammanfattning av vilka slutsatser denna studie har bidragit till 

och vi resonerar kring vad som ytterligare behöver omforskas. 

7.2. Metoddiskussion 

Valet av metod i en studie är alltid relevant att diskutera. Det mest centrala är att 

forskningsämnet och syftet harmonierar med metodvalet. När ämnet som ska undersökas rör 

olika aspekter av mänskliga erfarenheter och upplevelser är samtalet genom intervjumetoden 

lämplig. En medvetenhet om att kvalitativa intervjuer sällan möjliggör undersökande av 

skillnader mellan grupper, eller på andra sätt prövande av hypoteser i likhet med mer 

positivistisk, experimentell forskning är viktig att ha (Denscombe 2000; Kvale, Brinkmann 

2014). Vi avser inte att generalisera kring någon allmängiltig förklaring kring hur alla sent 

anlända elever upplevt sitt skolmottagande och format sin identitet utifrån det, utan ämnar 

snarare förmedla fördjupade perspektiv samt förståelse för hur några ungdomar upplevt sitt 

skolmottagande och hur de utifrån det haft möjlighet att positionera sig, samt diskutera 

berättelserna i relation till en vidare kontext. 

7.2.1. Validitet och generaliserbarhet 

Vad gäller en studiens möjlighet att generalisera över studiens gränser och tala om ytterligare 

fall än de som undersökts, finns det ett antal faktorer som inverkar. Staffan Larsson (2005) 

skriver om det heuristiska värdet som ett kriterium för validitet. Läsaren ska med andra ord 

kunna övertygas kring den bild av verkligheten som speglas genom studien, vidare hänvisar 

han till Stake som benämner detta som “naturalistic generalisation” (Larsson 2005, s 19). 

Fejes och Thornberg (2012) talar istället kring generalisering i fråga om när, var, hur och för 

vilka forskningsresultaten skulle kunna vara användbara. Inom den kvalitativa forskningen 

kan med andra ord analytiska, alternativt situerade generaliseringar göras. Det förstnämnda 

innebär att forskningsresultat ses som vidare perspektiv snarare än definitiva sanningar. Det 

andra alternativet innebär att överväganden görs angående när eller i vilka situationer delar av 

ett forskningsresultat kan tillämpas. Inom både analytiska och situerade generaliseringar 

betonas vikten kring läsarens roll som forskningskonsument. Läsarens medvetenhet kring var, 

när och hur forskningsresultat kan tillämpas på individuella situationer är helt avgörande för 
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kvaliteten inom dessa tolkningar (Fejes, Thornberg 2014). Denna studies syfte är att belysa 

upplevelser och fokus ligger vid att skapa perspektiv samt ökad förståelse kring sent anlända 

ungdomars situation. Resultatet blir därmed inte generaliserbart utifrån en allomfattande 

kontext, då studien är begränsad till fyra informanters upplevelser. Dock kan den sägas vara 

tillämpbar i en ekvivalent kontext, där den rent analytiskt blir generell utifrån ett situerat 

sammanhang. En situerad generaliserbarhet blir aktualiserad och tillämpbar i de fall då en 

liknande kontext upplevs. Alltså menar vi att exempelvis lärare som arbetar mot den i studien 

aktualiserade gruppen kan få fördjupad förståelse och kunskap om hur sent anlända elevers 

upplevelser påverkas av bemötandet och den interkulturella pedagogiken de möter i skolan. 

Man skulle också kunna fundera kring hur det studien påvisar gällande bristen att 

undervisning tar sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter och kunskaper är en mer generell 

problemsamling. Är detta en generell problematik som genomsyrar hela skolväsendet, ej 

specifikt riktat mot gruppen sent anlända elever? Vad får det för konsvekenser då skolan 

misslyckas med att utforma utbildningen i förhållande till tidigare erfarenheter? Det riskerar 

att göra så att skolan blir en plats som passar för de elever som kommer in där med ”rätt” 

erfarenheter och bakgrund.   

7.2.2. Urval och intervjumetod 

Trots ett brett och idogt sökande fann vi det svårt att hitta personer som befann sig inom 

urvalsgruppen och som var villiga att ställa upp för intervju. Angående nationaliteter hade vi 

inga specifika kriterier. Vi lät de subjektiva urvalen utifrån åldersspecificeringen få styra och 

ansåg utöver den faktorn att slumpen fick avgöra spridningen av nationer som 

representerades. Väldigt intressant blev det dock med en informant med ursprung från USA 

kontrasterat till informanter från Turkmenistan, Somalia och Afghanistan. Vi hade inte innan 

vi genomfört intervjuerna haft intentionen att jämföra utifrån ursprungsland, men märkte 

genom arbetets gång att resultatet påvisade dessa kontraster. Vi blev tvungna att, utan att göra 

sanningsanspråk, visa på olikheterna i bemötande som ursprungslandet i det här fallet verkar 

inverka på.  

Den enda kvinnan vi kom i kontakt med som var intresserad, bodde så pass långt bort att en 

fysisk träff blev omöjlig och då hon inte hade tillgång till dator fanns heller ingen möjlighet 

till videosamtal. En telefonintervju blev därför kvar som enda alternativ, det blev därför två 

telefonintervjuer med henne. Dessa telefonintervjuer fick en mer strukturerad form, i 

jämförelse med de fysiska träffarna som förflöt mer ostrukturerade likt samtal. Orsaken till 

detta kan vara just att det är svårare att hålla en dialog när man inte ser varandra, speciellt då 
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man inte känner varandra. Att man dessutom befinner sig i en uttalad intervjusituation gör 

också att en förväntan finns att intervjuaren styr samtalet och den intervjuade förväntas 

besvara frågorna. Trots två telefonsamtal märkte vi under analysen att materialet utifrån dessa 

intervjuer var svårare att finna samma djup i, vilket kan bero på att vi gått miste om det 

sociala samspelet som ett fysiskt möte innebär. Vi kunde inte på samma sätt relatera det hon 

sagt med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Likaså blev de små nyanserna i andhämtningar, 

pauser, små skratt etc. svårare att lägga märke till vid transkriberingen, då vi inte kunde få 

minnesbilder av samtalet kopplat till en fysisk person och miljön som samtalet pågick i. 

Transkriberingen innehåller flertalet notiser om “ohörbart”, då hon också pratade väldigt 

snabbt, vilket också kan antas ha förstärkts över telefonlinjen. Ytterligare en aspekt är att hon 

genom den uteblivna fysiska kontakten också hade svårare att förstå oss och våra frågor. Det 

blir tydligt att det vid intervjuer med informanter som inte har svenska som förstaspråk är en 

fördel att träffas personligen. Att just detta var situationen med vår enda kvinnliga informant 

ser vi som beklagligt för vårt resultat och vidare slutsatser och är definitivt en situation som 

bör undvikas i framtida studier för att uppnå större validitet i frågan.  Det som vi ändå kan se 

som positivt med telefonintervjuerna är att vi undvek den maktobalans som kan råda med två 

intervjuare och en informant.  

7.2.3. Vår roll som forskare 

Viktigt att ta hänsyn till inom kvalitativt inriktad forskning är att den rekonstruerade 

berättelsen som berättats av intervjupersonen aldrig kan reproduceras, utan enbart 

rekonstrueras återigen. Det blir därför relevant att fråga sig vad det är intervjupersonen 

konstruerar. Vad man i en viss situation väljer att berätta om sig själv är i stort beroende av 

den position som man just då befinner sig i (Wigg 2008). 

Samtidigt blir det i denna diskussion relevant att reflektera över vår roll som forskare inom 

kontexten. Vi går in och gör ett urval, en studie och undersöker vad som konstruerar 

utanförskap och definierar människor utanför normaliteten vilket också vidare bekräftar 

positionen som ”avvikande” (Gruber 2007). Samtidigt bör vi också vara högst medvetna om 

vår egen position i förhållande till studien. Vi är uppfostrade och hemmahörande inom det 

som kan uppfattas som västerländsk norm, västerländskt samhälle och skolsystem. Vi tror oss 

vara medvetna om vår egen förförståelse och är utifrån vår majoritetsposition villiga att ge en 

minoritetsgrupp röst ur ett förmodat underläge. Risken att vi, i likhet med Gruber (2007), 

genom att synliggöra utanförskap och skillnader också förstärker och omkonstruerar dem som 

sanningar, som något som borde vara, medan utgångspunkten egentligen är den helt motsatta. 
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Gruber poängterar att i samma stund som man intresserar sig för hur skillnader konstrueras, 

bör också en medvetenhet finnas om hur man samtidigt bekräftar den dominerande och 

normerande svenskheten. Detta kan även vi inse när vi ser tillbaka på vår undersökning, då vi 

fokuserat dessa skillnader och bekräftat hur personerna upplevt sig bli behandlade i 

förhållande till just denna norm. Det vi gör när vi på detta sätt fokuserar på vad som 

positionerar informanterna i underläge och letar efter skillnader, är att vi samtidigt bekräftar 

och förstärker skillnaderna i förhållande till något annat, till en förmodad norm. Vi vill med 

denna studie allt annat än att förstärka skillnaderna och återkonstruera “vi:et och dom:et”, 

snarare menar vi att bekräfta det tidigare forskning visar om skillnader och ge eleverna en 

starkare röst i att få dela sina upplevelser av upplevt utanförskap. 

Forskaren kan inte förändra sina personliga identiteter, men kan vara medveten och förhålla 

sig neutral till intervjupersonens svar under intervjun. Svaren kan påverkas utifrån faktorer 

som kön, ålder, etnisk bakgrund och det finns alltid risker att intervjupersonen i en trängd 

situation svarar utifrån vad den tror att forskaren vill höra (Denscombe 2000). Vilken 

påverkan på berättelsen har det exempelvis att en av oss författare har en personlig relation 

med en av informanterna? Kan det hända att hans svar påverkats av lojalitetsaspekter och 

därför inte framförts på samma sätt som om vi var helt obekanta? Av hänsyn till denna 

relation har vi valt att låta den andra av oss vara huvudintervjuare i just denna intervju. Men 

vi kan inte bortse från att resultatet i studien kan ha påverkats av relationen. Samtidigt finns 

andra nämnvärda situationer som av naturliga skäl uppstår i möten med människor, speciellt 

då man inte sedan tidigare känner varandra. Ett exempel är Ivan som ett par gånger under 

samtalet avgränsade vissa svar med att tala om att det var svårt eller privat. En avgränsning 

vilken naturligtvis informanten har rätt till men som också påverkar det vidare resultatet inom 

studien. Överlag upplevde vi dock att vi fick god kontakt med informanterna speciellt de som 

vi personligen träffade. Livsberättelsemetoden och ett begränsat antal informanter gav oss 

också möjlighet att göra djupintervjuer vilket resulterade i ett djupgående intervjumaterial.  

7.3. Resultatdiskussion 

Vi talar ofta om vårt land och den svenska skolan i terminologier som ”mångkulturell” och 

”etnisk mångfald” samt stor ”kulturell pluralism”. Inte sällan beskriver vi också skolan som 

en inom samhället viktig integrationsarena. Integrationsbegreppet innebär att skilda enheter 

förenas och tillsammans bildar en helhet (NE), en definition som stämmer väl överens med 

skolan som kulturell mötesplats, men som inte helt enkelt fogas samman med bilden av skolan 

som fostrande arena buren av en generell eurocentrisk norm. Här finns en tydlig dragkamp, 
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där skolans fostrande uppdrag på många sätt är oförenligt med bilden av en mångkulturell 

skola med tonvikt mot kulturmöten och integration. Risken är istället att skolan genererar 

implicita assimilerande tendenser riktat mot minoritetselever. En skola med assimilerande 

intentioner hamnar lätt i ett positionerande förhållande gentemot minoriteter. Skolan med en 

formell fastslagen rätt att tillämpa makt, vilken därmed har tolkningsföreträde samt positionen 

att definiera vad och vem som ingår i den svenska normen. 

7.3.1. Skolan tenderar att segregera 

Skolinspektionen (2009) visade i sin rapport att nyanlända elever oftast placeras i 

introduktionsklasser tämligen oreflekterat, vilket överensstämmer med vårt resultat där alla 

deltagare omedelbart placerats i förberedelseklass. Även Gruber (2007) beskriver hur hon 

genom sin etnografiska studie möter en rad olika beskrivningar, tankegångar och 

kategoriseringar av elever. Resultatet visar att det fanns en tydlig benägenhet av att sortera 

eleverna inom diverse fack. Syftet med förberedelseklassen är att just förbereda eleverna inför 

vidare studier i ordinarie klass (Skolverket 2014), alltså förutsätter en sådan förberedande 

utbildning också att eleverna sedan integreras i en ordinarie klassverksamhet.  

Förberedelseklass –  trygghet eller utanförskap 

Resultatet visar att två av deltagarna upplevde isoleringen i förberedelseklassen som en 

trygghet. Sara talar om tiden inom förberedelseklassen som den “bästa tiden”, även Sekander 

beskriver förberedelseklassen som en trygg oas i en annars fientlig miljö. Ivans upplevelse är 

en annan, han upplevde den långa tiden inom förberedelseklassen som segregerande och 

utpekande. Dessa kontrasterande upplevelser är intressanta att reflektera över i förhållande till 

skolans integrerande uppdrag. Wigg (2008) talar om två olika typer av nätverk det strukturella 

och det personliga. Där omfattas det strukturella nätverket av samhälleliga institutioner, 

exempelvis skolan och det personliga nätverket innefattas av vänner och familj. Att både Sara 

och Sekander upplevde en sådan trygghet i den isolerade förberedelseklassen signalerar en 

rädsla och en oro inför den övriga verksamheten, den segregering som rent konkret och 

fysiskt redan finns blir ytterligare bekräftad då eleverna ännu mera söker sig bort. En tendens 

som även visar sig i samhället i stort vad gäller segregation där olika grupper söker 

gemenskap isolerat från det övriga samhället (Wigg 2008). Ivan känner trots en känsla av 

gemenskap inom förberedelseklassen en längtan av att få komma ut och bli en del av skolans 

övriga gemenskap men nekas gång på gång, ett avslag som signalerar ett direkt och konkret 

utanförskap. 
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Skolan som strukturellt nätverk (Wigg 2008) misslyckas genom detta med sitt integrerande 

uppdrag. Den sociopolitiskt överordnade hierarkin som skolan utgör (Borgström 2012; 

Messing 2012) tycks snarare segregera elever från olika kulturella bakgrunder. Trots att Sara 

och Sekander inte hade etniska landsmän i sina respektive förberedelseklasser, upplevde de 

ändå en trygghet tillsammans med andra “invandrare” då de bemöttes av en större tolerans 

och mindre mått av misstänksamhet i den gruppen. De personliga nätverk (Wigg 2008) som 

förberedelseklassen innebar, genom kontakter med andra invandrare i delvis samma situation, 

blev en trygghet, som de inte upplevde på samma sätt när de mötte svenskar. Då de istället 

kände sig annorlunda och avvisade. Dessa upplevelser indikerar att skolorna återigen 

misslyckats med den interkulturella pedagogiken, att lyfta mångfalden (Messing 2012) och att 

inkludera utan att exotisera (Obondo 2012). En intressant skillnad mellan Sara och Sekander i 

förhållande till Ivan, är de olika sociala kontexter som personerna i detta fall befinner sig i 

utanför skolan. Både Sekander och Sara är omgivna av ett stort nätverk av släkt med rötter i 

respektive hemländer, medan Ivan från start inte haft någon från sitt ursprungliga hemland att 

varken relatera till eller luta sig mot. Han uppvisar istället en stor angelägen om att ta sig in i 

det svenska samhället och bygga ett nytt liv för sig själv, vilket kan kopplas till de obefintliga 

personliga nätverken. 

Integrerad ämnesundervisning 

Den integrerade ämnesundervisningen som Sekander och Tom relativt snabbt fick delta i 

upplevde de väldigt olika. Tom beskriver mötet med den allmänna undervisningen positiv och 

stimulerande, han kände sig välkommen och blev väl mottagen. Sekanders upplevelse av den 

integrerade ämnesundervisningen är den omvända, han upplevde i och med detta ett 

stigmatiserande utanförskap där främlingsfientlighet blev en realitet. Toms på många sätt 

enkla väg in i det svenska samhället hade varit relativt simpelt att förklara genom hans 

tillgängliga engelska, något som vidare innebar möjlighet till direkt kommunikation. Även 

hans bakgrund inom ett skolsystem som bygger på västerländska normer och traditioner hade 

varit ytterligare en enkel förklaring. Dessa aspekter blir dock problematiserade genom 

Sekander som har sitt ursprung i Afghanistan, men är uppväxt i Indien. Han har i stort sätt 

samma skolbakgrund i fråga om ett västerländskt skolsystem och kommunikativa möjligheter 

vad gäller tillgänglig engelska som Tom, men upplever sig ändå inte ha givits samma 

möjligheter till integration. Genom dessa två kontrasterande berättelser synliggörs en konkret 

skillnad vad gäller bemötande beroende på deltagarnas nationalitet. Tesfahuneys (1999) 

resonemang kring den så kallade monokulturella skolan där vit, manlig och västerländsk är 
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rådande norm tycks i detta fall realiseras. Genom att den vita amerikanen tas upp i gemenskap 

och närmast hyllas, medan en elev med ursprung från Afghanistan/Indien tycks möta ett reellt 

utanförskap förverkligas skillnader. Tesfahuney menar att det västerländska 

utbildningssystemet fungerar som ett verktyg i att upprätthålla inte minst segregering av 

etniska minoriteter. I denna studie med litet underlag kan dessa tendenser utläsas. Samtidigt 

kan vår studie vidare stödja sig på tidigare studier, vilka också visar hur minoriteter 

särbehandlats, bland andra Gruber (2007) och Parszyk (1999) som visat detta genom barn och 

ungas egna upplevelser i skolan. Andra studier har genom undersökningar av pedagogers 

uppfattningar och diskursen i skoldokument bekräftat liknande sätt att göra skillnad och att 

“andrafiera” utifrån kulturell bakgrund (Obondo 2012; Messing 2012; Borgström 2012; 

Brantefors 2011). Ytterligare en aspekt vilken är viktig att lyfta i sammanhanget är de båda 

deltagarnas ålder då de kom till Sverige. Tom var femton år vid ankomsten medan Sekander 

var sjutton, något som möjligen också spelar roll i förhållande till deltagarnas respektive 

upplevelser samt möjligheter. Detta med tanke på att sent anlända elever är en extra utsatt 

elevgrupp som har svårare att klara studierna och bli en del av det svenska samhället 

(Myndigheten för skolutveckling 2005). Samtidigt visar också stödmaterialet från 

Myndigheten för skolutveckling (2005) att grundskolor var bättre rustade för och hade en 

högre kompetens kring mottagande av elever än vad gymnasieskolor hade. Ett resultat som 

tydligt visar att det finns ett åldersrelaterat samband i förhållande till mottagandets kvalitet 

och därmed också vidare förutsättningar.  

Västerländsk skolbakgrund 

En utredningsgrupp i Utbildningsdepartementet föreslår att en maxtid inom förberedelseklass 

ska införas på ett år eller vid synnerliga skäl två år då just verksamheten skall fungera 

förberedande och inte vara en permanent lösning (Skolverket 2014). Gemensamt för både 

Tom och Sekander var det engelska språket samt en skolbakgrund som båda bygger på en 

västerländsk grund. Anmärkningsvärt är vidare att det just är dessa två deltagare som inom 

några månader ges möjlighet till ämnesundervisning samt delaktighet i övrig verksamhet trots 

att de övriga två deltagarna, Ivan och Sara undervisats minst lika många år i sina respektive 

hemländer. Intressant är också detta i förhållande till att i stort sätt inga, alternativt marginella 

kartläggningar gjorts inom ämneskunskaper i något av fallen. Ändå utgår man ifrån att de två 

elever vilka har sin skolbakgrund inom västerländsk skola har tillräckliga ämneskunskaper för 

att kunna delta i övrig undervisning och de övriga två inte.  

Att inte få gå i gymnasiet  
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För Ivan var tiden i förberedelseklassen lång och upplevdes på många sätt segregerande. Han 

uttryckte gång på gång en tydlig önskan om att få delta i skolans övriga verksamhet men blev 

många gånger nekad. I två av fallen har möjlighet till egna gymnasieval realiserats, medan det 

i två fallen inte gjorts. Sekander och Ivan säger själva att de tydligt framfört sin vilja till 

lärare, men bemötts av nekande svar, Sekander på grund av ålder, Ivan beroende av bristande 

språkkunskaper. Wigg (2008) talar om det problematiska när människor inom institutionen 

upprätthåller strukturer och därmed också står som representanter för något annat än bara sig 

själva. Lahdenperä (2012) talar om maktstrukturer som finns på en övergripande och 

strukturell nivå inom samhället, samtidigt som de också bärs upp av oss människor, genom 

institutioner och människors agerande. Dessa konkret utsagda avslag från enskilda personer 

inom skolans verksamhet är viktiga att även förstå som symboler i ett större sammanhang. 

Både Ivan och Sekander ser tillbaka på den svenska skolans bemötande med stor besvikelse. 

Utanförskap och otillräcklighet är känslor som präglar deras berättelser. Det komplexa 

sambandet mellan makt och utbildning som Tesfahuney (1999) beskrivit där den 

mångkulturella skolan snarare ses som en “minoritetsutbildning”, vilket leder till en 

andrafiering och en utpekning av minoriteter, blir i studien exemplifierat.  

Att börja från början  

I Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) framhålls att gällande 

introduktionen är det väsentligt att elevens tidigare skolerfarenheter tydligt kartläggs och följs 

upp. Individuell planering och kartläggning av eleven ska fokusera i första hand på kunskaper 

och styrkor, inte på eventuella brister och svagheter (Skolverket 2008). Den kartläggning som 

görs kring eleverna är ofta begränsad till elevens kunskaper inom det svenska språket vilket 

redan från början signalerar en tydlig bristfokusering (Skolinspektionen 2009). Resultatet i 

denna studie bekräftar i stort Skolinspektionens konstaterande kring bristfälliga 

kartläggningar i förhållande till elevernas förkunskaper. Inga av deltagarna upplevde att man 

gjorde några omfattande kartläggningar i frågan. Att kartläggningen uteblir lämnar endast 

utrymme för spekulationer och antaganden kring elevernas kunskaper. Lättast tycks för skolan 

då vara att börja från början där elevernas bristande kunskaper i svenska fokuseras. Både Sara 

och Ivan fick under sina första två år nästan uteslutande fokusera på svenskaundervisning, 

medan ämnesundervisning först blev aktualiserat då kunskaperna i svenska ansågs tillräckliga. 

Pauline Gibbons (2013) talar om att det för andraspråkselevers möjligheter att förstå sin 

livsvärld är avgörande att de också får aktivera tidigare intellektuella och språkliga redskap i 

sin utbildning. Engelskan blev för både Tom och Sekander ett verktyg inför att vidare tillägna 
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sig ämneskunskaper men också en kanal som gav dem möjlighet att förmedla sina aktuella 

kunskaper i förhållande till olika ämnen. Trots riktlinjerna i allmänna råd (Skolverket 2008) 

ligger undervisningens fokus inom just det språk som Ivan och Sara inte behärskar, samtidigt 

som de fråntas rätten att tillägna sig ämneskunskaper vid sidan av språkinlärningen, vilket 

även omöjliggör för eleverna att visa sina förmågor. Parszyk (1999) visar dessutom att 

självbilden och identitetsformeringen påverkas av ett erkännande eller icke-erkännande i 

skolan. Att behöva börja från början samt fokusering kring brister fråntar eleverna en del av 

sitt jag. Detta blir extra påtagligt i fråga kring sent anlända ungdomar vilka har en 

förhållandevis större repertoar av erfarenheter med sig in i den svenska skolan än yngre 

nyanlända elever. 

En skola för alla blev en skola för andra  

En intressant om ändock oväntad parallell i sammanhanget är diskussionen kring 

funktionsnedsättningar i relation till skolans mottagande av sent anlända elever. Varken Sara 

eller Ivan gavs möjlighet att använda sitt hemspråk som resurs i skolan något som resulterat i 

stora kommunikativa problem och begränsningar inom skolmiljön. Då skolan söker lösning 

på avvikelsen genom en segregerande och exkluderande skolform erinrar den samtidigt om 

60-talets skola för alla som gjorde undantag för de som inte ingår inom den allmänna normen 

(Engström 2003). Även i detta fall kan segregering och utanförskap också ses som sociala 

konstruktioner inom vårt samhälle. Genom kategorisering och exkludering från den allmänna 

utbildningen konstruerar skolan en segregation och ett tydligt utanförskap, vidare skickar 

detta genom skolans metakommunikation implicita signaler till minoritetselever gällande 

förmåga eller snarare bristande förmåga kring teoretiska ämnen (Parszyk 1999). Skolan 

skapar med sitt fokus och sin bristande anpassning vad gäller miljö och pedagogik en 

mångfald funktionsnedsättningar som inte hade behövt finnas (Engström 2003). Jämförelsen 

mellan bristande språkliga kunskaper och funktionsnedsättningar pekar på hur den omgivande 

kontexten, alltså miljö och pedagogik, borde kompensera för att möjliggöra individuell 

anpassning istället för att skolan skapar ett nytt funktionshinder vilket resulterar i segregering 

från normaliteten. 

Då Ivan och Sara jämför sig med “riktiga svenskar” lyfter de fram skillnader där de anser sig 

själva vara sämre, det svenska språket är ett tydligt sådant exempel. Aspekten är intressant att 

lyfta fram i relation till skolans fokus och sätt att isolera och segregera dem från övriga 

svenskar i förhållande till bristande språkliga kunskaper. Varför lyfter de inte snarare 



54 
 

egenskaper i relation till “svenskar” som de faktiskt hanterar förhållandevis bättre. De 

behärskar somaliska eller ryska till skillnad från majoriteten av den svenska befolkningen, 

men dessa kunskaper tycks de ha uppfattat som oväsentliga att framhäva i dessa sammanhang. 

Att de inte har tillräckliga kunskaper i svenska har skolan gång på gång bekräftat, dels genom 

att utesluta dem från den övriga skolgemenskapen. Men även genom att inte värdesätta deras 

tidigare kunskaper i övriga ämnen förrän de nått tillräckliga kunskaper i svenska. Parszyk 

(1999) menar att språkkunskaperna spelar en central roll vad gäller självuppfattning och det är 

därmed riskabelt och oroväckande att skolor i så stor utsträckning hänvisar till 

språksvårigheter hos minoritetselever då skolorna i själva verket kan ha bristande resurser. 

7.3.2. Tillhörighet och identifikation 

Skolan är på många sätt en unik institution inom samhället som påverkar framtiden för väldigt 

många unga människor. Inte minst sent anlända ungdomar får genom skolan en väg in i det 

svenska samhället, då skolan ofta är det första och säkerligen också ett av de mest påtagliga 

mötena med samhället Sverige. Man talar om skolan som en arena med stora 

integrationsmöjligheter (Eklundh 2007; Kallstenius 2008; Skolverket 2012), men samtidigt 

visar Skolinspektionen (2014) att elever alltför ofta istället tvingas anpassa sig till det 

befintliga skolsystemet och den svenska normen, vilket snarare kan beskrivas som 

assimilerande. Flera av intervjupersonernas berättelser bekräftar detta. Sara talar om en 

framtid som bara kan bli bättre med tiden då hon förmodligen mer och mer anpassat sig till 

det svenska samhället. Ivan talar om att “bli som en svensk” för att få större tillgång till det 

svenska samhället. Skolan beskrivs också som en unik plats för kulturmöten (SOU 2012:74; 

Eklundh 2007), men segregerar och kategoriserar rutinmässigt minoritetselever från den 

ordinarie verksamheten (Parszyk 1999). Därmed lever skolan inte upp till det växelspel och 

interkulturella samspel mellan olika parter som Lahdenperä (2012) talar om. Istället signalerar 

skolan genom sitt bemötande vilken normalitet som är rådande, samt vilka premisser som 

krävs för vidare delaktighet, vilket leder till assimilering snarare än integrering. Parszyk 

(1999) resonerar om den nära och känsliga kopplingen som finns mellan identitet och 

erkännande i skolan och menar att vi är beroende av ömsesidigt samspel i utvecklandet av att 

förstå oss själva och därmed definiera vår individuella och sociala identitet. 

Interkulturalitet eller monokulturalitet  

Den upplevelsen som i resultatet frångår de övriga är Toms. Han uttrycker en tydlig känsla av 

frihet i förhållande till sin nationella identitet, världen är öppen och står inför hans fötter. 
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Hans amerikanska identitet är något som han är stolt över och något som varit fullt gångbart 

inom det svenska skolsammanhanget. Samtidigt uttrycker han att han med tiden blivit delvis 

“svensk” genom att han anammat självvalda delar av den svenska kulturen. Finns här ett 

fungerande interkulturellt växelspel eftersom interaktionen lett till integration (Lahdenperä 

2012)? Eller ska vi förstå situationen utifrån Tesfahuney (1999) som hävdar att 

ursprungslandet spelar en viktig roll i vilket bemötande man får? Förmodligen ska vi utifrån 

Toms fall förstå situationen som parallell och utifrån båda aspekter. Samtidigt blir det i 

sammanhanget betydelsefullt att gå tillbaka till betydelsen av interkulturalitetsbegreppet, 

vilken sägs vara praktiken av ett mångkulturellt samhälle, i den mån ett samspel och ett utbyte 

sker över kulturgränser. Är det i Toms fall verkligen frågan om en interaktion och en 

växelverkan över kulturgränser eller handlar det snarare om ett möte inom samma kultur? 

Visserligen finns skillnader som också Tom påtalar i förhållande till det svenska samhället, 

men är det kanske minimala skillnader, i den grad att vi kan acceptera dem utan några större 

kompromisser. Det är först då vi måste ifrågasätta oss själva och vår kultur, möjligen även 

omvärdera och göra avkall på vissa delar, som det interkulturella mötet blir svårt och kanske 

uteblir. 

Utanförskap och kränkningar  

Intressant är att Skolinspektionen (2009) genom sin granskning inte funnit några explicita fall 

av kränkningar av enskilda elever. Däremot framgår genom intervjuer, observationer och 

skriftliga skildringar som eleverna själva skrivit på modersmålet att upplevelser av 

särskiljande, segregation och kränkningar inom skolans ramar förekommer. De sent anlända 

eleverna upplever även att de inte blir visade respekt och hänsyn utifrån sina olika 

bakgrunder. Ett resultat som är intressant i relation till hur Ivan och Sara resonerar kring 

främlingsfientlighet och rasism. Något som de själva inte menar sig ha blivit utsatta för, men 

berättar samtidigt om tydliga situationer där de kränkts med mer eller mindre uttalad 

anknytning till sitt invandrarskap. Tydligt blir att definition och tolkning kring begreppen 

främlingsfientlighet och rasism är subjektivt. Båda talar om detta i relation till bemötande där 

de på olika sätt blir utstötta och förvisade. Att välja att beteckna dessa kränkningar som 

främlingsfientlighet alternativt rasism vore att ytterligare bekräfta en redan befintlig känsla av 

utanförskap. Samtidigt vore det också att tillskriva ansvaret för detta kränkande bemötanden i 

händerna på någon annan, ett samhälle som tagit emot dem och låtit dem stanna, något som de 

signalerar en stor tacksamhetsskuld inför. Orsaken förlägger de istället hos sig själva som 

individer och menar att det förmodligen blir bättre med tiden. Risken är att man kopplar 
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begreppen enbart till enskilda kränkande händelser där främlingsfientligheten är explicit och 

då glömmer den implicita främlingsfientligheten som lätt blir vardag och därmed också något 

man vänjer sig vid som normalt och vedertaget. Sekander knyter idag tydligt sitt utanförskap 

och sin besvikelse kring mötet med svenska skolan till begreppen främlingsfientlighet och 

rasism. Han är äldre än de andra tre och kan med perspektiv se kopplingen mellan sitt aktuella 

utanförskap med segregation och kränkningar under skoltiden.  

Andras definiering leder till positionering 

En identitet kan med fördel beskrivas som en rad berättelser där de mest signifikanta är de 

som berör tillhörighet i, eller exkludering ifrån en viss grupp. Identitetsformering sker genom 

reflektion kring egna och andras erfarenheter, det är med andra ord genom att positionera sig i 

förhållande till dem, samt genom att införliva dem i våra egna “berättelser” som identiteter 

skapas och utvecklas (Wigg 2008). Ivan beskriver hur han undviker att öppet tala svenska då 

han menar att han då avslöjar sig som invandrare, något som han menar skapar en distans 

mellan honom och de “andra”. Han uttrycker en tydlig känsla av utanförskap i förhållande till 

honom som individ och “svenskarna” som grupp. Han positionerar sig som invandrare i 

relation till svensken, en position som fungerar som motpol till svenskheten (Wigg) samt ett 

underläge som vidare försätter honom i en exkluderad position. Något som blir ytterligare 

påtagligt då han uppenbarligen undviker sammanhang där utanförskapet blir vidare 

stigmatiserande. Genom de två definitionerna av identitetsbegreppet beskrivs identiteten som 

något avgränsat till individens egen självbild, och samtidigt till något kontextuellt som inte 

går att skilja från omgivningen (Wigg). Vi är med andra ord alla en del av både ett ”jag” och 

ett ”vi”. Identitetsbegreppet innehåller med andra ord ett växelspel mellan ett jag och ett vi. 

Ett jag som definieras i relation till “viet”. Det finns med andra ord alltid ett förhållande 

mellan “jaget” och “viet”, oavsett om vi är inom “viet” eller står utanför det. Något som 

präglar identiteten och identifikationen som exkluderad från en gemenskap, ett 

förhållningssätt som Wigg tolkar som en del av en strategi. Wigg skriver om hur en social 

relation inte stänger ute människor från deltagande, utan istället släpper in de som vill. En 

stängd relation karaktäriseras naturligtvis av motsatsen. I en sådan dikteras villkor för 

deltagande, eller så stängs människor helt enkelt ute. Konsekvensen av det kategoriserande 

och segregerande bemötande vilken skolan möter många elever är utanförskap och 

positionering som avvikande i förhållande till normaliteten. I förhållande till resonemanget 

kring identitetsbegreppet med ett växelspel mellan ett “jag” och “vi” tenderar skolans signaler 
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genom isolering och kategorisering om det Wigg benämner som en stängd relation, vilken 

erbjuder deltagande under vissa premisser alternativt stänger ute helt och hållet. 

7.4. Sammanfattande slutsatser 

Studien har problematiserat den svenska skolan i terminologier som ”mångkulturell”, med 

stor ”etnisk mångfald” och ”kulturell pluralism” i förhållande till en skola vilken också 

beskrivs som en samhällsarena för integration. Konklusionen av denna studie menar vi 

problematiserar denna terminologi och likt Tesfahuney (1999) starkt ifrågasätter den svenska 

skolan som mångkulturell och interkulturell när en återkommande utpekning och exotisering 

ständigt görs av kulturella minoriteter. Tesfahuney benämner detta som andrafiering och i 

studien kan vi se det ske när skolan genom att rutinmässigt kategorisera sent anlända 

ungdomar och ibland även att under mer eller mindre långa perioder isolera dem från 

ordinarie verksamhet. Uttrycket en ”skola för alla, vilken blev en skola för andra”, där 

normen tillhör någon annan konkretiseras. 

Uteblivna kartläggningar av elevernas tidigare lärdomar, intressen och erfarenheter lämnar 

endast utrymme för spekulationer och hypoteser. Att man på detta sätt försummar elevernas 

tidigare bakgrund signalerar en låg värdering och ett minimalt intresse för det bagage som 

dessa ungdomar bär med sig. Att behöva börja från början samt fokusering kring brister 

fråntar eleverna stora delar av sitt jag. Detta blir särskilt påtagligt för just sent anlända 

ungdomar vilka har en förhållandevis stor repertoar av erfarenheter med sig in i den svenska 

skolan. 

Undervisningens fokus har till en början legat inom det svenska språket, något som alla 

deltagare betonar som viktigt men också som en i dagsläget bristande förmåga och en punkt 

som tre av fyra menar skiljer dem från övriga svenskar. Språket har också varit upphov till 

den segregering som varit gängse under flera av deltagarnas skoltid. Något som man genom 

kategorisering och konkreta avslag bekräftat som en begränsning vilken resulterar i 

uteslutning från majoritetsgruppen. Då skolan söker lösning på avvikelsen genom en 

segregerande och exkluderande skolform erinrar den samtidigt om 60-talets skola för alla, 

som gjorde undantag för de som inte ingår inom den allmänna normen  

Ett flertal av deltagarna talar också kring nödvändigheten till anpassning i förhållande till 

svenskheten, något som vidare bekräftar Skolinspektionens (2014) resultat av att elever alltför 

ofta tvingas anpassa sig till det befintliga skolsystemet och den svenska normen. 

Anpassningen står i kontrast till begreppet integration och åtgärderna kan snarare beskrivas 
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som assimilerande. Resultatet i studien problematiserar interkulturalitetsbegreppet genom att 

den amerikanska informanten bidrar med en konträr upplevelsebeskrivning av sitt skolmöte 

jämfört med de övriga. För handlar det om ett interkulturellt lyckat möte som ledde till 

integration, eller kan den monokulturella skolan återigen bekräftas av att välkomna och ge 

plats åt människor som passar in i den gängse normen? Hur ska den verkligt interkulturella 

skolan i så fall arbeta för att ge alla elever av olika bakgrunder möjlighet att genom 

kulturmöten utvecklas och växa? 

Om man aldrig helt och fullt känner sig hemma kan man heller aldrig vara helt utanför, eller 

annorlunda uttryckt, att vara utanför är något man blir hemma i (Wigg 2008). Deltagande i 

samhällslivet erbjuds under särskilda premisser och passar man inte in riskerar man att 

stängas ute. 

7.5 Vidare forskning 
Utifrån studiens resultat aktualiseras frågor som skulle vara intressanta att ställa till en större 

grupp nyanlända ungdomar. För att på en samhällsnivå förändra mottagande och bemötande 

och för att fördjupat problematisera interkulturalitet skulle det krävas en bredare och rikare 

forskning som bekräftar den tes som den här studien med stöd av tidigare forskning driver. 

Exempelvis skulle en större enkätundersökning bland sent anlända ungdomar kunna fånga 

empiri som verifierar svårigheterna som uppkommer när de genom skolan ska bli delaktiga i 

samhället. Hur tas man emot? Hur får tidigare erfarenheter och kunskaper utrymme i det 

vidare lärandet? På vilka sätt får skolmötet fungera integrerande eller segregerande i en större 

kontext? Vad händer med identiteten när skolan möter med särlösningar och 

främlingsfientliga uttryck? Den här forskningen skulle vidare kunna leda till ökade kunskaper 

om nyanländas situation och ge skolledare och lärare mer kött på benen i de individuella 

mötena med dessa elever. Det skulle också kunna vara underlag för förändrade 

förhållningssätt och ett underlag för en noggrannare undersökning och/eller omarbetning av 

gällande styrdokument, som ska vara den grundläggande utgångspunkten för arbetet i skolan. 

En liknande studie med liknande upplägg som denna, men med urval inriktat på ungdomar 

utan tidigare skolbakgrund skulle också vara intressant att genomföra för att sedan jämföra 

med denna. 

Den här studien väcker också frågor om urspungslandets betydelse för ett interkulturellt 

bemötande i den nya skolan. Vi har ett alldeles för litet underlag för att göra det möjligt att 

säga något om nationaliteter rent generellt. Men det väcker ett engagemang i det vi så tydligt 
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ser när bakgrunden i den amerikanska, västerländska kulturen tycks kraftigt förenkla tillvaron 

i det nya landet Sverige och möjliggöra en individuell positionering. När däremot det 

östeuropeiska, asiatiska och afrikanska påbråt tycks härleda diskriminering och försvårade 

omständigheter för ungdomarna. Det skulle vara intressant att också undersöka ursprungsland 

djupare i förhållande till en skolkontext och skolans bemötande. 
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Bilaga 1 

Intervjuområden 

 bakgrund 

 

Kan du berätta om dig själv, var är du född, uppvuxen, hur kom det sig att du flyttade hit, med vem etc 

 

Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

 

 tidigare skolerfarenheter 

 

Vilka tidigare erfarenheter av skola har du från tiden innan du kom till Sverige? 

Hur trivdes du med att gå i skolan? Vad tyckte du om/inte om? 

 

 mötet med svenska skolan - hur/ vad/ när/  

- tankar/ lärare/ elever/ 

tillhörighet/ delaktighet/ 

utanförskap 

Vägledande frågor: 

Hur länge fick du vänta på att få börja skolan? 

(Beroende på svar) Hur upplevde du det? 

Kan du så detaljerat som möjligt beskriva hur du upplevde mötet med den svenska skolan. 

Hur gick det till? 

Vad fick du lära dig först?   

Hur kände du? 

Vad tyckte du om/inte om? 

Vilka skolformer inom det svenska skolsystemet har du mött? 

(Ex Förberedelseklass, Gymnasiet, SFI osv…) 

Upplevelser? 

(Lärare, Elever) 

(Inom vilken form har du känt störst tillhörighet, orsaker…)   

(Delaktighet/Utanförskap) 

 

På vilket sätt fick du använda dig av tidigare erfarenheter/kunskaper i den svenska skolan? 

 

Känner du att du under dina första år i skolan haft möjlighet att påverka din skolgång? 

Ämnen? 



 
 

Fokus inom undervisningens innehåll? 

Skolform? 

 

Upplever du att din etniska bakgrund haft någon betydelse under din skolgång i Sverige? 

 

Positivt? negativt?  

Upplever du att du någon gång blivit behandlad på ett annorlunda sätt på grund av din etniska 

bakgrund?  

 

 nuvarande situation - upplevelse av delaktighet i samhället, integrerad? 

 

Hur upplever du din nuvarande situation? 

Hur tror du att andra upplever din situation?  

(socialt liv, arbete/studier) 

(Delaktighet/Utanförskap) 

 

Vad har du för förväntningar på framtiden? 

(Studier, Jobb, Socialt liv) 

Nu i efterhand, utifrån din nuvarande situation, hur hade du önskat att din skolgång inom det svenska 

skolsystemet hade sett ut?    

 

På en skala mellan ett och tio, i vilken grad upplever du dig vara en del av det svenska 

samhället? varför svarar du så? 

 

 identifikation - vad är viktigt för dig, vem är du, vart vill du 

(förväntningar) 

 

Svenskhet kulturer och identitet: 

känner du att du har förändrats sen du kom till Sverige  

...på vilket sätt isf? 

När är man svensk? 

Är du svensk? 

Kan man vara både och? 

Tror du att andra ser dig som svensk? 

Varför? 


