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Abstrakt  

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat i antal de senaste 

åren. Dessa barn har sedan, från och med att de söker asyl, samma rättighet att gå i grund-

skolan som andra svenska barn och ungdomar (Migrationsverket, 2016d). Det ställer krav på 

den svenska skolan när det handlar om att möta dessa barns behov i undervisningen. 

Aktuell studie har koncentrerat sig på att undersöka hur svensklärare på högstadiet upp-

lever att lärandet i ämnet svenska hos dessa barn kan påverkas av barnens tidigare 

kunskaper och kultur, samt nuvarande sociala omgivning. För att undersöka dessa fråge-

ställningar intervjuades åtta högstadielärare som undervisar i ämnet svenska, och som har 

ensamkommande flyktingbarn i sin undervisning. Svaren som lärarna gav på de fyra 

forskningsfrågorna pekade i riktningen att de upplevde att lärandet i ämnet hos dessa barn 

kan påverkas av barnens tidigare kunskaper, som deras skolgång (eller frånvaro av skol-

gång) i hemlandet, deras tidigare levda erfarenheter, deras rötter i en annan kultur samt 

deras nuvarande sociala omgivning och att de lever i Sverige utan sina familjer. Bl.a. upp-

levde samtliga av de intervjuade lärarna att dessa barns saknad efter sina familjer märktes av 

i undervisningen genom ett sämre fokus och trötthet. Vidare så märktes kulturella skillnader 

vad gällde lärandestrategier och synen på vad som räknas som kunskap. Knappt hälften av 

lärarna i intervjun uttryckte en rädsla för att använda sig av dessa barns tidigare erfarenheter 

i undervisningen, då de var rädda att skapa oro och utlösa trauman hos barnen.  
 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, högstadieelever, sociokulturellt perspektiv, svenska som 

skolämne 
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Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen. 

Fri från den kvävande virveln sjunker  

resenären mot morgonens gröna zon. 

[---] 

I dagens första timmar kan medvetandet omfatta världen 

som handen griper en solvarm sten. 

Resenären står under trädet. Skall, 

efter störtningen genom dödens virvel, 

ett stort ljus vecklas ut över hans huvud? 

 

Ur Samlade dikter, Tomas Tranströmmer (2011) 

 

Tack Charlotta för konstruktiva kommentarer under resans gång, 

nu är vi framme vid slutdestinationen, 

 

Carina och Lise-Lotte 
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Introduktion 

Inledning  

Under de senaste åren har alltfler ensamkommande flyktingbarn kommit till Sverige för att 

söka asyl. Det ställer krav på det svenska samhället att för dessa barn ordna tillgång till ut-

bildning. Det är kommunerna i Sverige som ansvarar för att ta emot de ensamkommande 

flyktingbarnen. Dessa barn har sedan rättighet att få gå i skolan i den kommun där de blivit 

placerade, under samma villkor som icke nyanlända barn och ungdomar, vilket gäller både 

grundskolan och gymnasiet (Migrationsverket, 2016a). 

   Det faktum att dessa barn vistas här utan sin familj gör att de på många sätt, åtminstone till 

en början, saknar socialt stöd i sin omgivning. De har ofta en lång och svår flykt bakom sig, 

kanske tillsammans med andra barn i samma situation. Orsakerna till att de flytt sina hem-

länder kan bero på krig, konflikter och/eller fattigdom, vilket gjort att de själva eller deras 

familjer inte ser någon annan utväg för dem än att starta om i ett annat land. Allt detta sam-

mantaget kan leda till svåra traumatiserade tillstånd vilka kan kvarstå under lång tid 

(Vervliet, Lammertyn, Broekaert & Derluyn, 2014). När dessa barn sedan ska börja i den 

svenska skolan så ställs lärare inför flertalet didaktiska problem och möjligheter, som exem-

pelvis hur de kan ta tillvara dessa barns tidigare kunskaper och skolgång, vilka lärande-

strategier som kan fungera för dem, vad det betyder att de bor här utan sin familjs stöd vad 

gäller utbildning och lärande, om och hur deras modersmål kan tas tillvara för lärande och 

hur deras bakgrund i en annan kultur kan påverka deras lärande. Den svenska skolan ställs 

också på prov då den enligt Lgr 11 ska se till att varje elev får en undervisning som är an-

passad efter dess förutsättningar, och att varje elevs språk och kunskaper samt bakgrund och 

tidigare erfarenheter ska finnas som ett underlag för deras fortsatta lärande och kunskaps-

utveckling (Skolverket, 2015).  

Problemformulering 

De ensamkommande flyktingbarn som blir beviljade asyl i Sverige får ett uppehållstillstånd 

som i regel är permanent, vilket betyder en rättighet för dem att stanna i Sverige så länge de 

vill (Migrationsverket, 2016c), men även under tiden som ett ensamkommande flyktingbarn 

söker asyl har det rättighet att få gå i skolan (Migrationsverket, 2016d). Då trycket är stort på 

kommunerna att erbjuda dessa barn utbildning, kan det vara av intresse att utforska hur 

svensklärare upplever att dessa barns lärande i ämnet svenska kan påverkas av deras tidi-

gare kunskaper och kultur, samt nuvarande sociala omgivning. Detta skulle i förlängningen 

kunna bidra med ny kunskap åt den pedagogiska personalen att kunna använda för att 

organisera och lägga upp de ensamkommande flyktingbarnens utbildning.  

   En översikt av Skolverket tar upp aktuell forskning som handlar om lärandeprocesser hos 

flerspråkiga elever. Denna forskning talar om vikten för flerspråkiga elever att mötas av 

höga förväntningar i sitt lärande och även utmanas tankemässigt trots att de inte behärskar 

det nya språket; här kommer vikten av stöttning av andra mer erfarna in i bilden, då i form 

av lärare men även klasskamrater som kommit längre i sin kunskapsutveckling. Detta är en 

direkt hänvisning till det sociokulturella perspektivet, vilket ligger till grund för styr-

dokumenten för den svenska skolan när det gäller synen på kunskap och lärande; ett red-
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skap som språket har då en stor betydelse när det handlar om kunskapsutveckling hos elever 

(Skolverket, 2012). 

   Svårigheten när det handlar om att lära sig och fullt ut tillägna sig det svenska språket för 

flerspråkiga barn börjar vid problemet att de ofta inte behärskar ett tillräckligt bra vardags-

språk på svenska (vilket beräknas ta ungefär 1-2 år för flerspråkiga elever) när de börjar sko-

lan; samtidigt har de förväntningar på sig att tillägna sig ett skolspråk i, det för dem nya, 

språket svenska. Vardagsspråket saknar den djup och bredd som behövs för att en elev ska 

kunna ta till sig nya ämneskunskaper; för det krävs skolspråket, vilket tar mellan 6 till 8 år 

att utveckla för flerspråkiga elever. Skolspråket kan beskrivas som skriftbaserat och inne-

håller sådant som argumentation och reflektion, generalisering och kategorisering samt 

abstraktion. Vardagsspråket och skolspråket behöver användas i växelverkan i lärprocessen, 

för att kunna skapa fördjupade kunskaper hos eleven. Forskning visar också att flerspråkiga 

elever upplever att deras erfarenheter inte uppmärksammas eller tas tillvara i undervis-

ningen. I lärarnas strävan att inte särbehandla någon så blir baksidan att de flerspråkiga elev-

ernas kulturella bakgrund inte alls används i undervisningssammanhang (Skolverket, 2012).  

   Makronivån i ett samhälle kan beskrivas som den nivå där en individ ingår i ett större 

sammanhang, vilket i detta fall innehåller ramar för samhälleliga villkor för det individuella 

samspelet. Mikronivån i ett samhälle kan på motsvarande sätt beskrivas som en individs 

samspel med sin nära omgivning (Nationalencyklopedin, 1991). Att behärska ett lands språk 

är av vikt för en individ både på makro- och mikronivå. På en makronivå handlar det om att 

kunna förstå de kulturella och etiska koder som råder i det samhället. På en mikronivå om 

att kunna etablera sig i det samhället genom utbildning till ett yrke och så småningom jobb.  

   När det handlar om akademisk forskning om språkinlärning hos nyanlända barn så är den 

mycket begränsad. Det finns visserligen generella kunskaper i språkutveckling och språk-

inlärning hos icke nyanlända elever vars föräldrar inte har svenska som förstaspråk, men 

den internationella forskningen visar att det inte helt okomplicerat går att överföra denna 

kunskap på nyanlända elever, då dessa har helt andra livserfarenheter och förkunskaper. Det 

saknas i dagsläget forskning inom den interkulturella pedagogiken när det handlar om 

klassrumspraktiker och olika organisatoriska modeller för nyanlända elever med rötter i 

andra kulturer och med olika skolbakgrund (Bunar, 2010). 

   Aktuell studie har fokuserat på svensklärares upplevelser av ensamkommande flykting-

barns lärande i svenska på högstadiet. Ämnet kan vara av intresse att undersöka då det 

svenska språket är nyckeln till att kunna tillägna sig övriga ämnen i skolan samt att snabbare 

komma in i det svenska samhället. Frågeställningen kretsade kring hur lärare i svenska på 

högstadiet, som hade ensamkommande flyktingbarn i sin undervisning, upplevde att dessa 

barns tidigare erfarenheter och kunskaper, deras annorlunda kulturella bakgrund, samt 

deras nuvarande sociala omgivning skulle kunna påverka dessa barns lärande i svenska. 

Definitioner 

Ensamkommande flyktingbarn 

Enligt Migrationsverket är definitionen av ensamkommande flyktingbarn barn och ungdomar, 

under 18 år, utan medföljande föräldrar eller annan laglig vårdnadshavare, som kommer till 

Sverige i syfte att söka asyl. Den senaste siffran vad gäller antalet asylsökande ensam-
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kommande flyktingbarn är från perioden januari till oktober 2015, då 23 349 ensam-

kommande barn ansökte om asyl i Sverige. Fler än hälften av dem kom från Afghanistan, 

resten kom huvudsakligen från Syrien, Eritrea och Somalia. 21 232 av dem var pojkar mellan 

13-17 år. Procentandelen för hur många som beviljats asyl under 2014 var 75 % av de asyl-

sökande ensamkommande barnen (Migrationsverket, 2016a).  

Att organisera och bygga ny kunskap 

I en lärsituation mellan lärare och elev är det ofta så att läraren väljer hur undervisningen ska 

läggas upp, men i verkligheten är det inte bara läraren som gör val utan även eleverna. En 

lärare bör ha i åtanke att elever är tänkande, kännande subjekt vilka har förmågan att göra 

medvetna val, och att de, precis som lärare, har sina egna sociala och kulturella bakgrunder 

samt sina normer och värderingar. Lärare och elever kan leva under helt skilda förut-

sättningar och ha egna motiv, intressen, avsikter och behov samt bära med sig tidigare kun-

skaper och erfarenheter. De kan också ha helt skilda uppfattningar om hur undervisning och 

lärande sker. Både forskning och till viss del aktuell pedagogisk praktik visar på att det 

lärande som sker är beroende av vad lärare och elever har med sig i sitt ”bagage” när de 

möts i klassrummet. Det är också nödvändigt för lärare att ta reda på elevernas förkunskaper 

och fundera kring hur dessa kan användas när de ska bygga nya kunskapsstrukturer 

(Liberg, 2012). 

   När det handlar om inramningen av undervisningen så är det av vikt med en tydlig struk-

tur för de elever som inte är så studievana och som inte har så stort stöd i sina studier utan-

för skolan. Med en tydlig struktur menas i detta sammanhang att både elever och lärare haft 

möjlighet till en kontroll över och förståelse för organiserandet och byggandet av ny kun-

skap. När elever ska ingå i en ny kultur, som i detta fall skolan, är det viktigt med ramar och 

innehåll som gör det möjligt för elever att förstå vad de kan göra och vad de inte kan göra 

(Liberg, 2012). 

Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskij har haft ett stort inflytande i svensk pedagogik under senare år. Hans teorier i hur 

människor lär ligger nära fenomenologin. Både Vygotskijs teorier och fenomenologin lägger 

stor vikt vid den levda erfarenhetens betydelse när det handlar om människors utveckling. 

Centrala begrepp är kultur och kontext för att beskriva människors identitet, livsvärld och 

tillvaro. Enligt Vygotskij sker inlärning ”som en social process, vilken medför att barnet blir 

delaktigt i den gemensamma kulturen och kulturen kan därför sägas vara social.” 

(Kroksmark, 2011, s.447).  

   Människan befinner sig enligt Vygotskij i ständig förändring. I samspel med andra kan en 

människa när som helst lära sig av och utveckla kunskaper från andra människor. Först lär 

en individ sig genom hjälp av någon mer erfaren, eller genom att betrakta någon mer 

erfaren, att mer och mer klara av en kollektivistisk handling, för att till slut kunna utföra den 

helt på egen hand, vilket brukar kallas för dynamisk utveckling. Att se på mänsklig utveck-

ling på det här sättet innebär att det finns en skillnad mellan det som en individ kan göra 

själv och det den kan göra tillsammans med andra. Vygotskij hade en term för detta, han 

benämnde det för den proximala utvecklingszonen, vilket ungefär betyder den närmsta 

utvecklingszonen (Kroksmark, 2011; Säljö, 2012). Vygotskij menar att den proximala utveck-
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lingszonen definierar de funktioner som ännu inte är mogna hos barnet men som är under 

mognadsprocess, alltså funktioner i ett sorts embryo-stadie. Den proximala utvecklings-

zonen definierar mental utveckling prospektivt (framåtblickande) hos ett barn, medan den 

aktuella utvecklingsnivån kan sägas definiera en mental utveckling retrospektivt. Det barn 

kan göra med hjälp av andra är alltså i ett visst perspektiv en bättre indikation på deras 

mentala utveckling än vad de kan göra ensamma (Vygotskij, 1978). 

   Det sociokulturella perspektivet utvecklades på 1920-talet men försvann ganska snart igen 

då det förbjöds i öst av Sovjetregimen och trängdes undan av behaviorismen i väst. Men så 

under 1980- och 1990-tal kom det plötsligt tillbaka. En starkt bidragande orsak till det är det 

mångkulturella samhället, med alltfler som emigrerar eller flyr från sina födelseländer och 

immigrerar till nya liv i andra länder. Det gör att skillnader i människors kunskaper synlig-

görs, och för skolans del innebär det en utmaning att möta dessa skillnader och förstå allas 

olika lärprocesser och kunskapsintag som har sin grund i olika kulturer. På så vis passar det 

sociokulturella perspektivet in i det globaliserade samhället med sin bas i mångfald i före-

ställningsvärldar (Säljö, 2012).  

Bakgrund 

Ensamkommande flyktingbarn – varför flyr de sina hemländer?  

Ensamkommande flyktingbarn är inte ett nytt fenomen för Sverige. Under andra världs-

kriget evakuerades 70 000 finska barn, upp till 14 års ålder, från kriget i Finland till i första 

hand Sverige, men även Danmark. Initialt var tanken att de skulle stanna över sommaren, 

men situationen blev en annan och många av barnen blev kvar betydligt längre. Av dessa 70 

000 barn blev 15 000 kvar i Sverige som adoptiv- eller fosterbarn (Nationalencyklopedin, 

1991).  

Det stora flertalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige för att söka asyl 

idag kommer från Afghanistan. Majoriteten av dessa är i sin tur pojkar i de övre tonåren som 

flyr från konflikter, våld och fattigdom för att de ser möjligheter till utbildning och ett bättre 

liv rent ekonomiskt. Många gånger flyr de efter påtryckningar från familj och släktingar för 

att förhoppningsvis så småningom kunna skicka hem pengar som kan hjälpa till att försörja 

den oftast mycket fattiga familjen. Att fler och fler barn flyr kan även bero på en ökad 

kännedom om rättigheter vad gäller att söka asyl; barn under 18 år kan lättare få uppehålls-

tillstånd i Australien och Europa (Migrationsverket, 2016b). 

Trots alla svårigheter som ensamkommande flyktingbarn går igenom i sina liv fram till 

dess att de anländer till ett land de kan söka asyl i, och trots de mentala hälsoproblem som 

ofta drabbar dem, så verkar många av dem lyckas väl i sitt nya hemland. Vissa ensam-

kommande flyktingbarnen verkar ha skyddande egenskaper när det handlar om t.ex. riskex-

ponering och skadliga följder av sitt beteende. De är trots motgångar maskrosbarn som över-

lever och växer, tack vare individuella skyddsfaktorer som hög intelligens, goda problem-

lösningsstrategier, positiv attityd och religiös övertygelse. Att forma sin identitet, vilket ses 

som ett steg in i vuxenlivet i väst, kan annars vara mycket svårt för ensamkommande barn; 

de kan känna sig isolerade och utanför, vare sig som en del av kulturen i sitt gamla hemland 

eller i sitt nya. Det kan leda till misslyckande att lära sig det nya landets språk, diskrimi-

nering samt utanförskap vad gäller jämnåriga. Att gå in för att klara sina studier kan annars 
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vara en bra strategi att lyckas för ensamkommande flyktingbarn. Många ensamkommande 

flyktingbarn kommer från olika kulturer i Asien, Afrika, Europa och Mellanöstern som sätter 

stort värde på utbildning (Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012), och de har ofta förhopp-

ningar på sig från sin familj i hemlandet att lyckas och få ett bra jobb, vilket då innebär att de 

kan skicka hem pengar. En studie gjord i Belgien bekräftar att inte alla ensamkommande 

flyktingbarn utvecklar svåra mentala hälsoproblem, vilket betyder att det bör undvikas ett 

patologiserande perspektiv på dessa barn. En del av dessa barn är tvärtom mycket uthålliga 

och företagsamma (Vervliet, Lammertyn, Broekaert & Derluyn, 2014). 

Förhoppningar på framtiden i det nya landet 

I en studie i Belgien tillfrågades 52 afghanska pojkar om varför de flytt sitt hemland och vad 

de hoppades på i sitt nya land. Den vanligaste orsaken till att de valt att ge sig av från 

Afghanistan var enligt deras egna utsagor för att finna en trygg och säker plats att leva på.  

Om att få befinna sig i trygghet var den initiala anledningen och triggern till att fly så hade 

de flesta av pojkarna samtidigt stora förhoppningar att kunna studera och så småningom 

finna ett jobb i det nya landet. För några av pojkarna var den primära anledningen att söka 

sig till ett annat land att utbilda sig, dessa barn hade oftast en högre utbildad förälder, och 

tillgången till bra utbildning i Afghanistan har i många fall förstörts av talibanerna. Många 

gånger har barnen förhoppningar på sig från sina familjer att kunna ordna asyl även åt sina 

anhöriga, och om inte dessa förväntningar kan infrias istället inom en snar framtid kunna 

skicka hem pengar. Även denna studie menar att den tidigare synen på ensamkommande 

flyktingbarn i viss mån bör revideras; de är inga passiva aktörer utan tvärtom ofta kapabla, 

unga människor med förmåga att utveckla coping-stategier, duktiga på att anpassa sig och 

med egna förhoppningar på sitt nya liv som kan skilja sig från deras familjers förhoppningar 

(Vervliet, Vanobbergen, Broekaert, & Derluyn, 2015).  

   När en individ kommer till ett nytt land så kan det lätt bli konflikter inom individen vad 

gäller att förhålla sig till det nya landets kultur och den kultur individen har med sig från sitt 

födelseland. I en studie gjord i USA 2014 intervjuades 19 sudanesiska ensamkommande flyk-

tingbarn om hur de klarade av att anpassa sig till den nya kulturen. Resultaten visade att de 

barn som hade djupa rötter i sin födelsekultur och dess identitet gjorde bättre val, var bättre 

på att behålla fokus och att undvika negativa aspekter av den amerikanska ungdoms-

kulturen. Även de förväntningar som de har på sig från sina familjer att lyckas i det nya 

landet kan påverka dessa barn att anstränga sig för att passa in. Att behålla sitt modersmål 

och sitt födelselands kultur, och samtidigt orientera sig mot den nya kulturen de befinner sig 

i, har genom studier som publicerats under de två senaste decennierna visat på positiva 

effekter för dessa barns resultat vad gäller utbildning och psykosociala utkomster. Som ett av 

barnen, Paul, beskriver det: ” I see my culture very important as a lot influence to do with 

who I am and if I leave that then I don’t even know what, what, where to start . . . I mean I 

would be lost” (Qin, Saltarelli, Rana, Bates, Lee & Johnson, 2015, s. 227).  

Ensamkommande flyktingbarn i skolan 

En studie från 2012 visar att om nyanlända barn tillåts använda sig både av sitt modersmål 

och det nya landets språk samt få skrivna instruktioner på båda språken, så kan de snabbare 

engagera sig i att läsa och skriva på det nya landets språk, än om de bara får instruktioner på 
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det ena språket. Att delvis få använda sig av sitt modersmål för studierna i det nya landet 

har visat sig ge akademiska framgångar när det handlar om läsförståelse bland immigrerade 

barn. Det är ett sociokulturellt och kognitivt synsätt på undervisning som ligger till grund 

för detta perspektiv. Strategier med tvåspråkiga instruktioner bekräftar elevernas tvåsprå-

kiga och bikulturella identitet, gör att de vågar använda modersmålet som ett kognitivt verk-

tyg, och dessutom höjer det statusen för barnens modersmål och kultur i en vidare samhälls-

krets. Att få använda sitt modersmål gör också att dessa elever kan få möjlighet att uttrycka 

sin intelligens på en mer åldersrelaterad nivå, och det ökar även det litterära intresset hos 

dessa barn (Cummins, 2012).  

  Något av det viktigaste för en individ att lära sig när hen kommer till ett nytt land är förstås 

det landets språk. Det är nyckeln till att komma in i ett samhälle och kunna tolka och förstå 

de kulturella och etiska koder som råder där. Hur en individ tillägnar sig ett nytt språk och 

hur svårt eller lätt en individ har för det är förstås individuellt. Det finns dock vissa indika-

tioner i forskningsresultat, visserligen få till antalet, som visar att den kulturella och etniska 

bakgrunden hos människor kan ha betydelse för vilka lärandestrategier de använder sig av 

för att tillägna sig ett nytt språk; olika etniska och kulturella bakgrunder har viss predispo-

nering för olika typer av strategier. Lärandestrategier i språk handlar om de sätt en språkelev 

använder sig av för att påverka sin lärprocess i främmande språk. Tidigare forskning visar 

att strategier i lärande kan definieras och beskrivas, för att sedan läras ut till elever som på så 

vis kan bli mer strategiska i sitt lärandebeteende. Men det är många oberoende variabler som 

spelar in, exempelvis kulturell bakgrund, kön och vilket språk som ska läras, när det handlar 

om vilken sorts strategi som en elev använder eller vilken strategi som en lärare kan lära ut 

till en elev. Även ålder, motivation och lärandestil hos eleven spelar in (Grainger, 2012).  

   Då det stora flertalet av de ensamkommande flyktingbarnen som kommer till Sverige 

kommer från Asien (närmare bestämt Afghanistan) (Migrationsverket, 2016a), så kan det 

vara av intresse att relatera till just asiatiska lärandestrategier. Asiatiska studenter brukar 

använda sig av mer traditionella strategier, vilket innebär repetition, regel-orientering och 

utantillärande av kunskaper som exempelvis vid multiplikation, alltså mer rutinmässiga 

strategier (Grainger, 2012; Politzer & McGroarty, 1985; Tyacke & Mendelsohn, 1986).  

   Att lärare och elev har olika kulturell och etnisk bakgrund kan påverka både undervisning 

och inlärning. Två faktorer skiljer sig ganska distinkt åt mellan rika, industrialiserade länder 

och fattiga, utvecklingsländer: individualism kontra kollektivism och Power Distance, vilket 

innebär till vilken grad människor i en kultur accepterar ojämlikhet mellan individer och 

tolererar och ser det som normalt. Länder som exempelvis Sverige, Norge, Tyskland, Israel 

och Canada har en kultur med hög individualism och låg Power Distance, vilket i lärare/elev-

sammanhang innebär att elever förväntar sig att lära sig hur de ska lära, elever vågar ifråga-

sätta det som lärs ut, betyg erhålls efter förmåga och kompetens, utbildningen är elevcen-

trerad (initiativ från elever premieras), läraren förväntar sig att elever initierar kommunika-

tionen, att eleverna finner egna vägar i utbildningen, och hur bra elever lär beror på en två-

vägskommunikation mellan lärare och elev. Länder som Kenya, Etiopien, Zambia, Libanon, 

Saudiarabien och Pakistan har en kollektivistisk kultur och hög Power Distance, vilket i 

lärare-elevsammanhang innebär att elever förväntar sig att lära sig hur de ska göra, elever 

ifrågasätter inte det läraren lär ut, betyg kan erhållas genom mutor, utbildningen är lärar-

centrerad (läraren ger order), eleverna förväntar sig att läraren tar initiativet, att läraren väg-
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leder genom utbildningen och att hur bra elever lär beror på lärarens kompetens (Hofstede, 

1986). 

Ensamkommande flyktingbarn och det sociokulturella perspektivet 

Invandrarbarn är en stadigt växande grupp i flertalet länder idag, men än finns det inte sär-

skilt mycket forskning om dem (Bunar, 2010). Detta trots att det är mycket viktigt för de 

lärare som möter dem dagligen i skolan att förstå de utmaningar och hinder dessa barn 

möter i undervisningen. I en undersökning från 2008 analyserades ett antal teorier om barns 

utveckling i ett försök att kunna förstå och hjälpa invandrarbarn i deras undervisning. En av 

teorierna som undersöktes var Vygotskijs, vilken har relevans för invandrarbarns erfaren-

heter och utbildning, eftersom den tar hänsyn till vikten av människors tidigare erfarenheter 

när det handlar om lärandeprocessen. För invandrarbarn, precis som för vilka barn som 

helst, så baseras förståelsen för omvärlden genom seder, färdigheter och tankar från den 

kultur de växt upp i. Detta kräver att lärare måste möta varje barn på just deras kognitiva 

och kulturella nivå, för att sedan arbeta med dem så att de kan lägga till nya kunskaper till 

den nivå de befinner sig på för tillfället. Att lära genom andra mer erfarna är en annan viktig 

del i Vygotskijs teori. Om det är möjligt så finns det stora fördelar med andra elever från 

samma kultur, men annars kan goda matchningar med elever från det nya hemlandet gå lika 

bra. Om elever från det nya hemlandet ska hjälpa invandrarbarnet är det bra om läraren för-

bereder dem så att de är kulturellt ”sensitiva” när de ska jobba med en elev från en annan 

kultur. Enligt Vygotskij så sker lärande i en sociokulturell miljö genom social interaktion där 

värderingar och erfarenheter är en del av lärandet. När det handlar om den proximala zonen 

så är lärare och andra elever mycket viktiga för invandrarbarnet. För barnets fortsatta kog-

nitiva utvecklings skull är det kritiskt att lära sig det nya hemlandets språk; språket föregår 

tanken. Att använda sig av människor från barnets kultur är för det mesta till stor hjälp när 

det handlar om att skapa kopplingar mellan barnets gamla och nya kultur (Onchwari, 

Onchwari, & Keengwe, 2008).     

Skolverkets regler 

Enligt Skolverket ska alla grundskolor från och med 15 april år 2016 göra en pedagogisk 

kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Denna kartläggning görs i tre steg, varav det 

tredje är frivilligt. Resultatet av kartläggningen vägs samman med elevens ålder samt 

elevens övriga personliga förhållanden, för att sedan kunna användas som grund för be-

dömning av vilken årskurs samt vilken undervisningsgrupp eleven ska placeras i. Kartlägg-

ningen genomförs på elevens starkaste språk och med hjälp av tolk om så krävs (Skolverket, 

2016a).  

   Skolverket menar att genom att en elev får en studiehandledning på sitt modersmål så går 

det lättare för eleven att lyckas med det svenska språket. Eftersom studiehandledningen är 

på elevens modersmål kan eleven lättare förstå vilka mål den jobbar mot. Tillgång till 

modersmålsundervisning kan vara en hjälp som kan ske parallellt med att eleven introdu-

ceras i det svenska språket. Vad gäller den sociala delaktigheten för dessa elever är det 

viktigt att de introduceras för andra, icke nyanlända elever i ungefär samma ålder som dem 

själva, samt att lärare och övrig pedagogisk personal har kompetens när det gäller nyanlän-

das lärande (Skolverket, 2016b).  
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   Språk är viktigt för alla skolformer och ämnen, och hänger ihop med all kunskapsut-

veckling. Riktlinjerna och målen i läroplanerna gäller i första hand det svenska språket, men 

det finns modern forskning som visar att det är viktigt att nyanlända elever får använda sig 

av sitt modersmål för sitt lärande, och då inom alla ämnen. De ska uppmuntras att tala om 

olika ämnesinnehåll med andra elever som har samma modersmål som dem själva. På så vis 

kan de bättre fördjupa sina kunskaper. När det handlar om ämnet svenska kan jämförelser 

av hur begrepp och ord används i elevens modersmål kontra det svenska språket göra att 

elevens förståelse för språket ökar (Skolverket, 2016c). 

Syfte  

För att om möjligt kunna ringa in ensamkommande flyktingbarns lärande i det svenska 

språket finns det många aspekter att ta hänsyn till. Allt ifrån varför de flyr sina hemländer 

till vilka förhoppningar de har på skolan i det nya landet. Vidare måste hänsyn tas till deras 

olika kulturella bakgrunder, deras tidigare kunskaper och skolgång, olika sätt att närma sig 

lärande och hur de uppfattar relationen lärare – elev. Även vilka förväntningar de har på sig 

ifrån sina familjer skulle kunna påverka, samt om de får lov att använda sig av sitt moders-

mål i sitt lärande. Kulturella förutsättningar för olika lärandestrategier kan också spela in. 

Sammantaget ledde detta fram till syftet med aktuell studie, där den sociokulturella teorin 

ligger till grund för studiens forskningsfrågor. 

Syftesformulering 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer undersöka hur svensklärare på högstadiet 

upplever att lärandet i ämnet svenska hos ensamkommande flyktingbarn kan påverkas av 

dessa barns tidigare kunskaper, kultur och nuvarande sociala omgivning. 

Forskningsfrågor 

Fyra forskningsfrågor kom att styra denna undersökning: 

1. Hur upplever svensklärare att de ensamkommande flyktingbarnens tidigare kunskaper 

kan påverka dessa barns lärande i svenska? 

2. Hur upplever svensklärare att den sociala omgivningen, som andra, icke nyanlända elever 

skulle kunna användas som stöd vid de ensamkommande flyktingbarnens lärande i ämnet 

svenska?  

3. Hur upplever svensklärare att det faktum att de ensamkommande flyktingbarnen har sina 

rötter i ett annat kulturellt sammanhang än Sverige, kan påverka dessa barns lärande i ämnet 

svenska? 

4. Hur upplever svensklärare att det faktum att de ensamkommande flyktingbarnen bor i 

Sverige utan sin familj, kan påverka dessa barns lärande i ämnet svenska? 
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Metod  

Ansats 

Då fokus för studien var hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, så blev den 

metodologiska utgångspunkten en kvalitativ ansats med fenomenologisk inspiration; för-

fattarna ville undersöka hur lärarna upplevde att lärandet kunde påverkas av de ensam-

kommande flyktingbarnens tidigare kunskaper och kultur samt nuvarande sociala omgiv-

ning.  

   Typiskt för kvalitativ metod är att den utgår från det studerade subjektets verklighet och 

perspektiv, metoden kräver forskarens närvaro och tolkningar av de studerade subjektens 

upplevelser, vilket senare utmynnar i tolkningsresultat. En forskare måste således vara med-

veten om sin förförståelse och sina teoretiska antaganden, samt hur språket ska tolkas. 

Metoden är även reflexiv, en forskare bör ställa sina tolkningsresultat mot sitt inre, mot sam-

hället, mot kulturella och intellektuella traditioner och mot, det i forskningssammanhang, 

centralt betydelsefulla språket. Genom att reflektera på flera nivåer kan en kvalitet uppnås 

på tolkningen, vilket i sin tur ger den kvalitativa metoden ett högre värde. En forskare behö-

ver förhålla sig kritisk till sina tolkningar och reflektionen kan då definieras som en tolkning 

av tolkningen (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

   Huvudsakligt intresse i aktuell studie låg inte på att kunna generalisera resultatet utöver 

den undersökta populationen, utan fokus låg mer på det kontextuella unika i den specifika 

sociala verklighet som undersöktes. Genom att sedan kunna ge en så tät beskrivning som 

möjligt av denna verklighet är det sedan upp till andra att bedöma överförbarheten till en 

annan miljö. För att så långt som möjligt garantera pålitligheten i resultat så redogörs så 

noggrant som möjligt för alla faser i processen under rubriken Procedur.  

Urval 

Då intresset för undersökningen handlade om att gå på djupet i respondenternas upplevelser 

av det valda problemet, alltså inte på generalisering eller att på att kunna belägga samband 

mellan variabler, och då tiden för undersökningen var begränsad, bestämdes antalet respon-

denter till 8 stycken. För studien valdes fyra högstadier ut i tre kommuner i författarnas 

närhet, alltså en form av bekvämlighetsurval; vid urvalet av högstadier kontrollerades att de 

hade ensamkommande flyktingbarn i sin undervisning. Genom att kontakta rektorerna för 

de utvalda högstadierna etablerades sedan en kontakt med de lärare som kunde tänka sig att 

intervjuas. Kriterierna för de lärare som skulle delta var att de var behöriga ämneslärare i 

svenska för högstadiet, samt att de hade ensamkommande flyktingbarn i sin undervisning. 

   Att använda sig av bekvämlighetsurval medför negativa aspekter. Det är en form av icke-

sannolikhetsurval som inte medger att slutsatser dras utöver den population som under-

sökts. Vid ett slumpmässigt urval är möjligheterna större att kunna generalisera. Både relia-

bilitet och validitet kan påverkas negativt av bekvämlighetsurval i kvalitativa under-

sökningar. Men värdet för dessa undersökningar ska för den skull inte underskattas, då de 

kan användas som underlag och inspiration för vidare forskning i ämnet (Bryman, 2011). 
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Datainsamlingsmetod 

Forskningsdesign innebär en ram för insamling samt analys av data (Bryman, 2008). Forsk-

ningsdesignen för denna studie var tvärsnitt (survey) med kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer, som stöd vid intervjuerna användes en intervjuguide och diktafon.  

   Anledningen till att välja en surveyundersökning är att surveyundersökningar kan ge svar 

på frågorna vad, var, hur och när. Vanligtvis används surveyundersökningar för att ta fram 

information som kan analyseras, och genom dem upptäcka mönster samt att de har en jäm-

förande aspekt (Bell, 2000).  

   Att valet föll just på semi-strukturerad intervju berodde på möjligheten att kunna ställa 

öppna, vida frågor som gav respondenterna möjlighet att svara fritt, vilket var en nödvän-

dighet med tanke på att studien skulle genomföras med en fenomenologisk inriktning. På så 

vis kunde studien få tillgång till respondenternas egna subjektiva upplevelser av det valda 

problemet, och hur de tolkade den verklighet de undervisade i.  

Instrument 

Som instrument utformades en intervjuguide. Själva intervjun bestod av fyra temafrågor, 

vilkas syfte var att ge respondenten möjlighet att kunna svara så fritt som möjligt. Till stöd 

fanns ett antal stödord till varje temafråga för att kunna få mer uttömmande svar, om inter-

vjun visade sig gå trögt. Dessutom stod det intervjuaren (någon av författarna) fritt att 

använda sig av följdfrågor som: berätta mer om…, hur upplevde du det... , vad menar du, 

kan du förtydliga... osv. 

Procedur 

En forskningsprocess som använder sig av kvalitativ metod för sin undersökning kan delas 

in i tre faser. Den första är planeringsfasen, vilken innehåller två moment: för det första den 

fråga undersökningen vill få svar på, för det andra själva utformandet av undersökningen. I 

nästa fas sker insamling av data, och i den tredje, och sista, fasen ska insamlad data analy-

seras (Hartman, 2004).  

   I aktuell undersökning formulerades först ett syfte med undersökningen som, genom pre-

cisering, kunde avgränsa och ge rätt riktning åt studien. Därefter utformades själva under-

sökningen. Då tanken var att genomföra en fenomenologiskt inspirerad undersökning, för att 

om möjligt kunna få svar på respondenternas upplevelse av problemet, valdes formen semi-

strukturerad intervju. Eftersom syftet med aktuell studie var att undersöka hur svensklärare 

på högstadiet upplever det aktuella problemet, så togs kontakt med rektorer på fyra hög-

stadier i tre olika kommuner, en mellanstor och två mindre, genom att skicka ut ett missiv 

(se bilaga 1) via e-post. Missivet innehöll en kort presentation av studien och dess innebörd, 

samt en förfrågan om att kunna få kontaktuppgifter till berörda lärare. Missivet innehöll 

också en tidsfrist om fem dagar för att besvara förfrågan; i annat fall skulle författarna ta 

kontakt via telefon. I nästa steg kontaktades de lärare rektorerna hänvisat till, med en för-

frågan om tid och möjlighet för dem att ställa upp på en intervju.  

   De som tackade ja intervjuades sedan på sina respektive arbetsplatser, där lärarna själva 

bokade lokal för att intervjuerna skulle kunna genomföras så ostört som möjligt. Som stöd 

vid intervjutillfällena användes en intervjuguide samt en diktafon för att spela in intervjun. 

Inspelning skedde i samförstånd med respondenterna. Före intervjun informerades respon-
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denterna om Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Intervjuerna skedde i stora drag som 

vardagskonversationer, men med ett strukturerat upplägg i form av fyra temafrågor med 

tillhörande stödord. De fyra temafrågorna ställdes i samma ordning vid varje intervju. Slut-

ligen genomfördes en analys av det insamlade materialet.  

Analysmetod 

I aktuell studie användes tematisk analys för att analysera data. Genom att först transkribera 

all inspelad data till text kunde författarna påbörja en första analys av datamaterialet. Denna 

första analys gjordes inte förrän efter att alla intervjuer genomförts. Efter noggranna genom-

läsningar där författarna uppmärksammade återkommande teman, kunde så datamaterialet 

reduceras till ett antal kategorier till vardera forskningsfråga.  

   Vid analytisk induktion så påbörjas inte analysen av insamlad data tematiskt på ett struk-

turerat sätt förrän den sista intervjun är gjord.  På så vis går det till viss del att undvika att 

skönja kategorier eller teman i ett för tidigt skede. Genom att vänta med en schematisk 

analys av materialet på papper eller med hjälp av tabeller i en ordbehandlare, så kan data-

insamlandet hållas på en så teorineutral nivå som möjligt; det finns annars risk för alltför 

tidiga idéer om riktningar som i sin tur kan påverka genomförandet av kommande inter-

vjuer. Givetvis kan inte en tidig analys av materialet med hjälp av tankens kraft hos 

forskaren undvikas, men detta är ändå ett sätt att förhålla sig till materialet så neutralt som 

möjligt under perioden av insamlande av data. En analys av datamaterial består av två steg: i 

första steget reduceras datamaterialet genom kodning, materialet delas på så vis upp i olika 

kategorier eller teman. Detta första steg består av två moment: det första steget är att försöka 

finna begrepp i materialet som kan vara av intresse. Dessa eventuella begrepp styrs i första 

hand av forskningsfrågorna, och här gäller det att försöka utläsa de begrepp som är mest 

framträdande i materialet, dvs. de som förekommer mest och som verkar viktiga för de per-

soner som intervjuats. Sedan måste begreppen klassificeras; de begrepp som handlar om 

samma sak förs samman till kategorier. Nästa steg består av tolkning av materialet, och först 

då kan den förståelse framträda som en kvalitativ undersökning eftersträvar. Genom att rela-

tera de olika kategorierna till varandra så kan en bild framträda av hur olika företeelser 

hänger samman, vilket då, förhoppningsvis, kan ge svar på forskningsfrågorna (Hartman, 

2004). 

Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet har definierat fyra huvudkrav vad gäller forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Aktuell studie har utgått från detta grundläggande individ-

skyddskrav.  

   Informationskravet innebär att respondenter, innan deltagande i en studie, ska bli infor-

merade om vilken uppgift de har i studien samt få information om de villkor som finns för 

att delta i studien. Respondenterna ska informeras om att deras deltagande sker frivilligt och 

att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Vidare ska respondenterna infor-

meras om allt i aktuell studie som forskaren anser att de behöver veta, för att de ska kunna 

fatta ett beslut om att delta eller inte. Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska be om 

respondenternas samtycke till att delta i studien. Deltagande i studier sker alltid frivilligt och 
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respondenterna bestämmer alltid hur länge de är villiga att delta i undersökningen samt 

under vilka villkor de vill medverka. Att delta eller avbryta sin medverkan i en studie är 

alltid respondentens beslut och måste ske utan påverkan av forskaren. Det får heller inte 

förekomma någon form av beroendeförhållande mellan forskare och respondent. Konfidentia-

litetskravet innebär att personuppgifter och andra uppgifter om respondenterna samt inform-

ation som kan tänkas påverka andra ska förvaras på ett säkert sätt. Ett sätt att upprätthålla 

konfidentialitet är att istället för att använda respondenternas namn koda dem med respon-

dent 1, respondent 2 osv. På så vis kan inte deltagarna identifieras av utomstående; 

avrapporteringen av resultatet ska ske utan personuppgifter eller annan information som 

möjliggör identifiering av enskilda. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter och annan 

information som samlats in i samband med forskning enbart får användas till de angivna 

forskningsändamålen: de får alltså inte användas i kommersiella sammanhang eller i icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011).  

   I aktuell studie blev respondenterna informerade om syftet med studien och varför det var 

viktigt att de deltog. De informerades om att deras deltagande var frivilligt samt att de när 

som helst stod dem fritt att avbryta sitt deltagande. De informerades om det som ansågs vara 

viktigt för dem att känna till för att tryggt kunna delta i studien, och de tillfrågades även om 

samtycke till att delta. De tillfrågades inte om personuppgifter, utan blev istället benämnda 

som respondent 1, respondent 2 osv. i studien, samt informerades om att resultatet skulle 

komma att avrapporteras på sådant sätt att identifiering av dem och deras geografiska hem-

vist inte var möjlig. De informerades vidare om att det insamlade materialet, i form av inter-

vjuer, skulle komma att användas till en C-uppsats i pedagogik vid Mittuniversitetet, samt 

att den skulle komma att arkiveras digitalt i DiVA. De fick tillgång till uppgifter om uppsats-

skrivarna i form av namn, mobilnummer och mejl-adresser, samt namn på handledare och 

på institutionen där författarna av studien studerade. På så sätt ansågs aktuell studie ha följt 

Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 2011). 

Metoddiskussion  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två bedömningskriterier som används för att kunna bedöma 

kvalitativa och kvantitativa undersökningars kvalitet (Bryman, 2008; Hartman, 2004). Relia-

bilitet handlar om huruvida en undersöknings resultat blir detsamma om samma under-

sökning genomförs ytterligare gånger, den ska alltså vara replikerbar. Den ska också vara 

replikerbar för andra forskare än den som ursprungligen utförde undersökningen. Om det 

skulle visa sig att samma undersökning får mycket olika resultat, så innebär det att under-

sökningens reliabilitet, dvs. pålitlighet, är låg (Bryman, 2008; Hartman, 2004).  

Validitet handlar om en undersöknings giltighet, alltså om en undersökning verkligen 

mäter det den är tänkt att mäta. Det har att göra med hur korrekt omvärlden mätts eller 

observerats. När det handlar om validitet så kan felkällor snedvrida resultatet och under-

minera giltigheten av undersökningen. Felkällor kan utgöras av omgivande faktorer och 

mänskliga faktorer (Hartman, 2004). Validitet kan också delas in i extern och intern validitet; 

extern validitet handlar om möjligheten att generalisera resultatet till en större kontext än 
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den som varit föremål för undersökningen, medan intern validitet handlar om att slutsatser 

som pekar på kausalitet mellan variabler verkligen håller (Bryman, 2008).  

 Begreppen reliabilitet och validitet är dock mest tillämpbara vid kvantitativa under-

sökningar. Kvantitativa studier genererar kvantitativa data vilket i sin tur kan analyseras 

statistiskt. Detta ger oftast en högre reliabilitet, alltså replikerbarhet, men även en högre 

validitet: garantier för att det som mäts verkligen mäter det som en undersökning är ute efter 

att mäta. Men den kvalitativa forskningen är inte i första hand ute efter replikerbarhet. 

Försök har gjorts att finna mer lämpliga kvalitetskriterier för kvalitativa undersökningar. 

Följande fyra kriterier kan användas vid på kvalitativa studier: trovärdighet som kan sägas 

motsvara intern validitet (hur sannolika resultaten är), överförbarhet som kan sägas motsvara 

extern validitet (om resultaten kan generaliseras till andra kontexter), pålitlighet som kan lik-

nas vid reliabilitet (undersökningens replikerbarhet) samt konfirmering vilket handlar om 

forskarens objektivitet (att forskarens värderingar inte påverkar undersökningen). En 

huvudsaklig anledning till att använda sig av dessa kriterier istället för reliabilitet och validi-

tet, kan vara som Guba och Lincoln menar; tanken att det bara skulle finnas en enda absolut 

sanning om vår sociala verklighet kan kritiseras, alltså en kritisk ståndpunkt mot realismen. 

Guba och Lincoln menar istället att det faktiskt kan finnas flera möjliga beskrivningar av 

verkligheten (Bryman, 2008). 

Reliabilitet och validitet i aktuell studie 

Då studiens syfte var att undersöka svensklärares upplevelse av problemet, så valdes en kvali-

tativ metod med inspiration av fenomenologi, vilket samtidigt innebar att en positivistisk, 

kvantitativ metod medvetet valdes bort. Intresset för studien var således inte kvantifierbar 

data; redan i planeringsstadiet bestämdes att det var djupare innebörder av problemet stu-

dien ville åt. Urvalet av respondenter gjordes med ett så kallat bekvämlighetsurval genom 

att kontakta rektorer på högstadier i författarnas närhet. Rektorerna fick sedan rekommen-

dera de lärare, totalt åtta stycken, som de ansåg motsvarade de kriterier som var satta för 

urvalet. Tidsaspekten för studien gjorde att detta blev det mest genomförbara alternativet. 

Naturligtvis hade fler respondenter kunnat ge ett mer utförligt resultat. Valet av att använda 

sig av ett bekvämlighetsurval med ett mycket begränsat antal respondenter har naturligtvis 

påverkat aktuell studies trovärdighet och överförbarhet samt även dess pålitlighet. Med facit i 

hand kunde kriteriet för att vara med i urvalet istället ha varit lärare i SvA (svenska som 

andra språk) för att få fram bättre underlag i resultatet, detta går att ha i åtanke för vidare 

forskning inom området. Det visade sig under intervjuernas gång att fem av de åtta inter-

vjuade lärarna var just SvA-lärare. Det skulle också kunna vara en möjlighet att i urvalet ha 

hälften manliga och hälften kvinnliga lärare för att undersöka kulturella skillnader i genus-

perspektiv, och då främst förhållandet lärare-elev, hos de ensamkommande flyktingbarnen. I 

aktuell studie var samtliga respondenter kvinnor. 

   Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide, för att hålla 

sig till ämnet, samt med diktafon som stöd för minnet, detta kan sammantaget ha stärkt stu-

diens pålitlighet. Att inte använda sig av någon form av inspelningsapparatur ansågs vansk-

ligt; intervjuarna hade troligtvis varit alltför upptagna med att föra anteckningar och missat 

både mycket av det som sades och även missat att kunna ställa följdfrågor. Vad gäller inter-

vjuguidens innehåll så valdes demografiska frågor medvetet bort, då det inte ansågs som 
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viktigt för att besvara frågeställningen. Författarna försökte att vara medvetna om sin förför-

ståelse i ämnet, men naturligtvis gick det inte att helt sudda ut subjektiva föreställningar, 

vilket kan ha påverkat resultatets konfirmering i negativ riktning. Intervjuerna genomfördes 

på lärarnas arbetsplatser, dvs. på skolorna där de arbetade och de bestämde själva tid och 

plats för intervjun, vilket borde ha påverkat att de kunde känna sig någorlunda bekväma i 

situationen. Under samtliga intervjuer ställdes temafrågorna i samma ordning, men natur-

ligtvis blev följdfrågorna lite olika beroende på vem som intervjuade, vilket även det kan ha 

påverkat resultatet i någon riktning, och i förlängningen även studiens överförbarhet. Att 

använda en semistrukturerad intervju innebär ganska vida frågeställningar som kan gene-

rera väldigt olika svar, detta kan ha gjort att det blev svårt att garantera en god pålitlighet. 

Möjligtvis upplevde respondenterna att frågorna var lite svåra att besvara, stödorden fick 

användas frekvent för att få svar på frågorna. Då tiden var knapp genomfördes ingen pilot-

studie, vilket hade varit bra med tanke på att frågorna hade behövt formuleras om då de 

upplevdes som svåra att förstå, vilket kan ha påverkat svaren i olika riktningar och då i för-

längningen studiens överförbarhet och pålitlighet. Trovärdigheten för resultatet kan också 

ifrågasättas då de ensamkommande flyktingbarnen inte är en homogen grupp, utan faktiskt 

kommer ifrån olika länder; det går inte att dra slutsatsen att alla fakta som framkommit i 

resultatet kan gälla för alla olika nationaliteter och kulturella bakgrunder som dessa barn 

har.  

   Varje enskild intervju transkriberades av den författare som utfört just den intervjun. På 

grund av tidsbrist kunde tyvärr inte båda författarna lyssna av alla intervjuer, vilket eventu-

ellt hade kunnat hjälpa författarna att utvärdera studiens pålitlighet. 

   För analysen av det insamlade materialet valdes en så kallad tematisk analys. Den tema-

tiska analysen påbörjades inte förrän den sista intervjun var transkriberad, vilket kan ha 

stärkt studiens pålitlighet. Att en viss analys redan skedde under själva intervjuerna, genom 

att intervjuarna började fundera kring det material de samlat in, kunde förstås inte undvikas. 

De transkriberade intervjuerna färgkodades efter de fyra temafrågorna, och analyserades 

sedan vidare inom varje tema för att finna kategorier att kunna presentera i resultatet.   

   Aktuell undersökning kan eventuellt anses ha en trovärdighet i resultatet, dvs. det kan 

finnas en sannolikhet för att det kan förhålla sig på det sättet som resultatet visar. En 

respondentvalidering hade kunnat förstärka trovärdigheten av resultatet, men pga. tids-

aspekten valdes det bort. Undersökningen kan ha en viss överförbarhet, dvs. en viss gene-

raliserbarhet till en vidare kontext, men då måste resultatet i undersökningen förses med så 

täta eller fylliga beskrivningar som möjligt av detaljer som framkommit i undersökningen, 

vilket författarna anser är upp till läsaren att bedöma om så gjorts.  För att få fram en så god 

pålitlighet som möjligt, dvs. att undersökningen är replikerbar till viss del, så behövs en så 

exakt redogörelse som möjligt för alla faser i forskningsprocessen, vilket författarna försökt 

att göra under rubriken Procedur.  
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Resultat 

Syftet med aktuell studie var att undersöka hur lärare i ämnet svenska på högstadiet, med 

ensamkommande flyktingbarn i sin undervisning, upplever att lärandet i ämnet hos dessa 

barn kan påverkas av barnens tidigare kunskaper, som deras skolgång (eller frånvaro av 

skolgång) i hemlandet, deras rötter i en annan kultur, deras nuvarande sociala omgivning 

samt det faktum att de lever här utan sin familj. Utifrån syftet formulerades fyra forsknings-

frågor; för att få svar dessa intervjuades åtta högstadielärare i ämnet svenska (samtliga 

kvinnor), som hade ensamkommande flyktingbarn i sin undervisning. Under intervjuerna 

framkom att det största flertalet av de ensamkommande flyktingbarnen som lärarna i under-

sökningen hade i sin undervisning kom från Afghanistan.   

   Genom att tematiskt analysera de transkriberade intervjuerna framkom ett antal kategorier 

till de fyra teman som forskningsfrågorna bildade. Alla fyra teman i resultatet utgår från 

lärarnas upplevelser av hur de meningsbärande kategorierna i respektive tema skulle kunna 

påverka de ensamkommande flyktingbarnens lärande i ämnet svenska.  

Tidigare kunskaper och erfarenheter 

Frågeställningen i tema ett handlade om hur svensklärare upplevde att de ensamkommande 

flyktingbarnens tidigare kunskaper och erfarenheter kunde användas för lärandet i svenska. 

De kategorier som framkom här var betydelsen av att ha gått i skolan i sitt hemland, att fler-

talet av dessa barn var analfabeter, samt att det kunde vara känsligt att fråga efter barnens 

tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna använda det i lärandet. Samtliga lärare i 

undersökningen använde sig av Skolverkets kartläggning av nyanländas kunskaper. 

Majoriteteten av lärarna lyfter problematiken med att många av barnen är analfabeter när 

de kommer till Sverige, eller i varje fall har mycket bristfällig skolgång, och då främst de 

barn som kommer från Afghanistan. De upplever att de som har gått i skolan i sina hem-

länder och kan läsa och skriva på sina egna språk har lättare för att lära sig svenska. Med 

tanke på dessa barns tidigare skolgång, eller frånvaro av tidigare skolgång, så menar några 

av lärarna att barnen har mycket olika förutsättningar initialt när de börjar i skolan i Sverige.   

 

En hel del analfabeter, de flesta [av de ensamkommande flyktingbarnen] pratar dari. De kan 

inte skriva på dari, de kan inte läsa på dari. Då tänker man lite så, mmm, då blir det lite svårt 

för dem att lära sig svenska för de har ingen studieteknik, ingen studievana, ingen studie-

tradition. Men de flesta som kommer hit de kan faktiskt det latinska alfabetet så de kan redan 

våra bokstäver förutom å, ä och ö. (Resp. 1) 

 

Vi har vissa elever [av de ensamkommande flyktingbarnen][som]har gått [ända] upp till års-

kurs åtta och då har de läst alla poäng, alltså alla ämnen som man gör här i Sverige. […]de 

saknar ju vissa kunskapskrav från deras hemländer och det är oftast dem [de delarna]man 

fokuserar på för att få upp. (Resp. 5) 

 

Men, som en av lärarna uttrycker det, så har naturligtvis de ensamkommande flykting-

barnen kunskap, men kanske inte alltid av det slag som räknas i den svenska skolan.  

 

[…] men kunskap har de, men en annan slags kunskap om saker än vad vi är vana vid. De är 

ju inte tomma! (Resp. 6) 
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På frågan om dessa barn skulle kunna använda sig av sina tidigare erfarenheter och kun-

skaper i sitt lärande, så svarar lärarna lite olika beroende på hur de tolkar frågan.  En del av 

lärarna svarar att det ingår som en del av skolverkets karläggningsmaterial och är av stor 

vikt för att kunna veta ”var” de ska möta upp mot elevens kunskapsnivå.  

 

[…] de [ensamkommande flyktingbarnen] har också ett samtal när de kommer, med deras 

skolbakgrund och deras allmänna kunskaper i olika språk, och hur länge de har läst religion 

och hur länge har du läst historia, vilka ämnen har du läst, och det kallas för ”samtal och 

dokumentationsunderlag” [materialet de använder från skolverket] [---], och så har vi ett sam-

tal med eleven där vi då också ställer lite mer frågor kring flykten eller deras resa till Sverige, 

eller familjen: hur ser den ut och hur har man bott, har man bott i en by eller har man bott i en 

stor stad… (Resp. 3) 

 

Samtliga lärare i studien använder sig av Skolverkets kartläggning av nyanländas kun-

skaper. De lärare som istället mer tolkar frågan som att kunna använda sig av barnens tidi-

gare levda erfarenheter i undervisningen, dvs. livserfarenheter som inte har med skolans 

ämne att göra, upplever att det kan vara ett känsligt ämne. I rädsla för att orsaka stress och 

trauma hos barnen så väljer de att inte fråga dem så mycket om deras bakgrund.  

 

[…] jag vet inte, jag har funderat på det också faktiskt men jag vågar inte utnyttja det för 

mycket, för jag är rädd att utlösa något slags trauma, för att de [ensamkommande flykting-

barnen] måste återuppleva allting och kanske inte vill prata om det […]…, de som jag känner 

mest de kom i höstas, så jag vågar inte fråga för tidigt heller, om jag inte känner dem, de 

kanske inte vågar berätta [… ] för dem de inte känner om saker de varit med om, men det är 

säkert en bra grej att göra egentligen, fast jag vågar inte riktigt. (Resp. 7) 

 

Flertalet av lärarna upplever att ensamkommande flyktingbarn ogärna talar om sin tid innan 

de kom till Sverige. En av lärarna upplever att det kan bero på att de är rädda för att det kan 

påverka deras asylprocess på ett negativt sätt, en annan att de ensamkommande flykting-

barnen kan reagera som om det är ett förhör när de får frågor om sina liv innan de kom till 

Sverige. Det kan alltså finnas flera orsaker till att de inte berättar. 

Den sociala omgivningen 

Tema två handlade om hur lärare upplevde att den sociala omgivningen, med andra icke 

nyanlända elever, kunde användas för dessa barns lärande. I detta tema framkom kategorier 

som vikten av att integreras med icke nyanlända elever samt hur icke nyanlända elever 

kunde hjälpa till vid lärandet i svenska hos de ensamkommande flyktingbarnen. Även 

användningen av modersmålet i lärandet lyftes i detta tema. 

Alla lärarna svarar att i deras skolor så går de ensamkommande barnen integrerade till-

sammans med icke nyanlända elever, de har alltså en så kallad ”klassplacering”. Mer än 

hälften av lärarna svarar att eleverna, enligt skolverkets riktlinjer, inte får lov att vara separe-

rade från ordinarie undervisning på heltid.  
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Skolverkets allmänna råd som träder i kraft nu 1 januari eller någonting sådant, de säger ut-

tryckligen att man inte får ha elever separerade från ordinarie undervisning på heltid. (Resp. 

2) 

 

Lärarna ser vinster med att de inte går för sig själva i egen klass, de blir mer sociala och lär 

sig det svenska språket snabbare. 

 

Ja det ser vi är stora vinster, för tidigare var det en förberedelseklass, och då blev det mer att de 

[ensamkommande flyktingbarnen] hängde [tillsammans]. (Resp. 8) 

 

[…] eftersom vi har det här systemet här att vi blandar elever som läser efter kursplanen i 

svenska och svenska som andraspråk så blir det ju naturligt, så att hade jag satt alla de här 22 

[ensamkommande flyktingbarnen] i ett klassrum där alla var nybörjare i språket så hade det ju 

sett helt annorlunda ut, både min undervisning och deras utveckling tror jag […], och så är 

det på […][skolans namn] att övervägande delen har ju svenska som modersmål. (Resp. 4) 

 

[---]ju mer de [ensamkommande flyktingbarnen] får vara ute och blanda sig med andra, dess 

då mer de tvingas, man får tvinga ibland, och ju mer fritidsaktiviteter de går på med andra 

[icke nyanlända barn] så lär de ju sig svenska mycket, mycket bättre, det är ju klart, för det 

finns en motivation då. (Resp. 6) 

 

Men samtidigt är det inte enbart enkelt för de ensamkommande flyktingbarnen att integreras 

med icke nyanlända, då de ofta känner sig mycket osäkra i sin nya omgivning.  

 

… sedan blir det ju på raster och så, då ser man ju att de är tillsammans… för det måste ju 

vara jätteskönt för dem att prata sitt hemspråk då såklart. (Resp. 8) 

 

Även om många av de ensamkommande flyktingbarnen är analfabeter så finns det ändå 

fördelar med att de går integrerade med icke nyanlända elever i ungefär samma ålder, upp-

lever en av de intervjuade lärarna. Tre av lärarna svarar att de oftast går med något yngre 

barn än sig själva, de övriga lärarna att de i de allra flesta fall går med jämnåriga då lärarna 

ser stora sociala utvecklingsmöjligheter med det. 

 

[…] man måste sätta dem [de ensamkommande flyktingbarnen] socialt, för jag menar vad ska 

jag göra med dem som är analfabeter, ska jag sätta dem i årskurs ett, det fungerar ju inte, utan 

de måste ju gå någonstans där de finner jämnåriga kamrater. (Resp. 6)  

 

Läraren i ovanstående citat upplever att det är viktigare med den sociala placeringen än att 

placera de av de ensamkommande flyktingbarnen som är analfabeter tillsammans med 

mycket yngre, icke nyanlända elever i lågstadiet, som de då skulle vara mer jämbördiga med 

vad de gäller den svenska språkutvecklingen.  

Men om de bara får lite tid på sig så blir de alltmer integrerade, enligt flera av de inter-

vjuade lärarna, och de kan få hjälp av sina icke nyanlända klasskamrater med språket. 

Genom att placera ut de ensamkommande barnen med icke nyanlända barn, ibland med 

hjälp av placeringslistor, så menar lärarna att de blir ”tvingade” att interagera tillsammans, 

vilket till en början kan gå trögt men efter ett tag så lossnar det. 
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Vi har ju faddrar, jag har en nyanländ i min mentorsgrupp och då har jag placerat honom med 

två killar [icke nyanlända] som jag vet tar hand om honom bra. Han kan ju engelska, min 

ensamkommande, så de [den ensamkommande och de icke nyanlända] brukar prata engelska 

med varandra och på så sätt hjälper de här två eleverna honom in i ja, vardagen i skolan.  

(Resp. 5) 

 

[…] Så oftast byter vi [lärare] klasser med varandra så får alla träffa varandra och då får de 

[icke nyanlända] träffa på nyanlända som pratar engelska och sen lära dem svenska. Vi har en 

från Afrika, tror jag, han har lärt sig svenska genom och byta grupper för de är olika folk som 

vill hjälpa honom så det har funkat jättebra. (Resp. 5) 

 

[…]om vi då istället placerar folk [icke nyanlända] bredvid dem [de ensamkommande flykting-

barnen] då blir det ju automatiskt så att de pratar med varandra, i början kanske lite trevande 

men efter några månader så går det bra… då är det inget, man sitter bredvid vem som helst 

och då får de ju också hjälp med svenskan, t.ex. de [icke nyanlända eleverna] kan förklara, eller 

på engelska, och de visar, hjälper till att visa och sådär. Jag tycker det är bra. (Resp. 7) 

 

En av lärarna poängterar att om lärare blandar nyanlända med icke nyanlända så får de 

ensamkommande flyktingbarnen god hjälp med vardagssvenskan i umgänget med sina 

svenska klasskamrater. 

 

 [---], de skall vara utspridda för då blir det naturliga samtal  och de [ensamkommande flyk-

tingbarnen och de icke nyanlända] lär känna varandra, de kan i alla fall få det här ”yt-flytet” 

med sina svenska kompisar. (Resp. 4) 

 

Alla lärarna använder sig av modersmålet i sin undervisning men i olika utsträckning. 

Mindre än hälften av lärarna poängterar vikten av modersmålet för lärandet även i svenska; 

de upplever att ju bättre barnen behärskar sitt modersmål desto lättare har de för att ta till 

sig det svenska språket.  

 

… alltså just språkinlärning har ju visat sig att ju bättre du kan ditt modersmål dess då bättre 

tar du till dig främmande språk så […] de [de ensamkommande flyktingbarnen] läser ju 

liksom inte dari på svenskundervisningen […], men de tar till sig svenskan bättre ju mer de 

kan sitt modersmål, eller vad man ska säga. (Resp. 7) 

 

Lärarna i intervjun upplever att tillgången till studiehandledning på modersmålet kan vara 

till hjälp för lärandet i svenska. På så vis kan de ensamkommande flyktingbarnen lättare för-

stå vilka mål de ska uppnå med sina studier. Tillgängligheten till studiehandledare och 

modersmålslärare varierar dock stort. Två av de intervjuade lärarna säger att de har tillgång 

till studiehandledare på skolan hela tiden då det i det fallet är en skola med stor andel elever 

som har annat modersmål än svenska. Mindre än hälften av lärarna säger att de försöker i 

den utsträckning det går att tillhandahålla studiehandledning på modersmålet, men att det i 

brist på tolkar och studiehandledare ibland kan dröja att få fram studiehandledning på de 

alla de språk som behövs.  

 

[…] det här är ju en stor skola med majoriteten av eleverna som har annat modersmål än 

svenska.[---] Vi har egna studiehandledare till exempel jämfört med en skola som kanske har 

tagit emot två nyanlända [---] Här har vi flertalet lärare som pratar arabiska och vi har studie-



 19 

handledare som jobbar heltid. Så å ena sidan har vi bättre förutsättningar att ta emot nyan-

lända elever, vi har material, vi har tankesätt, vi har personalresurser. (Resp. 2) 

 

En av lärarna upplever att det inte alltid är enkelt med studiehandledning på det egna språ-

ket, då hon känner att det kräver ett eget driv hos eleverna att lyckas, vilket är svårt då dessa 

elever ofta har en bristfällig studievana. 

 

Vi har ju provat i arabiska [att tillhandahålla studiehandledning], vi försöker för det är ju 

[bra], och sedan kan man ju köpa studiehandledning och så, men det kräver ju ett eget driv så 

att säga… och det är väl ett problem då när man [de ensamkommande flyktingbarnen] inte har 

någon studiebakgrund, eller så liten studiebakgrund och har gått i skolan så lite… (Resp. 6) 

 

Men en annan av de intervjuade lärarna säger så här: 

 

[…], jag har jobbat med skriv och läsinlärning hos små svenska barn och jag gör faktiskt 

samma med dem [ensamkommande flyktingbarn]. Vi börjar från början helt enkelt. (Resp. 1)  

 

Läraren ovan upplever att det enklaste sättet för de ensamkommande flyktingbarnen att 

närma sig det svenska språket är att göra som små svenskfödda barn, att helt enkelt börja 

från början, studiehandledning eller inte.  

Rötter i en annan kultur 

På frågan i tema 3 om hur de upplever att rötterna i en annan kultur kan påverka de ensam-

kommande barnens lärande i svenska, så svarar lärarna att det märktes i hur flertalet av 

dessa barn uppfattar den svenska undervisningen i förhållande till den undervisning de har 

upplevt eller känner till från sina hemländer. Lärarna upplever att många av barnen tycker 

att de kan känna sig trygga i undervisningen här; de behöver inte vara rädda för fysiska 

bestraffningar om de gör något misstag. Kategorier som analyserades fram här var relationen 

mellan lärare-elev, upplevelsen av en mer auktoritär och sträng skola i hemländerna, vilket 

ibland kunde visa sig i form av en lägre inre kontroll hos vissa av barnen, synen på betyg, 

lärandestrategier samt kunskapssyn. 

Kulturella skillnader kan, enligt fyra av lärarna, visa sig i förhållandet lärare-elev: här upp-

lever flera av lärarna att många av barnen har en annan genusuppfattning, vilket i detta fall 

yttrar sig i att de inte alltid respekterar en kvinnlig lärare. En av de intervjuade lärarna upp-

lever att hon inte har samma pondus som manliga lärare.  

 

… lite så eller liksom litar [inte] på min betygssättning eller att man blir lite ifrågasatt… Ja, 

det har jag varit med om, men absolut inte alla elever, nej, men att man har varit med om det. 

(Resp. 8) 

 

De [ensamkommande flyktingbarnen] från Afghanistan har väldigt svårt för mig som kvinn-

lig lärare har jag märkt, jämfört med manliga kollegor. Det här med ögonkontakt har de 

jättesvårt för, de tittar ner hela tiden. Medan de från Irak, Iran och Syrien, de har mer ögon-

kontakt och är mer öppna för att prata med dig som lärare. Medan de från Afghanistan bara 

vill ha uppgifter, och så sätter de igång med uppgifterna. (Resp. 5) 
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Flertalet av barnen är heller inte vana att ha en egenkontroll i klassrummet, utan är sedan 

tidigare vana vid ett mer auktoritärt ledarskap från lärare, alltså en form av yttre kontroll. 

 

[…] det har jag också varit med om, elever som det blir liksom för fritt för, så att det är 

jättesvårt och styra sig i klassrummet liksom för att man är van vid att en lärare bara: ”nu sit-

ter du och nu gör du så här, vill du säga något så räcker du upp handen eller ställer dig upp”. 

(Resp. 8) 

  

[…] och sedan har de [ensamkommande flyktingbarnen] svårt att läsa av vad som… vad man 

får och inte får, för de tycker att ”jag kan resa mig och gå på toaletten, jag kan göra si eller så”, 

för de tolkar det som att här gör man som man tycker. (Resp. 6) 

 

Kulturella skillnader kan också märkas i form av en annan syn på hur en elev kan uppnå ett 

visst betyg, och även att det ligger på läraren att se till att eleven får de kunskaper som de 

behöver, och att det inte alltid handlar om hårt arbete i skolan för att nå höga betyg. En del 

av dessa elever uttrycker att en elev kan få höga betyg genom att vara snäll och hjälpsam och 

inställsam hos läraren.  

 

[…] och att ”är jag bara snäll och säger snälla saker så får jag högt betyg”, och det är ju också 

en sådan grej som vi, är en krock som vi… kan vara svår att såklart förklara [för läraren] eller 

att se när man [som ensamkommande flyktingbarn] är van vid att se det på ett visst sätt, och 

så kommer man till ett nytt ställe där det är precis tvärtemot. Du kan vara hur otrevlig som 

helst och du kan få A i alla fall, det har inget som helst med ditt beteende och göra! (Resp. 7) 

 

Även strategier för lärande kan vara kulturellt betingade. På frågan om de kan se några 

skillnader i lärandestrategier mellan de ensamkommande flyktingeleverna och de icke nyan-

lända eleverna så upplever en av de intervjuade lärarna att dessa barn oftast inte är så vana 

vid diskussioner och samspel i grupp.  

 

Hm, jaa, fast jag vet inte ifall det beror på att de [ensamkommande flyktingbarnen] har andra 

strategier från hemlandet, eller om det beror på bristfälliga språkkunskaper i svenska. Vi i 

Sverige jobbar ju mycket med […]lärande i samspel och diskussioner och sådana typer av stra-

tegier och det är de flesta [ensamkommande flyktinbarnen] inte alls pigga på, och kan inte för-

stå varför man ska sitta och prata med varandra när man kan sitta och skriva…, skriva ord 

liksom fyrtio gånger för att se hur det stavas, och så jobbar vi ju inte så mycket här. (Resp. 7) 

 

Två av lärarna upplever att många av de ensamkommande flyktingbarn som de har i sin 

undervisning tvärtom är mer vana vid att arbeta för sig själva och då med någon form av 

repeterande övningar och utantillärande. 

 

Ja absolut det finns ju, det som skiljer är ju bland annat det här med disciplinen och ”utantill” 

läsning och så, att man skall lära sig saker utantill som ser annorlunda ut här och det här att 

man själv skall tycka och tänka och resonera om saker, det kan vara ganska svårt i början. 

(Resp. 4) 

 



 21 

Ja det kan jag se, våra elever är ju vana och tänka fritt men här är det mer…, de [ensam-

kommande flyktingbarnen] vill ha instuderingsfrågor de skall lära sig,[…] och sen vill de ha 

ett test. (Resp. 5)  

 

Lärarna upplever också att de ensamkommande barnen oftast har en annan syn på vad kun-

skap är och på vad elever ska lära sig i skolan. Många kommer ifrån kulturer där utan-

tillärande av kunskaper ses som viktigt, alltså rena faktakunskaper, och även att skriva av 

texter för att träna stavning och handstil.  

 

[…]eftersom vi inte premierar ”utantill” beteende, så just de [ensamkommande flyktingbarn] 

som kommer från skolor som har det, måste tänka om. De har kanske när de har kunnat allting 

utantill kanske fått det bästa betyget man kan få och då, nu är de liksom inte de sämsta, men 

alltså det betyder att du klarar kursen och sen därifrån går du uppåt. (Resp. 3) 

 

Ja, jo det är mycket rabbla saker, en [ensamkommande] som jag har han tycker att det är ju, 

inte i svenskan [då]… men han tycker ju att han borde ha A, han kan rabbla alla länder i 

Afrika, och kan säga det här och rabbla det här, så att det är mycket bara sådana rena fakta-

kunskaper och våra betygskriterier är ju jätte lite om faktakunskap, det är ju nästan ingenting, 

det är andra svävande saker istället! (Resp. 7) 

 

… de [ensamkommande flyktingbarnen] vill ju gärna sitta och skriva av texter… och så ska 

jag sätta ett stort R då… och då är det mer handstilen jag ska titta på än själva innehållet. 

(Resp. 6) 

 

En av de intervjuade lärarna märker av att vissa av de ensamkommande flyktingbarnen 

tycker att det är lärarens ansvar att se till att de ökar sina kunskaper.  

 

Jaa, jag har varit med om några elever [av de ensamkommande flyktingbarnen] där det ligger 

på läraren att man ska öka sina kunskaper, så att om man misslyckas så är det lärarens fel, och 

inte ger tillräckligt med läxor och, för, det är ju liksom en helt annan skolkultur, för här är det 

ju ganska fritt egentligen fast att det liksom ändå ligger på eleven att ta mycket ansvar, ja, och 

så är det nog inte där […] (Resp. 8) 

 

Dessa barn upplever inte, enligt läraren, att de själva har så stort ansvar för sitt lärande, de 

menar att det är lärarens sätt att bedriva undervisning på som är fel om de inte lyckas i sko-

lan.  

Att leva i ett främmande land utan sin familj 

Tema fyra handlade om det faktum att de ensamkommande flyktingbarnen lever här utan 

sin biologiska familj. Ur svaren som lärarna ger så framträder ett stort lidande hos dessa barn 

i saknaden av sina familjer, med sömnsvårigheter och problem att fokusera på skolarbetet 

som en följd av situationen. Även förväntningar hemifrån att lyckas i det nya landet togs 

upp i detta tema.  

Alla lärare upplever att det i de allra flesta fall påverkar barnen negativt att de lever här 

utan sin familj när det handlar om lärande. De upplever att barnen mår mycket dåligt, att de 

saknar sina familjer enormt mycket och att det påverkar både deras sömn och deras fokus på 

skolarbetet.  
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De påverkar dem [de ensamkommande flyktingbarnen] oerhört mycket, oerhört mycket, de är 

ledsna jämnt i själen. De kommer inte hit och de är så beroende av om de får ett brev från 

migrationsverket eller om de får en kallelse eller att han som kom senare än honom skulle få 

intervjun tidigare än vad han fick den... De hänger upp det på olika tidpunkter, som intervjun 

är väldigt viktig, jag har inte fått min intervju [---]. Då hänger det i dem så att de blir så 

ledsna så man [det ensamkommande flyktingbarnet] kan inte skjuta ifrån sig dessa tankar så 

man [det ensamkommande flyktingbarnet] stannar hemma. (Resp. 3) 

 

Jag tycker det är synd att de [ensamkommande flyktingbarnen] kom hit själva, och sen att de 

blivit så himla traumatiserade av resan hit. För jag har en, han väntar fortfarande på att hans 

föräldrar skall komma hit, och efter varje samtal med migrationsverket så ”dippar” han, alltså 

betygsmässigt, han vägrar att ta in någonting han blir nästan, alltså han är tom i blicken, så 

det är jättesvårt för dem och inte ha sin familj här.[…] För koncentrationen blir sämre, 

jättesvårt att ta in texter och ta in viktig information så det påverkar dem negativt och inte ha 

familjen här. (Resp. 5). 

 

Till en början kan det se ut som om de ensamkommande flyktingbarnen acklimatiserar sig 

riktigt bra, men det är oftast under en begränsad period då allting fortfarande är nytt; efter 

ett tag kommer verkligheten ikapp barnen och det är då de börjar må dåligt. 

 

Jag tror att det påverkar mycket, som jag sa att ”smekmånaden” är över, det märks nu att de 

mår dåligt. (Resp. 1) 

 

Men en av de intervjuade lärarna ser ändå en positiv effekt av att de ensamkommande flyk-

tingbarnen numera går integrerade med andra icke nyanlända elever; frånvaron har minskat 

hos de ensamkommande barnen och de verkar må bättre.  

 

Det är ju, jag menar många mår ju jättedåligt, de sörjer…, men något som jag tycker att vi 

har sett nu när vi har dem ute i klass, så har närvaron ökat i alla fall, för att det känns som om 

de mår bättre, eller om det är de här eleverna…, jag kan inte riktigt, men…, när det var den 

här lilla gruppen så kändes som att de ofta mådde sämre och de var hemma, och de kunde inte 

sova på nätterna och orkade liksom inte gå till skolan. (Resp. 8) 

 

På frågan om lärarna upplever att förväntningar från de ensamkommande flyktingbarnens 

familjer om att lyckas med sina studier kan påverka dessa barns lärande, så upplever mindre 

än hälften av lärarna att det är ett känsligt område.  

 

JA [snabbt svar] de [ensamkommande flyktingbarnen] har en helt annan press än vad svenska 

barn har. De skall hela tiden vara på topp och sen brukar föräldrarna dra den här skillnaden 

att i Iran och Irak så hade eleven toppbetyg men i Sverige så har den inte det. (Resp. 5) 

 

Någon av lärarna upplever att barnen kommer hit med höga förväntningar på sig, men att 

det ofta blir en krock när de väl kommer till skolan då de förstår att det inte är så enkelt som 

de tror att utbilda sig till t.ex. läkare eller ingenjör.  

 

[…] om det är som ryktena säger så samlar ju släkten eller föräldrarna ihop pengar för att 

skicka den äldste sonen till Europa, så de [ensamkommande flyktingbarnen] kommer ju hit 
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med höga förväntningar, att de ska bli ingenjörer eller läkare, och så kommer de hit, och…, där 

någonstans så blir det ju lite av förväntningarna som grusas…, och jag vet inte riktigt hur de 

tänker där… för de har ju faktiskt inte studerat innan. (Resp. 6) 

 

[---]jag hör också att ”jag skall bli läkare” och så, det är ju de här yrkena som har status i hem-

länderna som också har status här […], och att kanske någon säger till mig att ”i Sverige kan 

man bli läkare och så det är lite lättare här”, ja hur tänker du då säger jag? ”Ehmm, det är lät-

tare att bli de yrkena i Sverige, det är en bättre framtid här”, ja jo. Men det är ju inte lätt att 

bli läkare i Sverige, och det är inte lätt att komma in på utbildningen. (Resp. 3) 

 

Lärarnas svar ovan vittnar om de svårigheter som de ensamkommande flyktingbarnen 

behöver gå igenom pga. att de lever här utan sina familjer; de har ofta förväntningar på sig 

att leva upp till, samtidigt som saknaden efter familjen gör att de inte alltid orkar infria de 

förväntningarna.  

Sammanfattning resultat 

Av svaren som lärarna ger i undersökningen kan det uttolkas att det i samtliga fyra teman 

finns en upplevelse av att lärandet i svenska kan påverkas av det som frågeställningarna 

handlar om. De ensamkommande flyktingbarnen påverkas sannolikt i sitt lärande i svenska 

av sina tidigare kunskaper och upplevelser, av den sociala omgivningen de lever i, av att ha 

rötterna i en annan kultur än den svenska samt, och inte minst, av att de lever här utan sin 

biologiska familj. Lärarna framhåller att de upplever att det är lättare för de ensam-

kommande flyktingbarn som har gått i skolan i sina hemländer att lära sig svenska, att det är 

viktigt med den sociala omgivningen i form av icke nyanlända elever för dessa barns 

lärande, att det finns många faktorer i barnens ”gamla” kultur som påverkar deras lärande, 

samt att saknaden efter sina anhöriga naturligtvis är en stor del i att de ensamkommande 

flyktingbarnen inte alltid orkar fokusera på undervisningen. 
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Diskussion 

Aktuell studie hade för avsikt att undersöka hur högstadielärare i ämnet svenska upplever 

att lärandet i svenska hos ensamkommande flyktingbarn kan påverkas av barnens tidigare 

kunskaper, som deras skolgång (eller frånvaro av skolgång) i hemlandet, deras levda 

erfarenheter, deras rötter i en annan kultur, deras nuvarande sociala omgivning samt det 

faktum att de lever här utan sin familj. Detta ansågs vara av vikt att undersöka då det 

svenska språket är nyckeln till att kunna tillägna sig övriga ämnen i skolan samt att snabbare 

komma in i det svenska samhället och att kunna tolka och förstå de kulturella och etiska ko-

der som råder där. Dessutom finns det i dagsläget mycket lite akademisk forskning om 

språkinlärning hos nyanlända barn (Bunar, 2010). 

Tidigare kunskaper och erfarenheter 

Många ensamkommande flyktingbarn är analfabeter eller har åtminstone begränsad skol-

gång. Oavsett vilket är det av stor vikt att ta tillvara människors tidigare erfarenheter och 

utbildning när det handlar om lärandeprocessen. För alla barn oavsett var de är födda så 

baseras förståelsen för omvärlden genom erfarenheter från den kultur som barnen vuxit upp 

i. En lärare måste då möta barnen på deras kulturella och kognitiva nivå för att kunna lägga 

till nya kunskaper utifrån den nivå barnet för tillfället befinner sig på (Onchwari, Onchwari, 

& Keengwe, 2008). Skolverket har utformat ett nytt kartläggningsmaterial för att kunna 

dokumentera nyanländas kunskaper (Skolverket, 2016a). Genom detta material kan lärare få 

reda på vilken nivå ett barn befinner sig på, vilket är av vikt för att kunna hjälpa barnen att 

bygga nya kunskapsstrukturer (Liberg, 2012). I aktuell studie använde sig alla de intervjuade 

lärarna av det nya kartläggningsmaterialet av nyanländas kunskaper som Skolverket utfor-

mat.  

   Enligt tidigare forskning så upplever många flerspråkiga elever att deras tidigare erfaren-

heter inte tas tillvara i undervisningen, men att det då skulle bero på att lärare inte vill sär-

behandla någon när det handlar om kulturell bakgrund (Skolverket, 2012). Men orsakerna 

till att lärare inte använder sig av dessa barns tidigare erfarenheter skulle kunna ha andra 

orsaker. Forskning finns som talar om att de ensamkommande flyktingbarnen kan drabbas 

av svåra traumatiska tillstånd efter flykten från sina hemländer (Vervliet, Lammertyn, 

Broekaert & Derluyn, 2014).  När det handlade om de ensamkommande flyktingbarnens tidi-

gare levda erfarenheter i aktuell studie så menade vissa av de intervjuade lärarna att de inte 

vågade använda sig av det i undervisningen då de var rädda att orsaka oro eller utlösa 

trauma hos barnen; de tyckte sig märka att det var ett känsligt ämne och att barnen själva var 

ovilliga att prata om sina liv i hemländerna. Lärarna i aktuell studie framförde alltså en 

annan orsak till varför de inte använde sig av dessa barns tidigare erfarenheter i under-

visningen.  

   Undervisningen påverkas dock ändå; forskning och till viss del aktuell pedagogisk praktik 

pekar på att det lärande som sker i en undervisningssituation är beroende av både lärares 

och elevers ”bagage” (Liberg, 2012). Enligt Vygotskij är de levda erfarenheterna av stor bety-

delse för en människas utveckling (Kroksmark, 2011), vilket då skulle innebära att det trots 

svårigheterna för en lärare att närma sig ett ensamkommande flyktingbarns levda erfaren-

heter, kan finnas anledning att använda sig av dessa när det finns möjlighet till det.  



 25 

Den sociala omgivningen 

En viktig del i Vygotskijs teori är att lära genom andra, mer erfarna. Lärande sker i en socio-

kulturell miljö, genom social interaktion, och när det handlar om den proximala utvecklings-

zonen så är andra elever en viktig faktor för invandrade barn (Onchwari, Onchwari, & 

Keengwe, 2008; Skolverket, 2012; Skolverket, 2016b). Det sociokulturella perspektivet ligger 

numera som grund för styrdokumenten i den svenska skolan när det handlar om lärande 

(Skolverket, 2012). För att bygga nya kunskaper menar Vygotskij att en elevs utvecklings-

möjligheter behöver definieras i form av närmsta utvecklingszon (Kroksmark, 2011). 

Vygotskij menar att den proximala utvecklingszonen definierar mental utveckling prospek-

tivt hos ett barn; det barn kan göra med hjälp av andra är alltså i ett visst perspektiv en bättre 

indikation på deras mentala utveckling än vad de kan göra ensamma (Vygotskij, 1978). 

Samtliga lärare i aktuell studie svarade att i deras skolor så gick de ensamkommande barnen 

integrerade tillsammans med icke nyanlända elever, de fick alltså en så kallad ”klass-

placering”. Lärarna menade att de såg stora vinster med det; de ensamkommande flykting-

barnen blev mer sociala och lärde sig det svenska språket snabbare, särskilt om de gick med 

jämnåriga eller nästan jämnåriga icke nyanlända, vilket samtliga av de intervjuade lärarna sa 

att de ensamkommande flyktingbarnen gjorde på de skolor där de arbetade.  

   Genom att placera ensamkommande flyktingbarn i en social kontext kan dessa barns 

språkliga färdigheter utvecklas genom de kulturella verktygen; i samspel med andra kan en 

elev när som helst lära och utveckla kunskaper av en annan elev, då sker en så kallad dyna-

misk utveckling (Kroksmark, 2011; Säljö, 2012). Att lära sig vardagssvenska tar för fler-

språkiga elever 1-2 år; att lära sig skolsvenska tar mellan 6-8 år för samma kategori elever 

(Skolverket, 2012). Även om de ensamkommande barnen var analfabeter så placerades de 

med jämnåriga för, som en lärare påpekade, så är det viktigt att dessa barn placeras socialt. 

På så vis menade lärarna att de fick tillgång till både vardagssvenskan och skolsvenskan; en 

lärare berättade att när de ensamkommande barnen gick för sig själva i egna grupper blev 

det mest skolsvenska de lärde sig, vilket är betydligt svårare eftersom de oftast inte behärs-

kar vardagssvenskan. Dessa två ”språk” behöver användas i växelverkan enligt tidigare 

forskning (Skolverket, 2012), vilket de undersökta skolorna visar att de tillgodoser.  

   När det handlar om att använda sig av modersmålet i undervisningssammanhang för 

nyanlända så finns det forskning som pekar på att om elever tillåts använda sig både av 

modersmålet och det nya språket i undervisningen så kommer dessa elever snabbare att lära 

sig att läsa och skriva på det nya landets språk (Cummins, 2012; Skolverket, 2016b; Skol-

verket, 2016c). Genom att använda sig av studiehandledning på de nyanlända elevernas 

modersmål blir det lättare för eleven att förstå vilka mål den jobbar emot (Skolverket, 2016b). 

I aktuell studie uppgav samtliga lärare att de använde sig av de ensamkommande flykting-

barnens modersmål, men i olika utsträckning. Några av lärarna poängterade vikten av 

modersmålet även för svenskundervisningen, då de märkte att ju bättre ett barn behärskade 

sitt modersmål desto lättare hade de för att ta till sig det svenska språket. Drygt hälften av 

skolorna som undersöktes hade tillgång till studiehandledare på olika språk hela tiden då de 

hade en stor andel elever med annat modersmål än svenska. De övriga av de undersökta 

skolorna försökte att tillhandahålla studiehandledning på olika språk i den utsträckning det 

gick; i brist på tolkar och studiehandledare kunde det ibland dröja att få fram studie-

handledning på de alla de språk som behövdes. En av de intervjuade lärarna ansåg dock, i 
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motsats till vad Skolverket menar (Skolverket, 2016b), att det inte alltid var enkelt för en elev 

att få en skriftlig studiehandledning på sitt eget modersmål; hon upplevde att det kräver ett 

eget driv hos eleven att lyckas, vilket är svårt för många ensamkommande flyktingbarn då 

de ofta har en bristfällig studievana.  

Rötter i en annan kultur 

Då ensamkommande flyktingbarn, likt alla nyanlända, har sina rötter i andra kulturer än den 

svenska, så sker av förståeliga skäl en del kulturkrockar i undervisningssammanhang 

(Hofstede, 1986). I en undervisningssituation är det inte bara läraren som gör val utan även 

eleverna. De har ju precis som läraren sina egna kulturella bakgrunder, med ibland skilda 

normer och värderingar, och de kan ha en helt annan uppfattning om hur lärande och 

undervisning ska ske (Liberg, 2012).  

   Det finns forskning som diskuterar just former av kulturkrockar i klassrummet, och då i 

form av individualism kontra kollektivism och Power Distance. I fattiga utvecklingsländer 

som har en kollektivistisk kultur och hög Power Distance så innebär det i lärare-

elevsammanhang att elever förväntar sig att lära sig hur de ska göra, ifrågasätter inte det 

läraren lär ut, betyg kan erhållas genom mutor, utbildningen är lärarcentrerad (läraren ger 

order), eleven förväntar sig att läraren tar initiativet, att läraren vägleder genom utbild-

ningen och att hur bra eleven lär beror på lärarens kompetens (Hofstede, 1986). När en elev 

ska ingå i en ny kultur så är det viktigt med en tydlig struktur, med ramar för vad eleven kan 

och inte kan göra, och då särskilt för den elev som inte är så studievan. Men då ska både 

lärare och elev ha kontroll över och förståelse för hur den nya kunskapen ska organiseras 

och byggas (Liberg, 2012). 

   Lärarna i aktuell studie upplevde att de ensamkommande flyktingbarnen kände sig trygga 

i den svenska undervisningen; de behövde inte vara rädda för fysiska bestraffningar om de 

gjorde något misstag. Däremot kunde de kulturella skillnaderna visa sig på andra sätt i för-

hållandet lärare-elev. De intervjuade lärarna i undersökningen var samtliga kvinnor och tre 

av dem uttalade att de kunde uppleva en brist för respekt för dem just på grund av att de var 

kvinnliga lärare, de menade att många av dessa barn har en annan genusuppfattning. 

   Andra kulturella skillnader framkom i aktuell studie som mer bekräftar tidigare forskning 

när det handlar om individualism kontra kollektivism och Power Distance (Hofstede, 1986).  

Flertalet av de ensamkommande flyktingbarnen upplevdes, enligt vissa av lärarna, ha svårt 

för egenkontroll i klassrummet då de, som dessa lärare uppfattade det, har varit vana vid en 

starkare yttre kontroll i form av en mer auktoritär undervisning, inte sällan med fysisk 

bestraffning. Många av de ensamkommande barnen kom från kulturer där elever har en 

annan syn på hur betyg kan uppnås, att det ligger på läraren att se till att elever får de kun-

skaper som de behöver, och att det inte alltid handlar om hårt arbete i skolan för att nå höga 

betyg. Vissa av dessa barn menade att en elev kunde få höga betyg genom att vara snäll, 

hjälpsam och inställsam hos läraren.  

   Det finns viss forskning som har undersökt kulturella skillnader i lärande och lärande-

strategier, där skillnader i interagerande med andra och andra lärandestrategier som repe-

tition, regel-orientering och rabblande kunskapsorientering var något som kunde skilja sig åt 

mellan olika kulturer. Men strategier i lärande kan definieras och beskrivas, för att sedan 

läras ut till elever som på så vis kan bli mer strategiska i sitt lärandebeteende, dock med vissa 
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begränsningar som kulturell bakgrund, kön, ålder, motivation och lärandestil hos eleven 

(Grainger, 2012).  Att det finns kulturella skillnader i lärande bekräftas av aktuell studie. 

Lärarna i undersökningen menade att de ensamkommande barnen oftast hade en annan syn 

på vad kunskap är och på vad elever ska lära sig i skolan.  Många av barnen kommer från 

kulturer där rabblande av kunskaper ses som viktigt, alltså rena faktakunskaper, och även 

att skriva av texter för att träna stavning och handstil är vanligt förekommande. Någon av 

lärarna upplevde att de ensamkommande flyktingbarnen oftast inte var så vana vid diskus-

sioner och samspel i grupp, något de inte förstod varför de skulle genomföra.   

   Kultur behöver däremot inte bara betyda krockar för ensamkommande flyktingbarn. Att 

behålla modersmålet och födelselandets kultur, och samtidigt orientera sig mot den nya kul-

turen som de befinner sig i, har genom studier som publicerats under de två senaste decen-

nierna visat på positiva effekter för dessa barns resultat vad gäller utbildning (Qin et al., 

2015).  

Att leva i ett främmande land utan sin familj 

De ensamkommande flyktingbarnen har ofta en lång och svår flykt bakom sig, kanske till-

sammans med andra barn i samma situation. Orsakerna till att de flytt sina hemländer kan 

bero på krig, konflikter och/eller fattigdom, vilket gjort att de själva eller deras familjer inte 

ser någon annan utväg för dem än att starta om i ett annat land. Allt detta sammantaget kan 

leda till svåra traumatiserade tillstånd vilka kan kvarstå under lång tid (Vervliet, 

Lammertyn, Broekaert, & Derluyn, 2014). Det är inte alldeles enkelt för ett ensamkommande 

flyktingbarn att forma sin identitet i ett främmande land, de kan lätt känna sig utanför och 

isolerade, och ha svårt att finna sig tillrätta i den nya kulturen och samtidigt inte heller som 

en del av den gamla kulturen; detta kan leda till misslyckande i att lära sig det nya språket 

(Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012).  Ett patologiserande perspektiv på dessa barn bör ändå 

undvikas, då de trots motgångar överlever och växer (Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012), 

och ofta är mycket uthålliga och starka (Vervliet, Lammertyn, Broekaert & Derluyn, 2014). 

   Då lärarna i aktuell studie tillfrågades om de upplevde att det faktum att de ensamkom-

mande flyktingbarnen levde här utan sin familj kunde påverka deras lärande, så menade 

samtliga att det självklart påverkade barnens möjligheter att fokusera på skolarbetet. Samt-

liga av de intervjuade lärarna upplevde ett stort lidande hos dessa barn i saknaden av sina 

familjer, vilket ledde till sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Men en av lärarna 

uttryckte ändå en positiv effekt av att de ensamkommande flyktingbarnen numera gick 

integrerade med andra icke nyanlända elever; frånvaron hade minskat hos de ensam-

kommande barnen och de verkade må bättre, viket i sin tur ledde till ett bättre fokus på 

undervisningen. Detta kan inte bekräftas av den tidigare forskning i ämnet som tagits upp i 

bakgrunden. 

   Många ensamkommande flyktingbarn har förväntningar på sig från sina familjer att lyckas 

i det nya landet; de ska helst utbilda sig vilket ska leda till ett bra jobb, som i sin tur gör att 

de kan skicka hem pengar (Vervliet, Lammertyn, Broekaert & Derluyn, 2014; Vervliet, 

Vanobbergen, Broekaert, & Derluyn, 2015). Att gå in för att studera och klara sina studier 

kan vara en bra strategi för att lyckas för ensamkommande flyktingbarn (Carlson, Cacciatore 

& Klimek, 2012).  
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   En del av lärarna i aktuell studie hade reflekterat över det här och upplevde att det ofta 

blev en chock för dessa barn då de insåg att det nog inte var så lätt att utbilda sig i ett främ-

mande land, att det krävdes ett hårt jobb och att det skulle ta väldigt lång tid. Som en av 

lärarna uttryckte sig: ”[…] jag vet inte riktigt hur de tänker där… för de har ju faktiskt inte 

studerat innan.” (Resp. 6). Inte heller detta bekräftas av den tidigare forskning i ämnet som 

tagits upp i bakgrunden.  

Slutsatser av diskussionen 

Det sammantagna resultatet av svaren som lärarna i aktuell studie gav på de fyra forsk-

ningsfrågorna pekar i riktningen att de upplevde att lärandet i svenska hos dessa barn kan 

påverkas, i olika grad, av barnens tidigare kunskaper, som deras skolgång (eller frånvaro av 

skolgång) i hemlandet, deras tidigare levda erfarenheter, deras rötter i en annan kultur, 

deras nuvarande sociala omgivning och att de lever i Sverige utan sina familjer.  

   Mycket av det som framkom i aktuell studie bekräftas av tidigare forskning i ämnet. Det 

som i någon mån skiljde sig eller inte framkom av litteraturgenomgången var att det inte 

alltid är en fördel med studiehandledning på modersmålet; det kan kräva tidigare studie-

vana, vilket flertalet av de ensamkommande flyktingbarnen inte har. Vad gäller kulturella 

skillnader framkom att lärandet kan påverkas av att de ensamkommande flyktingbarnen har 

en annan genusuppfattning än de gängse i Sverige, vilket kan märkas i att de inte alltid lyss-

nar till kvinnliga lärare. Lärarna i undersökningen upplevde också att saknaden efter anhö-

riga är en viktig faktor i att de ensamkommande flyktingbarnen inte alltid orkar fokusera på 

undervisningen, men att det samtidigt ändå finns en ljusning i form av att de numera går 

integrerade med andra icke nyanlända elever vilket genererar minskad frånvaro och bättre 

psykiskt mående för de ensamkommande flyktingbarnen. Om dessa barn har förväntningar 

på sig hemifrån att lyckas påverkas sannolikt också deras lärande; höga förväntningar kan 

lätt leda till att de känner sig misslyckade, då de inser att det kommer att bli mycket tuffare 

att lyckas än vad både de själva och deras anhöriga trodde att det skulle vara.   

   Vikten av att ett ensamkommande flyktingbarn lär sig svenska kan inte nog poängteras. På 

en makronivå är ett lands språk nyckeln för att kunna förstå de kulturella och etiska koder 

som råder i det samhället, samt att i förlängningen kunna fungera som en fullvärdig med-

borgare genom att både kunna känna till de skyldigheter och de rättigheter som ingår i ett 

medborgarskap. På en mikronivå är språket är en av de viktigaste faktorerna för en god 

integration, där utbildning och jobb är viktiga ingredienser för att komma in i ett samhälle. 

Framtida studier  

Resultatet av aktuell studie bekräftas till stora delar av tidigare forskning, men studien kan 

ändå tjäna som grund för framtida forskning i ämnet. Då enbart kvinnliga lärare inter-

vjuades så skulle ett förslag för framtida studier kunna vara att intervjua hälften kvinnliga 

och hälften manliga lärare för att kunna jämföra hur de ensamkommande flyktingbarnen 

upplever att ha manliga lärare i Sverige, även tankar kring att enbart intervjua SvA-lärare 

framkom under studiens gång. Då de ensamkommande flyktingbarnen, som lärarna i aktuell 

studie hade i sin undervisning, kom från skilda kulturer, så var det svårt att kunna dra 

valida slutsatser av aktuell studie hur kultur kan påverka lärande. Här skulle istället studier i 

specifika kulturer kunna utföras. Aktuell studie kunde också ha smalnats av ytterligare 
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genom att enbart studera någon av de fyra forskningsfrågorna, och då är förslaget att enbart 

studera kulturens påverkan på lärande i svenska eller hur det faktum att de ensam-

kommande flyktingbarnen lever utan sin familj i ett nytt land skulle kunna påverka deras 

lärande i svenska, och så undersöka hur någon av dessa inriktningar påverkar dessa barns 

lärande.   
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Bilaga 1 

Missiv 

 
Hej,      

vi är två studenter som läser sista terminen på det beteendevetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitetet i Härnösand. Vi kommer tillsammans under våren 2016 att skriva en C-

uppsats inom vårt huvudämne som är pedagogik. Syftet med vår studie är att göra en 

undersökning om ensamkommande flyktingbarn. Vi skulle därmed vara mycket tacksamma 

om vi kunde få lov att intervjua en lärare som är behörig ämneslärare i svenska, då ett 

deltagande i studien är av stor betydelse för vår uppsats.  

 

Intervjuerna är tänkta att ta ungefär en timme och vi ser gärna att vi får er tillåtelse att 

eventuellt spela in den. Vi vill att ni ska veta att deltagandet är helt frivilligt och att det när 

som helst går avbryta deltagandet eller välja att inte besvara någon fråga. Intervjumaterialet 

kommer enbart att användas i vår studie, och den slutgiltiga uppsatsen kommer att 

publiceras och arkiveras digitalt i DiVA (http://www.uppsatser.se/om/diva+portalen/). Vi 

vill också informera om att inga personuppgifter, eller uppgifter om geografisk plats för 

intervjuerna, kommer att kunna utläsas i uppsatsen.  

 

Vi skulle gärna vilja ha ett svar av dig så snart som möjligt för att kunna bestämma datum 

och tid med berörd lärare för intervjun. Hör vi inget ifrån dig inom fem arbetsdagar från att 

detta missiv skickats så tar vi kontakt med dig via telefon för att personligen kunna fråga om 

ett möjligt deltagande i vår uppsats. Vi har full förståelse för att detta är en tidpunkt på året 

då de flesta skolor har mycket att göra men vi hoppas ändå på att en av era lärare kan 

avsätta lite tid att medverka, det skulle betyda mycket för oss. Vid frågor går det bra att 

kontakta någon av oss två författare av studien. 

Vi ser fram emot att få komma till er arbetsplats för att mötas personligen!  

 

Med vänliga hälsningar  

Carina & Lise-Lotte 

 

Lise-Lotte Kjellberg mobil XXX-XXXXXXX   

Carina Reisdal Persson mobil XXX-XXXXXXX  

 

 

Handledare vid Mittuniversitetet 

Charlotta Rönn, Institutionen för utbildningsvetenskap  

Universitetsbacken 1  

871 88 Härnösand  

Tel: 0771 – 975000 vx. 

E-post: Charlotta.ronn@miun.se 



Bilaga 2 

Intervjuguide  

Vi börjar intervjun med att tacka för att vi fick komma och berättar om syftet med studien. Vi 

påminner om att det är frivilligt att delta och att respondenten när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Vi informerar igen om att intervjun ska ta en timme och frågar om vi får lov att 

spela in den för att lättare kunna sammanställa datamaterialet. Vi förhör oss om 

respondenten har några frågor. 

   Vi kommer även att informera om Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer: informationskravet – information om vilken typ av undersökning 

de deltar i, att deltagandet sker frivilligt samt att de när som helst kan välja att avbryta 

intervjun. Samtyckeskravet – att vi har respondentens samtycke till att delta i intervjun. 

Konfidentialitetskravet – att inga personuppgifter, eller uppgifter om geografisk plats för 

intervjuerna, kommer att kunna utläsas i uppsatsen. Nyttjandekravet – att det inspelade 

materialet endast kommer att användas av oss för vår uppsats, och att slutresultatet kan 

komma att läsas av andra då det kommer att publiceras digitalt i DiVA.  

   Intervjun består av fyra temafrågor. Dessa temafrågor har kompletterats med stödord som 

kan användas om intervjun går trögt. Dessutom kommer vi att ställa följdfrågor på det som 

respondenterna svarar i form av: berätta mer om…, hur upplevde du det... , vad menar du, 

kan du förtydliga... , hur menar du, kan du förtydliga... , vad tänkte du då... , varför tror du 

att… osv.   

 

Tema 1 

Hur tänker du kring de ensamkommande flyktingbarnens tidigare kunskaper när det handlar om deras 

lärande i svenska? 

Stödord: skolgång i födelselandet, tidigare levda erfarenheter, associationer i lärandet  

 

Tema 2 

Hur tänker du kring den sociala omgivningen, med exempelvis andra, icke nyanlända elever, att de 

skulle kunna användas som stöd för de ensamkommande flyktingbarnen i deras lärande i ämnet 

svenska? 

Stödord: lärande med hjälp andra elever (nyanlända, icke-nyanlända, yngre elever, 

jämnåriga elever), med hjälp av modersmål (tal, skrift), tolk  

 

Tema 3 

Hur tänker du kring det faktum att de ensamkommande flyktingbarnen har sina rötter i ett annat 

kulturellt sammanhang än Sverige, hur kan det påverka dessa barns lärande i ämnet svenska? 

Stödord: hemlandets kultur viktig för lärande, kulturella skillnader i lärandestrategier, 

förhållande lärare-elev 

 

Tema 4 

Hur tänker du kring det faktum att de ensamkommande flyktingbarnen bor i Sverige utan sin familj, 

hur kan det påverka dessa barns lärande i ämnet svenska? 

Stödord: socialt stöd från omgivningen, förväntningar hemifrån, utanförskap 



 

 

Avslutningsvis frågar vi om respondenten har några frågor. Vi förhör oss om respondenten 

är intresserad av slutmanuset och tackar för att de tog sig tid till att prata med oss. 


