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Abstract: Den här intervjustudien beskriver och analyserar fyra vuxna nyanlända deltagares 
erfarenheter av att möta ett nytt skol- och kunskapssystem. Nyanländas möte med skolan är ett 
högaktuellt ämne då Sverige är ett viktigt mottagarland för migranter där barn och vuxna ska 
utbildas på nytt. Den röda tråden som flyter genom studien är; vad har deltagarna med sig för 
kunskapssyn, vilka svårigheter eller möjligheter innebär mötet och vad händer med tidigare 
kunskaper i det nya utbildningslandskapet. Empirin till studiens syfte har skapats med semi-
strukturerade intervjuer. De transkriberade intervjuerna har analyserats med fenomenografisk 
metodansats och den teoretiska inramningen är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Tidigare 
forskningsresultat om nyanlända och skolan visar bland annat en kulturfokuserad och 
dekontextualiserad undervisning med oigenkännliga arbetssätt som inte överensstämmer med 
elevers tidigare skolerfarenheter vilka då förlorar värde. Studiens resultat överensstämmer med 
tidigare studier och kan ses som ett ytterligare bidrag till vad refererad forskning om nyanlända 
och skolan visar. Viktiga slutsatser utifrån studiens resultat är att skolan för nyanlända behöver 
diskutera kunskapsbegreppet, synliggöra bedömningen och möjliggöra arbetsformer som 
eleverna är vana vid från hemlandet. Ett konkret exempel är att det finns anledning för skolan 
att lyfta faktakunskapen mer i undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fenomenografi, kvalitativ forskningsintervju, sociokulturellt perspektiv, 
nyanlända, vuxenutbildning  
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1. Introduktion  
 
När jag sluter ögonen och föreställer mig ett landskap ser jag en djup mörk skog framför mig, 
så tydligt att dofter nästan kan urskiljas. Genom det landskapet känner jag trygghet och kan 
orientera mig. Om jag ber en annan person göra samma sak kommer den alldeles säkert att 
föreställa sig ett helt annat landskap. Kanske ett öppet hav med grynnor, saltdoft och utmärkta 
symboler för att lotsa en båt på rätt farled. Det är ett landskap som jag inte skulle kunna ta mig 
genom utan vägledning. Med denna landskapsmetafor kan man även se på utbildning och 
kunskap. Roger Säljö (2000, s. 47) skriver att bestämda uppfattningar om lärande, hur ett 
klassrum eller läroböcker är utformade och sättet att kontrollera kunskaper på kan vara så 
befästa i skolan som plats att alternativen för den enskilda inte kan uppfattas. Det här är en 
intervjustudie som handlar om hur Abdel, Ayesha, Awad och Agnes uppfattar det svenska 
utbildningslandskapet. De är alla vuxna elever med gemensamt att som nya i Sverige vara 
nybörjare i den svenska skolan. Vilka tidigare erfarenheter har format deras kunskapssyn? Hur 
formas eller omformas deras syn på kunskap i mötet med ett nytt skolsystem och vad får det 
för konsekvenser? Hur tas deras tidigare erfarenheter av kunskap emot i mötet med svensk 
skola? Hur hittar de i det nya utbildningslandskapet?  
 
I aktuella analyser och rapporter visas en dyster bild där skolresultaten för utrikesfödda elever 
framträder som kraftigt försämrade i jämförelse med inrikes födda (Skolverket, 2018; ESO, 
2017:3). Enligt Skolverkets analys av invandringens betydelse för skolresultaten är främst 
gymnasiebehörigheten för utrikesfödda avvikande. I de internationella kunskapsmätningarna 
(PISA) följer dock resultaten för samtliga elevgrupper samma nedåtgående trend. Eleverna 
kommer inte tomhänta till den svenska skolan men någonting händer med värdet av det 
medtagna. Tolkningar till sviktande skolresultat är givetvis komplexa men att det svenska 
skolsystemet inte lyckas förvärva elevernas tidigare kunskaper kan konstateras vara ett 
betydande problem. Skolverket (2016) själva tolkar skilda skolsystem som en möjlig förklaring, 
som förtjänar en vetenskaplig fördjupning. Eleverna möter ett nytt språk, en ny kultur och ett 
nytt system för kunskap och bedömning. En sammanställning av Christian Lundahl, Magnus 
Hultén och Sverre Tveit (2016, s. 61) av betygssystem ur ett internationellt perspektiv belyser 
att svenska principen för vägledande värdeord för de olika betygsgraderna är sällsynt vilket kan 
vara svårtolkat. Marie Carlson (2002) visar hur elevers tidigare kunskaper och erfarenheter 
förlorar värde i det svenska samhället på grund av skilda referensramar. Andra beskrivningar 
som indikerar att skilda skolreferenser kan försvåra utbildningen finner Hans-Olov Gustafsson 
(2002) då elever vittnar om oigenkännliga och svårbegripliga arbetsformer där kommunikativa 
förmågor värdesätts framför faktaorienterad kunskap, vilket inte överensstämmer med tidigare 
skolerfarenheter. En ytterligare aspekt är att skol- eller provuppgifternas konstruktion 
medverkar till att elever misslyckas, menar Ing-Marie Parszyk (1999, s. 213). 
 
Dessa rapporter och forskningsresultat är kraftfulla signaler på att någonting händer med 
elevernas tidigare erfarenheter vid inträde i ett nytt skol- och kunskapssystem vilket inte talar 
till deras fördel. Om hur detta beskrivs och upplevs är studiens fokus. Syftet med 
framåtliggande studie är inte att belysa skolframgång eller skolproblem för nyanlända utan att 
ge en bild av hur det svenska utbildningslandskapet förstås och vad som händer med tidigare 
kunskap på vägen. Monica Eklund (2003, s. 9) menar att skolan existerar i en kulturell och 
historisk kontext för hur lärande formas och betonar att det förutsätter diskussion om vilken 
kunskap som ett samhälle värdesätter. Med det resonemanget innebär det att nybörjare i det 
svenska utbildningslandskapet behöver stöttning i att förstå samhällets kunskapssyn. En 
förutsättning är att det nya systemet och samhället faktiskt öppnar sig. Meta Cederberg (2006, 
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s. 11) skriver att formell utbildning kan fungera som en väg in i samhället men kan samtidigt 
vara utsorterande.  
 
I Nihad Bunars (2010) översikt om nyanlända och lärande i skolan sammanställs studier som 
har fokuserat framförallt på identiteter, interaktioner och maktordningar i skolans 
mottagningssystem. En forskningsöversikt av Berit Lundgren och Jenny Rosén (2017:3) över 
SFI-utbildningen har identifierat studier som belyser utbildningens organisation, 
identitetsarbete, andraspråksinlärning samt studier med inriktning på interaktion och 
klassrumsdidaktik. Per Andersson och Andreas Fejes (2014) diskuterar studier om validering 
av vuxnas lärande. Gemensamt för dessa översikter är att de visar på att elevperspektivet ofta 
saknas i forskning om nyanlända. Andra forskare har uppmärksammat elevperspektivet och har 
till viss del fyllt den luckan med ny kunskap (Cederberg, 2006; Sharif, 2017) men det finns få 
studier specifikt om vuxnas perspektiv på sin skolgång. Jag menar att dessa översikter avslöjar 
att studier som belyser nyanlända vuxnas erfarenheter och syn på kunskap och lärande i mötet 
med ett nytt skolsystem är en eftersatt fråga.  
 

1.1. Syfte och frågeställningar  
 
Studiens syfte är att beskriva och analysera vuxna nyanländas övergång till ett nytt skolsystem 
och belysa eventuella möjligheter och svårigheter. Samt beskriva och analysera hur tidigare 
erfarenheter och kunskaper värderas eller omvärderas i det nya systemet för att ge en bild av 
hur erfarenheter formar kunskapssynen. Studien konkretiseras i följande frågeställningar:  
 

- Vad har deltagarna med sig för kunskapssyn? Vilka skillnader och likheter finns 
mellan synen på lärandet och läraren i hemlandet och i Sverige?  

- Vilka möjligheter och svårigheter möter deltagarna i det nya skolsystemet? 
- Hur värderas eller omvärderas den tidigare kunskapen i övergången till ett nytt 

skolsystem?   
 

1.2. Disposition  
 
Studiens disposition sträcker sig över sex kapitel varav det första har introducerat 
problemområdet, syftet och frågeställningarna. Närmast kommer jag att diskutera centrala 
begrepp och introducera studiens teoretiska perspektiv. Därefter presenteras tidigare forskning 
med relevans för studien. Det leder sedan fram till kapitel fyra där jag redovisar och diskuterar 
metodvalet. I kapitel fem lägger jag fram och tolkar empirin som följs upp av en diskussion i 
det sjätte och avslutande kapitlet som även lämnar kommenterar om framtida forskningsbehov.    
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2. Teoretiskt perspektiv  
 
Den fenomenografiska metodansatsen, som beskrivs vidare i kapitel tre, kan knytas till ett 
empirinära förhållningssätt, enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2011, s. 30). Författarna 
relaterar förhållningssättet som induktivt vilket bland annat kännetecknas av att en förbestämd 
teori inte leder empirin, istället är det empirin som leder fram till en trovärdig teori. Min syn är 
att fullständig teorilöshet inte är möjlig men att studien har haft en induktiv karaktär eftersom 
materialet har definierat teorin. Essensen i den här studien har kommit att bli hur kunskap och 
lärande formas och uppfattas. Jag har därför funnit det naturligt att i diskussionsdelen utgå från 
teoretiska perspektiv på kunskap med stöd av det sociokulturella perspektiv som argumenteras 
av Säljö (2000). Centrala begrepp i syftet och frågeställningarna är kunskapssyn, kunskap, 
lärande och skolsystem. Förståelsen av dessa mångtydiga begrepp är att de är kulturellt och 
historiskt betingade samt att ”lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet”, som Säljö 
skriver (2000, s. 13). Idéhistoriken Bernt Gustavsson (2002) diskuterar den stora frågan om vad 
kunskap är och menar att Platon och Aristoteles har haft avgörande betydelse för 
kunskapssynen historiskt sett fram till nutid. Platon ställde upp en skiljelinje mellan sann 
kunskap (episteme) och åsiktsbaserad kunskap (doxa). Aristoteles vidgade sedan kunskap till 
att även kunna vara praktisk, skapande och slutligen även förknippad med klokhet. Gustavsson 
poängterar att skolan idag vill ”utbilda både vetande, kunniga och kloka medborgare” (a.a, s. 
55). Enligt Skolverket (2017) uttrycks kunskapsbegreppet som mångtydigt varför det ska 
synliggöras genom de fyra f:en; faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap. Vad som ingår i ett skolsystem är förstås också mångtydigt och kan 
beröra allt ifrån bedömning, läromedel eller styrdokument till utvecklingssamtal och 
klassrumsundervisning. I den här studien avgränsas definitionen av skolsystemet till att 
övergripligt beskriva och analysera deltagarnas kunskapssyn och erfarenheter av läraren och 
lärandet i hemlandet och i Sverige.  
  

2.1. Sociokulturellt perspektiv 
 
Syftet med ett sociokulturellt perspektiv är att synliggöra hur elevernas tidigare mönster för 
kunskap och lärande har uppstått i skilda kulturella sammanhang. Teoribildningen utvecklades 
först av pedagogen Lev S Vygotskij och Roger Säljö (2000) har vidareutvecklat teorin. I ett 
sociokulturellt perspektiv är utgångspunkten att kunskap och lärande sker och återskapas i 
samhället och organiseras socialt och psykologiskt samt att det finns ett samband mellan 
tänkande och kommunikation. Centrala begrepp för teorin som är aktuella för denna studie är; 
verksamhet/kontext, situerat lärande, språk, mediering, artefakt och appropriering.    
 
Ett antagande utifrån perspektivet är att lärande och kunskap är beroende av situationen och 
platsen, det vill säga kontexten, eftersom individen ”handlar med utgångspunkt i de egna 
kunskaperna och erfarenheterna och vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att 
omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet” (Säljö, 2000, s. 128). Hur 
människor agerar behöver därför förstås till kontexter där sammanhanget har betydelse för 
tillvägagångssättet. Vad som är socialt accepterat i ett sammanhang är inte gängse i ett annat. I 
ett sociokulturellt lärandeperspektiv är det viktigt att individen förstår kontexten och 
situationen. Marie Carlson (2003) påpekar att få studier har kontextualiserat SFI-utbildningen 
och visar med sin egna avhandling att deltagares studiemotivation ökar när sammanhanget 
tydliggör vilken kunskap som situationen kräver (Carlsson, 2002, s. 189).  
 
De svar som deltagare ger i intervjustudier har med det här perspektivet skapats utifrån en 
förförståelse av vad det specifika sammanhanget, intervjusituationen, kräver och tillåter. I ett 
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annat sammanhang, som i ett familjärt vardagssamtal, skulle andra svar skapas och andra 
ageranden vara tillåtna. I den betydelsen är lärande alltid situerat och därmed är även tänkandet 
situerat (Säljö, s. 118). Med andra ord är lärande och tänkande avhängigt interaktionen i 
specifika sociokulturella sammanhang och situationer.  
 
Ett annat viktigt antagande i det sociokulturella perspektivet är att lärande är socialt och att 
människor lär sig genom deltagande i praktisk och kommunikativ samverkan (a.a, s. 105). Det 
viktigaste redskapet för kunskap och lärande anses vara språket eftersom det är språket som 
medierar (överför) verkligenheten. Säljö (2000, s. 87) skriver att språket är ett både kollektivt 
och individuellt redskap som länkar samman och överför kultur och tankar. Således är det 
sociokulturella perspektivet välmotiverat analysverktyg till studiens syfte och deltagare 
eftersom deltagarna har formats av kontexter och situationer genom ett språk och som nu 
formas av nya kontexter genom ett okänt språk som ännu inte behärskas fullt ut. Då deltagandet 
och språket anses vara en förutsättning för att tillägna sig kunskap har även begreppen artefakt 
och appropriering betydelse. Med artefakt åsyftas de redskap som människan har skapat i en 
förlängning av begränsad fysik och mental förmåga. Till kroppens fysiska begränsning har 
exempelvis redskap som hävstång konstruerats. Intellektuella artefakter som miniräknare har 
konstruerats för att förlänga människans begränsade minnesförmåga. Dessa artefakter menar 
Säljö varierar kulturellt och historiskt. Ett exempel är hur skilda skolsystem nyttjar artefakter i 
olika utsträckning. I vissa skolsystem har skolboken visat sig vara en viktig artefakt för lärande 
(Gustafsson, 2002) medan andra system i större utsträckning använder tekniska artefakter som 
förutsätter digital kompetens (Skolverket, 2017, s. 7). Säljö menar att redskapen är viktiga 
resurser för individen.  
 

”När vi tar bort redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkandet eller lärandet i sig´, har 
vi tappat bort fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen hjälplösa individer som berövats sina 
sociokulturella resurser” (Säljö, 2000, s. 81).  

 
Samtidigt finns det i det sociokulturella perspektivet en tanke enligt Vygotskij (refererad i Säljö, 
200, s. 119-120) att människor alltid kan utveckla och appropriera ny kunskap med hjälp av 
tidigare erfarenheter. Tidigare erfarenheter används som stöd för att förstå och utveckla nya 
former av lärande. Med definitionerna närmaste utvecklingszon och proximal utvecklingszon 
illustreras en distans mellan vad en individ kan prestera självständigt och vad en individ 
behöver stöttning i att kunna prestera. Gustafsson (2002, s. 280-281) diskuterar hur 
undervisningen för nyanlända elever måste realisera pedagogiken inom elevernas närmaste 
utvecklingszon och initialt tillhandahålla dessa elever pedagogiska arbetsformer som är bekanta 
sedan tidigare för att utveckling ska kunna ske.   
 
I den här studien har det sociokulturella perspektivet valts som teori för att beskriva vuxna 
nyanländas tidigare erfarenheter och analysera hur den nya omgivningen möjliggör deltagande 
för att utvecklas. 
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3. Bakgrund  
 
Inledningsvis har jag placerat in studien i problemområdet genom att utifrån forskning om 
nyanlända och aktuella rapporter kortfattat beskriva situationen för nyanlända elever, vilket 
också motiverade till studiens övergripande syfte. Följande kapitel fördjupar beskrivningen 
genom att förse läsaren med en forskningsöversikt. Översikten ska ses som avgränsad och 
refererar till tidigare svenska avhandlingar och granskade artiklar som har fokuserat på samtliga 
skolformer då studiens deltagare har erfarenheter av dessa skolformer på ett eller annat sätt. Jag 
har valt att fokusera på svenska forskningsresultat eftersom jag finner Cederbergs (2006, s. 213) 
resonemang intressant: ”Med ett sådant perspektiv är det inte elever med utländsk bakgrund 
utan snarare den svenska skolan som är annorlunda och avvikande i relation till den normalitet 
som råder i flertalet länder utanför Norden”. Läsaren bör vara medveten om att en fullständig 
forskningsöversikt inte ryms i det här begränsade formatet och att ett urval av tidigare forskning 
har gjorts utifrån denna studies syfte och frågeställningar.  
 

3.1. Forskning om nyanländas skolupplevelser  
 
Flera forskares resultat pekar mot att skolan bidrar till att konstruera etniska kategorier och 
åtskillnader för elever med utländsk bakgrund (Runfors, 2003; Gruber, 2007; Fridlund 2011). I 
studierna diskuteras liknande resultat, nämligen att skolsystemets norm baseras på svenskhet, 
goda kunskaper i svenska språket och förtrogenhet om svenska värderingar. Normavvikelser 
och skolproblem tolkar skolan vara grundad i elevernas bakgrunder som kulturellt, etniskt och 
språkmässigt annorlunda och konsekvensen blir att åtgärda den problematiska 
invandrarbakgrunden istället för att se problemen i ljuset mot möjliggörande pedagogik, som 
Pirjo Lahdenperä skriver om (1997). Lahdenperä har med sin socialkonstruktivistiska teoretiska 
ram analyserat lärares åtgärdsprogram skrivna om elever med invandrarbakgrund. Syftet är att 
belysa hur lärare uppfattar och förhåller sig till elevers etnicitet och invandrarbakgrund. 
Slutsatsen är att individen problematiseras och när problemet tolkas vara elevens bakgrund 
osynliggörs tidigare kunskaper och förmågor. Nämnda studier är angelägna att lyfta även om 
de inte direkt berör kunskapssynen eftersom kategoriseringar och sociala gränser kan förstås 
som någonting nyanlända behöver lära sig hantera någonstans i mötet med det svenska 
skolsystemet.  
 
Det finns några studier om gymnasieungdomars erfarenheter av mötet med skolan som 
nyanländ och upplevelser av introduktionsprogrammet för nyanlända. I Cederbergs (2006) 
avhandling i pedagogik får vi följa en grupp elever som bryter mot statistiken – nämligen 
ungdomstjejer som trots kort vistelsetid i landet har uppnått skolframgång. Författarens 
retrospektiva intervjustudie bygger på tolv kvinnors upplevelser av skolsystemet under 
gymnasietiden. Kvinnorna var väl medvetna om etniska kategorier men undvek dem för att 
kunna passera och bli bedömda som norm. Trots att Cederberg belyser skolframgång har 
kvinnorna upplevt att de konsekvent har bedömts mer negativt än svenskfödda och att 
bedömningen var otydlig eller godtycklig. I mötet med skolsystemet skedde förhandlingar om 
dåligt kommunicerade krav på förmågor och arbetsformer som utgjorde hinder på vägen. 
Kvinnorna har självständigt upptäckt skolans dolda förväntningar på kunskap och lärande men 
anpassningen till den dolda pedagogiken skedde först efter personliga misslyckanden 
(Cederberg, 2006, s. 199). Andra hinder under skolgången var segregation, låga förväntningar 
och brist på möjlighet till stöd hemifrån. Resultaten illustrerar hur skolans arbetssätt och 
förväntningar lämnas osagda vilket överlägger ansvaret på att knäcka den pedagogiska koden 
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hos individen. Cederberg menar att ett förändringsarbete krävs och att kunskapssynen måste 
diskuteras av lärare i klassrummet.  

Upplevelser av att avbryta sin skolgång för att återuppta den i ett nytt system var fokus i 
Mirjam Hagströms (2018) avhandling. Hagströms huvudpoäng är att skolsystemets 
introduktionsprogram inte återupptar elevernas skolkarriär utan pausar eller stoppar den. I 
intervjuer med 45 deltagare framträder återkommande röster av att tidigare erfarenheter, betyg 
och kunskaper inte värdesätts. Deltagare känner frustration under skolgången när utbildningen 
har inneburit att göra om eller upprepa ämnen som de redan har läst i hemlandet. Hagström 
avhandling bemöter kritik om varför elever tillbringar lång tid på introduktionsprogrammet med 
en diskussion om att förklaringen inte finns i elevernas bakgrunder utan i utbildningens 
bristande organisation och diskuterar utökade möjligheter till validering och prövning. Den 
individualiserade problemtolkningen som gjordes utifrån Lahdenperäs empiri har fortfarande 
aktualitet 20 år senare och bilden av den problematiska invandrareleven bidrar till att 
skolsystemet i sig inte problematiseras (Hagström, 2018, s. 34). Hassan Sharif (2017) har med 
sin utbildningssociologiska avhandling gjort liknande observationer. Empirin i Sharifs 
etnografiska studie består av observationer och intervjuer med 16 ungdomar med irakiskt 
ursprung. Författaren har använt Bourdieus sociologiska teoribegrepp kapital och habitus i 
analysen av hur tidigare tillgångar och erfarenheter överförts till svenska skolkontexter. En 
slutsats är att ungdomarnas tidigare tillgångar saknar värde i svensk skola (2017, s. 169). Enligt 
deltagarna upplevs utbildningen som barnslig och att kunskapsutvecklingen hindras i skolan. 
Samtidigt beskrivs det kritiska tänkandet som svårt eftersom de är vana vid ett mer auktoritärt 
skolsystem. Ungdomarna tillskriver trots detta utbildningen högt värde och ger en bild av sig 
själva som resursstarka individer med höga utbildningsmål.  
 
De skilda referensramarna av kunskap och hur kunskap framställs är betydande för vuxnas 
skolmöten (Carlson, 2002; Gustafsson, 2007; Zachrisson, 2014; Abdulla, 2017). Carlsons 
(2002) studieobjekt är nyanlända lågutbildade kvinnors upplevelser av SFI-utbildningen. Den 
övergripande frågeställning när hon analyserar synen på kunskap och lärande inom SFI-
utbildningen är om utbildningen fungerar som brygga eller gräns till samhället. Svaret är 
dubbelt. Avhandlingens teoretiska ingång är socialkonstruktivistisk vilket innebär att forskaren 
problematiserar uppfattningar av ”självklar kunskap” (2002, s. 29). Carlson lägger fram att 
svenska normer och värderingar förmedlas genom undervisningen och att det sällan förs 
diskussioner eller förhandlingar om vem som är ägare av kunskapen. Ett konkret exempel är 
hur olika aktörer föreställer sig det egna ansvaret. Lärare hävdar att SFI-deltagarna saknar 
förmåga att ta eget ansvar för utbildningen. Deltagarna tolkar begreppet eget ansvar till familjen 
och traditioner och menar att ansvaret för lärandet är lärarens. Samtidigt som utbildningen 
bidrar till att reproducera majoritetskulturens normer för kunskap och lärande menar deltagarna 
att utbildningen ändå har bidragit till ökat självförtroende och självbestämmande. Därav 
fungerar utbildningen som både brygga och gräns. Gustavsson (2007) berör liknande teman 
med sin avhandling med sociokulturellt perspektiv vars syfte är att uppmärksamma 
skolkulturella referensramar. Empirin består av två delstudier som har genomförts mellan 1998-
2001 och 1999-2004. I den första studien genomför Gustavsson samtal och intervjuer med SFI-
studenter och medarbetare med kurdiskt ursprung. Den andra studien består av fältarbete i form 
av intervjuer och observationer med lärare och elever gjorda under skolbesök i irakiska 
Kurdistan. Deltagarnas skolkulturella referensramar av det irakiska skolsystemet har formats 
av faktaorienterad kunskap, replikativt lärande samt en maktstyrd och tydligt lärarcentrerad 
undervisning. En deltagare förklarar svårigheterna med att möta ett skolsystem som kräver 
självständighet och kommunikativ pedagogik (a.a, s. 156). Gustavssons slutsats är att 
lärarrollen tillfälligt behöver vara traditionellt lärarcentrerad samtidigt som det demokratiska 
förhållningssättet successivt ökar för att på så sätt möta elevernas tidigare sociokulturella 
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lärandekontext. I Gustafssons diskussion kontrasteras tidigare kritiska analyser av SFI-läraren 
som traditionsbunden genom att se det traditionsbundna ur ett sociokulturellt perspektiv. Han 
menar att sådana didaktiska synsätt ”medvetet eller omedvetet kan ha utformats i ett samspel 
mellan studerande och lärare i lärares lyhördhet inför studerandes implicit och explicit 
framförda skolkulturella referensramar” (Gustavsson, 2002, s. 280). Jag tolkar det som att 
elever med skilda referensramar som är nybörjare i ett nytt system initialt behöver få känna igen 
pedagogiken för att kunna utvecklas i den nya pedagogiken stegvist.  

En annan forskare med sociokulturellt perspektiv är Mozhgan Zachrisson (2014) som med 
som sin avhandling kritiserar SFI-undervisningen för att koncentrera sig på kultur och 
samhällsintegrering. Hon hävdar att språkinlärningen hämmas och argumenterar för en 
uppdelning av utbildningen där språket lärs för sig och kulturen för sig. Genom observationer 
och intervjuer har Zachrisson studerat hur språket lärs ut på SFI och med det visar hon att 
deltagarna möter budskap och kulturella koder i språkundervisningen genom texter och 
uppgifter som kräver förförståelse för svenska traditioner vilka deltagarna saknar. 
Språkundervisningen har inget stöd i deltagarnas bakgrund och saknar relevans för deltagarnas 
framtid. En studiesituation med främmande och kulturellt fostrande innehåll kan bidra till 
marginalisering istället för socialisering in i det svenska samhället. Afrah Abdulla (2017) har 
analyserat kursen i samhällsorientering och SFI-undervisningen och har kommit fram till 
liknande slutsatser om att insatser som syftar till att integrera kan få motsatt effekt.  

Ytterligare två teman som berör tidigare kunskaper är föräldrasamverkan och validering. 
Bunar (2015) visar att föräldraengagemang är viktigt för nyanlända barns skolframgång och 
menar att skola och föräldrar har olika förväntningar på varandra. Föräldrarna i Bunars studie 
upplever att skolan inte värderar deras kunskap som förälder eftersom de anses ha bristande 
kunskaper i språket och skolsystemet. Andersson & Fejes artikel (2010) behandlar erkännandet 
av tidigare kunskap. Artikelns teoretiska perspektiv är att lärande är situerat vars kärna är att 
lärandets värde i en kontext tappar värde i en annan. Författarna menar att det är bra teori för 
att diskutera erkännandet av migranters tidigare kunskaper ur ett maktperspektiv. Artikeln visar 
att valideringen har tendenser av diskriminering då språket (det svenska) sätter agendan i 
valideringsprocessen.  
 
Refererad forskning talar för att det inte är språket ensamt som utgör svårigheter för nyanlända 
i det svenska skolsystemet men att språket fungerar som ”gate keeper”. Återkommande mönster 
och analyser är att som nyanländ elev tillskrivas homogenitet och att placeras i kategorier 
utifrån etnicitet. Kategorierna förknippas med problematik och leder till att skolan som praktik 
diskriminerar. Andra mönster är att tidigare utbildning och medhavd kunskap förlorar värde. 
Det kritiska tänkandet och demokratibegreppet blir utmanande för elever med erfarenheter av 
auktoritärt styrd skola. När demokratin realiseras genom dold pedagogik försvåras elevernas 
chanser eftersom de lämnas ensamma att tolka kraven. Slutligen visar forskning om vuxna 
nyanlända att skolsystemet utmärks av oigenkännliga arbetsformer och att undervisningen 
fokuserar på fostran i svensk kultur. Samtliga refererade studier har relevans för denna studies 
syfte, frågeställningar och empiri. Resultaten som har framkommit i denna studie analyseras 
med och diskuteras mot den forskning som jag nu har redovisat. Tyngst relevans har studier 
med samma teoretiska inramning som delar det sociokulturella perspektivet (Gustavsson, 2002; 
Carlson, 2002; Zachrisson 2014).  
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4. Metod  
 
I följande kapitel redovisar och motiverar jag studiens metod och beskriver 
forskningsprocessen. Jag börjar med att redogöra för den kvalitativa forskningsintervjuns syfte 
och den fenomenografiska forskningsansatsen. Därefter beskriver jag analysens 
tillvägagångsätt. Kapitlet beskriver även studiens material och urval samt mina 
forskningsetiska reflektioner. Avslutning för kapitlet görs av en metoddiskussion.  
 

4.1. Kvalitativ forskningsintervju 
 
För att kunna besvara syftet motiverades kvalitativa intervjuer eftersom utgångspunkten var att 
belysa och analysera upplevelser och erfarenheter av det svenska skolsystemet. Syftet var att få 
en bild av hur deltagare upplever att vara nybörjare i ett okänt skolsystem. Att metodvalet föll 
på intervju motiverades av att det är genom samtal som förståelse och kunskap om världen 
skapas (Säljö, 2000). Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2014) menar att intervjun är en sorts 
samtal. Den kvalitativa forskningsintervjun hör dock till det professionella samtalet och skiljer 
sig från vardagssamtalet. Intervjun syftar till att på någon nivå producera kunskap och 
samtalsparterna är inte jämställda eftersom forskaren kontrollerar samtalets villkor och riktning 
vilket ställer krav på medvetenhet hos intervjuaren. Kvale & Brinkmanns omfattande 
metodhandbok för den kvalitativa forskningsintervjun visar att samtalsformen ställer höga krav 
på medvetenhet, planering och genomförande. Författarna redogör hur skilda kvalitativa 
idétraditioner använder forskningsintervjun med olika ambitioner där en distinktion kan dras 
mellan att finna eller att skapa kunskap. Detta exemplifieras med de ofta citerade metaforerna 
om forskaren som malmletare eller forskaren som resenär.  
 

4.1.1. Malmletare eller resenär  
 
Den malmletande forskaren närmar sig intervjun som process för att samla in kunskap. 
Kunskapen finns färdig där ute men är oupptäckt och det är upp till malmletaren att gräva fram 
objektiva bitar, eller data. Datan påverkas inte av att den hämtas in eller i övergången från 
muntligt till skriftligt. Forskaren som resenär däremot ger sig in i intervjun likt en resa, där 
erfarenheter och minnen skapas tillsammans med de andra resenärerna, som vid hemfärden 
formas till en berättelse. Kvale & Brinkman (2014, s. 71) markerar samtidigt att metaforerna 
inte strikt och logiskt kan särskiljas utan snarare bör fungera som inspiration för vilken 
kunskapssyn forskaren tar med till intervjun. Mitt synsätt är att jag medverkade och 
samkonstruerade till empirin men försökte att inte medvetet påverka eller styra 
intervjudeltagarnas utsagor åt något håll. Forskningsintervjun är en social situation där empirin 
skapas när forskare och deltagare interagerar (Carlson, 2002 s. 55). 
 

4.2. Fenomenografi som ansats och analysmodell  
 
Mikael Alexandersson (1994) skriver att fenomenografin i Sverige initierades ur 
inlärningspsykologins forskning i början av 70-talet då en grupp forskare vid Göteborgs 
universitet sökte förståelse för inlärningens process snarare än förståelse av lärandet som 
produkt. Metoden prövades fram empiriskt istället för med en fastställd teori. Ansatsen riktade 
då kritik mot den tidens pedagogiska forskningsfrågor som kopplade kunskap till mängd och 
frågor som ”hur mycket kunskap kan inhämtas” skiftade till forskningsfrågor om ”vad lärs in 
och hur går det till” (Alexandersson 1994, s. 112). Mer specifikt förklarar Christer Stensmo 
(2002) att forskargruppen undersökte skillnader i hur studenter uppfattade argument i utvalda 
texter och kunde konstatera att det fanns begränsade antal utfall av elevernas uppfattningar. 
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Staffan Larsson (1986) anser därför fenomenografin vara empiriskt grundad då den försöker 
beskriva vad som sägs av olika människor vid en intervju. När det gäller att kvalitativt förstå 
beskrivningar finns det två perspektiv. Den första ordningens perspektiv handlar om fakta och 
sådant som kan ses utifrån. Den andra ordningens perspektiv handlar om ”hur någon upplever 
något” (a.a, s. 12) och det är den andra ordningens perspektiv som fenomenografin fokuserar 
på. Sammanfattningsvis är fenomenografin en metodansats och inte teori med syfte att beskriva 
människors upplevelser och erfarenheter av att specifikt fenomen. Stensmo (2002, s. 116) 
skriver att den kvalitativa forskningsintervjun med öppna frågor används av fenomenografer 
och förklarar översiktligt analysens tillvägagångssätt:  
 

”Genom öppna intervjuer söker man utröna vilka olika kollektiva uppfattningar om något 
som kan finnas i en definierad population av människor. Dessa uppfattningar läggs i ett 
begränsat antal ”högar” av uppfattningar som kvalitativt klart skiljer sig från varandra”. 

 
Den fenomenografiska analysen av empirin följer systematiskt bestämda steg. I Alexanderssons 
(1994) beskrivning kännetecknas analysen av fyra faser; Bekanta, uppmärksamma, 
kategorisera och studera. I den inledande fasen bekantar sig forskaren med sitt material för att 
ur en helhetsbild kunna urskilja utmärkande drag. Den första fasen började redan vid 
transkriberingen av intervjuerna. Transkribering är ett tidskrävande arbete och när de muntliga 
intervjuerna sattes i pränt resulterade översättningen automatiskt i att en helhetsbild skapades 
eftersom intervjuerna lyssnades igenom många gånger. Vissa teman uttalades mer frekvent av 
deltagarna och andra teman beskrevs med större precision. Alexandersson förklarar att det är 
just sådana ledtrådar som initialt ska sökas för att i fas två uppmärksammas mer systematiskt. 
I fas två uppmärksammade jag dessa ledtrådar genom att kontrastera och pröva dem mot 
varandra. Arbetsgången i andra fasen förklarar Alexandersson därmed även vara selektiv 
eftersom det inte är allmänna uppfattningar som är av intresse utan uppfattningar av något 
avgränsat. När inga nya kontraster eller ledtrådar längre kunde tolkas övergick analysen till fas 
tre; kategoriseringen. Kravet som ställs på beskrivningskategorierna är att de inte ska kunna 
täcka in samma tema eller vara så breda att de kan tillhöra flera teman. I den fjärde och 
slutgiltiga analysfasen analyserades hur uppfattningarna förhöll sig till varandra. Två 
bedömningar nämns (a.a, s. 127) 1. De enskilda uppfattningarna är likvärdiga och ingen väger 
tyngre än den andra. 2. Uppfattningar kan bygga vidare på varandra.  
 
Syftet med den empirinära fenomenografin var att finna kategorier och analysera den 
underliggande ordningen i skillnaderna som visade sig. Med hjälp av den fenomenografiska 
analysen kunde jag initialt hitta teman i materialet. På den djupare nivån fann jag kategorier i 
beskrivningarna och analyserade hur dessa förhöll sig till varandra. Kategorierna kodades till 
rubriker och resultatet redovisas med citat utskrivna ur intervjuerna i kommande kapitel.  
 

4.3. Transkribering  
 
Att skriva ut intervjuer, det vill säga att transkribera dem, innebär översättning från muntlig till 
skriftlig form (Kvale & Brinkmann 2014, s. 217). Intervjuerna transkriberades av mig ordagrant 
men transkriptionen ska ses som en grovtranskribering eftersom fokus var på vad som sades, 
inte hur det sades. Det innebär att markeringar om pauser, överlappningar och annat talmönster 
saknas i transkriptionen. I renskrivningen skrevs texten dessutom om och anpassades till 
svenska skrivregler eftersom läsningen skulle ingå i ett sammanhang som ställer krav på 
läsbarheten. Samma sätt har använts av Sharif (2017). Katrin Ahlgren har istället valt att 
synliggöra deltagarnas språk för att uppmärksamma svårigheter med att uttrycka sig eller för 
att behålla en närhet till deltagarnas autenticitet (2014, s. 48). Ahlgrens synsätt belyser att 
forskaren bör vara medveten om att valet av hur citat framställs påverkar synen på deltagarna 
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och hur deltagarna konstrueras. En avvägning gjordes därför mellan läsbarheten och att låta 
deltagarnas egna röster synas. I framställningen valde jag att låta läsbarheten styra motiverat 
till studiens syfte eftersom mitt fokus är på vad deltagarna säger och inte hur de säger det. Då 
kom nästa avvägning - hur mycket skulle tillrättaläggas? Jag försökte att hålla mig så nära 
originalet som möjligt och citat framställdes därför med visst talspråk och andraspråksdrag. 
Läsaren bör ändå känna till att språket är tillrättalagt och valet kan bidra till att förstärka synsätt 
om att det svenska språket för andraspråkstalare måste vara perfekt och jag är medveten om 
den problematiken.   
 

4.4. Forskningsetik  
 
Vetenskapsrådets (2017) publikation vägleder humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
utifrån två etiska principer som konkretiseras genom fyra huvudkrav. De två forskningsetiska 
principerna som samhället och medborgarna omfattas av är forskningskravet och 
individskyddskravet. Den första principen innebär att nödvändig forskning som kan utveckla 
eller fördjupa kunskaper om samhället och förbättra människans livsvillkor bedrivs. 
Individskyddskravet princip innebär att förutsättningen är att forskningen inte skadar eller 
kränker individer. I enlighet med informationskravet blev studiens deltagare informerade om 
studiens syfte och villkor för medverkan. Deltagarna tilldelades ett detaljerat informationsbrev 
(se bilaga 1) om studiens syfte och innebörden av deras medverkan. Informationsbrevet 
upplyste deltagarna om frivillighet och att de hade rätt att avbryta sin medverkan i studien när 
som helst. Informationsbrevet garanterade även deltagarna konfidentialitet. I materialet och 
resultatredovisningen har deltagarnas namn kodifierats för att inte röja några identiteter. Andra 
namn och platser som nämndes i intervjuerna är anonymiserade. Nyttjandekravet, vars princip 
är att information som uppgiftslämnare enbart får användas i forskningssyfte, uttalades i brevet. 
All lämnad information hanterades aktsamt i lösenordskyddad dator och makuleras när 
uppsatsen har blivit bedömd. Information om GDPR finns i informationsbrevet. Studiens 
deltagare lämnade sitt skriftliga samtycke till att medverka som informanter (se bilaga 2).  
 

4.5. Empiri 
 
Empirin består av fyra audioinspelade intervjuer på mellan 30-60 minuter vardera, 
transkriberade intervjuer samt kodade beskrivningar av det inspelade och transkriberade. 
Materialet samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna byggde på en 
frågeguide (se bilaga 3) med låg grad av standardisering och strukturering då öppna frågor 
användes (Patel & Davidsson, 2011 s. 76). De öppna frågorna ställde krav på min lyhördhet att 
under samtalens gång följa upp svar med fördjupade frågor. Urvalet till studiens material 
styrdes av avsiktligt urval, eller vad  Alexandersson (1994, s. 122) kallar strategiskt, då 
målsättningen med den fenomenografiska metodansatsen var att möjliggöra ett underlag av 
skilda värderingar och erfarenheter. Deltagarna till studien handplockades av mig och valdes 
utifrån en medveten förförståelse av personernas varierade åsikter om ämnet (Yin 211, s. 93). 
Strävan var att avspegla varierade uppfattningar av vuxna nyanländas upplevelser av 
skolsystemet i Sverige. Urvalet består av fyra deltagare från olika bakgrunder med skilda 
erfarenheter, såväl organisatoriskt som geografiskt, av den svenska skolan vilket följande 
presentation får illustrera.  
 

4.5.1. Presentation av  deltagarna  
 

- Agnes är 28 år och kommer från Grekland. Därifrån har hon med sig 10-årig grundskola 
och ett 2-årigt gymnasium i kommunal regi. Hon bor på en liten svensk ort i östra 
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Mellansverige där hon har läst SFI och grundläggande nivå på Komvux. Agnes har två 
barn som går i grundskolan. Just nu studerar hon en gymnasial vuxenutbildning och har 
som mål att bli undersköterska eftersom hon gärna vill arbeta med att hjälpa andra 
människor.  

 
- Abdel är 37 år och kommer från Syrien där han studerade i 9 år på grundskolan i 

kommunal skola. Abdel gick i skolan innan inbördeskriget i Syrien utbröt. Han bor nu 
på en liten ort i östra Mellansverige och har två barn som går i grundskolan. Abdels 
studier har varit och är förlagda till Komvux där han är färdig med SFI och studerar nu 
grundläggande nivå. Han har som mål att bli lastbilschaufför och bilmekaniker.  

 
- Ayesha är en 24-årig kvinna från Syrien. Hon har med sig 9-årig grundskola, 3-årigt 

gymnasium och har läst engelsk litteratur på Universitet men kunde inte slutföra sin 
utbildning i Syrien på grund av kriget. Hon bor nu i en mindre stad i norra 
Mellansverige. Ayesha har studerat SFI och grundläggande nivå hos en privat anordnare 
och läser för tillfället gymnasiesvenska som andraspråk. Ayesha arbetar som 
studiehandledare och vill eventuellt bli lärare i framtiden.  

 
- Awad är 34 år och kommer från Irak. Med sig hit har han 9-årig grundskola, 3-årigt 

gymnasium och engelska litteraturstudier på universitetsnivå. Awad bor i en mindre stad 
i norra Mellansverige där han också har barn i grundskolan. Han har studerat SFI som 
snabbkurs på Högskolan och även läst SFI som distanskurs. Awad har studerat både hos 
kommunala och privata anordnare. För tillfället läser han på grundläggande nivå hos en 
privat anordnare och i framtiden vill han arbeta för att försörja familjen.  

 
4.6. Genomförande och tillförlitlighet  

 
Två intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på min arbetsplats där jag arbetar som lärare i 
svenska som andraspråk för vuxna nyanlända och två av intervjuerna genomfördes över telefon. 
Valet av plats styrdes av praktiska skäl då det var där mina deltagare befann sig. Jag valde att 
telefonintervjua två deltagare för att stärka studiens validitet med geografisk och kontextuell 
variation i empirin. Frågeguiden fungerade såsom Robert K Yin (2013, s. 138) beskriver det 
som min tankeram men intervjusamtalen fick ta olika vägar och frågeföljden fick variera 
naturligt eftersom jag ville undvika att styra eller avbryta deltagarnas utsagor. Intervjuerna 
började alltid med konkreta bakgrundsfrågor som övergick till frågor av mer öppen karaktär. 
Varje intervju avslutades med samma fråga om deltagaren ville tillägga något som intervjun 
inte hade behandlat. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan av mig 
ordagrant. Texten sorterades sedan bokstavligen talat i olika ”högar” av beskrivningar i flera 
steg. Jag började med att analysera och sortera intervjuerna i breda teman som successivt 
avsmalnades till flera detaljerade högar. Mer konkret hamnade intervjusvar som till exempel 
handlade om läraren i en och samma hög på köksbordet. Därifrån kunde jag skapa nya 
anslutande högar där intervjusvar som beskrev läraren på ett visst sätt resulterade i kategorier. 
Det var en tidskrävande analys som medförde att köksbordet från ovan först efter en vecka 
visade ett kategorisystem som sedan kunde rubriceras.  

I småskaliga studier med fyra deltagare kan forskaren naturligtvis inte hävda resultatet som 
generaliserbart. Då får generaliserbarheten istället ses i ljuset mot hur resultatet kan vägas mot 
tidigare forskningsresultat. Syftet med fenomenografin var som Alexandersson (1994, s. 122) 
skriver inte att överföra resultat utan att belysa skilda uppfattningar som skulle kunna motsvara 
”variationen av uppfattningar i populationen”. Uppfattningarna som har skapats av den här 
studien skulle dock ha fallit ut annorlunda med flera deltagare. Alexanderson skriver att 
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trovärdigheten, noggrannheten och överförbarheten i fenomenografin framförallt handlar om ”i 
vilken mån de erhållna beskrivningskategorierna representerar undersökningspersonernas 
uppfattningar” (a.a, s. 129). Kravet är att kategorierna framställs med tydlighet varpå jag valde 
att kommunicera dem med figurer. Med stöd av illustrerade figurer samt med stöd av citat ur 
intervjuerna kan läsaren värdera metodens validitet och reliabilitet.  
 

4.7. Metoddiskussion  
 
Valet av kvalitativ metod och semi-strukturerade intervjuer hörde samman med studiens 
preliminära syfte och urval. I förberedelserna av studien planerades att intervjua ett större 
underlag än fyra deltagare om skolkulturella upplevelser. Avsikten var inledningsvis att 
intervjua minst 5-6 deltagare varav en viss standardiserad intervjuform motiverades som 
lämplig metod sett till tid och studiens begränsade omfång. Det visade sig under insamlingen 
att färre deltagare än väntat ville medverka. Deltagare till studien söktes i mina egna 
elevgrupper eftersom jag med det strategiska urvalet ville intervjua deltagare som jag anade 
kunde ha varierade åsikter och upplevelser om frågeställningarna. Svårigheten med att hitta 
deltagare kanske hade att göra med att eleverna befann sig i slutet av kursen och kände sig 
stressade över att hinna med sina slutuppgifter. Då deltagarantalet blev lågt fokuserade 
intervjuerna på djup istället för bredd. Samtidigt resulterade studiens designval och min ovana 
att intervjua i att empirin delvis blev övergripande och ytlig. Jag ville beskriva och analysera 
vuxna nyanländas tidigare kunskapssyn, tidigare erfarenheter av läraren, lärandet, 
bedömningen samt eventuella möjligheter och svårigheter med en ny skola för att täcka in en 
sorts övergripande helhet av skolsystemet. En avgränsning till att enbart beskriva och analysera 
exempelvis lärarsynen hade möjligen fördjupat analysen men hade tappat den övergripande 
helheten.  

Bakgrunden som lärare i svenska som andraspråk medförde en förkunskap av att samtala 
med personer med annat modersmål än svenska. Av den anledningen genomfördes intervjuerna 
utan tolk vilket eventuellt påverkade insamlingen. Det är möjligt att en tolks närvaro kunde ha 
skapat utförligare beskrivningar. Min upplevelse är att samtalsämnen om ”validering” och 
”värderad kunskap” var något utmanande men att samtliga deltagare besatt tillräckliga 
språkkunskaper för att kunna genomföra en intervju med komplext och varierat innehåll. 
Samtidigt upplevde jag att tolkfria intervjuer möjliggjorde ett interaktivt flyt i samtalen. Platsen 
som resenär i intervjun svarade väl på studiens syfte att beskriva deltagares erfarenheter och 
min roll var att lyssna och samspela vilket jag gjorde med nyfikenhet. Samtidigt upplevde jag 
under transkriberingsarbetet min begränsning i att genomföra intervjuer sett till  ringa 
erfarenheter som intervjuare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

5. Resultat och analys   
 
Jag kommer nu att låta läsaren ta del av empirin och möta mina deltagares erfarenheter av att 
vara nybörjare i ett nytt utbildningslandskap. Den röda tråden som har skapats genom studien 
är vad deltagarna har med sig från hemlandets skolsystem, vad som händer på vägen och hur 
det medtagna värderas och omvärderas i den svenska skolan. Frågeställningarna som i det 
närmaste ska besvaras och tolkas är:  
 

- Vad har deltagarna med sig för kunskapssyn? Vilka skillnader och likheter finns 
mellan synen på lärandet och läraren i hemlandet och i Sverige?  

- Vilka möjligheter och svårigheter möter deltagarna i det nya skolsystemet? 
- Hur värderas eller omvärderas den tidigare kunskapen i övergången till ett nytt 

skolsystem?   
 
Frågeställningarna har formulerats till tre huvudrubriker; kunskapssynen, mötet och 
övergången. Under dessa huvudrubriker redovisar jag empirin i form av citat från intervjuerna. 
I analysen av intervjuerna framträdde teman och kategorier som det här kapitlet beskriver. I 
figuren nedan visas samtliga teman och kategorier.  
 
 

Teman Kategori 1  Kategori 2 Kategori 3 
Hemlandets skolsystem Disciplinerat Dåliga resurser  

 
 

Viktig kunskap i hemlandet Språket / 
modersmålet 

Ämneskunskaper/ 
faktakunskap 

 

Viktig kunskap i Sverige  Svenska språket Värderingar och 
svensk kultur  

 

Läraren i hemlandet Auktoritär Starkt fostrande  
 

 

Läraren i Sverige  Som en vän Svagt fostrande 
 

 

Skillnader mellan lärandet  Läroboken Memorera 
kunskap 

Producera kunskap 

Bedömningen Synlig bedömning Osynlig 
bedömning  

 

Möjligheter med det svenska 
skolsystemet 

Utbildningen kan ge 
jobb 

Utbildningen kan  
ge tillträde 

Utbildningen är 
flexibel 

 
Svårigheter med det svenska 

skolsystemet  

 
Sociala avstånd 

 
Sociala gränser 

 

 
Kunskapen i övergången 

Kunskapen 
omvärderas 

Kunskapen  
förloras  

 

 
 
Figur 1 Övergripande teman och beskrivningskategorier  
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5.1. Kunskapssynen 
 
Det första avsnittet, som handlar om kunskapssynen, beskriver deltagarnas uppfattningar och 
erfarenheter av skillnader och likheter i skolsystemen och kunskapssynen mellan hemlandet 
och Sverige. Teman som behandlas är viktig kunskap, läraren, lärandet och bedömningen. 
Avsnittet inleds med att deltagarna ger en kortfattad bild av skolsystemet i hemlandet varpå jag 
har tolkat två kategorier som figuren nedan visar. I kontrast mot det svenska skolsystemet 
beskriver deltagare hemlandets skolsystem som mer disciplinerat och med sämre resurser. Den 
frågeställning som avsnittet ska besvara är: Vad har deltagarna med sig för kunskapssyn? Vilka 
skillnader och likheter finns mellan synen på läraren och lärandet i hemlandet och i Sverige?  
 

 
Figur 2 Beskrivningskategorier  av hemlandets skolsystem  

Abdel var den deltagaren som jag upplevde vara minst benägen att utveckla svaren och 
samtidigt var han den som beskrev sin skolgång med de starkaste orden. Han liknar den syriska 
skolan med ett fängelse och min tolkning är att samhälls- och skolförhållandena genomsyrar 
och påverkade Abdels motivation till studier och inställning till skolan var att ”Det var tråkigt 
och svårt också […] eftersom vi har inte har som här demokrati. Vi har diktatur och man måste 
gå till skolan och man känner sig som att gå till fängelse”. Abdels erfarenheter bekräftas av 
Ayesha som också gick i skolan i Syrien men under senare förhållanden. Abdel gick i skolan 
före kriget och Ayesha under kriget. Skolsystemet beskrivs av henne som hårt och påverkat av 
samhällets odemokratiska styre. ”Det är inte fritt där. När man tänker varför kommer man fram 
till resultatet att det är på grund av diktatoriska styre” (Ayesha). Ur följande citat uppfattar jag 
gymnasiet i Syrien som  en sorts vattendelare. 

 
Det som alla vet systemet i Syrien var hårdare än här. Om man till exempel inte klarar två 
ämnen så måste man börja hela året igen. Man blir inte godkänd.  Gymnasiet ja, är väldigt 
hårt i Syrien. Högskolan så där hårt. Man blir psykiskt sjuk efter sista nationella provet i 
Syrien i gymnasiet. Det är väldigt, väldigt hårt. Man får presenter och så när man klara det 
sista året. Det är väldigt jobbigt. (Ayesha) 
 

Systemet uttrycker enligt Ayeshas beskrivning höga krav på kunskapsuppfyllelse vilket 
förstärks positivt med belöningar och kan märkas negativt genom påföljden av att ”börja om”. 
Det diktatoriska styret och skolans höga krav kan orsaka psykosociala konsekvenser. Systemet 
kommunicerar att kunskap handlar om att kämpa hårt för att nå kraven eller börja om igen. I 

Hemlandets 
skolsystem

Diciplin Dåliga resurser
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likhet med Sverige verkar gymnasiebehörighet vara viktigt för framtiden men systemet framstår 
som mer disciplinerat.  I intervjun med Agnes tolkar jag även det Grekiska skolsystemet som 
mer disciplinerat i jämförelse med det svenska då hon beskriver att skolan där förutsätter läxor; 
”Vi har mycket lektioner det är olika med här. Efter skolan måste vi skriva och läsa mer. Men 
här gör barnen bara i skolan och ibland hemma”. I Gustafssons (2002) intervjuer berättar 
deltagare att läxor är vanligt förekommande även i Irak. Lärandeprocessen blir viktigare för 
eleven att klara självständigt efter den formella timplanen. Agnes minns inte mycket från sin 
skolgång i Grekland eftersom hon gick i skolan som barn. De skillnader i systemet verkar vara 
relaterade till landets ekonomiska ställning. Hon beskriver lärarna som snälla och tålmodiga 
och ganska lika som här men i intervjun berättar hon att resurserna för lärarna är sämre vilket 
påverkar barnen i form av stora elevgrupper.  
 

Jag sa till dig ekonomin spelar mycket roll. För att om dom som är hur säger man regering 
betalar inte så mycket pengar för lärare. Till exempel här i Sverige i förskola inte förskola 
vad heter det dagis har dom tjugo barn och två eller tre lärare. I Grekland 25 barn och bara 
en lärare. Vad ska dom göra? För att dom har inte pengar för att betala för två lärare i en 
klass. (Agnes) 
 

Awad som kommer från Irak beskriver systemet som svårt och till skillnad mot Sverige ingår 
ingen skollunch.  
 

Det är svårt. Det börjar från 8 till 14. Och ingen lunch. Det är du som måste hämta själv 
lunch alltså smörgås eller någon frukost eller alltså frukt men skolan serverar inte lunch 
där. (Awad)  

 
Märkbart när deltagarna beskriver hemlandets skolsystem och förutsättningar är att det i 
beskrivningarna finns en förståelse för samhället strukturer. Det vill säga; att samhällsstrukturer 
påverkar skolsystemet och att dessa praktiker samspelar för hur kunskap och lärande formas i 
skolkontexten. Generellt berättar deltagarna om skolsystem och kontexter som skiljer sig en hel 
del från det svenska. Skolerfarenheterna i hemländerna beskrivs som hårdare och mer krävande 
både socialt och kognitivt. Deltagarna bär med sig erfarenheter av att studera intensivt och en 
konsekvens att mötet kan innebära att kraven här upplevs vara låga (Cederberg, 2006; Sharif, 
2017; Hagström, 2018). Deltagarnas skolerfarenheter har formats i skolkulturella kontexter som 
har betonat disciplin, lydnad, läxläsning och provresultat. Skolerfarenheterna deltagarna bär 
med sig har formats i samhällen som präglats av diktatur, krig eller viss ekonomisk utsatthet. 
En konsekvens kan handla om erfarenhetsmässiga känslor av annan mognad som leder till att 
som nyanländ inte kunna identifiera sig med studiekamrater.  
 

5.1.1. Den viktiga kunskapen 
 
I empirin framträder ett visst mönster i deltagarnas beskrivningar av erfarenheter och 
uppfattningar av viktig kunskap i hemlandet respektive i Sverige. Deltagarna uppfattar 
modersmålet som en viktig resurs och förutsättning både i hemlandet och i Sverige. I 
hemlandets kontext lyfter deltagarna även andra språk (engelska), matematik och övriga 
ämneskunskaper. I Sveriges skolkontext uppfattar deltagarna att viktig kunskap utöver 
språkkunskaper i svenska är värderingar och svensk kultur. Andra kontraster är att kunskap 
beskrivs vara fakta och att ha ämneskunskaper. Ett resultat är att andra språk än svenska inte 
lyfts i den svenska kontexten. Det är intressant eftersom det illustrerar Sverige som ett 
enspråkigt land och deltagarna är två- eller flerspråkiga.  
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Figur 3 Beskrivningskategorier av viktig kunskap  

För att få svar på vad deltagarna uppfattar som viktig kunskap har jag inledningsvis bett dem 
berätta lite om hur det var att gå i skolan i hemlandet. Jag har sedan bett dem förklara vilka 
kunskaper som var viktiga och frågat hur de kunde veta det. Agnes börjar med att lyfta språket 
och följer sedan upp yttrandet med att Grekland har nygrekiska och klassisk grekiska. De 
viktigaste kunskaperna enligt Agnes beskrivning uppfattar jag vara nygrekiska, historia och 
matematik. Kunskapen förstår hon som viktig eftersom ämnesbetygen utgör underlag för 
behörighetsurval. Övriga deltagare beskriver att språket och matematiken är särskilt viktigt 
kunskap men även andra språk som engelska lyfts fram i intervjuerna.  
 

Språket. För vi har gammalt språk och nytt språk. Nytt språk och historia är jätteviktigt. 
Och matte. Allt är viktigt i Grekland, men jag tror matte är viktigast. Vi måste ha till 
exempel historia, fysik, kemi och matte och vi måste ha alla godkända för att fortsätta i 
annan klass. (Agnes) 

 
Språket. Matematik hela tiden. Andra språk det är engelska och det här är min tid men före 
mig var det helt annorlunda och det var ett hårdare system. Matte ja. Det är mest viktig. 
(Ayesha)  
 
Matte och språk det var viktigaste. Eftersom på förskolan och grundskolan och gymnasiet 
det var samma system om man får godkänt på alla ämnen men inte matte eller språk får 
han inte godkänt på hela året. Han måste göra ämnen samtidigt igen. (Abdel)  
 
Engelska, matte historia, modersmål, massa grammatik. Det är svår grammatik. Tre till sex 
år det börjar med början matte, engelska och modersmål. Sen när du blir sju åtta år lite om 
Iraks historia. Sen tolv år då börjar historia om hela världen och vad som händer i Sverige 
liksom. Vem är viking? Eller ja vi läser det. Eller vad händer i Australien. Men dom börjar 
med viktiga ämnen som matte, modersmål och engelska. (Awad)  
 

Det är ingen deltagare som berättar att kunskapen förmedlas som viktig av läraren. Istället tolkar 
jag det som att skolkontexten har uttalat det genom krav och behörighet. Ämneskunskaperna 
beskrivs som viktiga eftersom godkänt betyg krävs för att kunna fortsätta till nästa nivå. Awad 

Viktig kunskap i 
hemlandet

Språket 
(modersmålet)

Ämneskunskap

Viktig kunskap i 
Sverige 

Språket 
(svenska)

Värderingar och 
svensk kultur 
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beskriver hur det irakiska skolsystemet fokuserar på vad jag tolkar som huvudämnen först och 
att skolsystemet börjar med att bygga upp med huvudämnen för att sedan fylla på med andra 
ämnen. Såsom figur 2 och citaten visar framträder skilda kategorier för vad deltagarna beskriver 
som viktig kunskap i hemlandet och viktig kunskap i Sverige. Här bör det sägas att SFI är en 
språkutbildning fylld med kulturinslag och att kursplanen inte fokuserar på andra ämnen än 
svenska. I empirin framträder skillnader i kunskapssynen först vid jämförelser och analyser av 
vad deltagarna uppfattar att kunskaperna ska användas till. Agnes uppfattar det svenska språket 
som viktigt för att få jobb och vänner. Liknande resultat ger Abdullahs (2017, s. 101) empiri 
där deltagare tolkar språket som grund för att hitta meningsfullhet i livet i Sverige oavsett om 
målet är arbete, utbildning eller gemenskap. Abdel ser språket som nödvändigt för fortsatta 
studier och arbete där svenska språket är ”nyckel för allt”.  
 

Jag tror språket. För att från språket börjar allt. Allt! Om du vill gå till jobb, du måste prata 
svenska om du vill göra svenska kompisar du måste prata svenska. Vi bor i Sverige. Det är 
normalt. (Agnes) 

 
Tove:  Är det svårt att få körkort i Sverige? 
Abdel: Ja. Särskilt lastbilskörkort eftersom det bara finns på svenska 
Tove: Så det är viktigt med svenska språket för att få körkort? 
Abdel: Det är nyckel för allt  

 
Carlson (2002, s. 235) visar hur uttrycket ”språket är nyckeln” har blivit ett mantra i samhället 
och uttalas av såväl utbildare som övriga aktörer. Talet om den språkliga nyckeln till samhället 
återkommer i flertal studier (Zachrisson, 2014; Sharif, 2017; Abdullah, 2017). Deltagare i den 
här studien har uppfattat och lärt sig att det svenska språket är det viktigaste för att delta i  
gemenskapen i Sverige. I likhet med Abdullahs deltagare kritiserar eller problematiserar inte 
deltagarna förväntningar på att språket är nyckeln. Deltagarna ifrågasätter inte varför ”dörren” 
som den här nyckeln ska gå till är låst. Det finns en risk att skolan reproducerar uppfattningen 
av att svenska språket är det viktigaste för att som nyanländ kunna få tillträda platser och att 
nyanlända själva i en förlängning bidrar till att normalisera och forma det språkliga kravet. Man 
kan också som Carlson (2002, s. 256) vända på argumentet och hävda att samhället är nyckeln 
till språket. Generellt är den flerspråkiga kunskapen en kompetens och kunskap som studiens 
deltagare överhuvudtaget inte nämner. Ayesha och Awad beskriver i likhet med andra studiers 
deltagare (Abdullah, 2017; Zachrisson, 2014) uppfattningar av att väsentlig kunskap i huvudsak 
är det svenska språkets funktion och landets kulturella värderingar.  

 
När du klarar med sfi du är svensk som kultur men jag kan inte svenska. Ja det är inte bra. 
Skolan måste studera och planera i framtiden va ska göra med det här problemet Mer språk. 
Kultur kan kommunen lära oss. Kommunen  kan vi gå till besök och lära mig om kulturen 
i Sverige. Det är jätteenkelt. Men om jag lär mig svenska språket jag kan skaffa Tove som 
kompis och hon kan lära mig kulturen. (Awad)  
 
Språket. Men nej. Inte så viktigt. Dom fokuserar mer på relationen med samhället. Att 
känna till det svenska samhället mer än kunskaper. Respekt visa hänsyn ja. Det är det som 
jag har märkt i varje kurs här på [skolans namn] att det finns alltid ett ämne som handlar 
om bra kommunikation, etik, bra bemötande. Det här tycker dom är viktigt här. Vi har inte 
så i Syrien. Vi fokuserar på kunskaper mer än, vad kan det kallas, alltså det vardagliga livet. 
Det fokuserar mer på kunskaper men här är det mer hur man ska vara med andra. Hur man 
ska bemöta. Det är viktigt här. (Ayesha) 
 

I likhet med tidigare refererad forskning (se kapitel 3) upplever deltagare i den här studien att 
skolsystemet förmedlar språket och kulturen som både viktig och nödvändig kunskap för att 
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passa in i samhällets normer. Awads citat påminner om Zachrissons (2014) slutsatser där hon 
som forskare förespråkar att SFI-undervisningen skiljer mellan den språkliga och kulturella 
undervisningen. Min tolkning av Awads beskrivning är att SFI-utbildningens kulturinslag sker 
på bekostnad av språkinlärningen. Zachrisson (2014, s. 234) analyserar hur deltagarna möter 
uppgifter i undervisningen som förmedlar en oigenkännlig sociokulturell kontext och menar att 
det kan påverka motivationen. Jag tolkar även i Awads beskrivning kritik mot SFI-
undervisningens kulturfokus och en konsekvens kan vara att språkutvecklingen och motivation 
påverkas negativt. Awad beskriver situationen som problematisk och förklarar att om språket 
lärs ut mer koncentrerat kan det i sin tur automatiskt leda till att han kan skaffa sig vänner som 
istället kan lära honom landets kultur i ett kontextualiserat och naturligt sammanhang. Carlsons 
(2003) studie beskriver att lärandet och språkutvecklingen blir tydligare om det finns stöd i 
sammanhanget. I Ayeshas beskrivning tolkar jag det som att det finns stora skillnader i 
kunskapssynen mellan skolsystemen i Syrien och Sverige. Medan det syriska skolsystemet 
fokuserar på faktakunskaper fokuserar det svenska skolsystemet på bemötande och mänskliga 
relationer. Relationerna i skolan är i Sverige generellt närmare vilket nästa avsnitt redovisar.   
 

5.1.2. Läraren    
 
Den här studien handlar om vuxna deltagares tidigare erfarenheter av skolan och kunskap och 
att vara ny i ett nytt skolsystem. Vuxna nyanländas erfarenheter av mötet med den svenska 
skolan blir dubbelt eftersom de möter skolan i egenskap av både elev och som förälder. Läraren 
har därför en central roll för deltagarnas skolerfarenheter. I det här avsnittet beskriver 
deltagarna sina erfarenheter av mötet med läraren i hemlandet och i Sverige och vissa skillnader 
har visat sig som följande figur illustrerar. Bilden av läraren är förstås översiktlig och begränsad 
av studiens småskalighet.   
 
 

 
 
Figur 4 Beskrivningskategorier av lärarsynen  

I Abdels och Awads beskrivningar återges läraren som auktoritär. I både Abdels Syrien och 
Awads Irak kan lärarna använda straff och våld mot elever som inte uppfyller lärarens 
förväntningar. De här två deltagarna har med sig erfarenheter av våldsamma och stränga lärare. 
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Jag tolkar det som att distansen mellan elever och lärare är stor samtidigt som läraren ansvarar 
för uppfostran och kontroll av klassrummets ordning. Lärarens sätt att vara mot och forma 
deltagarna har resulterat i känslor av obehag och rädsla.  
 

Inte så stark eftersom jag kände mig obekväm mot dom. Eftersom dom hade hårda system 
mot oss. Eftersom har jag en uppgift som jag inte har gjort ska vi få straff inför mina 
kamrater. Det räcker som exempel. (Abdel) 

 
Det beror på om några av dom var snälla men nej hårt och tufft. Asså dom slog mig ibland, 
När man är liten pojke och gör nåt som inte är bra i klassen eller pratar med mina kompisar 
dom skriker ”käften” och slår. (Awad)  

 
Den syn på barnuppfostran och kontroll som framträder i Abdel och Awads erfarenheter av 
läraren skiljer sig från läroplanerna i Sverige som talar om förståelse, demokrati och 
medmänsklighet (Skolverket, 2018). Cederberg (2006) visar med sin studie att 
erfarenhetsmässig distans till läraren kan försvåra klassrumsinteraktionen när eleverna har med 
sig invanda mönster och förväntningar av att bli styrda. I samma studie beskriver deltagare att 
den nya friheten kan upplevas som positiv men också svårare att hantera (a.a, .137). Gustavson 
(2002, s 177) visar att demokratin i klassrummet kan ta tid för elever att utveckla som har med 
sig erfarenheter av ett auktoritärt skol- och undervisningssystem. Deltagarna i den här studien 
beskriver lärarna i Sverige med värme och jag tolkar det som att erfarenheterna av mötet har 
varit och är positiva och betydelsefulla för deltagarnas skolgång och självkänsla. Abdel 
beskriver att ”När jag går till skolan i Sverige jag känner mig jättejätte glad. Eftersom alla 
skrattar med mig och accepterar mig också”. Abdel beskriver i likhet med andra (Cederberg, 
2006, s. 138) läraren som en kompis: ”När jag pratar med min lärare jag känner att jag pratar 
med min kompis”. Ayesha beskriver även hon är nära relation till lärarna i Sverige: ”Man 
känner sig som kompisar med läraren asså man är inte rädd att prata med läraren och man är 
inte stressig och ja man har bättre relation med läraren här än i Syrien”. Agnes beskriver sin 
lärare som betydelsefull även utanför skolkontexten: ”Jag har till exempel relation med dom 
lärarna som var i SFI. Vi träffades extra med den läraren som hjälpte oss med lokal och prata 
lite”. I andra studier (Cederberg, 2006; Sharif, 2017) lyfts att läraren många gånger kan vara 
den viktigaste länken till samhället för nyanlända.  
 
Ett annat perspektiv med hur lärarsynen kan forma diametrala förväntningar mellan förälder 
och skola är synen på hur och vem som ska ansvara för barnuppfostran. Här följer två något 
längre beskrivningar som illustrerar hur deltagare upplever svenska lärare som ”svagt 
fostrande” i jämförelse med hemlandet och vilka konsekvenser det får i föräldrarollen.  
 

Ja det är stor skillnad. Där i Irak kan jag inte röra mig dom sitter där framme lärarna och är 
precis som min pappa eller mamma jag kan inte göra nånting. Jag känner mig rädd för dom 
men här i Sverige nej tyvärr. Finns inte det. Ni är väldigt snälla. Vi ska prata om barnen 
som går till skolan dom gör vad som helst och jag sa flera gånger till min pojke som går till 
skolan så du måste sitta klassen läraren göra ingenting asså… (Awad)  

 
Jag vet inte om det ingår i din undersökning att berätta lite om barnundervisning? Ja att här 
i Sverige dom fokuserar på barnens utveckling att tänka fritt. Men i Syrien lär man sig det 
som dom vill att barnen ska lära sig. Så barnet ses här som en enskild individ det behandlas 
enskild individ men inte i Syrien och det här påverkar jättemycket här. Det blir skillnad 
speciellt för barn och föräldrar också. För dom kommer inte överens med läraren med 
skolan här. Varför undervisar så här? Varför har ni inte så mycket kontroll på barnet och 
dom kommer inte överens liksom så det här en känslig punkt kan man säga. (Ayesha)  
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Det framkommer skilda uppfattningar om ansvar för barnuppfostran och olika förväntningar 
och kunskapssyner kolliderar vilket är återkommande resultat om föräldrars möten med den 
svenska skolan (Bunar 2015). I mötet med den svenska skolan formas relationen lärare–elev av 
jämlikhet och närhet. Närheten till lärarna uppfattas av deltagare i studien som positiv och flera 
deltagare beskriver läraren som en vän. Samtidigt träder det fram en bild av komplicerade 
relationer mellan föräldrar och lärare i empirin. Awad beskriver hur han som barn var rädd för 
lärarna i Irak men uttrycker ändå med citatet att det ”tyvärr” är helt annorlunda här. Av hans 
beskrivning tolkar jag det som att innebörden av att läraren är snäll mot barnen i Sverige 
resulterar i uppfattningar av att barnen får ”göra vad som helst”. Ayesha arbetar som 
studiehandledare och stöttar vuxna elever som läser barn- och fritidsprogrammet och verkar 
vara väl förtrogen med rådande normer och synen på barnet då hon har tolkat styrdokument. 
Hon förklarar att synen på barnet i Syrien har formats av andra omständigheter och menar att 
det här blir en svårighet när föräldrar möter andra mönster för lärare–elev-relation. Abdullahs 
(2017, s. 111) studie visar att föräldrar från mellanöstern som studerar kursen i 
samhällsorientering känner stark rädsla för att skilda referensramar för barnuppfostran ska 
resultera i att myndigheterna tar barnen ifrån dem. Ayeshas beskriver att ”det här är en känslig 
punkt”. En konsekvens när föräldrar inte förstår eller accepterar varför lärare undervisar barnen 
enligt ett visst mönster kan enligt Bunar (2015, s 217) innebära förändrade familjerelationer. 
Samverkan mellan skola och förälder kompliceras av att den ”språkliga nyckeln” försvårar 
möjligheten till kontakt som ger föräldrarna värdefulla erfarenheter av skolsystemet och vice 
versa. Det dubbla mötet kan med andra ord resultera i ett dubbelt utanförskap.  
 

5.1.3. Lärandet   
 
För att få svar på deltagarnas erfarenheter och upplevelser av lärandet har jag bett deltagarna 
beskriva skolan där och skolan här. Jag har ställt frågor om uppgifter och lektioner. Jag har 
tolkat tre kategorier och framför allt skillnader har visat sig. Deltagarnas erfarenheter av 
lärandet baseras på skolboken och memorering av kunskap. När deltagarna möter pedagogiken 
i Sverige formas den istället av att producera kunskap ihop med andra eller producera kunskap 
genom att resonera och tänka fritt samt en förmåga att inhämta kunskap utanför skolboken.  

 
Figur 5 Beskrivningskategorier av lärandet  
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I likhet med Gustafssons (2002) avhandling som till och med heter ”Utan bok är det ingen riktig 
undervisning” förstår deltagarna läroboken som en central artefakt för lärande. Ayesha förklarar 
att undervisningen i Syrien innehåller bestämda böcker och att lärandet aldrig frångår boken. 
Det är boken som är central och både prov och läxor baseras på lärobokens innehåll: ”Om man 
läser till exempel matte får man en bestämd bok som man ska läsa hela boken. Hela, hela boken 
och alla frågor som kommer det är från boken”. Hon beskriver dock att universitetsstudierna i 
Syrien påminner mer om skolsystemet i Sverige. Awad är en annan deltagare som betonar 
vikten av läroboken och förklarar att skolsystemet ser likadant ut i hela landet: ”Där i kommunal 
(skola) samma bok i hela landet”. Jag tolkar det som att lärandet i både Syrien och Irak är starkt 
knutet till bestämda läromedel. För Awad har skillnaderna mellan skolsystemen och sättet 
kunskap formas på i undervisningen inneburit upplevelser av att inte lära sig. Han ser läroboken 
som nödvändig för lärandet och uttrycker frustration över lärobokens frånvaro i den nya 
skolkontexten.  

 
Finns stor skillnad mellan Sverige och Irak och det finns stor skillnad i systemet. Jag känner 
mig där bättre än i Sverige tyvärr jag måste säga det. Där dom lär mig riktigt ämne när jag 
går till skolan. Skolan där är full med böcker […] men här i Sverige min pojke går till 
skolan och här finns ingenting bara en bok. Ingenting ibland. Tomt.  [visar upp en ryggsäck 
och demonstrerar att den är tom] (Awad)  

 
I likhet med andra studier (Gustafsson, 2002; Sharif, 2017) visar empirin att läroboken är 
central och att undervisningen i hemlandet bygger på en lärarcentrerad kontext där lärandet 
formas genom att återskapa det läraren eller boken har förmedlat. Jag tolkar det som att kunskap 
är ett fast objekt som okritiskt ska överföras till eleverna. Ayesha berättar att det huvudsakligen 
är grund- och gymnasieskolan som formar ett replikativt lärande och utantillkunskap. Mötet 
med den svenska skolans lärandeformer resulterar då i kontraster som istället premierar 
självständiga reflektioner och slutsatser.  
 

Det här är på grundskolor inte Högskolan. Elever skriver av vad som står på tavlan. Går 
hem. Och repeterar. Kommer tillbaka till skolan och rapar upp meningarna i exakta samma 
ordföljd som läraren gjorde igår. I Sverige ska eleven plocka ut vad som anses vara viktigt. 
Repetera grundkunskaperna, kunna föra ett resonemang och kunna dra slutsatser. En 
svensk elev är skolad i det här arbetssättet från fösta dagen i skolan en nyanländ elev från 
Syrien till exempel har inte den tekniken eller skolningen och det tar tid, kraft och 
motgångar för att eleven i slutet ska lyckas.  

 
Det sätt som Ayesha beskriver i den syriska skolkontexten kan inte föras över till det svenska 
skolsystemet och premieras. De utantillkunskaper som beskrivs skulle istället klassas som 
plagiering och fusk här. En konsekvens kan vara att elever i en kontext kategoriseras som 
”duktig elev” men i en annan kontext tas emot som ”fuskare”. Därav vikten av att som Carlson 
(2002, s. 254) skriver problematisera och diskutera kunskapssynen i klassrummet och i 
lärarrummen. Arbetssättet på Högskolan i Syrien verkar mer överensstämma med skolsystemet 
i Sverige. Ayesha arbetar som studiehandledare och menar att elever hon handleder har svårt 
med den friare formen på kunskap och lärande, men hon inte själv upplever svårigheter då det 
påminner om Syriens universitetsstudier: ”För mig inte så svårt. Men för vissa kan vara 
jättesvårt. De tycker att om det finns en bestämt kursplan eller kursbok och följa. Det blir tydligt 
för dom”. Hon fortsätter förklara att de (eleverna) föredrar att repetera kunskaper förbehållslöst 
”Dom är van att som jag sagt nu att repetera vad en lärare säger utan att förstå kunskaperna 
själv”. Ett annat perspektiv för hur lärandet formas är arbetssätt och pedagogiska utföranden i 
själva undervisningen. Sätten att producera och kommunicera kunskap ihop med andra elever 
skiljer sig enligt deltagarnas beskrivningar mellan Syrien och Sverige. Ayesha ser det som 
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konstigt och avvikande att arbeta i grupp. Hon förklarar att kontextens undervisningsvillkor för 
lärande inte känns igen vilket försvårar lärandesituationen. Abdel däremot ser fördelar med ett 
kommunikativt och sociokulturellt arbetssätt.  
 

I Syrien brukar det inte finnas att sitta i grupper eller jobba två och två eller man har ett 
skolarbete tillsammans. Det fanns aldrig. Aldrig. Det är därför när vi får en sån uppgift här 
i Sverige som det är jättekonstigt. Vi har inte så även på Högskolan. Det är alltid eleverna 
som jobbar själv inte med andra. Jag tycker inte om det för vi är vana med annat kanske. 
(Ayesha)  
 
Jag är tvungen att prata när jag sitter med grupp om text. Jag är tvungen att prata, prata och 
prata och det hjälper mig att gå vidare och utveckla mig. I Syrien behöver jag lära mig den 
här texten och skriva den, inte prata. Och test det finns inte muntligt test bara skriftligt. 
(Abdel) 
 

Abdel ser fördelar med grupparbeten eftersom han då tvingas prata svenska och menar att det 
utvecklar honom, i kontrast mot arbetsformerna i Syrien som enbart undervisas genom skrift 
och enskilt lärande. Deltagarna från andra skolsystem kan komma att behöva hantera att 
lärandet här formas ur andra miljöer och förutsättningar. Den svenska klassrumsundervisningen 
bygger på varierade arbetssätt mellan individuellt arbete, arbete i par och smågrupper. Lärare i 
Carlsons (2002, s 178) studie upplever att SFI-deltagarna har svårare för arbetsformer som 
förutsätter samarbete. Samtidigt är en av Carlsons slutsatser att skilda referensramar för 
kunskap sällan diskuteras av lärare. Jag tolkar det som att studiens deltagare Ayesha inte har 
några svårigheter med vissa inslag, som att föra egna resonemang, men att andra praktiker, som 
att arbeta i grupp är svårare att acceptera. I Abdels citat där han beskriver grupparbetet vill jag 
lyfta en viktig synpunkt vilket är att arbetsformerna och undervisningen även avspeglas i 
bedömningen. Han förklarar att det inte finns muntliga test i Syrien. Det svenska skolsystemet, 
till exempel SFI-provet, bedömer ibland eleverna i par.   
 

5.1.4. Bedömningen 
 
Den kunskap som skolan framställer ska någon gång granskas och utvärderas med redskap som 
betyg eller omdöme. Att mäta kunskap ser Lundahl (2014) som ett vitalt verktyg för att forma 
och disciplinera elevernas kunskaper. Forskning om bedömning kan uppdelas i två spår: 
summativ bedömning som summerar en slutprodukt eller formativ bedömning som formar och 
utvecklar processen (Lundahl, 2014 .s 11). För att få svar på deltagnas syn på och upplevelser 
av bedömningssystemet här och där har jag ställt frågor om när läraren bedömer, hur läraren 
bedömer och vilka uppgifter som bedöms. Beskrivningarna är relativt samstämda. I hemlandet 
är det provet som bedömer och provet koncentreras till slutet av terminer eller moment. 
Deltagarna har en summativ erfarenhet av bedömningen och när jag frågar Ayesha om hon 
någonsin får återkoppling på uppgifter i Syrien svarar hon: ”Nej för att det man skriver är som 
man skriver i boken. Det blir ingenting annat”. Hennes citat tydliggör hur kunskapssynen, 
lärandet och bedömningen samspelar. De tolkade kategorierna är att bedömningen uppfattas 
vara antingen synlig eller osynlig.  
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Figur 6 Beskrivningskategorier  av bedömningen  

Citaten nedan får illustrera provets dominans som bedömningsverktyg i hemländerna som 
deltagarna i studien har erfarenheter av.  
 

Provet. Om eleven är aktiv eller inte det spelar ingen roll det är provet som bedömer eleven. 
Och det brukar vara som jag sagt väldigt hårt prov. (Ayesha)  
 
Vi gör i Syren varje två veckor en litet test inte prov test. Varje två veckor om uppgifter 
som hade och sen vi har varje år vårtermin på slutet varje termin vi har nationella prov och 
första terminen kommer läraren och säger till alla som hade inte godkänd måste till exempel 
utveckla sig på den här ämnen. (Abdel)  
 
De bedömde två gånger när började i augusti till exempel det börjar första bedömning i 
januari februari sen vi ta ledigt sen i slutet av juni eller juli det är sista bedömning. (Awad)  

 
Det är bara Agnes som beskriver andra former av bedömning än prov och betyg när hon berättar 
om bedömningssystemet i Grekland: ”Betyg och gör muntligt men vi måste också först skriva 
prov, men spelar roll också när du var i klassen”. Agnes har erfarenheter av andra 
bedömningssituationer än prov som liknar situationer i svensk skolkontext. Samtidigt uppfattar 
hon enligt vad citatet beskriver att bedömningen på SFI baseras av lärarens tyckande: ”SFI är 
lite annorlunda för att läraren dom bestämmer om du kan gå till annan nivå”. Abdel ger en 
liknande bild av bedömningen på SFI.  

 
Det finns skillnad. På SFI det är lite fri det finns inte så mycket system. På SFI varje två 
tre kommer och gör lite test och då läraren kommer till mig och säger jag måste utveckla 
mig på verb eller grammatik. När dom inser att jag kan göra nationell prov då jag kan göra 
nationell prov men på grundläggande det finns system. (Abdel) 

 
Jag tolkar det som att deltagarnas skolsystem i hemlandet utgörs av och formas av en synligt 
summativ bedömningspraktik. Normen för vad som bedöms blir tydlig och deltagarna känner 
igen bedömningssituationen. Det är provet som avgör bedömningen och betygen där synen på 
kunskap är kopplad till individens insats. I den svenska skolkontexten tolkar jag det som att 
deltagarna i den här studien inte är lika förtrogna eller insatta i vad som bedöms då det beskrivs 
att eleven även bedöms som person. Jag tolkar det som att deltagarna förstår bedömningen från 
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hemlandet eftersom den baseras på test eller prov men den osynliga och formativa bedömningen 
här uppfattas av att ”dom bestämmer”, det vill säga läraren. Deltagare uppfattar bedömningen 
här som något som läraren bestämmer och avgör. På samma sätt som läroboken eller en 
lärarcentrerad undervisning gör kraven tydliga för eleverna kan man se på bedömningens 
inramning. Att inte förstå sättet kunskap formas genom och hur bedömningen definierar 
kunskapen kan leda till att systemet upplevs som orättvist. I Cederbergs (2006, s. 148) studie 
illustreras det av hur deltagarna letar förklaringar till obegripliga bedömningar utanför sig 
själva. När jag frågar deltagarna om deras förståelse av bedömningssystemet i Sverige och om 
lärarna har förklarat och diskuterat bedömningen får jag spridda svar. Awad säger att han inte 
förstår systemet alls, vilket är anmärkningsvärt då han studerar sista kursen på grundläggande 
svenska som andraspråk och alltså har studerat flera kurser utan att ha förstått hur bedömningen 
har gått till ”Nej. Förstår inte asså. Jag har ingen aning om betyget här hur man kan få B och C 
och D. Jag har ingen aning så”. Ayesha svarar att hon inte heller förstår bedömningssystemet. 
Hon har dessutom, åtminstone teoretiskt sett, en större insyn i bedömningssystemet då hon 
följer lärare och tolkar systemet för andra elever, vilket i sig också är problematiskt.  
 

Eh nej. Och tycker att det beror på läraren mer än eleven. Det läraren som tycker olika om 
en elev som till exempel går grundkurs hos dig och hos en annan lärare. Samma elev kan 
hos dig få godkänd och hos en annan lärare inte godkänt för du som tycker du bedömer. 
Ingenting som är bestämt eller ja. Det tycker jag. (Ayesha)  

 
Ja. jag brukar ibland vara med läraren att det mer kraft för läraren här att bedöma för jag 
tycker det är mer jobb för läraren här mer än i Syrien. Det är lite enklare där att bli vara 
lärare. För det är alltid allting är tydligt så, så, så, så och man följer så att det blir inga fel. 
När man gör nationella provet våra namn ska vara hemliga. Man skriver sitt namn på sitt 
papper och sen klistrar folk så ingen ser. Och man gör inte provet i samma skolan man 
studerar i och man byter skola och nån annan lärare ska rätta våra prov. 

 
Både Abdel och Agnes säger sig förstå bedömningen eftersom läraren har förklarat systemet. 
Jag menar att det här är ett intressant resultat att lyfta eftersom det i deltagarnas beskrivningar 
framträder skilda uppfattningar och förståelser för hur betygssystemet och 
bedömningssituationen har förmedlats. De deltagarna som säger sig förstå bedömningen är 
Agnes och Abdel: ”Ja när vi när jag började med sfi-skolan dom prata om betyg ja. Och hur 
fungerar det” (Agnes). Citatet från Abdel nedan får illustrera skillnaden i hur bedömningen 
används mellan Syrien och Sverige.  
 

Förklarar betygen det finns också i Syrien men om man behöver utveckla ämne dom 
kommer inte till mig och förklara det och fokusera det men här i Sverige om jag har 
problem här i Sverige läraren hjälpa mig hela tiden för att bli bättre. (Abdel)  
 

Abdels beskrivning visar att sättet på hur bedömningen används formar elevernas kunskapssyn 
och lärandeprocess. I Syrien förklaras betygen men bedömningen verkar inte användas som 
redskap för att utveckla eleven. I Sverige förklaras betygen men bedömningen används för att 
fokusera på utvecklingsområden och utveckla lärandet. Lundahl (2014, s. 11) menar att alla 
former av utvärderingar definierar och beslutar om vad som är kunskap och tvärtom. Att 
nyanlända elever inte förstår eller inte känner igen sig innehållet i nämnda teman (läraren, 
lärandet, och bedömningen) påverkar i hög grad deras upplevelser av skolan och den framtid 
som väntar efter skolan. Sammanfattningsvis utifrån redovisade teman är det framförallt 
skillnader mellan skol- och kunskapssystem som materialet har visat en bild av.   
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5.2. Mötet  

 
Följande avsnitt handlar om de möjligheter och svårigheter som deltagarna uppfattar i mötet 
med ett nytt utbildningslandskap. Jag har inte ställt några specifika frågor till deltagarna annat 
än att jag i slutet av intervjuerna har bett dem beskriva hur det kändes att vara ny elev i en ny 
skola i ett nytt land samt frågat vad de vill göra i framtiden. Erfarenheter av mötet med det nya 
utbildningslandskapet är möjligheterna med det livslånga lärandet men även tendenser till 
utanförskap. Frågeställningen som ska besvaras är: Vilka möjligheter och svårigheter möter 
deltagarna i det nya skolsystemet? Beskrivningskategorierna som har framträtt i analysen visar 
följande figur.  
 

 
Figur 7 Beskrivningskategorier av mötet med skolan 

5.2.1. Skolsystemets möjligheter  
 
Ett återkommande tema i materialet är tiden. Deltagarna beskriver tidsmässiga fördelar med det 
svenska skolsystemet relaterat till att skolsystemet möjliggör vidareutbildning. Det här är ett 
avvikande resultat i jämförelse med andra studier (Hagström 2018; Sharif, 2017) där tiden 
istället upplevs vara begränsad. Det är förstås skillnad mellan studierna då mina deltagare är 
vuxna och Hagströms och Sharifs deltagare är gymnasieungdomar stressade över att inte hinna 
bli behöriga till nationella program. Mina deltagare ger dock en positiv bild av att studera på 
Komvux. Deltagarna här yttrar sig om att svenska skolan är mer förändringstillåtande och 
anpassningsbar för såväl barnet som den vuxna. Resultatet visar en bild av att skolan innebär 
flera chanser och prioriterar individens valfrihet. Följden av mötet med den svenska modellen 
för fortsatt lärande är att deltagarna har upptäckt att framtiden inte behöver vara given utifrån 
tidigare livsval vilket illustrerar vikten av vuxenutbildningen. På frågan om framtiden svarar 
Abdel: ”Först ska jag utbilda mig till lastbilsförare […] och sen vill jag utbilda mig till 
personbilsmekaniker, eftersom i Sverige man kan utbilda sig hela tiden”. Abdels använder det 
livslånga lärandets för att koppla sig till ett eller flera yrken för att passa in på arbetsmarknaden. 
Jag tolkar det som att Abdel visar en medvetenhet om vikten av att göra sig attraktiv för 
arbetsgivare. Cederberg (2006, s. 66) hänvisar till svårigheten att som invandrare få 
förvärvsarbete och Sharif (2017, s. 138) lyfter att Sverige ställer andra krav på kompetenser än 
vad arbetsmarknaden kräver vilket resulterar i att tidigare utbildningar ogiltighetsförklaras. 
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Även Ayesha beskriver en sorts öppenhet inför framtida utbildningsmål. Aysha studerar nu 
sista kursen i gymnasiesvenska som andraspråk på vuxenutbildningen och har tidigare studerat 
engelsk litteratur på universitetet i Syrien. Hon använder det livslånga lärandet för att ändra 
framtidsriktning då hon har uppfattat ett arbetsområde som har brist på kunskaper som hon kan 
tillföra.  
 

Jag ska fortsätta på Högskolan, men inte samma som jag har pluggat i Syrien. Jag ska välja 
något annat ämne. Ibland tänker jag att jag ska bli naturkunskapslärare. Ibland kemilärare. 
Ibland tänker mattelärare också för dom här behöver mycket matte och jag har mycket 
matte redan. Så jag har inte bestämt mej än. (Ayesha)  

 
I kontrast berättar Aysha detaljerat i ett längre citat att vuxenstudier i Syriens utbildningssystem 
dels är begränsat dels kostnadskrävande. Värdet för vuxnas lärande överensstämmer inte vilket 
kan kopplas till att vuxnas lärande har hög status i Sverige i jämförelse med andra länder 
(Folkbildningsrådet, 2018).   
 

Det kostar jättemycket och det räknas inte som riktig exam […]. Om man inte får godkänt 
i gymnasiet får man göra om två gånger tror jag, men inte mer. Och om man ska läsa den 
på Högskolan, jag kan inte exakt men är man över 30 ska man betala mycket och exam är 
inte riktig. (Ayesha)  

 
Det syriska skolsystemet beskrivs som mer eller mindre stängt för vuxenstudier och det svenska 
systemet erbjuder fortsatta studier för vuxna som möjliggör en reell yrkesexamen eller ger 
behörighet till högre studier. En annan kontrast till den svenska modellen för vuxnas lärande 
och möjlighet till utbildning ges av Agnes som beskriver det grekiska systemets utformning för 
vuxna. I Grekland kan du visserligen studera som vuxen men utifrån vad Agnes beskriver är 
utbildningen dåligt anpassad för den vuxnas livssituation eller förutsättning för lärande.  
 

Agnes: Ja dom kan, men dom måste börja från början. Det finns på kvällen för att många 
vuxna arbetar på morgonen […] om jag vill börja skolan på morgonen nu. Jag är 28 nu och 
om jag ska börja med dom som är 17 och vi ska vara klasskamrater. Jag känner mig inte så 
bekväm.  
 
Tove:  Går man med ungdomar då? 
 
Agnes: Ja, till exempel när jag gick  i gymnasiets första nivå fanns det en klasskompis till 
mej. Vi var jämngamla och gick med hennes mamma. Hon satt tillsammans med sin 
mamma vid skrivbänken.  

 
Enligt Agnes kan vuxna studera i Grekland men systemet framstår som snävare då vuxna 
studerar samma utbildning som gymnasieungdomar. Ett omvänt perspektiv beskriver 
ungdomarna i Sharif (2017, 144) som känner en ovilja att studera på Komvux eftersom 
föräldrarna studerar där. Ungdomar och vuxna har olika utbildningsmål och förutsättningar för 
lärande. Gymnasial utbildning  tar av förklarliga skäl inte hänsyn till eventuella arbetstider och 
andra sysslor som den vuxna är förbundna med. I kontrast till vad Agnes yttrar om Greklands 
system beskriver Aysha utbildningssystemet i Sverige som individanpassat och att individen 
själv kan styra över utbildningens upplägg och studietakt: 
 

Här det som jag tycker är bra [...] är att man läser varje ämne enskilt och det påverkar inte 
dem andra. Man klarar först svenska, sedan engelska, sedan matte så i lugn och ro. Man 
har inte bråttom. Man är inte stressad och man kan ha heltid eller deltid. Det är eleven som 
bestämmer. Det är inte så i Syrien. Där är allting ett måste. (Ayesha)  
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Det som yttras om mötet med utbildningssystemet utifrån vilka möjligheter det ger är flexibilitet 
och fortsatt lärande utifrån individens individuella förutsättningar. Lärandet slutar inte och det 
har inget bäst före datum. Nyanlända vuxna studenters möjligheter framträder i kontrast mot 
andra system (Syrien och Grekland) som större eftersom skolan är kostnadsfri och 
individanpassad. Några av deltagarna har även erfarenheter av möten med skolan i egenskap 
av förälder, det vill säga ett dubbelt möte. Deltagarna möter skolan som elev och som förälder 
och behöver hantera två nya och skilda kontexter. I intervjuerna är det främst Agnes som lyfter 
barnens möjligheter i det nya systemet: 
 

I Sverige förstår dom att barnen behöver tid att leka […]. Dom kan leka. Förstår du mig? I 
Grekland finns inte det. Där måste mamman och pappan sitta med barnet och göra matte 
tillsammans. Det är jättesvårt för barn. Det finns inte tid att leka. Jag tror det är jättebra för 
att Grekland har också ekonomiska problem.  Här behöver vi inte köpa penna, papper och 
böcker till barnen. Allt är gratis här i Sverige. (Agnes)  

 
Agnes beskriver att den svenska skolan är kostnadsfri och inte avkräver föräldrarna att utbilda 
barnen efter skoldagen. Barnens utbildning är inte heller beroende av föräldrarnas ekonomiska 
förutsättningar till att kunna köpa skolmaterial. Skolan i Sverige ger barnen möjligheter till 
fritid och lek. Tiden behöver inte gå till stöd eftersom skolan upplevs ge det stödet.  
 

5.2.2. Sociala avstånd och gränser  
 
Återkommande teman om svårigheter som nyanlända möter i det svenska 
utbildningslandskapet är brist på kontakt med svenskar och gränsdragningar svenskar drar 
mellan sig och den nyanlända, så även i den här studien. Dessa erfarenheter tolkar jag som inte 
vara direkt knutna till skolan som praktik förutom i Agnes fall. Citaten nedan illustrerar 
deltagarnas erfarenheter av sociala avstånd och sociala gränser.  
 

I framtiden vill jag ha fler kompisar. Svenska människor. Det är lite svårt också för vi är 
annorlunda. I Grekland är vi öppenhjärtade. Svenska människor är jättesnälla men har en 
gräns. (Agnes)  

 
Det är svårt att hitta skaffa några kompisar. Jag har förstås några kompisar. Men jag 
skaffade dom. Jag sökte efter dom. Det var inte dom som sökte efter mig nej. (Awad)  
 
Svenska människor har jobb. Går till jobb och efter det hem. I Grekland vi går till jobbet, 
hem och sen med kompisar till restaurang eller cafeteria. Det är lite annorlunda. (Agnes)   
 
Jag menar att. Det räcker inte att komma hit och sitta skolan och lära mig med min lärare 
som lär mig och tillbaka hemma glömmer jag allting. Jag måste ha kontakt med svensk. 
(Awad)  

 
Deltagarna Agnes och Awad beskriver svårigheter med att nå fram till svenskar. Hagströms 
(2018, s. 157-183) deltagare pratar också om svenskar som otillgängliga och uttrycker i likhet 
med Awad att initiativ till att ta kontakt ligger på invandraren. I Awads fall tolkar jag det som 
att det sociala avståndet påverkar inlärningen då han beskriver ett tomrum i att kunna använda 
de språkliga och teoretiska kunskaperna från skolan praktiskt. Bunar (2015) skriver om ”sociala 
broar” och menar att sociala kontakter bygger större nätverk än bara vänskap vilka i en 
förlängning kan leda till arbete, referenser och inflytande i samhället. Sociala gränser och 
avsaknad av kontakt med svenskar kan med andra ord resultera i att deltagarnas sociokulturella 
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sammanhang dels förminskas dels begränsas till skolan. Förutom sociala avstånd uttrycker 
deltagare mer direkta signaler på gränser och utanförskap. Agnes citat illustrerar detta.  
 

Med du vet barnen dom kan inte filtra vad dom ska säga […] Min son är lite…har brunt 
hår. Dom sa till honom ”du duschar inte därför du är smutsig”. Jag vet inte. Ja. Men det är 
barn. Dom filtrar inte vad dom ska säga.   
 

Ett annat sätt deltagare möter gränser är att bli bemött med rädsla. Liknande rädsla beskrivs av 
deltagare i Sharif (2017, s. 133) och Hagström (2018, s. 177).  
 

Du vet, inte alla som är svenskar känner att dom trivs med oss eller är glad för oss. Dom 
känner sej rädd ibland. Du vet det hände med mej flera gånger. Jag vet inte varför. Varför 
känner du dej rädd? Kanske dom hatar oss. (Awad)  

 
Empirin visar att deltagare ser möjligheter till livslångt lärande och skolsystemets generösa tid 
men även utanförskap och gränser. Dessa gränser kan tolkas som tecken på vardagsrasism. 
Intervjuerna visar att deltagarna beskriver möjligheter i det nya systemet som framförallt 
handlar om flera chanser och utökade chanser till utbildning eller arbete. Flera deltagare pratar 
om svenska systemet som en till chans och att man alltid kan utbilda sig igen i Sverige i kontrast 
mot hemländerna där vuxnas lärande inte formas lika positivt.  
 

5.3. Övergången  
 
Frågeställningen som avsnittet ska besvara är: Hur värderas eller omvärderas den tidigare 
kunskapen i övergången till ett nytt skolsystem? För att få svar på hur deltagarna upplever 
och ser på övergången till ett nytt kunskapssystem har jag bett dem beskriva skillnader och 
likheter mellan hemlandets och Sveriges skolsystem. Jag har också frågat deltagarna hur 
skolan har värderat tidigare kunskap. Deltagarna har resonerat lite olika kring temat hur 
tidigare kunskap och förmågor har värderats i det nya skolsystemet. Jag har frågat om lärarna 
i Sverige vet vad de kan sedan tidigare. Agnes och Abdel tolkade frågan mer mot 
nivåplacering och att tidigare utbildning kartläggs för att hitta rätt nivå på lärandet i 
utbildningen. Även om tidigare utbildning som nivåplacering är ett intressant ämne i sig har 
jag här valt att låta sådana citat utgå eftersom jag snarare önskat söka ”djupet” av hur tidigare 
kunskap värderas eller omvärderas och hur det upplevs. I följande avsnitt finns därför bara 
citat ur intervjuer med Ayesha och Awad eftersom de pratade mycket om temat i våra 
intervjuer. De kategorier som jag utifrån analysen har tolkat illustreras av figuren nedan.  
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Figur 8 Beskrivningskategorier av kunskapsförhandlingen  

5.3.1. Förhandlingen av kunskap 
 
Figuren över deltagarnas uppfattningar över hur medhavd kunskap värderas är tänkt att 
tydliggöra att kunskap är ett begrepp i rörelse. Vad som anses vara kunskap i en kontext kan 
ses som okunskap i en annan. Jag låter Ayeshas citat inleda avsnittet.  
 

Ja, det här är en viktig punkt också. Jag vet inte varför de accepterar inte våra andra språk 
där. Här de fokuserar mycket på engelska mer än hos oss. När jag ha validerat min 
gymnasiebetyg jag fick inte engelska. Jag ska börja om hela engelska här jag vet inte varför. 
Och hos oss vi fokuserar mer på regler. Språket regler mer än språkets som man använder 
vardaglig liksom.  
 

Ayesha har studerat engelska i Syrien på både gymnasie- och högskolenivå. Men det engelska 
språket förlorar värde här vilket innebär att hennes studier går förlorade. Att det engelska 
språket förlorar sitt värde innebär att skolkarriären stoppas och tvingas upprepas (Hagström 
2018).  I Abdulla (2017, s. 73) resonerar en deltagare om Sveriges förutbestämda uppfattningar 
om att andra länder (mellanöstern) är mindre utvecklade och därför inte heller värderar 
människors kompetenser fullt ut. Kompetenserna förlorar värde vilket resulterar i att livet i det 
nya landet kan begränsas. Min tolkning är att Ayesha var kompetent som engelskspråkig i 
Syrien där hennes utbildning ansågs vara värdefull. I Sverige förlorar hon den språkliga 
professionen och en möjlig tolkning är att det beror på referensramarna. Jag tolkar det som att 
Syriens språkundervisning koncentrerar sig på språkets form och när det möter ett 
lärandesystem som koncentrerar sig på språkets funktion sker en kollision. Kunskap som istället 
värderas högt från Syrien verkar vara de naturvetenskapliga ämnena som följande citat visar.  
 

Men gymnasiet fick högre betyg här än det som jag har om jag ska jämföra det med Syrien. 
Jag hade inte så högt betyg i matte men här jag fick så högt matte. Kemi hade högt betyg 
där och här också. Fysik hade jag inte så högt där men jag har väldigt högt betyg i fysik 
här. Naturkunskap hade jag också här väldigt högt betyg, men inte där.  
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De naturvetenskapliga ämnena verkar vara eftertraktade från Syrien men inte språket. Detta kan 
motsättas till andras resultat (Hagström 2018) om att läsa in kunskaper på nytt. Ayeshas 
beskrivning menar jag får illustrerar hur kunskaper byter värde mellan länder och kontexter.  
 
Jag tolkar det som att Awad beskriver skolsystemet här som förenklat. Systemet varken lär 
honom eller barnet på samma nivå som i hemlandet. I Cederbergs (2006) studie har deltagarna 
beskrivit liknande resultat i dikotomier ”duktig där inte lika duktig här”. Att kunskapen på något 
sätt förloras visar även Hagström (2018). Det finns en risk att motivationen försvinner i 
samband med kunskaperna och att tilltron till systemet också försvinner när deltagare går från 
höga ambitioner i en kontext till att mötas av sänkta förväntningar i en annan. Vuxna deltagare 
upplever den här övergången i dubbel bemärkelse eftersom de möter skolan i egenskap av 
förälder och som elev. Citaten av Awad nedan får illustrera den här problematiken:  
 

Dom behöver mer och mer. Typ min pojke som gick till årkurs tre där i Irak sen han flyttade 
till Sverige jag vet att han var jätteduktig där och alla lärare till nu dom lära oss med prata 
vad har hänt han var jätteduktig? Och han är aktiv där och så men han flytta hit till Sverige 
katastrof. Han börja med skolan som heter [] och där lärde dom ingenting. Bara leker. Hur 
kan man göra balansera? 
 
Men det är inte bra i Sverige. Dom lär ingenting. Jag började prata engelska i årskurs tre, 
mycket engelska och matte och religion också. Jag kan allt i årskurs tre eller fyra och jag 
känner min religion och kan läsa koranen. Vad händer när ramadan kommer. Men här i 
Sverige känner jag som det inte är riktig skola dom lär. Dom lämnar barnen och gör vad 
som helst. Det är fel. Dom måste ha regler. Förstår du vad jag menar? Barnen måste läsa 
mycket och ge honom böcker som dom kan läsa hemma om matte, engelska, svenska eller 
något annat jag vet inte 
 

Skolsystemet är nytt för barnet och för föräldern som inte längre kan hjälpa barnet med läxor 
när språket och kontexten inte överensstämmer med tidigare erfarenheter. Även Cederbergs 
(2006, s. 122) resultat visar föräldrars avsaknad av förmåga att hjälpa till med studier. 
Föräldrarnas språkliga och pedagogiska kunskap förlorar värde och de kan inte guida sitt barn 
till rätt kunskap och pedagogik vilket då är upp till skolan. I Bunar (2015) berättar föräldrar om 
påverkade familjerelationer orsakade av oförmåga att inte kunna stötta sina med läxläsning. 
Föräldrar upplever bristande information om hur systemet fungerar (Bunar, 2015 s. 255) Awad 
beskriver nedan att skolan förklarar målen under exempelvis utvecklingssamtal men citatet 
illustrerar hur olika syner kan försvåra förutsättningarna.  
 

Ah han har ett mål och måste han nå det men inte än just nu. Okej hur kan han nå målet om 
han inte läser? Han behöver några böcker så vi kan hjälpa honom. Jag som har flyttat till 
Sverige, min pojke som har flyttat till Sverige jag vet inte hur man kan läsa. Jag vet inte 
vilket ämne som han studerar. Okej jag ska besöka biblioteket och hämta några böcker som 
sagor, han läser sen efter det vad ska vi göra? Jag vet inte?  

 
Awad ger utryck för en begränsad agens i sin föräldraroll där han inte kan åstadkomma 
stöttning barnets kunskapsutveckling.  
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6. Diskussion  
 

6.1. Resultatdiskussion och slutsatser  
 
Studien behandlar ett aktuellt ämne. Det svenska skolsystemet tar idag emot en stor andel 
nyanlända elever. Tidigare forskning och analyser visar olika orsaker till att elever som är 
nybörjare i skolsystemet möter hinder som resulterar i sämre skolresultat. För mig har det varit 
viktigt att lyssna på rösterna bakom statistiken och låta deras erfarenheter ta plats. Vilka 
erfarenheter tar deltagarna med sig hit? Vad möter de i det nya skolsystemet? Vad får kunskaper 
för betydelse här? Med studien har jag belyst och analyserat några vuxna deltagares olika 
upplevelser av övergången till ett nytt skolsystem och eventuella möjligheter och svårigheter 
som har mötts på vägen. Jag har belyst och analyserat hur det nya skolsystemet har värderat 
eller omvärderat tidigare kunskaper. För att teoretisera och diskutera resultatet använder jag 
mig av ett sociokulturella perspektiv. Frågeställningarna som gett riktning åt studien är: 
 

- Vad har deltagarna med sig för kunskapssyn? Vilka skillnader och likheter finns 
mellan synen på lärandet och läraren i hemlandet och i Sverige?  

- Vilka möjligheter och svårigheter möter deltagarna i det nya skolsystemet? 
- Hur värderas eller omvärderas den tidigare kunskapen i övergången till ett nytt 

skolsystem?   
 
Studiens deltagare bär med sig inlärd förståelse av kunskap och lärande. Tidigare erfarenheter 
av hur kunskap har formats av samhället, skolans undervisningskontext, lärarens sätt att vara 
och hur uppgifter har genomförts och bedömts påverkar mötet med ett nytt skolsystem. 
Deltagarna har erfarenheter av skolsystem som formar kunskap och lärande på ett sätt som 
skiljer sig från det svenska skolsystemet. Kunskapssynen bygger på ett auktoritärt skolsystem 
som betonar faktakunskap, memorering av kunskap och att återge vad läraren har överfört. 
Kunskap och lärande förutsätter disciplin och att kämpa hårt. I likhet med andra studier 
(Gustafsson, 2002; Carlson, 2002) förlorar medhavda erfarenheter agens i svensk skolkontext. 
De hinder som deltagarna möter menar jag är relaterade till att tidigare erfarenheter förlorar 
värde och att de erfarenheter som behövs för att lyckas i den nya skolan inte synliggörs eller 
kontextualiseras. Studiens resultat visar behovet av vuxenutbildning och vuxnas perspektiv på 
lärande då vuxenelever kan möta skolan i dubbel bemärkelse. Nyanlända vuxna kan möta 
skolan som både elev och som förälder. Läraren får därför en central betydelse för nyanlända 
vuxna och resultatet indikerar att läraren behöver visa större förståelse för medtagna 
erfarenheter av kunskaper. Resultatet visar vikten och betydelsen av det livslånga lärandet. 
Studiens deltagare bär med sig erfarenheter av att vara flerspråkiga och universitetsutbildade 
och kommer till skolkontexter och lärandesituationer där de är nybörjare vars kunskaper som 
har premierats och efterfrågats i hemlandet inte kan approprieras till den svenska skolkontexten. 
Man kan diskutera utifrån resultatet om det svenska skolsystemet fokuserar för lite på 
faktakunskap, vilket är min första och huvudsakliga slutsats. Om faktakunskaper och 
utantillförmågor är deltagarnas medhavda styrka och främsta erfarenhet av lärande behöver den 
nya skolkontexten anpassa sitt förhållningssätt (jmf Gustavsson 2002).  Läraren får en viktig 
roll i att både förmedla, undervisa och förhandla om kunskapssyner samt att aktivt konstruera 
situationer som gör det möjligt för nyanlända att utvecklas och delta med sin förförståelse. Det 
samma gäller för deltagarnas erfarenheter av skolboken som artefakt, vilket är min andra 
slutsats. I synnerhet behöver lågutbildade nyanlända elever möta en skolbok som initialt 
förmedlar ett replikativt lärande eftersom skolboken enligt deltagare förknippas med ett tydligt 
arbetssätt för lärande.  
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Ett perspektiv som pekas ut som problem är att nyanlända och utrikesfödda elever har svårt för 
självständighet och att ta eget ansvar (Carlson 2002). Uppfattningar som har framkommit i den 
här studiens resultat är att skolsystemet i Sverige fokuserar mycket på självständighetens värde. 
Resultatet visar tvetydighet. Utifrån resultatet men jag att eleverna har vana av eget ansvar och 
har förutsättningar i att kunna ta eget ansvar utifrån tidigare skolerfarenheter. Eleverna kan 
studera självständigt men det är inte rätt självständighet som efterfrågas och premieras i svensk 
skolkontext. I hemlandets skolkontext har deltagarna studerat självständigt eftersom avståndet 
till läraren där har varit stort. Problemet som uppstår här är att självständigheten har annan 
innebörd. Jag tolkar det vara en större svårighet med arbetsformer, sociala avstånd och osynlig 
bedömning. För att få nyanlända att lyckas bättre i skolan måste undervisningen precisera och 
diskutera kunskapens strukturer (Carlson, 2002) och förmedla samhällets synsätt och normer 
(Bunar, 2015) på sätt som erkänner tidigare erfarenheter för att undvika att effekten av 
integreringen blir omvänd (Abdullah, 2017; Zachrisson, 2014). Arbetsformerna behöver 
anpassas och bedömningen måste tydliggöras.  
 
Resultatet i studien visar även att nyanlända vuxna kan förlora det sociala kontaktnätet och kan 
uppleva sociala gränsdragningar. Deltagare beskriver att det är svårt att få svenska vänner som 
kan bygga sociala broar till samhället. När dessa sociala praktikergemenskaper uteblir får 
skolan och läraren en ännu mer central roll för det sociokulturella lärandet. Skolan kan inte 
ensamt bygga dessa broar utan är beroende av samverkan med flera aktörer och kanske även 
ideella krafter som tillsammans skapar verksamheter och situationer där nyanländas tidigare 
erfarenheter valideras och värdesätts.   
 
Jag skrev inledningsvis om skolproblem och skolframgång. Jag skrev att syftet med studien inte 
var att behandla dessa frågor utan att ge en bild av hur vuxna andraspråkselever beskriver sina 
skolerfarenheter. Bilden som framträder kan dock fungera som en förklaring till dessa frågor 
eftersom skolproblem kan förklaras utanför deltagarna själva och att istället hitta lösningar i 
systemet vilket även är studiens främsta ämnesdidaktiska bidrag till professionen.  
 
 

6.2. Avslutande kommentar  
 
Under arbetes gång har nya tanketrådar väckts. Framför allt sticker några frågor ut. En av 
studiens deltagare, Aysha, uppfattar att det är svårt för lärare att bedöma här. Vad kan det 
kopplas till? Är vårt bedömningssystem svårt även för lärare? Framför allt har två nya 
problemfåror tolkats.   
 

- Skillnader mellan privata och kommunala anordnare i bedömning  
- Djupgående studier om självständighetens värde  

 
Den här studien har haft ett fokus på upplevelser och erfarenheter av skilda skolsystem och vad 
det kan få för betydelse för lärandet. Ett område som jag menar fortfarande behöver fördjupas 
med etnografiska metoder som följer långsiktiga studier.  
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Bilaga 1: Informationsbrev om intervjustudie  
 
Information om undersökning som handlar om att vara ny i skolan i ett nytt land  
 
Undersökningens syfte  
Syftet med undersökningen är att beskriva hur vuxna andraspråksstudenter upplever den svenska skolan och 
det svenska skolsystemet. Undersökningen handlar om likheter och skillnader i syn på kunskap, bedömning 
och betyg och riktar sig därför specifikt till personer som har gått i skolan i något annat land innan de kom 
till Sverige. Informationen du lämnar kan ge oss lärare viktig kunskap. Du har fått det här brevet eftersom 
jag tror att just du kan bidra med viktig information.  
 
Så här görs undersökningen:  
I undersökningen deltar ca 5-6 personer. Om du vill delta i undersökningen så träffas du och jag en dag som 
passar oss båda och gör en intervju där du får berätta om dina upplevelser. Du måste inte prata svenska under 
intervjun utan kan använda engelska om det blir svårt med orden. Men det kan också vara ett bra tillfälle för 
dig att få träna svenska utanför klassrummet och få prata om viktiga ämnen. Intervjun tar uppskattningsvis 
30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in men det är inga utomstående som kommer att få lyssna på 
intervjun efteråt. Se mer information i punkterna nedan:  
 

• All information som du ger kommer att behandlas säkert. Det betyder att informationen kommer 
att vara inlåst så att ingen obehörig kommer att läsa den 

• När resultatet av informationen du gett ska redovisas är dina uppgifter kodifierade. Det betyder 
att ditt riktiga namn eller andra avslöjande uppgifter aldrig kommer att användas 

• Resultatet ska bli till en uppsats och kommer att presenteras muntligt för andra studenter på 
lärarprogrammet och skriftligt i ett examensarbete 

• När uppsatsen är färdig och godkänd kommer den att finnas i en 1databas, men dina uppgifter är 
fortfarande kodifierade  

• Både inspelningar och anteckningar från intervjun kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd  
• Du kommer ha möjlighet att ta del av uppsatsen genom att få en kopia när den är färdig 
• Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Undervisningen påverkas inte om du medverkar i studien eller inte!  
• Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna  

 
Avslutande information 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
Falun 2019-04-08 
Tove Paqualin, student,  h05tovpa@du.se, 076-8398468  
Maria Rydell, handledare, mrl@du.se  
 

1 Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. 
Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om 
hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, 
samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till 
Högskolans dataskyddsombud.  
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 Bilaga 2: Medgivandeblankett  
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning: 
 
(Läs först igenom hela informationsbrevet innan du svarar ja eller nej) 
 
Vill du delta i en undersökning som handlar om dina upplevelser av att vara ny i skolan i ett nytt land? 
 
Jag samtycker till att Tove Paqualin får spela in en intervju med mig:    
 
 
Ja  
 
 
Nej  
 
 
Namnteckning  _________________________________________ 

Namnförtydligande ______________________________________ 

Ort  __________________________________________________ 

Datum ________________________________________________ 
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Bilaga 3: Frågeguide  
 
Intervjuguide 
 
Hej. Har du en bra dag? Tack för att du ställer upp. Är du redo? Först ska jag fråga några 
frågor om din bakgrund bara. Jag ska mest lyssna så får du mest prata.  
 
Bakgrundsfrågor  
Hur gammal är du? Var kommer du ifrån?  
I vilka skolor har du gått i hemlandet?  
I vilka skolor har du gått i Sverige?  
 
Frågor om skolan i hemlandet    
Berätta lite hur det var att gå i skolan i hemlandet   
Vad hade du för relation till lärarna?  
Vilka kunskaper var viktiga? Hur visste du det? 
När bedömde läraren dina kunskaper? Och hur? 
 
Frågor om skolan i Sverige  
Berätta lite hur det är att gå i skolan i Sverige  
Vad har du för relation till lärarna?  
Vilka kunskaper är viktiga? Hur vet du det? 
När bedömer läraren dina kunskaper? Och hur? 
Vet dina lärare i Sverige vad du kan sedan tidigare? Är det viktigt? Varför? Varför inte? 
Hur har skolan i Sverige värderat dina tidigare kunskaper? 
 
Frågor om skillnader och likheter  
Vad är mest olika mellan skolan i hemlandet och skolan i Sverige? 
Finns det några skillnader mellan hur bedömning och betyg fungerar i hemlandet och i 
Sverige? 
Finns det likheter mellan skolan i hemlandet och skolan i Sverige? 
Är det någon skillnad i betygen du uppnådde i hemlandet och betygen du uppnår i Sverige? 
Hur känns det i sådana fall? 
Var det svårt att få ett högt betyg i hemlandet?  
Var det svårt att få ett högt betyg i Sverige?  
 
Då, nu sen  
Nu har vi pratat en stund om skolan i hemlandet och skolan i Sverige. Vi har pratat allmänt 
om skolorna och pratat lite om skillnader och olikheter. Hur upplever/upplevde du det att vara 
ny elev i en ny skola i ett nytt land?  Vad är/var svårt, vad är/var lätt osv? 
Vad vill du göra i framtiden? 
 
Vill du tillägga något viktigt som jag inte har frågat om? 
 
Då vill jag tacka så mycket för intervjun!  
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