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Abstrakt  

Syftet med denna studie har varit att studera tio elevers med utländsk bakgrund i årsklass 9 

uppfattningar om vilka faktorer som påverkar deras studieresultat. Bakgrunden till 

problemet finns i att elever med utländsk bakgrund presterar sämre i skolan i jämförelse 

med etniskt svenska elever. Möjliga faktorer har presenteras i tidigare forskning i fråga om 

mångkulturalitet och ledarskap men det visar sig att det finns ett kunskapsglapp i fråga om 

elevernas uppfattningar. Denna studie har med hjälp av intervjuer funnit ett resultat som 

visar på att några av de möjliga faktorerna som eleverna uppfattas påverka studieresultatet 

är skolan, familjebakgrund samt möjligheterna för eleverna att själva få välja skola.  

Nyckelord: elever, faktorer, mångkulturalitet, studieresultat, utländsk bakgrund 
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Introduktion  

Inledning  

Höög och Johansson (2011) menar att det finns en viss problematik med mångkulturalitet i 

skolan. Det största problemet är att elever med utländsk bakgrund presterar sämre i 

grundskolan och gymnasiet än vad etniskt svenskar gör. Bunar (2010) och Höög och 

Johansson är några av flera författare som skrivit om detta problem, men ett definitivt svar 

till varför det är så - finns inte i dagsläget. Höög och Johansson (2011) tar dock upp att den 

socioekonomiska bakgrund eleven har tillsammans med andra faktorer spelar stor roll i hur 

väl eleven presterar i skolan. Den etniska mångfalden i Sverige har även krävt nya tankesätt 

och andra verktyg för att utbilda och lyfta fram de positiva aspekterna som den ökade 

etniska mångfalden bidragit till menar Bunar (2010). Peterson och West (2003) beskriver att 

visionen med utbildning i mångkulturella sammanhang är att alla elever ska kunna utbildas 

tillsammans och uppfylla samma mål. Vi finner det intressant och viktigt att undersöka de 

uppfattningar som finns om studieresultat, särskilt i relation till ledarskap inom skolan 

eftersom skolans uppgift är att (upp)fostra, undervisa och utbilda elever (Svensson, 2009). 

Svensson beskriver pedagogik som något man använder sig av för att leda lärande och 

utveckling i den riktning som målen man vill uppnå finns inom.  

Oller, Vila och Zufiaurre (2011) skriver att utbildningen i klassrummet måste anpassas efter 

de olikheter som finns och Oller et al. beskriver lärarens roll som mycket betydande för 

elevens prestation. Samtidigt skriver författarna att det är lärarens egna erfarenheter av 

mångkulturalitet samt fördomar som avgör vilka redskap som kommer att användas för att 

utbilda eleverna. Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildningen ta hänsyn till barns och elevers 

olika behov där det förtydligas i läroplanen att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska gynna elevens fortsatta lärande och 

kunskapsutvecklande med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. Hänsyn skall tas genom elevernas olika förutsättningar och behov genom 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårt att nå målen för utbildningen.  

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) visar att invandringen till Sverige ökade 

med 12 procent under 2013, vilket uppges vara den högsta nivån som någonsin registrerats. 

Samtidigt skriver SCB att utrikes födda har sämre studieresultat i grundskolan än etniskt 

svenska och att färre får gymnasiebehörighet samt högskolebehörighet. Denna studie syftar 

därmed till att skapa en ökad förståelse för vilka faktorer som elever med utländsk bakgrund 

i årsklass 9 uppfattar påverka deras studieresultat. Den bakomliggande historien till varför 

denna studie handlar om detta kommer från vårt självständiga arbete som vi skrev på B-nivå 

i Pedagogik. Vi studerade då rektorers uppfattningar om vilka hinder och möjligheter de 

uppfattade fanns i arbetet med mångkulturalitet, i denna studie har vi vänt fokus till elever 

med utländsk bakgrund samt faktorer som uppfattas påverka deras studieresultat.  
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Disposition  

Studiens inledning ger en bakgrund samt presenterar problemområdet och studiens syfte. 

Under rubriceringen definitioner beskrivs några centrala begrepp som är viktiga för läsaren 

att känna till då orden är återkommande i studien. I bakgrunden presenteras tidigare 

forskning inom området, där 3 kategorier särskilt belysts. Vidare följs detta av 

syftesformulering samt metodkapitel. I metodkapitlet introduceras det tillvägagångssätt som 

används för insamlandet av det data som studiens resultatavsnitt bygger på. Vilken 

vetenskapsteoretisk teori som studien har sin utgångspunkt i motiveras och förklaras samt 

val av datainsamlingsmetod, redogörelse av studiens urval samt instrument. Metodavsnittet 

lägger även fram studiens procedur, analysmetod, etiska ställningstaganden samt 

metoddiskussion. Dessa avsnitt har förklarats och styrts i förhållande till studiens syfte. 

Därefter följer en redovisning av resultat och vidare diskussion som behandlat studiens 

resultat utifrån studiens syfte, bakgrund, insamlad data samt dess relation till tidigare 

forskning inom ämnet. Studiens disposition avslutas med en kort beskrivning av de 

förhoppningar som finns inom ämnet i fråga om framtida studier.  

 

Definitioner  

Studien kommer att utgå från följande definitioner. 

Mångkulturalitet/Interkulturalitet 

Mångkulturalitet kan definieras som ett tillstånd, en position eller en situation. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) beskrivs mångkulturalitet som något som syftar till en 

förekomst av många olika kulturer i en positiv samverkan. Skolan betraktas som en 

mångkulturell plattform vilket Lorentz och Bergstedt (2006) även beskriver som en plats som 

inrymmer individer med skilda kulturer, etniciteter och nationaliteter. Under begreppet 

mångkulturalitet faller även ett annat begrepp som benämns som interkulturalitet. 

Interkulturalitet beskrivs som ett samspel mellan individer som har olika bakgrunder. Det 

kan vara etniskt, socialt, kulturellt och religiöst betingat. Interkulturalitet innebär i ett 

utbildningssammanhang att det är en process, en interaktion och en ömsesidig förståelse 

mellan grupper eller individer med olika bakgrunder. Man kan definiera det som att olika 

kulturer samverkar med varandra (Lahdenperä, 2004). Interkulturalitet i jämförelse med 

mångkulturalitet syftar till att framhäva de skillnader som finns bland de olika kulturerna i 

en samverkande process, medan mångkulturalitet inte nödvändigtvis betyder att de olika 

kulturerna samverkar.  

Studieresultat 

I denna studie används begreppet studieresultat, där det främst talas om elever med 

utländsk bakgrunds dåliga studieresultat. I förhållande till etniskt svenska har de sämre 
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resultat i fråga om betyg. Höög och Johansson (2011) definierar studieresultat utefter hur 

eleven presterar. Ett gott studieresultat är därmed betyget godkänt i alla ämnen och en 

fullgjord grundskoleutbildning, medan ett dåligt studieresultat är det motsatta det vill säga 

att eleven inte uppnått godkänt i alla ämnen eller avbrutit sin grundskoleutbildning. 

Utländsk bakgrund 

Denna studie har valt att använda sig av den definition som SCB (2014) har, vilket innebär 

att studien betraktar individer med utländsk bakgrund som individer som antingen är 

utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar.  

 

Bakgrund 

Historisk tillbakablick 

Skolans roll har under de senaste århundradena förändrats väldigt mycket, från omkring 

400-talet till och med slutet på 1880-talet så hade kyrkan den främsta utbildningsrollen i både 

Sverige och i andra länder (Svensson, 2009; Kowalaski, 2003). Kyrkans roll som utbildare var 

att utbilda befolkningen och främja läskunnigheten bland dem. Detta var främst för att de 

skulle kunna ta del av de heliga skrifterna och läsa upp böner i församlingen (Svensson, 

2009). Invandring till Sverige var relativt ovanligt innan andra världskriget, men kriget 

medförde att många krigsflyktingar kom till Sverige och det förändrade samhället och även 

skolan på många sätt. Ett nytt tankesätt blev nödvändigt för att kunna bemöta de olika 

kulturer som nu fanns i samhället och särskilt i skolan krävdes det nya metoder för att kunna 

möta de nya krav som den ökade etniska mångfalden bidrog till (Svanberg & Tydén, 2005).  

 

Åren efter andra världskriget så förändrades samhället, mångkulturaliteten blev ett faktum 

och skolan var tvungen att införa stödundervisning i svenska språket för att kunna möta de 

krav som kom med den ökade mångkulturen (Svanberg & Tyden, 2005). Viberg (2000) 

skriver att skiftande språklig och kulturell bakgrund blev allt vanligare i västeuropeiska 

skolor under 1960-talet. På 1960-talet och 1970-talet började således en diskussion föras kring 

de barnen med utländsk bakgrund skolsituation. Denna diskussion är vad som ledde till att 

modersmålsundervisning införskaffades (Börestam & Huss, 2001). Skolor som tidigare 

mestadels bestått av etniskt svenska elever är i dagens samhälle snarare undantag då de 

flesta skolor numera är mångkulturella. I storstäder är det inte heller ovanligt att det finns 

större andel elever med utländsk bakgrund än etniskt svenska i en klass (Svanberg & Tydén, 

2005). Sveriges skolor och utbildningar har sedan andra världskrigets slut år 1945 blivit 

relativt erfarna av mångkulturalitet då det gäller elevers tvåspråkighet, sociala bakgrund och 

religionstillhörighet men det finns även en viss problematik med mångkulturalitet i skolan 

menar bland andra Johansson och Höög (2011). Det största problemet är att elever med 

utländsk bakgrund presterar sämre i grundskolan och gymnasiet är vad etniskt svenskar 

gör.  
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Problemområde 

Höög och Johansson (2011) har gjort en sammanställning av en studie utförd av Skolverket 

2009, i sammanställningen försöker författarna förklara vad en framgångsrik skola är – med 

framgångsrik menar Höög och Johansson att skolan har ett bra genomsnittligt meritvärde. 

Meritvärden som sammanställs i form av betyg som eleverna erhåller men även hur många 

andelar som lämnar grundskolan med betyget godkänd i alla ämnen och andelen som 

fullföljer gymnasiet. En av punkterna som författarna tar upp är att elever med utländsk 

bakgrund är de som sänker det totala meritvärdet mest. Höög och Johansson tar även upp 

att en förutsättning för att en skola ska vara framgångsrik i generella termer krävs det att 

rektorerna har förmågan att styra och leda, samt se till att lärarna har de rätta verktygen för 

att kunna bidra till elevernas utveckling i skolan. Mångkulturen bidrar med både möjligheter 

och hinder inom skolan, men det är viktigt att poängtera att det i Lgr11 står att det finns ett 

värde i den mångkulturalitet som finns i skolan och att skolan har möjlighet samt skyldighet 

att stärka förmågan hos alla som arbetar inom skolan. Detta innebär att lärare har i uppgift 

att se till att ta tillvara på vad de kulturella skillnaderna kan bidra med. Den främsta 

forskning kring ämnet mångkulturalitet och skolan handlar främst om de hinder som finns, 

och det som utpekas som det huvudsakliga hindret är språket. Dels att det är de bristande 

kunskaperna i det svenska språket som gör att elever fortsätter befinna sig i segregation och 

tyr sig till folk från sin egen kultur. Men även Fridlund (2011) skriver i sin avhandling om 

hur elever med utländsk bakgrund som läser svenska som andra språk känner sig 

exkluderade. Det går att diskutera vare sig det är lämpligt att elever med utländsk bakgrund 

verkligen ska ta del av svenska som andra språk, då många av dessa elever faktiskt är födda 

i Sverige. Fridlund skriver vidare att det blir väldigt motsägelsefullt när man å ena sidan 

försöker tona ner att det finns etniska skillnader elever emellan i skolan, å andra sidan måste 

elever med utländsk bakgrund ha svenska som andra språk. 

I Skolinspektionens årsrapport från 2009 framgår det att många elever inte får den 

utbildningen de har rätt till. Orsaken kan vara att undervisningen inte är anpassad till varje 

elevs förutsättningar samt att lektionerna inte utgår från de läroplaner och kursplaner som 

regeringen har fastställt. Lorentz (2009) ifrågasätter om skolan står som en tillhörande del av 

det mångkulturella samhället eller om skolan står som en ensam enhet där man fortfarande 

kämpar med att inkludera alla elever i undervisningen oavsett etnicitet, kultur eller 

nationalitet? Problemet som Lorentz lyfter fram är att det i dagens samhälle inte går att 

förhålla sig till mångfald på ett entydigt sätt, utan olikheterna och komplexiteten som 

mångkulturalitet verkligen innebär måste lyftas fram. Det finns många tydliga drag som 

visar att det finns stora problem med mångkulturalitet i skolan, det största och främsta 

problemet menar Shah (2007) är att politiken inte ser till att samhällena berikas av 

mångkulturaliteten. Shah menar vidare att det råder en hög grad av homogenitet, att 

utländska elever är med varandra och infödda med varandra – istället för att integrera. Detta 

beror enligt Shah på att samhället inte bekräftar andra kulturers kunskap som en viktig del i 

samhället. Mångkulturalitet och främst etnisk mångfald ses som ett hot gentemot samhällets 

redan starka sammanhållning – i detta fall då de etniskt svenskas sammanhållning. Vilket 

kan påverka elevernas engagemang i skolan, där det blir svårare att prestera bättre om 
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eleven dessutom har en blandning av de så kallade ”dåliga förutsättningarna”. Det vill säga 

att eleven har utländsk bakgrund och kommer från en familj där föräldrarna inte har 

studerat. Detta i kombination med att elevers olika kulturer inte blir igenkända eller sedda 

som värdefulla, skapar en ytligare faktor i det redan dåligt presterade resultatet i skolan. 

 

Syfte 

Denna studie syftar till att skapa en ökad förståelse för vilka faktorer som elever med 

utländsk bakgrund i årsklass 9 uppfattar påverka deras studieresultat. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Särskild vikt har lagts vid de tre 

kategorier som identifierats som huvudsakliga inom ämnet, elevens perspektiv, föräldrarnas 

påverkan samt skolans påverkan. Dessa kategorier är studiens utgångspunkt gällande 

möjliga faktorer som kan påverka elevernas studieresultat i följande kapitel. 

 

Prestationsgap och mångkulturalitet 

I Granstedt (2010) avhandling beskrivs det att det finns ett betydande prestationsgap mellan 

elever med utländsk bakgrund i jämförelse med de etniskt svenska eleverna. Granstedt 

skriver vidare att synen på mångkulturalitet i skolan har gått från att främst vara fokuserat 

på att de dåliga skolresultaten beror på brister hos eleven till att snarare se mångkulturalitet 

och utländsk bakgrund som en tillgång i skolans utveckling. Synsättet på mångkulturalitet i 

skolan har förändrats främst på grund av samhällets utveckling och de nya krav som 

kommit med det mångkulturella samhället. Trots detta så är det ett faktum att elever med 

utländsk bakgrund har sämre studieresultat än etniskt svenska. De betydande faktorerna 

som tas upp av Höög och Johansson (2011) samt Granstedt (2010) är bland annat den 

socioekonomiska bakgrunden, att de bor i segregerade områden och att de är flerspråkiga. 

Fridlund (2011) skriver i sin avhandling att Sverige har svårigheter att anpassa sig till den 

mångkulturella befolkningen och ur ett historiskt perspektiv så har detta förklarats genom 

att det inte funnits tillräcklig med tid för Sverige att anpassa sig till mångkulturen. Fridlund 

framhåller att det är en dålig ursäkt, eftersom det alltid har funnits skillnader elever emellan 

i skolan. Det finns många tydliga drag som visar att det finns stora problem med 

mångkulturalitet i skolan, det största och främsta problemet menar Shah (2008) är att 

politiken inte ser till att samhällena berikas av mångkulturaliteten. Shah menar vidare att det 

råder en hög grad av homogenitet, att utländska elever är med varandra och infödda med 

varandra – istället för att integrera. Detta beror enligt Shah på att samhället inte bekräftar 

andra kulturers kunskap som en viktig del i samhället. Mångkulturalitet och främst etnisk 
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mångfald ses som ett hot gentemot samhällets redan starka sammanhållning – de etniskt 

svenskas sammanhållning. Vilket kan påverka elevernas engagemang i skolan, där det blir 

svårare att prestera bättre om eleven dessutom har en blandning av de så kallade ”dåliga 

förutsättningarna”. Det vill säga att eleven har utländsk bakgrund och kommer från en familj 

där föräldrarna inte har studerat. Detta i kombination med att elevers olika kulturer inte blir 

igenkända eller sedda som värdefulla, skapar en ytligare faktor i det redan dåligt presterade 

resultatet i skolan.  

Diversity is associated with ‘difference’, generally sending signals of un-equality – better or worse 

than the norm. This not only poses challenges to social justice and fairness in educational 

institutions, but also impacts on diverse learners’ engagement with education. (Shah, 2008 s. 525) 

Gillborn (2008) menar att den ojämlikhet som finns i studieresultaten mellan elever med 

utländsk bakgrund och infödda inte är en tillfällighet utan något som är och har varit djupt 

rotat i samhället under en lång tid. Peterson och West (2003) menar dock att visionen med 

mångkulturalitet i skolan är att alla ska kunna utbildas tillsammans och uppnå samma mål, 

men som Granstedt (2010) tar upp så är det många bakomliggande faktorer som bidrar till 

skillnaden i studieresultaten mellan elever med utländsk bakgrund och etniskt svenska. 

Robinson (2007) påpekar att skolan som enhet med elever, lärare och rektorer alla har 

möjlighet att påverka elevers studieresultat men att det kräver ett samspel mellan aktörerna. 

Det pedagogiska ledarskapet innebär att ledaren tar ett stort ansvar för sin personals 

utveckling och ser till att skolans mål och visioner uppfylls. Ledarskapet syftar till att 

fokusera på lärarna och undervisningens kvalitet och är därmed indirekt involverad i 

elevernas resultat i skolan (Robinson, 2007). I relation till mångkulturalitet så är rektorer 

såsom lärare högst ansvariga att se till att mångkulturalitet i skolan främjas men också att se 

de hinder som kan finnas i arbetet med mångkulturalitet och hur de på bästa sätt kan 

hanteras. Det är dock viktigt att poängtera att det krävs en samverkan mellan rektorer – 

lärare – elever för att en förändring ska kunna ske (Höög & Johansson, 2011; Robinson, 2007). 

Schools, colleges and departments of education have a moral and ethical responsibility to prepare 

teachers to be culturally responsive (Smith, 1998 s.20) 

 

Elevens perspektiv 

Kamalis (2005) studie där han använt sig av fokusgruppstudier visar på att elever med 

utländsk bakgrund ofta uppfattas få ta del av den strukturerade diskrimineringen som finns 

i skolan, där skolan fortfarande har ”svenskhet” som norm trots att samhället numera är 

mångkulturellt. Parszyk (1999) har gjort en studie om minoritetselever och deras 

uppfattningar om skollivet i grundskolan, där de värderat sin egen förmåga samt 

bemötandet av lärare och kamrater. Studien visar att dessa elever uppfattas ha dåligt 

självförtroende när det kommer till sin egen prestation i skolan. Parszyk (2000) har i en 

ytterligare studie intervjuat elever med utländsk bakgrund och kommit fram till att några 

faktorer som påverkar elevernas prestation i skolan handlar om de kommunikationsproblem 
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som finns med lärarna i klassrummet. Den kultur som många utländska elever har med sig 

från sitt hemland eller lever i hemma uppfattas som någonting negativt i klassrummet och 

eleverna upplever att deras kulturella erfarenheter inte värderas i skolan samt att de 

upplever att de är en sämre kategori ungdomar. Många av eleverna med utländsk bakgrund 

uppfattar det som att lärarna inte ger elever med utländsk bakgrund tillräckligt mycket tid 

och utrymme till att lära, där etniskt svenska ofta har ett språkligt försprång. Kamali tar upp 

att det finns en kunskapslucka kring just elevperspektivet i fråga om elever med utländsk 

bakgrund och därmed finns det ytterst lite forskning kring elevens egna uppfattningar. Det 

finns för närvarande relativt mycket forskning kring studieresultat och elever, men inte 

specifikt om elever med utländsk bakgrund.  

 

Föräldrars påverkan 

Högdins (2006) studie handlar om ungdomars uppfattning av vilket stöd de får i skolarbetet 

hemma av sina föräldrar där hemmets resurser konstateras vara en faktor som kan påverka 

studieresultatet. Högdins slutsats är att elever med utländsk bakgrund inte får samma stöd i 

skolarbetet hemma som etniskt svenska får, förmodligen på grund av bristande 

språkkunskaper i svenska. Andra faktorer som också påverkar är familjeförhållanden, 

socioekonomisk klass och vilken utbildningsnivå föräldrarna har. Det har enligt Högdin 

tidigare tagits upp att det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 

barnens studieresultat. Där etniskt svenska i genomsnitt har en högre utbildningsnivå så kan 

det vara en förklarande orsak till varför många elever med utländsk bakgrund har sämre 

studieresultat än etniskt svenska. 

Intressant är även att flickor i genomsnitt erhåller högre betyg än pojkar, men det är flickor 

med utländsk bakgrund som uppges vara de som upplever att de får minst hjälp av sina 

föräldrar med skolarbetet hemma. Men det visar sig även att utländska ungdomar är de som 

i störst utsträckning söker sig till läxhjälp och andra resurscentrum för att få hjälp av andra 

unga och vuxna med skolarbete. Trots att det är flickor med utländsk bakgrund som uppges 

uppleva den att de får minst hjälp av föräldrarna med skolarbete så uppger de å andra sidan 

att deras föräldrar är väldigt engagerade i deras skolgång. Högdin menar att skillnaden 

mellan föräldrar med utländsk bakgrund och etniskt svenska föräldrar beror på den 

språkliga barriären, men att engagemanget för sina barns skolgång är densamma. Bristande 

engagemang i sitt barns skolgång har snarare andra orsaker, och är inte kopplat till etnicitet 

menar Högdin.  Vidare tror Högdin att det genom olika resurscentrum samt läxhjälp i skola 

är fullt möjligt att kompensera för föräldrarnas bristande hjälp i skolarbetet hemma men att 

det kräver att eleven tar mycket eget ansvar. Kamali (2005) bekräftar Högdins (2006) studie 

och menar att den främsta anledningen till att elever med utländsk bakgrund inte får det 

stöd de behöver i skolarbetet hemma är på grund av att föräldrarna inte behärskar det 

svenska språket tillräckligt för att kunna hjälpa sina barn. En annan faktor som tas upp är att 

det ofta finns brister i kommunikationen mellan skolan och föräldrarna, vilket av Kamali tas 

upp kan vara på grund av att många föräldrar till elever med utländsk bakgrund känner att 
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de inte kan påverka sina barns skolgång. Föräldrarnas känsla av att inte kunna påverka sina 

barns skolgång menar Kamali förmodligen beror på kulturskillnader.   

 

Skolans påverkan 

McCray, Wright & Beachum (2004) har gjort en studie som handlade om rektorer på ett antal 

gymnasieskolors uppfattningar av mångkulturell utbildning i relation till olika faktorer. 

Studien ville specifikt ta reda på om rektorerna hade en negativ uppfattning om 

mångkulturell utbildning samt vilka möjliga faktorer som i sådana fall bidrog till den 

negativa synen. Studien syftade till att söka samband mellan socioekonomiska faktorer, 

skolans ort, samt skolans storlek. För att finna dessa samband använde studien sig av 

enkäter. Studien visade att det fanns ett samband mellan rektorers uppfattning om 

mångkulturalitet och skolans storlek, där större skolor uppfattas ha ett större behov av att 

arbeta med mångkulturalitet i skolan. Främst på grund av att större skolor vanligtvis har fler 

elever med utländsk bakgrund, rektorerna i dessa skolor måste därmed utvecklas mer i sitt 

arbete med mångkulturalitet. I studien framgår det även att rektorerna i mindre skolor med 

liten andel elever med utländsk bakgrund inte anser att deras arbete med mångkulturalitet 

behöver förändras eller utvecklas. Medan det i större skolor med större andel elever med 

utländsk bakgrund anses vara viktigt att arbeta med mångkulturalitet.  

Andersen och Ottesen (2011) har gjort en studie om skolledares upplevelser kring de 

utmaningar som finns med att inkludera elever med utländsk bakgrund i två 

gymnasieskolor i Norge.  Studien grundar sig på intervjuer som gjorts med rektorer, vice 

rektorer och kuratorer i två skolor. Resultatet visar att arbetet med mångkulturalitet snarare 

görs på ett implicit sätt hos de båda skolorna och att det inte finns någon uttalad strategi hur 

arbetet med mångkulturalitet samt inklusion av elever ska göras. Vilket stärks av Boske 

(2007) studie om förhållandet mellan skolledare/rektorer och arbetet med mångkulturalitet 

och har kommit fram till en liknande slutsats. För att skolledare/rektorer ska kunna bli 

framgångsrika i sitt ledarskap i relation till mångkulturalitet så krävs det ökad kunskap hos 

skolledarna. Kunskap om mångkulturalitet uppges vara en bristvara hos skolledarna i både 

Andersen och Ottesen (2011) samt Boske (2007) studier. Ett bidragande problem som Smith 

(1998) tar upp i sin studie är att rektorer/skolledare som har haft begränsad erfarenhet av 

mångkulturalitet inte uppfattar att det krävs en speciell kompetens för att arbeta med just 

mångkulturalitet. Man kan dock ifrågasätta hur mycket en begränsad erfarenhet är, när vi 

talar om uppfattningar så finns det alltid en medvetenhet om att det är de individernas 

livsvärld som beskrivs och inte den universella sanningen. Men Smith (1998) tar även upp att 

skolan som verksamhet är ansvariga för att förbereda lärare i arbetet med mångkulturalitet.  

With increasing marginalized populations, these findings confirm the position that the need to 

prepare school leaders with multicultural knowledge, skills, and dispositions is urgent (Boske, 2007 

s.499). 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så finns det en rad olika faktorer som tros påverka elevers 

studieresultat, och specifikt utländska elevers studieresultat uppfattas grunda sig dels i den 

socioekonomiska bakgrunden men även familjeförhållanden. Det finns relativt mycket 

forskning kring mångkulturell utbildning samt forskning kring ledarskap och 

mångkulturalitet men det finns inte särskilt mycket forskning som har en elevfokus när det 

kommer till mångkulturalitet. Vilket får oss att tro att vår studie kan bidra med en ökad 

kunskap inom området. 
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Metod  

Fenomenologisk hermeneutik 

Denna studie syftade till att skapa en ökad förståelse för vilka faktorer som elever med 

utländsk bakgrund i årsklass 9 uppfattade påverka deras studieresultat. Studien har således 

haft utgångspunkt i en fenomenologisk hermeneutik där semistrukturerade intervjuer har 
genomförts. Fenomenologisk hermeneutik som ansats ansågs vara väl lämpad för studien på 

grund av att denna ansats lägger fokus vid att förstå individernas livsvärld, i detta falls 

elevers uppfattningar och erfarenheter. I denna studie är därmed sanningen som berättats av 
eleverna subjektiv vilket innebär att elevernas föreställning om de faktorer som påverkar inte 

är en universell sanning utan deras egen tolkning såsom Bell (2006) samt Hartman (2004) 

beskrivit fenomenologisk hermeneutik. Fenomenologi är ett teoretiskt perspektiv inom 
hermeneutiken som har fokus på den mening som genomsyrar hur människans världsbild 

har uppkommit och var den är lokaliserad. Hartman menar att en fenomenologisk studie 

syftar till att söka efter individens upplevelser och tolkningen som görs av fenomenet som är 
grunden till individens handlande och syn på omvärlden. Det handlar om att förstå 

individens upplevelse sett genom dennes glasögon men även att se samband och strukturer 

hos en grupp individer inom samma fenomen.  

 

När tolkningen av det man studerar ska ske används den tidigare erfarenheten och 

trosföreställningar som finns utifrån tidigare upplevelser. De tidigare upplevelserna 
påverkar hur vi förstår och tolkar individernas beteenden. Desto fler observerbara beteenden 

som kan tolkas med den förståelse som vi redan har utifrån våra egna föreställningar desto 

enklare blir det att skapa en helhetsbild om individens livsvärld (Bell, 2006; Hartman, 2004). 
Det har därmed handlat om att söka kunskap om essensen som finns i erfarenheten hos den 

grupp elever vi har intervjuat, för att tolka fenomenet och förstå sammanhanget av hur de 

samspelar med varandra. Det har således varit viktigt att förstå elevernas livsvärld utan att 
vår egen förförståelse samt förutfattade meningar fått färga fenomenet, detta för att skevhet 

inte skulle uppstå i resultatet såsom Bryman (2011) förespråkat. Det är viktigt att 

respondenterna fått möjlighet att formulera sina egna erfarenheter med ord. Vi lät därmed 
eleverna få berätta om händelser eller situationer som hade berört dem. Det låg stor vikt på 

att vi kunde uppfatta samt föreställa oss elevernas livsvärld. Samtidigt som det var viktigt att 

ge eleverna tid att få kontakt med och reflektera över sina erfarenheter. Vi kan utifrån detta 
inte göra anspråk på att en definitiv eller ”sann” tolkning uppnåtts, utan vi får utgå ifrån att 

det är den mest troliga tolkningen som har presenteras.   

 

Urval 

Urvalet till denna studie har på grund av tidsaspekten begränsats till 10 elever från två olika 

skolor i årsklass 9 med utländsk bakgrund i en storstad. Studiens urval bestod av både 

flickor och pojkar för att få ett representativt urval som möjligt. Studiens trovärdighet ökar 

vid ett väl uttänkt urval, det urval som gjorts för denna studie har skett enligt ett 

ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval innebär att det ska finnas en särskild ”tanke” 

som motiverar urvalet (Hartman 2004). Den tanke som vi utgick ifrån var att deltagarna 
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skulle ha utländsk bakgrund samt gå i årsklass 9. Urvalet skedde vidare genom att vi 

kontaktade ett antal skolor i en storstad och tog kontakt med rektorerna med en förfrågan 

om det fanns elever som skulle kunna tänkas delta i studien. Vi valde att kontakta rektorerna 

för att de skulle ha möjlighet att vidarebefordra förfrågan till lärare som vidare kunde 

informera eleverna. Vi lade stor vikt vid att informera eventuella deltagare om vad studiens 

avsikt var, detta för att de skulle få möjlighet att tänka igenom om de verkligen ville delta i 

studien. 

 

Datainsamlingsmetod 

På grund av studiens karaktär och ansats har halvstrukturerade intervjuer utförts för att 

samla in data. Intervjuerna möjliggjorde att vi som studenter kunde få en djupare förståelse 

för det som studien avsetts att studera, då det skulle vara svårt att avläsa elevernas 

tolkningar och uppfattningar med hjälp av något annat instrument. Inom den kvalitativa 

metodteorin är det vanligt att använda sig av intervjuer eftersom dessa kan finna svar till 

studiens frågeställningar och möjliggör en djupare förståelse för individernas uppfattning 

om omgivningen (Kerlinger & Lee, 2000; Patton, 2002; Yin, 2007). Bell (2006) menar att en 

fördel med intervjuer är att det är en flexibel metod som möjliggör att man kan ställa 

följdfrågor och strukturen på intervjun kan förändras under intervjuns gång, vilket möjliggör 

att den relevanta informationen för studien med större sannolik kan komma fram än med till 

exempel en enkät.  

 

Studien syftade till att få en ökad kunskap och krävde därmed att eleverna själva kunde 

berätta med egna ord om sina erfarenheter, därför valdes halvstrukturerade intervjuer för 

studien. Denna typ av intervju har en hög grad av standardisering men en lägre grad av 

strukturering, vilket innebar ett antal frågor var förutbestämda men respondenterna därefter 

gavs möjlighet till att fritt berätta om sina uppfattningar och erfarenheter kring ämnet. En 

strukturerad intervju med förutbestämda frågor utan utrymme för fria formuleringar skulle 

ha varit för snäv och svår att använda sig av för att studera uppfattningar och tolkningar. En 

ostrukturerad intervju innebär att respondenterna får möjlighet till att formulera sig fritt 

kring ett par olika ämnen, det skulle förmodligen ha visat på många intressanta tankar från 

respondenterna men skulle vara för tidskrävande att utföra. Vidare skulle det vara svårare 

att analysera och den risk som finns med denna metod är att man kan komma ifrån syftet på 

grund av en alltför avslappnad attityd gentemot respondenterna. Det är viktigt i 

vetenskapliga sammanhang att observationerna uppfyller kraven tillförlitlighet (reliabilitet) 

och giltighet (validitet) (Kerlinger & Lee, 2000; Hartman, 2004). 
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Instrument 

Denna studie har syftat till att visa på 10 elever med utländsk bakgrund i årsklass 9s 

uppfattningar av vilka faktorer som påverkar deras studieresultat. Som vi tidigare nämnt så 

har studien använt sig av en kvalitativ metod, detta för att uppnå bästa tänkbara resultat i 

förhållande till studiens syfte. Utifrån studiens syfte så utformade vi en intervjuguide, detta 

för att få en ram att hålla oss inom. De instrument vi hade till förfogande var intervjuguiden 

(se bilaga 1). påbörjas. Intervjuguiden inleddes med de etiska ställningstaganden som 

intervjupersonerna har fått ta del av muntligt samt genom ett kort informationsblad. 

Intervjuguiden delades upp fasta frågor och fria berättelser - detta gjordes för att ge alla 

respondenterna lika förutsättningar vid intervjutillfällena. Detta gjordes även för att 

underlätta analysförfarandet och arbetet med att jämföra de olika resultaten vilket bidragit 

till en ökad reliabilitet (Patton, 2002).  

Frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär. Detta gav respondenterna möjlighet att 

beskriva sina erfarenheter och föreställningar utifrån sina egna upplevelser. Intervjuguiden 

bestod av sju frågor samt två följdfrågor som gav möjlighet att uppfylla studiens syfte. 

Intervjuguiden skapades utifrån dels studiens syfte och problemområdet som finns, detta för 

att säkerställa att studien följde den tänkta planen och samlade in det data som ansågs vara 

relevant för studien. Frågorna i intervjuguiden handlade om respondenternas uppfattningar 

om deras egna uppfattningar och erfarenheter, och under intervjuerna fick respondenterna 

även beskriva fritt utifrån dessa. Intervjuerna har utgått från ett färdigställt problemområde, 

som är att utländska elever har sämre studieresultat än etniskt svenska.  

 

Procedur 

För att hitta lämplig litteratur till vår studie så gjorde vi först en problem- och 

syftesformulering. Under den första fasen bestämdes problemformuleringen, vad syftet med 

studien var samt vilka respondenter som skulle vara lämpliga utifrån studiens syfte. 

Tidigare forskning inom ämnet söktes främst genom sökmotorerna Eric via ProQuest och 

Eric via EBSCO. De vetenskapliga artiklarna samt böcker som vi fann relevanta för vår studie 

kom senare till användning i utvecklandet av studiens problemformulering samt i 

beskrivningen av tidigare forskning. De sökord som vi använde oss av för att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar var bland annat; mångkulturalitet, elever, studieresultat, utländsk 

bakgrund, mångkulturalitet och ledarskap. 

 

 

Det valdes tidigt i studien att fokus skulle vara på en kvalitativ metod, och specifikt på 

elevernas uppfattningar av studieresultat (Hartman, 2004). Urval av lämpliga respondenter 

gjordes utifrån att respondenterna skulle gå i årsklass 9 och ha utländsk bakgrund, vi 

kontaktade därefter ett antal skolor som vi tidigare hade haft kontakt med. Utifrån dessa 

valdes två slumpmässiga skolor ut. Därefter utformades en intervjuguide utifrån den 

fenomenologisk hermeneutiska inriktningen med frågor som syftade till att besvara syftet 
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med studien. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med tio elever som stämde in på 

urvalskravet för studien. Respondenterna blev informerade om studien utifrån 

Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper (Vetenskapsrådet, 2002) före intervjuerna, de 

fick även ett kort informationsblad innan vi påbörjade intervjuerna för att det skulle framgå 

så tydligt som möjligt att deras deltagande var frivilligt, att deras identitet skulle komma att 

avidentifieras i den färdiga studien samt att de när som helst under intervjuns gång hade 

möjlighet att inte svara på en viss fråga eller dylikt. Varje intervju tog ca 30 minuter beroende 

på hur mycket respondenterna valde att utveckla sina svar. Intervjuguiden var ett bra 

instrument som underlättade förfarandet samt hjälpte oss att behålla fokus på 

frågeställningarna. Vi antecknade under intervjuerna och direkt efter varje intervju 

sammanfattade vi svaren och gjorde en första analys av de svar vi fått in. Detta för att lättare 

kunna påbörja en kategorisering av svar samt för att finna eventuella nyckelord som kunde 

ha relevans i analysdelen (Hartman, 2004). Studien har under hela proceduren använt sig av 

en fenomenologisk hermeneutisk syn, vilket innebär att tolkningar har skett och vi har 

försökt att se en helhet av de observationer som har utförts samt finna essensen i 

respondenternas utsagor. För att försöka nå denna helhet både respondenternas kroppsspråk 

och utstrålning tolkats i förhållande till de svar som erhållits (Patton, 2002). Detta 

kännetecknar det holistiska perspektivet som hermeneutiken innebär. Tolkningar har gjorts 

av de känslor och erfarenheter som respondenterna har uttryckt och som har observerat 

angående olika situationer som har nämnts under intervjuerna, vilket Patton beskriver som 

en viktig förutsättning för det fenomenologiska perspektivet vilket är det som valts för 

denna studie.  

 

Analysmetod 

Vid genomförandet av analysen i denna studie så har analytisk induktion använts som är ett 

traditionellt tillvägagångssätt och innebär att vi under datainsamlingen undvikt 

teoretiserande. Detta på grund av att det skulle finnas så liten risk som möjligt att vi 

påverkat respondenterna under intervjuerna. Forskningsprocessen har delats in i tre faser, 

planerings, insamling samt analysfasen och detta har skett linjärt. Där arbetet stegvis har 

utvecklas utifrån fasernas olika moment. Analysfasen är den sista och slutgiltiga fasen som 

skedde efter att all data samlats in. Det första steget av studiens analysdel bestod av 

transkribering av alla intervjuer för att lättare få en översikt över materialet. Därefter 

kategoriserades materialet, detta kallas även för att koda materialet. Där begrepp som var 

relevanta plockades isär för att hitta kategorier som kodningen utgick ifrån när den andra 

delen i analysfasen skulle ta vid, tolkningen av datamaterialet. Precis som en studie med 

hermeneutisk ansats syftar till att göra där kodningen av materialet där en huvudkategori 

hittas som sedan analyseras. Därefter sattes dessa i relation till de underkategorier som 

studien hittade. Genom att se hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra och 

relationerna däremellan så har vi skapat en förståelse för respondenternas livsvärld och 

skapat en teori baserad på respondenternas utsagor.  
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Analysen innebär att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att observationsutfallet 

nu kan relateras till den ursprungliga problemställningen. (Backman, 2008 s.31) 

 

Etiskt ställningstagande 

Studien utgick från vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Vetenskapsrådet (2011) tar upp ett 

antal forskningsetiska principer som används vid forskning. Detta innebär att det både är 

viktigt för samhället och individens utveckling att de följs. Individskyddskravet är ett 

grundläggande krav som innehar fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att respondenterna i studien ska informeras om hur intervjun 

kommer att genomföras och vad syftet med den är samt hur den kommer att 

vidarebehandlas. Respondenterna får en djupare inblick i studien och har fram till avklarad 

intervju rätt att avbryta sin medverkan. Respondenterna fick även information om vilken 

utbildning vi går samt vilken institution som leder den. I vår studie uppfylls detta krav 

främst i kontakt med urvalsgruppen, men även innan intervjuerna påbörjades så 

förtydligades denna information genom ett inromationsblad. Denna information 

förtydligades för att respondenterna skulle vara medvetna om sina deras rättigheter till att 

avbryta sitt deltagande eller avböja att svara på en viss fråga när som helst under intervjuens 

gång (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Samtyckeskravet är den rätt som respondenten har för att bestämma över sin medverkan i 

studien. Detta innebär även att de kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst under 

intervjuns gång, eller avböja att svara på en fråga. Då vi inte hade några respondenter under 

15 år så behövde vi inte föräldrarnas samtycke för respondenternas deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och uppgifter som berör respondenterna 

förvaras på en lämplig plats där obehöriga inte kan ta del av studien. Vi är de enda som har 

tillgång till personuppgifterna, samt anteckningar från intervjuerna. Anteckningarna från 

intervjuer är separerade från den övriga informationen för att säkerställa att informationen 

endast kan tolkas samt användas av oss. Intervjuerna har därefter kodas samt kategoriseras 

och vi har av kommer att förstöras när kursen är avslutad och vi erhållit betyg 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Nyttjandekravet innebär att vi inte kommer eller har lånat ut data som vi fått fram till 

kommersiellt bruk eller någon annan studie (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår från studiens syfte. För att kunna ge studien en hög validitet och 

reliabilitet tog vi hänsyn till metodens kvalité. Studien hade en kvalitativ utgångspunkt som 

innebär att den syftade till att skapa en ökad förståelse för elevers uppfattningar och vilket 

vår syftesformulering förmedlar. Det fenomenologiskt hermeneutiska perspektivet gav 

studien möjlighet att ta del av elevers uppfattningar och tolkningar, vilket studien syftade 

till. Då studien valde att använda sig av en hermeneutik ansåg vi att den fenomenologiska 

inriktningen skulle passa bäst för denna studie då vi studerat ett särskilt fenomen, nämligen 

elever i skolan (Hartman, 2004). Vi har följt den kvalitativa metodens linje vilket vi tycker 

kommer samman på ett bra sätt och ger oss en bra utgångspunkt i förhållande till studiens 

syfte.  

Tidsaspekten i studien har vi tagit hänsyn till och därför har vi valt att enbart intervjua tio 

elever även om vi varit medvetna om att det kan vara för få för att bilda en riktig 

verklighetsbild av individernas livsvärld (Bell, 2006). Det fanns även en medvetenhet under 

studiens gång om att urvalet som utfördes även begränsade studiens ämnesområde. Om 

studien medvetet hade använt sig av respondenter med begränsad erfarenhet av 

mångkulturalitet så skulle studiens resultat kunnat sett annorlunda ut. Studien använde sig 

av halvstrukturerade intervjuer och detta lämpade sig bäst för studien då det gav oss 

möjligheten att ställa ytterligare frågor som behövdes för att resultatet skulle bli så 

verklighetstroget som möjligt (Bell, 2006; Hartman, 2004; Patton, 2002). Intervjuerna gjordes 

var för sig med oss två studenter eftersom att det inte fanns någon möjlighet att göra de 

tillsammans. På grund av tidsbristen så intervjuade vi fem elever på varsin skola. I och med 

vi inte var vana med att intervjua så använde vi oss utav en intervjuguide för att delvis 

kunna upprätthålla en viss struktur och rama in de teman vi valt att ta upp. Hartman (2004) 

beskriver de olika delar som genomsyrar den struktur som arbetet har. Sista delen består av 

analysfasen där materialet ska kodas och kategoriseras. Då vi kunde se likheterna som alla 

respondenter delgav oss, kunde vi koda av materialet och sedan ytterligare se likheter och 

skillnader i respondenternas svar.  

 

Validitet och reliabilitet 

I utförandet av en studie så är det ytterst viktigt att informationen som man samlat in är 

kritiskt granskad, detta för att kunna fastställa hur tillförlitlig (reliabilitet) och giltig (validitet) 

den är. Med tillförlitlighet menas det att man ska kunna använda samma tillvägagångssätt 

och/eller instrument och uppnå samma resultat vid lika omständigheter/situationer men 

under olika tillfällen (Bell, 2006). Ett exempel på tillförlitlighet är när resultatet visar sig vara 

detsamma vid upprepade mätningar, och oberoende av vem som utför testet. Giltighet 

handlar om att säkerställa att den information man fått fram har så starkt stöd som möjligt 

när man ska tyda informationen. Giltighet är ett mått som beskriver hur lämplig en 

intervjufråga är i förhållande till studiens syfte (Bell, 2006). Begreppen tillförlitlighet och 

giltighet fyller en funktion som möjliggör att kritisk granskning av den information man 
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inhämtat efter datainsamlingen kan ske (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Utifrån den 

tid som studien har varit begränsad till så har syftes- och problemformuleringen därefter 

också begränsat till ett specifikt urval av respondenter, som blev elever i årsklass 9.  

För och nackdelar av vald metod har diskuteras och utifrån studiens karaktär så ansåg vi att 

en kvalitativ metod med fenomenologisk hermeneutik var att föredra. Då syftet var att 

studera elevers uppfattningar. För att avgöra och kritisk granska insamling av information 

används begreppen reliabilitet och validitet. Tidsaspekten spelar även in en stor roll där en 

pilotstudie hade varit att föredra men på grund av tidsapekten var det inte möjligt att utföra. 

En medvetenhet om en viss skillnad kan förekomma då formen av intervjuerna har varit 

halvstrukturerade. En intervjuguide har används vilket ökar giltigheten i och med att 

intervjuerna i största mån har utförts med samma uppbyggnad. Tillförlitligheten i denna 

forskning stärks genom att vi på ett så noggrant sätt som möjligt beskrivit arbetets gång och 

våra tankegångar kring val av metod, genomförande och presentation av resultat.  Studiens 

tillförlitlighet kan utläsas i sammanfattningen av resultat, där teman presenteras eftersom vi 

har varit två personer som har kodat och analyserat materialet var för sig och verifierat 

kategorierna.  

Avgränsningarna i intervjufrågorna hade dock ett syfte, och hade som huvuduppgift att få så 

relevant information utifrån studiens syfte som möjligt. Det finns dock olika faktorer som 

kan påverka giltigheten av respondenternas svar, det kan vara att någonting har påverkat 

deras uppfattning. Detta kan vara en händelse som de har upplevt i deras liv eller något som 

de hört av bekanta eller sett i media. Men respondenterna kan även påverkas av 

intervjuarens beteende, därför lade vi stor vikt vid att försöka hålla oss så neutrala som 

möjligt och undvika ledande frågor (Bell, 2006; Patton, 2002).  
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Resultat  

Resultatet bygger på intervjuer med tio elever med utländsk bakgrund i årsklass 9 från två 

olika skolor i en storstad i södra Sverige. De huvudfrågor som användes under intervjuerna 

(se bilaga 2) är de som avgjort de kategorier som under analysen av data funnit och som 

även resultatet är uppdelat i. Detta för att underlätta för läsaren samt för att det underlättar 

presentationen av resultaten. Vi har valt att koda skolnamn med XXXXX för att uppfylla de 

vetenskapliga etiska ställningstagandena. 

 

Ett medvetet val 

Inledningsvis ombeddas respondenter att berätta om sig själva, sin skola samt om de hade 

någon särskild inriktning. Det framgick tydligt hos tre respondenter att det ”svenska” i 

skolan var viktigt, och att de medvetet hade valt bort skolor med större andel elever med 

utländsk bakgrund trots att de själva är av utländsk bakgrund. Det medvetna valet att välja 

en skola med större andel svenska elever men även lärare förklarades av respondenterna 

bero på att de uppfattade att de får mer stöd och hjälp än vad de fått i en skola med fler 

individer med utländsk bakgrund. 

 

Jag är en rätt så lugn tjej som inte har en sån står vänkrets, men jag har inget emot att lära känna 

nya personer. Jag valde att plugga på XXXXX skolan för den skolan jag gick på innan var en 

invandrartät skola medan på XXXXX skolan så går det flest svenskar så det var en rejäl omväxling 

för min del. Man kan säga att det är skillnad på en ”invandrarskola” och en ”svensk skola”. 

Kompisarna är annorlunda, lärarna också och man får mer hjälp för folk är mer seriösa här. På den 

andra skolan bryr sig typ ingen om något (Respondent 1) 

Vad en svensk skola är definieras av respondenterna som en skola med många svenska 

elever och i överlag en bra skola. Respondent 3 menade att föräldrarna var angelägna att 

denne skulle gå i en skola med större andel svenskar för att deras uppfattningar var att det är 

bättre en skola med många individer med utländsk bakgrund. Respondent 7 däremot 

menade att det är svårt att avgöra om dennes skola är bra för att det finns en stor andel 

svenskar eller om den bara är en bra skola överlag. Dock berättar respondenten att dennes 

vänner berättat att respondentens skola är bättre än andra skolor som har större andel 

individer med utländsk bakgrund. 

Alla vet att svenska skolor alltid får bättre betyg, det är för att dom har bättre lärare tror jag. Mina 

föräldrar ville absolut att jag skulle gå i en mer svensk skola, för de sa att skolorna med många 

utlänningar inte är bra. Så jag lyssnade på mina föräldrar och bytte skola (Respondent 3) 

Jag är 15 år och har gått i denna skola sen jag var 6 år, det är ganska många svenskar i denna skola 

och det tycker jag är bra för då är oftast skolan och lärarna bättre också om jag typ jämför med vad 

mina kompisar som går på andra skolor verkar tycka i alla fall. Jag har gått i den här skolan länge 

så jag är van vid att det är på ett visst sätt men alla mina kompisar säger att min skola är bättre än 



18 

 

deras för dom går i andra skolor där det kanske är mer invandrare, men det är också för dom bor i 

såna områden. Men jag vet inte om det är sant, jag har ju gått här så länge så jag vet inte om det 

bara är min skola som är bra liksom (Respondent 7)  

Det framgår tydligt att respondenterna har gjort ett medvetet val genom att välja en skola 

med många svenska elever och lärare, respondent 3 berättade även att hennes föräldrar var 

delaktiga i valet av skola vilket uppfattades påverka respondenten ytterligare att göra ett 

medvetet val av skola.  

 

Betygets betydelse 

Samtliga respondenter var överens om att betyget var av stor betydelse men hade delade 

åsikter om vad ett gott studieresultat innebar. Temat är indelat i två kategorier, där det ena 

behandlar ämnet att göra sitt bästa och de andra handlar det om att A är målet.  

Göra sitt bästa  

En del av respondenterna ansåg att graderingen på betyget var oviktigt och strävan och 

försöken mot ett betyg var viktigare. Det uppfattades som att respondenterna var medvetna 

om sin egna kapacitet och att deras medvetenhet handlade om att de förstod att en stor del 

av deras studieresultat låg i deras egna ansvar. Ingen av respondenterna tog upp ämnet ett 

icke godkänt betyg, vilket kan avläsas som att det trots allt är viktigt att uppnå ett godkänt 

betyg.  

Jag tycker att så länge man gör sitt bästa så spelar det ingen roll vilken skala på betyget man 

hamnar på. Vissa anser att ett A är det man ska sträva efter men jag tycker att om en person gör 

sitt bästa och får ett D eller E så har den lyckats bra i mina ögon (Respondent 10) 

Jag tycker att så länge man blir bättre och bättre på det man gör så är det ett bra resultat, man kan 

ju inte göra mer än man gör oftast då det är så många andra grejer som avgör vad man får för 

resultat (Respondent 5) 

Jag tycker att ett bra studieresultat är det man själv vill uppnå, vissa satsar ju bara på ett E. Vissa 

satsar på A... ja för min del är det vad jag sätter upp för mål för den kursen eller så. Man kan ju 

liksom inte få A i allt, eller ja vissa får ju det men dom flesta är inte såna. Man får se sina gränser 

och satsa på det man kan (Respondent 2) 

 

A är målet 

Det som var karaktäristisk för den andra delen av respondenternas svar i fråga om ett gott 

studieresultat var att betyget visade sig vara viktigt och det som eftersträvades var högsta 

betyg. En intressant iaktagelse som gjordes var att både respondent 3 och 7 betonade att 
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högsta betyg var det som eftersträvades, dessa respondenter var även två av tre som 

betonade att deras skola är bra för att det finns många svenska elever i den.  

Ett bra studieresultat för mig är när jag ger mitt allt på ett prov och känner efteråt att jag verkligen 

skrivit allt jag kunde, dock betyder betyget mycket för mig också så A är målet (Respondent 7) 

För mig är en bra studieresultat när jag försöker klara av de uppsatta kraven som finns inom skolan. 

Alltså godkänt i alla ämnen, men det är klart att A är det betyg man vill uppnå särskilt när man går i 

en bra skola med bra lärare som kan hjälpa en med allt (Respondent 3) 

Om alla fick välja själva så skulle de ju ha A i allt, men det är ju lärarna som bestämmer allt så allt 

man kan göra är att bli bättre. Men alla vill ha A, jag också. (Respondent 5) 

Det fanns tydliga undertoner i svaren som respondenterna uppgav där det var tydligt att 

lärarna hade en stor del i respondenternas upplevelse av hur de kan nå högsta betyg. 

Respondent 5 svarade att det är lärarna som bestämmer allt och därmed måste respondenten 

bli bättre för att kunna uppnå det önskvärda resultatet.   

 

Vem är ansvarig? 

Vem som ansågs vara ansvarig för elevernas studieresultat och lärande varierade i två 

grupper av respondenter, där den ena gruppen ansåg att lärarna är högst ansvariga och att 

deras bristande engagemang för eleverna påverkade de på ett sätt som gjorde att 

respondenterna inte kunde prestera som de önskade. Den andra gruppen av respondenter 

ansåg snarare att den som var ansvarig för sitt studieresultat och lärande låg hos 

respondenterna själva. 

Lyssna på eleven 

Under intervjuernas gång framkom det tydligt att många av respondenterna upplevde att 

lärarna samt skolledningen inte lyssnade på dem samt gav de inte tillräckligt med hjälp. 

Respondenterna ombads även att ge råd till lärare/skolledare i fråga om ett gott 

studieresultat. 5 av respondenterna tog upp att de anser att lärare/skolledare bör ha mer 

förståelse för eleverna och deras förutsättningar. De flesta ansåg även att lärarna bör sträva 

efter att förstå vilka svårigheter vissa elever har och anpassa undervisningen utifrån 

eleverna.  

 

Mitt råd är att de måste försöka förstå eleverna mer och inte bara sätta F hela tiden  utan forska och 

försöka fatta varför eleverna får F och försöka hjälpa de istället  (Respondent 2) 

Vara ambitiös, vara begriplig och försöka se till att de flesta studenter hänger med. Det är det 

viktigaste, för när vi inte förstår hur ska vi kunna få bra betyg? Jag menar det är klart vi måste 

plugga själva och ta ansvar men lärarna är ju anställda för att lära oss. Det är så tråkigt när vissa 

lärare inte ens försöker, dom ser oss bara som problembarn som inte fattar någonting men det är 

inte så. Bara att vissa inte är bra på att lära ut (Respondent 5) 
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Att lärarna inte ska sätta en för hög ribba i och med det nya systemet så är det svårare att få ett 

högt betyg och då behöver lärarna anpassa sig under lektionerna och även att se till så att de flesta 

har förstått (Respondent 1)  

Respondent 10 betonade att det är dagens elever som är framtiden, samt att det är lika viktigt 

att läraren är engagerad i sin roll att leda och utveckla som att eleven ska ta del sig av 

kunskapen och prestera väl i skolan. 

Ett gott råd till skolledningen är att försöka kämpa så att eleverna kommer någonstans. Det är trots 

allt vi som är framtiden.. vi måste få rätt möjligheter för att kunna få rätt resultat. Det som är 

viktigt är att lärarna är lika engagerade i oss som dom vill att vi ska vara i skolarbetet annars blir 

det ju så att vårt betyg inte blir det bästa.  (Respondent 10) 

Respondent 3 var en av de som ansåg att en så kallad svensk skola var att föredra, samt hade 

föräldrar som uppmuntrade till att gå i en sådan skola. Respondenten lade betoning vid 

begreppet att bli sedd, och det uppfattades som att det var viktigt för eleven att få bekräftelse 

av läraren vilket också kan förklara varför respondenten valde sin skola.  

Att alltid lyssna på eleven, ibland kan det verka som att det eleven önskar sig är orimligt men ge 

oss en chans bara. Allt som krävs är en person som tror på en, bara en lärare som ser en så 

förändras allt och man kämpar för det blir värt det när man känner att man är sedd. Så är det på 

den här skolan, lärarna försöker se oss och hjälpa oss. (Respondent 3) 

Respondent 8 menade att ett mindre bra studieresultat berodde på att denne lärt sig allt 

utantill utan att förstå vad det egentligen handlade om. En följdfråga ställdes där vi frågade 

om respondenten kunde berätta mer om detta varpå det framkom att respondenten ansåg att 

lärarens engagemang ibland inte bidrog till ett optimalt lärande. 

Ibland måste man lära sig massa saker som är helt onödiga tycker jag, och så kanske läraren inte 

heller är så bra på att lära oss det vi ska lära oss. Då blir det lite så att man bara försöker lära sig för 

att klara kursen och inget mer när man inte får någon hjälp (Respondent 8) 

 

Ta eget ansvar för sitt lärande 

Några av respondenterna tog upp att de uppfattade att de inte alltid blev sedda och hörda av 

lärarna, medan några av respondenterna snarare betonade att det viktigaste är att ta eget 

ansvar för sitt lärande snarare än att vara besviken på att inte få den hjälp som önskas. Detta 

kan till exempel göras genom att ta hjälp av sina studiekamrater eller andra i sitt kontaktnät.  

 

De råd jag skulle vilja ge en studiekamrat är att vi måste försöka peppa varandra mer för att uppnå 

de krav som ställs för oss. Vi tillsammans gör en bra studieresultat genom att plugga tillsammans, 

då lär man sig av varandra också om man till exempel inte förstått något så bra av läraren eller i 

böckerna. Man måste vara smart, om man ändå pluggar samma grejer så kan man lika gärna 
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hjälpa varann.. tycker jag (Respondent 8) 

 

Fokusera och ha alltid din dröm framför dig, det är bara att kämpa för att ta sig framåt för att 

uppnå det man vill. Det handlar om att hänga med och bara göra det som man ska göra, annars 

kommer man aldrig någonstans (Respondent 5) 

 

Det råd jag kan ge är att vara med på lektionerna, studera direkt och låt bli att studera sista veckan 

till proven. Det är du själv som måste göra det, ingen kommer göra det åt dig (Repondent 9) 

Respondent 6 tog upp att det är viktigt att studera ordentligt för att säkerställa sin framtid, 

där respondenten menar att det är svårt nog att veta vad man vill studera och arbete med i 

framtiden och därmed är det viktigt att inneha ett betyg som kan kan öppna dörrar för olika 

möjligheter.  

Sätt rimliga mål som man vet att man kan uppnå och sedan se till att plugga ordentligt och förstå 

det man försöker lära sig. Det är svårt nog att veta vad man vill göra med resten av livet som det är 

så det är skönt att ha bra betyg så man kan välja att läsa vilket program man vill (Respondent 6) 

Det fanns en uppenbar uppdelning av respondenternas svar, där en del ansåg att lärarna 

styrde och påverkade eleverna och deras betyg bortom deras kontroll. Medan den andra 

gruppen av respondenter ansåg att det egna ansvaret för att få den utbildning som önskas 

låg i elevens egna ansvar. Om än lärarna är en faktor som kan hjälpa eller försvåra så ansåg 

denna del av respondenter att deras egna ansvaret över sitt studieresultat var viktigare.  

 

Inför framtiden 

Respondenterna fick möjlighet att tala fritt i slutet på intervjuerna och det var uppenbart att 

framtidsfrågan var viktig för många av respondenterna. Vissa kände en oro inför framtiden i 

fråga om arbete men även samhällets utveckling. Respondent 5 målade upp en ganska orolig 

bild inför framtiden, där det fanns väldigt lite tilltro på lärarna men även samhället. 

Respondenten menade att om de rätta möjligheterna skulle presenteras för eleverna så skulle 

de prestera bättre och även bättre än etniskt svenska elever. 

Om inte lärarna börjar ta oss på allvar så kommer den här, vad säger man? Du vet, mellanrummet 

mellan en svensk och vi som är utlänningar bara att bli större. Alla snackar om att Sverige är 

mångkulturellt hit och dit men vi vet alla att det finns fett mycket rasism fortfarande. Jag vill inte 

att nån ska se på mig och tänka att jag är ingen och inte kan något. Ge oss rätt möjligheter, så 

kommer vi alla vara till och med bättre än svenskarna (skrattar) (Respondent 5) 

Respondent 3 och 1 uppvisade dock inte samma oro, utan hade en större tilltro på framtiden 

dock uppgav respondent 3 att det fanns en liten oro för att inte finna ett arbete på grund av 

sin etniska bakgrund. Men respondenten betonade att det beror på vilken familj man 

kommer ifrån och respondentens familj hade många högutbildade som hade lyckats 
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integrera sig väl i systemet och respondenten avslutar meningen med att säga att det tänker 

denna också göra. Det fanns en stor tilltro till att framtiden kommer lösa sig  

Jag tror inte det finns några frågetecken på hur vi kommer att klara oss, det som oroar mig är hur 

jobbmarknaden ser ut. Jag vill inte plugga hela mitt liv och sen inte få ett jobb pågrund av mitt 

namn till exempel, men det verkar bli lite ljusare tider för oss alla och det beror nog på vad för 

familj man kommer ifrån. Alla mina syskon är högutbildade och har blandat in sig väl i samhället. 

Det tänker jag också göra (Respondent 3)  

Jag har fått så mycket hjälp av lärarna att det känns som att jag kan göra vad jag vill, mina 

kompisar som går på andra skolor ska gå såna program som är yrkesförberedande men jag ska gå 

natur. Jag har kämpat med mina betyg och det känns bra, en bra skola är jätte-viktigt tror jag. Eller 

jag vet.. (Respondent 1) 

Respondent 2 hade en väldigt avslappnad attityd gentemot framtiden, där framtiden sågs 

som en spännande ny tid som skulle komma. Respondenten menade att det bara är att 

fortsätta studera och att framtiden får utvisa vad som kommer ske. 

Man satsar allt man har nu, och sen börjar gymnasiet. Det är säkert helt annorlunda där och man 

lär känna nya lärare och nya kompisar, det är skönt att ha den här tiden bakom sig och fortsätta 

framåt. Man får se vad som händer.. Det är bara att plugga på antar jag (Respondent 2) 
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Sammanfattning  

Resultatet visade att det fanns tydliga olikheter kring de flesta av ämnena som behandlades, 

i de flesta fall var respondenternas svar uppdelade i två olika grupper då deras 

uppfattningar skiljde sig åt så mycket. Det visade sig att några av respondenterna medvetet 

valt en skola med större andel etniskt svenska individer, det var även tydligt att de 

respondenter som hade störst missnöje över sina lärare inte var de som medvetet valt sin 

skola. I fråga om studieresultat så ansåg vissa av respondenterna att det viktigaste var att 

göra sitt bästa medan den andra delen av respondenterna ansåg att högsta betyg var väldigt 

viktigt. Det kan finnas kamrateffekter, dels kan resurser överföras till de invandrade 

eleverna. Den ena gruppen ansåg att lärarna bär ansvaret för eleverna lärandet och den 

andra gruppen ansåg att eleverna själva bär ansvaret för att nå sina mål. Om en elev inte 

förstod ett ämne skulle de fråga sina studiekamrater om hjälp genom att dela deras kunskap 

med varandra. Viktigt att eleverna förstår ämnet annars leder det till att man lär sig utantill 

utan förstå innebörden och då kan det leda till dåligt studieresultat menade några 

respondenter. Även fler av respondenterna ansåg att lärarna skulle lyssna mer på eleverna. 

De ansåg att deras åsikter och synpunkter är betydelsefulla för skolan och lärandet. Eleverna 

vill ha en viss förståelse om varför de inte klarar de uppsatta målen. Att kunna få en viss 

trygghet och stöd från lärarna är allt elever behöver de är trots allt samhällets framtid. En del 

oroväckande uppstod för vissa respondenter när de tog upp samhällets framtid. Där de har 

en väldigt lite tilltro till lärarna men även samhället och utveckling. Även positiva 

inställningar uppstod bland elever där vissa respondenter vill integrera i samhället för att 

kunna få deras framtida jobb. En respondent ansåg att hon hade fått tillräckligt med hjälp av 

en lärare och kände sig nöjd med skolan. Sammanfattningsvis kan man säga att alla lärare 

och elever har en stor påverkan på sitt eget studieresultat.  
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Diskussion 

Faktorerna bakom det medvetna valet 

Resultatet visade att några av respondenterna medvetet valde sin skola för att de ville gå i en 

skola med stor andel etniskt svenska lärare samt elever. Bakgrunden till det valet grundade 

sig i uppfattningen att en sådan skola är bättre och att det fanns större möjlighet till att få 

stöd och hjälp där. En respondent gjorde valet att byta skola på grund av sitt missnöje med 

sin tidigare skola som hade en större andel elever med utländsk bakgrund. Bakgrunden till 

varför respondenterna ansåg att en etniskt svensk skola är bättre kan förstås utifrån olika 

faktorer, dels utifrån att elever med utländsk bakgrund statistiskt sätt har sämre betyg än 

etniskt svenska. Vilket i sin tur kan förklara varför elever med utländsk bakgrund ofta har 

dåligt självförtroende för sin skolprestation som Parzyks (1999) studie visat på. Trots att det 

kan finnas elever med utländsk bakgrund med högsta betyg så registrerar statistiken enbart 

helheten, vilket kan betyda att elever med utländsk bakgrund väldigt ofta får kämpa mer än 

etniskt svenska för att uppnå samma resultat på grund av fördomarna som finns gentemot 

dem. Högdin (2006) menar att elever med utländsk bakgrund även får mindre hjälp med 

skolarbete hemma än etniskt svenska och en slutsats kan dras till att det blir viktigare att gå i 

en skola som verkligen kan bidra med stöd om hemmet inte bidrar med det.   

Diskussionen blir hurvida det är respondentens uppfattning eller om skolorna med större 

andel elever med utländsk bakgrund faktiskt inte gav sina elever tillräckligt med stöd och 

hjälp. Det fanns tydliga tecken på missnöje hos många av repondenterna som kunde förstås i 

relation till lärarna i skolan, där respondenterna svarade att de tar hjälp av sina 

studiekamrater när vid behov av hjälp och stöd i skolarbetet framför att be läraren om hjälp. 

Bristen på tilltro för läraren var stor hos många av respondenterna, där de upplevde att de 

inte var sedda eller hörda. Det ifrågasätter därmed om det är skolan i sig som är dålig eller 

om det är den bristande kommunikationen mellan elev och lärare som bidragit till den 

negativa bilden av skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund. Kamali (2005) tog 

upp i sin studie att föräldrar till elever med utländsk bakgrund ofta uppfattar att de inte kan 

påverka sina barns skolgång, detta tros dock bero på den kulturella och språkliga skillnaden. 

Detta för resonemanget till att det förmodligen är kulturella samt språkliga skillnader som 

bidragit till den klyfta som skapats mellan eleverna och lärarna. Där den onda cirkeln blir ett 

faktum när eleverna inte ber lärarna om hjälp utan istället tar hjälp av studiekamrater som 

respondent 8 bekräftar. 

..genom att plugga tillsammans, då lär man sig av varandra också om man till exempel inte förstått 

något så bra av läraren eller i böckerna. Man måste vara smart, om man ändå pluggar samma 

grejer så kan man lika gärna hjälpa varann.. tycker jag (Respondent 8) 
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Betyg, mitt eller deras ansvar? 

Respondenternas svar kring vad de ansåg ett bra studieresultat varierade, en grupp ansåg att 

betygets gradering i sig var oviktigt men att kämpa för att försöka uppnå ett gott 

studieresultat snarare var viktigt. Den andra delen av respondenterna svarade att de 

strävade efter det högsta betyget, A. De respondenter som uppgav att betygets gradering var 

oviktigt menade att det viktigaste var att göra sitt bästa, om än det vore trevligt med ett högt 

betyg så var det inte det viktigaste. De respondenter som strävade efter högsta betyg var 

även de respondenter som ansåg att en skola med stor andel etniskt svenska elever och 

lärare var bättre än andra skolor. Lärarnas delaktighet i respondenternas betyg uppfattades 

olika hos respondenterna men de tog samtliga upp att lärarna är en faktor som kan bidra 

med hjälp och stöd för att uppnå ett gott studieresultat. Men lärarnas roll uppfattades även 

kunna försvåra för några av respondenterna, då i fråga om att de inte bidrog med tillräckligt 

stöd i skolarbetet. Som tidigare nämnt så är det en komplicerad sitation att förstå då de 

respondenter som uppgav att de inte är nöjda med lärarnas engagemang och stöd i deras 

skolarbete inte heller bett lärarna om mer stöd. Vem som är ansvarig för att eleverna ska 

uppnå sina studiemål kan enbart förstås utifrån elevernas egna uppfattningar. 

Däremot menar Smith (1998) att skolverksamheten är ansvariga för att förbereda lärarna i 

deras arbete, där det i klassrummen handlar om att vägleda ett lärande. Rektorerna i 

skolorna har i uppgift att vägleda lärarna och lärarna har i sin uppgift att leda eleverna, om 

det finns en svaghet i någon av kedjorna så kommer det att drabba eleverna på något sätt i 

slutändan. Vidare kan man diskutera om segregeringen som råder i samhället är ansvarig för 

elever med utländsk bakgrunds dåliga resultat i skolan, som Höög och Johansson (2011) tagit 

upp så finns det en rad olika faktorer som påverkar elevens resultat. Där föräldrarnas 

utbildningsstatus och socioekonomiska bakgrund är inräknad, man kan också dra 

slutsatserna att kulturella skillnader har en förmåga att vara ett hinder för både eleverna och 

lärarna när det kommer till kommunikationen mellan dem. Hur mycket lärarna och skolan 

bidrar till elevernas prestationer i skolan är oklart men det vore troligt att respondenterna 

som är missnöjda med sina lärare har sämre betyg än de som är nöjda med lärarnas stöd. 

 

De ungas framtid 

Några av respondenterna var förhoppningsfulla inför framtiden, medan en respondent var 

väldigt orolig och menade att en förändring måste ske specifikt hos lärarna, där 

respondenten menade att lärarna inte ger eleverna rätt förutsättningar för att lyckas. Trots 

respondentens stora oro inför framtiden så uppgav de andra respondenterna att den största 

oron inför framtiden handlade om arbete, och specifikt att deras etnicitet skulle försvåra 

deras arbetsökande. Andersen och Ottesson (2011) menar att ett problem med arbetet med 

mångkulturalitet i skolan främst är att det inte finns någon uttalad strategi om hur arbetet 

ska ske. Kulturella och språkliga skillnader är viktiga att ha i åtanke och bör diskuteras i 

klassrummet med eleverna för att förbereda inför framtiden. Trots att Sverige idag är vana 
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med mångkulturalitet och har varit i över 50 år så finns det en oro hos dagens ungdomar för 

hur samhället ska ta emot och föra in dem i arbetslivet. Politiken måste se till att samhället 

berikas av mångkulturaliteten. Särskilt för de elever som har en blandning av de så kallade 

dåliga förutsättningarna, där de kommer från en familj som inte studerat och dessutom har 

utländsk bakgrund. Det var påtagligt i respondenternas svar att de känner ett utanförskap 

som är skapat av samhället och tagit sig in i skolan. Det kan även bero på att skolorna och 

lärarna inte har haft tillräckligt med erfarenhet av elever med utländsk bakgrund. Det är inte 

sagt att elever med utländsk bakgrund kräver en annan slags undervisning men det vore 

naivt att inte bekräfta att det finns bakomliggande faktorer som bidrar till att elever med 

utländsk bakgrund har sämre studieresultat än etniskt svenska.  

 

Sammanfattning 

Denna studie har visat på de faktorer som påverkar elever med utländsk bakgrunds 

studieresultat, och de faktorer som denna studie har funnit har bekräftat tidigare studier som 

gjorts. Kulturella och språkliga skillnader har visat sig vara påtagligt påverkande. Men 

faktorer som familjebakgrund och möjligheter till att göra egna val är faktorer som ligger till 

grund för resultatet. De elever som haft möjlighet att välja sin egen skola har valt att gå i en 

skola där de uppfattar att de fått mer hjälp och stöd vilket har sin bakgrund i att skolorna de 

tidigare har gått i varit inte synliggjort eleverna tillräckligt. Vad det beror på kopplas till 

skolans ansvar att se till att varje elev får den hjälp och stöd de behöver oberoende på deras 

bakgrund. Elever som inte har möjlighet att välja en specifik skola ska därmed ha rätt till det 

stöd som krävs för att kunna uppnå samma studieresultat än etniskt svenska elever, därmed 

är slutsatsen att skolan är högst ansvariga för att förse eleverna med rätt redskap för att 

uppnå ett gott studieresultat medan eleven själv är ansvarig för att kräva redskapen samt ta 

emot dem. 

 

Framtida studier 

Studien har under tidens gång väckt tankar hos oss om andra områden som går in på detta 

kunskapsfält. Därmed drar vi som slutsats att det behövs en ökad kunskap om 

mångkulturalitet i skolan för att kunna motverka de hinder som finns samt framhäva de 

möjligheter som finns. Vi anser att det skulle vara intressant att studera vidare inom det 

valda området som denna studie behandlar genom att göra mer omfattande observationer 

och kanske väga in lärares uppfattningar i relation till elevernas. Det framkom av 

respondenterna att de uppfattade att de fick olika stöd på olika skolor vilket skulle vara 

intressant att studera vidare genom att göra om denna studie i en större omfattning. Detta 

skulle vidare kunna granskas och studeras närmare för att skapa en förståelse för hur lärare 

och elever samverkar i skolan. Under studiens gång har vi upptäckt att ju djupare vi har 

kommit in på ämnet desto fler frågor har dykt upp. Vi känner båda att intresset av hur 
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mångkulturalitet kan användas i skolverksamheter har ökat märkvärt och vår förhoppning 

är att vår studie kan vara underlag för framtida studier. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Kan du berätta om 

- Dig själv och din skola 

- Hur länge du gått på denna skola och om du har någon särskild inriktning 

- Vad är ett bra studieresultat enligt Dig?  

- Kan du ge mig ett exempel på en situation då tycker du gjort ett bra resultat/mindre 

bra resultat?  

- Vilka råd skulle du vilja ge en studiekamrat för att uppnå ett gott studieresultat? 

- Vilka råd skulle du vilja ge till lärare/skolledning i fråga om gott studieresultat? 

- Saker som du tycker behöver nämnas 

Följdfrågor:  

Kan du berätta mer om.. 

Hur menar du när du säger.. 



 

 

 

 


