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Sammanfattning 

I den här studien undersöks hur vägledning av nyanlända elever på grundskolan går till utifrån 

ett vägledarperspektiv. Undersökningen är förlagd till grundskolor i Stockholms stad som har 

förberedelseklasser på högstadienivå. Genom en kvalitativ metod har studie- och yrkesvägledare 

intervjuats om arbetssätt, syn på användande av tolk vid samtal och hur de själva ser på sina 

styrkor och svagheter som vägledare. Resultatet visar att i de flesta fall blir det samtal som är 

baserade på information istället för vägledning. Informationen handlar om IVIK och vägen dit. 

Vägledarna upplever att det finns svårigheter i samtalen som kan handla om okunskap om olika 

kulturer och om vägledarens egna fördomar. Resultatet visar dock att vägledarna anser sig ha 

många av de egenskaper som de tycker att en vägledare ska ha i samtal med nyanlända elever. 

Det är bland annat empati, vara bra på att lyssna och ha förmågan att visa respekt för alla elever 

oavsett bakgrund.  
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Abstract 
 

This study investigates how counseling of newly arrived immigrants in the 8th and 9th grade is 

working. The study is made from the counselor’s perspective and is taking place in schools in 

the city of Stockholm that have preparation classes in 8th and 9th grade. It uses a qualitative 

method where counselors have been interviewed about their way of work, view upon working 

with interpreters and also how they look at their own advantages and disadvantages as a 

counselor. The results show that the meetings between counselor and pupil mostly consist of 

information rather than counseling. The information is about IVIK (Introduction course for 

immigrants) and how to get there. The counselors feel that there are difficulties in the 

counseling that is about ignorance regarding other cultures and about the counselor’s own 

prejudice. The results show that the counselors feel that they have most of the features that they 

feel a counselor should have when counseling newly arrived pupils. Among them are empathy, 

listening skills and the ability to show respect to pupils regardless of background. 
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1. INLEDNING 

Att vägleda unga med en annan etnisk bakgrund handlar om kulturmöten, språk 

och kommunikation. Om att förstå och bli förstådd. Om att begripa sig på den ungas 

verklighet i flera kulturer. Om att förstå familjens resurser och syn på utbildning 

och framtid. Om att vara klar och tydlig om krav och möjligheter inom utbildning 

och arbete och om att vara en trovärdig och engagerad del av den unges nätverk  

- Lone Mølholm, vägledare för tvåspråkiga i Köpenhamn 

(Gränslös vägledning – en dansk-svensk publikation om 

vägledning i ett internationellt perspektiv  2007:25) 

 

1.1 Val av problemområde 

Varje år kommer ett stort antal elever från andra länder till den svenska skolan. Dessa elever har 

inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på 

olika villkor och under olika förhållanden. Deras tidigare upplevelser i hemlandet skiljer sig åt. 

En del elever har tidigare studievana, medan andra aldrig haft en möjlighet att gå i skolan. 

Oavsett barnens tidigare erfarenheter, har flertalet liten, om ens någon, erfarenhet av det svenska 

språket (Blob, 2004). De flesta elever som nyligen anlänt till Sverige
1
 i grundskoleålder placeras 

i förberedelseklasser. En förberedelseklass är en: 

 grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och grundläggande 

svenskundervisning (Skolverket, 2008a). 

Vi lever i dag i ett mångkulturellt och fleretniskt samhälle och möter ständigt människor från 

andra länder och kulturer. Skolans viktigaste uppgift är att tillgodose alla, oavsett bakgrund, en 

likvärdig utbildning.  Utbildningen ska ligga till grund för elevens framtid. Den förre 

skolministern Ibrahim Baylan sa i en intervju (Bohman Brozin, 2006) att ”invandringen är den 

svenska skolans akilleshäl”. Han pekar på minskade resurser till modersmålsundervisning, 

kvalitetsbrister i svenska som andraspråk och svenska för invandrare (SFI) och en ökande 

segregering. De nyanlända eleverna har svårast att nå grundskolans mål och för dessa elever 

behövs särskilda insatser menar han. Vi anser att det bör ställas högre krav på skolorna gällande 

mottagandet av nyanlända elever. Varje skola bör ha riktlinjer för hur dessa elever tas om hand 

och att skolorna börjar anpassa sig mer till flerspråkiga elever. 2008 kom Skolverkets rapport 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever och Skolverkets förhoppning är att den ska 

användas som stöd i planering och genomförande av utbildning för nyanlända elever. De vill att 

                                                      

1 Fortsättningsvis i studien kommer ”nyanlända elever” att användas som begrepp för elever som 

börjar i svenska grundskola 0- ca 3 år efter sin ankomst till Sverige. 
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utbildningen av nyanlända elever ska leda till att ”de rustas väl för framtiden oavsett om de 

kommer att stanna i Sverige eller ej” (2008a:1). Allt fler elever har utländsk bakgrund vilket 

ställer andra krav på studie- och yrkesvägledningen. Det kan handla om att information om 

gymnasievalet finns tillgänglig på fler språk än svenska. Det kan även handla om 

medvetenheten om att olika yrken värderas olika i olika kulturer och att det kanske inte är 

självklart i alla kulturer att unga bestämmer sina yrkesval själva.  

2005 gav Skolverket ut rapporten Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen inom det 

offentliga skolväsendet. Den beskriver omfattning, inriktning och utformning av studie- och 

yrkesvägledning i kommunerna. Rapporten är tänkt att ge en bild av studie- och 

yrkesvägledningens resurser, vägledarnas arbetsvillkor samt elevernas förväntningar och 

erfarenheter. Studien visar att endast 24 kommuner uppger att de har översatt information om 

gymnasievalet till andra språk. Drygt 60 procent använder tolk för att informera om elevernas 

val till gymnasiet och på många skolor är det modersmålslärare som tolkar. 

I mars 2009 gav Skolverket ut Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering 

som togs fram bland annat med anledning av de brister som framkom i utvärderingen från 2005. 

I dessa allmänna råd finns inget utrymme för studie- och yrkesvägledning av nyanlända elever 

eller elever med utländsk bakgrund. Den enda yttringen lyder: 

Arbetet med studie- och yrkesorientering ska enligt läroplanerna bidra till att motverka 

sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller 

kulturell bakgrund (2009:14) 

Därmed anser vi att det även bör finnas tydliga riktlinjer för studie- och yrkesvägledning av 

nyanlända elever som kan verka som stöd för studie- och yrkesvägledare i dennes möte med en 

nyanländ elev. Även i forskningssamhället har man funderat kring denna problematik. Dresch 

och Lovén menar att: 

Den ökande andelen elever med annat modersmål än svenska har inneburit nya 

problemställningar och arbetssätt för vägledarna (Dresch och Lovén, 2003:12). 

Ett liknande synsätt beskrivs av Peavy: 

Under de senaste åren har det blivit nödvändigt att ägna stor uppmärksamhet åt 

kulturtillhörighetens roll inom vägledningsprocessen. På många håll i världen har strömmar 

av människor korsat nationsgränserna, antingen som invandrare eller flyktingar. Den 

kulturblandning och diversifiering som följer av det ställer nya krav på vägledaryrket 

(Konstruktivistisk vägledning – teori och metod 2000:142). 

I ett vägledningssamtal är språket det viktigaste kommunikationsmedlet, menar vi, men 

kommunikation kan även handla om icke verbal kommunikation. Vi tänker oss det skulle kunna 

vara kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och tonfall. Lindh menar att vägledning förutsätter 

kommunikation och ansvaret ligger hos vägledaren att skapa en fruktbar kommunikation. Fem 

grunddrag kan urskiljas i bra kommunikation ”syfte, klarhet, öppenhet, en mångfald av metoder 

samt det allra betydelsefullaste, empati” (1988:50). 

Maltén menar att en kommunikationsstruktur bör innehålla en logisk uppbyggnad av samspelet, 

en taktik där man ”ger och tar” och  

(…)ett genomtänkt förhållningssätt med en människosyn som uppmuntrar samtalspartnerns 

initiativförmåga och självständiga ansvarstagande. (1998:68)  
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Med utgångspunkt från detta menar vi att det vore intressant att belysa kommunikationen i 

vägledningssamtal mellan studie- och yrkesvägledare och nyanlända elever. Finns det möjlighet 

att skapa samtal där Lindhs fem grunddrag för en god kommunikation finns med?  

1.2 Förförståelse 

Vi som forskare har med oss vissa ”socialt grundade fördomar” (Holme & Solvang, 1997) och 

förutfattade meningar. Dessa kommer i viss mån att påverka vårt förhållningssätt och således 

även det sätt vi ämnar gå tillväga för att genomföra denna undersökning. Under vår tid på 

studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi tillgodogjort oss kunskaper genom litteraturstudier, 

föreläsningar, studiebesök och praktikperioder och detta har bildat en förståelse för studie- och 

yrkesvägledningens funktion och betydelse. Vi har via praktikperioden fått en inblick i hur man 

arbetar med elever i förberedelseklass, men samtidigt sett hur det uppfattas som svårt att 

vägleda dessa elever. Det mångkulturella samhälle vi lever i idag gör att studie- och 

yrkesvägledningen bör belysas ur ett mångkulturellt perspektiv. Vi vet att det finns många 

elever i grundskolan idag som talar lite eller ingen svenska alls, beroende på hur länge de varit i 

Sverige. Vi tror att många studie- och yrkesvägledare som möter nyanlända elever på 

grundskolan känner sig vilsna och är i behov av råd och stöd. Den vilsenheten kan handla om 

funderingar kring huruvida budskapet går fram, om man tolkar det klienten säger på ett korrekt 

sätt eller ifall man, trots språksvårigheter, gör ett bra jobb. Vi har själva mött studie- och 

yrkesvägledare som funnit svårigheter i att vägleda i samtal där de känner att språkkunskaperna 

inte räcker till. Dessutom tänker vi som blivande studie- och yrkesvägledare att vi högst troligen 

kommer att möta nyanlända elever i vår vägledning och med detta i åtanke är det här en viktig 

undersökning, inte bara för oss utan för alla verksamma och blivande studie- och 

yrkesvägledare. 

1.3 Begrepp 

Grundskola: I studien avses de grundskolor som har årskurs 7-9. 

Språksvårigheter: Avses här ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, därmed vad den 

berörda studie- och yrkesvägledaren uppfattar som språksvårigheter. 

Förberedelseklass: Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och 

grundläggande svenskundervisning. Målet med förberedelseklassen är att eleven så småningom 

ska integreras i vanlig klass. 

Nyanländ: Begrepp för elever som börjar i svenska grundskola 0- ca 3 år efter sin ankomst till 

Sverige. 

Mångkulturell: Termen mångkultur används i studien för att beskriva samhällen som bär 

inslag av eller innefattar många olika kulturer, exempelvis på grund av immigration. 

Verbal kommunikation: Kommunikation där språket är det huvudsakliga. 

Icke verbal kommunikation: T.ex. kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och tonfall. 

IVIK: Individuella programmets introduktionskurser för invandrare 

PRIVIK: Programinriktade individuella programmets introduktionskurser för invandrare. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Immigration
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1.4 Syfte 

Vi vill undersöka hur studie- och yrkesvägledare kommunicerar med nyanlända elever i 

vägledningssamtal där studie- och yrkesvägledaren upplever språksvårigheter, men även vad 

studie- och yrkesvägledarna själva anser att behövs i dessa möten samt vad de själva har för 

styrkor och svagheter. Syftet innefattar även att titta på hur ett samtal går till när man använder 

sig av tolk. 

Med kommunikation avses både verbal och icke verbal kommunikation. 

Med vägledningssamtal menar vi de samtal som handlar om studie- och yrkesval. 

 

2. BAKGRUND 

Under den här rubriken presenteras ett urval av litteratur som belyser problemområdet 

samt är viktig för läsaren att ha som bakgrund. 

2.1 Forskningsanknytning  

2.1.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen har främst genomförts i den kurslitteratur från Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet som behandlar etnicitet, väglednings- och samtalsmodeller, 

kommunikationsteorier och karriärteorier. Sökning har även skett på internet via Google
2
 och 

LIBRIS
3
. Äldre examensarbetens referenslistor har använts som inspiration till relevant 

litteratur för denna studie. 

2.1.2 Nyanländas skolsituation 

Barn som kommer nyanlända till den svenska grundskolan placeras ofta i en förberedelseklass. 

Syftet med förberedelseklassen är i första hand att eleven ska lära sig det svenska språket och så 

småningom integreras i vanlig klass. Föräldrar till nyanlända elever är oroliga att över att barnen 

i förberedelseklasser träffar för få svenska elever och därmed minska sina möjligheter att 

utveckla det svenska språket. Ur ett annat perspektiv försvårar förberedelseklasserna också för 

övrig personal på skolan att få den mångkulturella kompetens som det innebär att ansvara för 

eleverna (Myndigheten för Skolutveckling, 2005). Å andra sidan får eleverna i 

förberedelseklasserna ett stöd som de annars inte skulle kunna få i vanlig klass. 

                                                      

2 http://www.google.se/webhp?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF- 8 (2009-03-24) 

3 http://libris.kb.se (2009-03-24) 

http://www.google.se/webhp?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-%208
http://libris.kb.se/
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Förberedelseklasserna består av små grupper och stödet och engagemanget från lärarna är ofta 

stort.   

Hur länge eleverna går kvar i förberedelseklasserna skiljer sig markant. Detta beror delvis på att 

eleverna har olika bakgrund och den tidigare kunskapen och skolerfarenheten skiljer sig åt. Det 

beror även ibland på att den ordinarie klassen inte ”känner sig redo” att ta emot några nya 

elever. Det kan bero på att klassens storlek eller den aktuella elevens skolnivå (Blob, 2004). 

Under juni 2009 kommer Skolinspektionen att redovisa sin kvalitetsgranskning av nyanlända 

elevers kunskapsutveckling. Inspektioner som genomförts har visat att de nyanlända eleverna 

inte alltid får en utbildning som är likvärdig eller anpassad till elevens individuella behov.
4
 

 

2.1.2 Modersmål och det svenska språket 

”Är språk en förutsättning för relationer eller utvecklas språket genom relationer?” 

(Myndigheten för Skolutveckling, 2005:50).  

 

Ungefär 14 procent av de elever som lämnade grundskolan år 2007 hade utländsk bakgrund 

(Skolverket, 2008b). En övervägande del av grundskolorna idag har elever som har rätt till 

undervisning i modersmål och som kanske är i behov av andraspråksundervisning i svenska.  

Erfarenheter från skolan i Sverige visar att det brukar ta 1-2 år för nyanlända elever att nå 

en sådan nivå i svenska att de kan kommunicera med kamrater och i någon utsträckning 

följa med i undervisningen (Myndigheten för Skolutveckling, 2006:11). 

Med vissa undantag så brukar det ta 5-6 år för nyanlända tills de kan svenska lika bra som de 

elever som har svenska som modersmål. Har man i sitt hemland varit med om krig eller andra 

traumatiska händelser kan det vara svårt att lära sig något nytt (Ibid.).  

Enligt Grundskoleförordningen så har en elev rätt till modersmålsundervisning ifall ena eller 

båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska (1994). Detta gäller ifall eleven har 

grundläggande kunskaper i språket och att eleven önskar få denna undervisning. Det finns 

nationella kursplaner för modersmålsundervisningen och betygen i modersmål har samma 

meritvärde när eleven söker till gymnasiet som betygen i andra ämnen. 

Undervisningen syftar till att hjälpa eleven att uppnå en språkfärdighet i modersmålet som 

gör det möjligt att använda det även som vuxen vid fortsatta studier och i yrkesliv i Sverige 

eller i andra länder (Myndigheten för Skolutveckling, 2006:12). 

 

Svenska som andraspråk (SVA) 

Undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas, om det behövs, till elever som har ett 

annat modersmål än svenska (Ibid.). Detta ska även ordnas för invandrade elever som har 

                                                      

4 Nyanlända elever. Pågående kvalitetsgranskningar. 

http://www.skolinspektionen.se/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-

kvaliteten/Nyanlanda-elever/ (2009-04-07) 

http://www.skolinspektionen.se/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Nyanlanda-elever/
http://www.skolinspektionen.se/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Nyanlanda-elever/
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svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Undervisning i svenska som 

andraspråk sker istället för undervisning i svenska
5
. De flesta som deltar i svenska som 

andraspråk är födda utomlands (Skolverket, 2008b). 

 

Språkutveckling 

Barn kan lära sig två språk samtidigt. Har barnet utvecklat ett begreppsförråd på ett språk, går 

utvecklingen av det nya språket ut på att lära sig redan kända begrepp fast på ett annat språk. 

Skulle barnet avbryta sin modersmålsinlärning tar det lång tid att lära sig det nya språket 

eftersom hon måste utveckla begreppsförråd och lära sig språket samtidigt (Parszyk, 2002). 

Större möjligheter för modersmålsundervisning är viktigt såväl som ämnesundervisning på 

elevernas modersmål. Detta för att undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 

påverkar elevernas resultat på ett positivt sätt (Myndigheten för Skolutveckling, 2005). 

Viktigast för att få bra resultat i skolan är att eleverna får utveckla sitt tänkande och lärande på 

sitt modersmål samtidigt som de parallellt lär sig sitt andraspråk. I Vid sidan av eller mitt i? 

(2005) beskrivs att ett sätt att snabba på kunskaps- och språkutvecklingen hos elever är att 

blanda elever från olika språkbakgrunder. Det kan handla om att elever med annat modersmål 

än svenska studerar tillsammans med elever med svenska som modersmål, men med anpassat 

stöd. Däremot sätts till en början inte nyanlända elever i en klass tillsammans med svenska 

elever, tvärtom, de separeras inledningsvis från de svenska eleverna. Anledningen till detta är, 

motsägelsefullt i jämförelse vad språkforskningen har kommit fram till, att effektivisera 

språkutvecklingen. 

 

2.1.3 Kommunikation 

Kommunikation kan ses som ett samspel mellan två människor, en sändare och en mottagare 

(Maltén, 1998). Sändaren ”kodar” sitt meddelande innan det sänds över till mottagaren som i sin 

tur tolkar budskapet innan han eller hon tar emot det. Kodningen och tolkningen kan ses som 

filter. 

 

 

Figur 1: Malténs modell för kommunikation där S står för sändare och M för mottagare (1998:13). 

                                               

                                                      

5 Dock kan svenska som andraspråk anordnas som ”elevens val”. 
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Kodningen kan påverkas av sändarens personlighet, tidigare erfarenheter, humör, 

självuppfattning, attityder, fördomar och förutfattade meningar. Mottagarens tolkning kan 

påverkas av liknande faktorer.  

”Vägledning förutsätter kommunikation” menar Lindh (1988:50). En studie- och 

yrkesvägledare behöver vissa kommunikationsfärdigheter och syftet bör vara att vägledare och 

klient ska förstå varandra. Vägledaren ska använda ett lättförståeligt och tydligt språk och 

språket måste anpassas efter klienten.  

Kommunikationen handlar såväl som det talade språket som om den icke-verbala 

kommunikationen. Icke-verbal kommunikation inom vägledning kan handla om att man tar i 

hand när man hälsar, närheten (människors revir) – hur nära man kan sitta varandra, tonfall och 

röstläge och kroppshållning, mimik och gester. Som komplement till det talade språket kan 

vägledaren i samtalet använda sig av bilder, diagram, teckningar, samtalskort m.m. Det kan 

finnas kulturella skillnader när det gäller normer och värderingar och icke-verbal 

kommunikation som ögonkontakt, sätt att uttrycka sig och tystnad (Hägg & Kuoppa, 1997). 

Problem kan uppstå när man inte känner till ”normen” och vad som betraktas som normalt 

(Wellros, 1998). Det brukar rekommenderas att man ska ”ta seden dit man kommer” vilket kan 

vara svårt om man inte känner till de seder och normer som gäller. Här uppstår det som kallas 

”kulturchock” och det kan beskrivas genom följande rader: 

Man känner att man ständigt misslyckas i sin kommunikation, både verbalt och icke-verbalt, 

men man kan inte göra något åt det. När man vill vara artig verkar man insmickrande eller 

påflugen. När man skämtar skrattar ingen. När man menar allvar framstår man som rolig. 

När man försöker uttrycka sina känslor framstår man som patetisk eller överdrivet dramatisk 

(Ibid., 46). 

Genom att, som studie- och yrkesvägledare, vara öppen för och medveten om icke-verbal 

kommunikation kan han eller hon få viss hjälp med att förstå klientens berättelse.  

 

2.1.4 Det professionella samtalet och vägledningsprocessen 

Tidigare forskning om det professionella samtalet har gjorts av bland annat Lindh som menar 

att: 

Samtalen bör tillgodose individens behov av att göra medvetna och väl underbyggda val 

samtidigt som de bidrar till att stärka individens självuppfattning (1997:23). 

Vidare beskriver Lindh vägledningssamtalet som ”ett formande där olika påverkansfaktorer 

spelar in” (1997:38). Sådana påverkansfaktorer kan handla om vägledarens och klientens 

förväntningar, syften och kommunikativa kompetenser
6
. Både studie- och yrkesvägledaren och 

klienten påverkas av klassbakgrund, kön, etnisk och kulturell bakgrund. Samtalet ses som en 

pedagogisk situation som begränsas av den yttre kontexten. Med yttre kontext avser Lindh 

lagar, utbildningssystem, arbetsmarknad, tidsramar etc.  

                                                      

6 Med kommunikativa kompetenser menar Lindh ”förmågan att i en samtalssituation uppfatta och 

förstå innebörden i det som yttras/ageras och förmågan att uttrycka sina avsikter så att de av 

motparten uppfattas som de var menade” (1997:155). 
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Hägg och Kuoppa (1997) beskriver en vägledningsmodell med tre faser (enligt figur 2). I 

samtliga faser är det klienten som är i fokus.  

 

 

Fas 1                                  Fas 2                    Fas 3 

 

Klargöra situationen 

ur klientens perspektiv 

 

 

o Vidga perspektiv 

o Sätta upp mål 

 

 

o Göra en handlingsplan 

o Ge stöd för 

genomförande 

o Utvärdera 

 

Figur 2: Hägg och Kuoppas samtalsmodell med tre faser (1997:33) 

 

Författarna menar att språket i Fas 1 ska anpassas efter klienten. Det professionella lyssnandet 

har en central roll i den första fasen och samtalsledaren ställer öppna frågor som klienten får tid 

att svara på. Det professionella lyssnandet kan beskrivas som olika redskap, bland andra: 

ögonkontakt, en hållning som visar lugn och koncentration, visa att man lyssnar genom 

nickningar, mimik och småljud (såsom ’mm’), omformuleringar och sammanfattningar av det 

som klienten har berättat. Studie- och yrkesvägledaren, som är den som leder samtalet, avslutar 

den första fasen med en sammanfattning av klientens beskrivning av sin situation. Detta för att 

ge klienten en chans att godkänna studie- och yrkesvägledarens version. 

I den andra fasen vill samtalsledaren försöka att vidga klientens perspektiv och sätta upp mål. 

Syftet är att få klienten att handskas med sitt ”problem” och samtidigt se till att det inte är 

studie- och yrkesvägledaren som fattar beslut åt klienten.  

I den avslutande fasen handlar det om att göra en handlingsplan över de mål som har satts upp i 

fas 2.  

 

2.1.5 Konstruktivistisk vägledning 

Den här modellen för vägledning, som ibland även kallas sociodynamisk vägledning, skapades 

av den kanadensiske vägledaren R. Vance Peavy. Det konstruktivistiska tänkandet är mer 

inriktat på att skapa förändring hellre än att använda sig av bestämda metoder. Det handlar om 

att beskriva, inte om att förklara och om att se på frågan som viktigare än svaret. Peavy menar 

att svar har en förmåga att stänga ute alternativ och förvandla frågeställningar till slutsatser 

(Peavy, 2000). Förhållningssättet präglas av öppenhet, empati, hänsyn och fokus på lösningar 

istället för på problem. I konstruktivistisk vägledning ser man till klientens hela livssituation 

och klienten ses som expert på sitt eget liv. Vägledarens roll blir således att acceptera klientens 

uppfattning och bortse från sina egna värderingar. Vägledningssamtalen bör först och främst 

fokusera på klientens livserfarenhet och se på de personliga och privata aspekterna av klientens 

situation som något viktigt. 

Kulturcentrerad vägledning 

Inom den konstruktivistiska vägledningen ses språket som ett viktigt redskap och människans 

berättelse är ett verktyg för problemlösning. När en vägledare och en klient möts blir 

kommunikationen bara meningsfull om de är överens om och kan förstå varandras kulturer. 

Missförstånd kan lätt uppstå när vägledaren och klienten kommer från olika kulturer eftersom 
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kommunikationsmönstren kan se olika ut hos de båda. Detta i sin tur kan leda till en brist på 

tillit till varandra. En vägledare som arbetar med klienter från andra kulturer måste ha ”kulturell 

empati” (2000:143). Det betyder att vägledaren bör känna till det grundläggande i den andra 

personens kultur, såsom mat, klädsel, seder, ritualer och könsroller. Peavy förklarar att vid 

vägledning av personer med annan kulturell bakgrund är det viktigt att: 

 Let the other teach you important communication details about his or her culture 

 Show an active interest in the other’s customs, ceremonies, world-views, foods, 

music and other culture-carrying messages 

 Actively seek knowledge about the other’s family and community (Peavy 1999b:21). 

När studie- och yrkesvägledare träffar klienter med annan kulturell bakgrund anser de att de 

olika språken är oförenliga (Peavy 1999a). Detta må vara sant, men det som verkligen är ett 

problem är att de olika kulturerna är oförenliga eftersom vägledares kunskaper om olika kulturer 

ofta är liten. Ibland kan klienter med utländsk bakgrund ha negativa erfarenheter av auktoritära, 

inklusive vägledare. Därför är det viktigt för vägledaren att tydligt förklara syftet med 

vägledningssamtalet och vilken roll man som vägledare har. 

I konstruktivistisk vägledning anses det viktigt att klienten och vägledaren har ett gemensamt 

språk (Johansson, Ståhl & Koivumäki, 2005). Om det finns någon risk för missförstånd ska en 

tolk användas. 

Peavy tar upp begreppen individualism och kollektivism som en del av den kulturcentrerade 

vägledningen. Kanske kommer vägledaren från en kultur som hyllar individualism, medan det i 

många kulturer anses vara viktigare med det kollektiva. I en vägledningssituation kan man 

uppleva det som att det är individen som fattar besluten, trots att det är deras familjer som 

kollektivt fattar de viktiga besluten (2000). 

 

2.1.6  Mångkulturell vägledning  

Andelen invånare i Sverige som har annat modersmål än svenska har ökat. Det är idag 

oundvikligt att möta andra kulturer i sitt arbete. Under en 40-årsperiod har Sverige utvecklats 

till ett mångkulturellt samhälle (Dresch & Lovén, 2003).  

Barn och ungdomar med etniska och kulturella rötter utanför Sverige finns i stort sett i varje 

klassrum och utgör i vissa skolor det dominerande elevunderlaget (2003:14). 

Vidare menar författarna att dessa elever behöver ”bekräftelse och motivationsskapande 

insatser” (2003:14) och får de inte stöd och hjälp under sin skoltid riskerar de att hamna utanför 

arbetsmarknaden. 

Vägledning
7
 bör ses som en process av mellanmänsklig växelverkan och kommunikation. För 

att en effektiv vägledning ska råda, bör vägledaren och klienten kunna, på ett rätt och riktigt 

sätt, båda ge och ta emot verbal och icke-verbal information. Vid språksvårigheter uppstår det 

ibland missförstånd som kan leda till främlingskap och brist på tillit gentemot vägledaren (Sue 

                                                      

7 Vi har översatt ordet ”counseling” till vägledning, trots att vi är medvetna om att ordet i Amerika 

och Kanada innefattar mer än bara studie- och yrkesvägledning. 
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& Sue, 1977, Launikari, 2005).  Både vägledaren och klienten måste vara på sin vakt för att 

undvika missuppfattningar och feltolkningar.  

En mångkulturellt kompetent vägledare
8
 är medveten om sina förutfattade meningar, 

värderingar och fördomar, kan förstå synen på omvärlden hos en klient från en annan kulturell 

bakgrund och utvecklar passande sätt och tekniker att arbeta (Sue, Arredondo & McDavis, 

1992).  

Launikari talar om interkulturell kommunikation och beskriver detta som: ”face-to-face 

interaction between people whose cultures are significantly different from one another” 

(2005:152). Vissa faktorer är nödvändiga för interkulturell kommunikation, såsom språk, icke-

verbal kommunikation, sätt att kommunicera, värderingar och antaganden. Det betyder inte att 

vägledaren ska sträva efter att ta reda på så mycket fakta som möjligt om olika kulturer, utan att 

denne är medveten om kulturens, både den egna och klientens, inverkan på oss. 

Majoriteten av alla som arbetar inom studie- och yrkesvägledning upplever att de saknar 

utbildning inom mångkulturella frågor och detta är en stor utmaning till alla dem som utbildar 

studie- och yrkesvägledare (Launikari, 2005).  

Brown menar att individens studie- och yrkesval grundar sig på personens olika värderingar 

(values) (2002). Det handlar om individuella värderingar, yrkesvärderingar samt kulturella 

värderingar. Yrkesvalen påverkas av individens kulturella förutsättningar, som till exempel 

värderingar hemifrån och från arbetsplatser och från den kulturella bakgrunden. De kulturella 

värderingarna kan handla om tro, traditioner, normer inom familjen och hur relationen ser ut 

med andra från samma kultur. Brown menar att värderingar är viktiga i alla former av 

beslutsfattande, men när det kommer till att fatta beslut som rör yrkesval är det främst kulturella 

värderingar och värderingar om yrken som spelar in. Det är viktigt för individen att vara 

medveten om sin kulturella bakgrund och tillhörighet när det kommer till studie- och yrkesval 

likväl som att kunna känna sig tillfreds med sitt yrkesliv.  

Sawyer har intervjuat vägledare om deras syn på etnicitet i övergången från grundskolan till 

gymnasiet (2006). Hon menar att det är stora skillnader i upplägget av studie- och 

yrkesvägledningen, vilket tyder på att likvärdighet inte uppnås i vägledningen. Vissa skolor 

visade på en integrerad studie- och yrkesvägledarverksamhet där samtliga i skolan var 

inblandade, medan andra menade att tidsbristen gjorde att de knappt hann träffa alla elever för 

vägledningssamtal och att samtalen blev mer informativa än vägledande. Två studie- och 

yrkesvägledare som Sawyer intervjuat betonar vikten av den kuratoriska rollen i vägledningen 

och menar att elever med utländsk bakgrund är i behov av denna. De beskriver även att elever 

med utländsk bakgrund ofta har behov att tala om sina erfarenheter. Det kan handla om att de 

varit med om traumatiska händelser i sina hemländer eller om hur de upplever sin livssituation i 

Sverige.  

 

Hinder 

Enligt Sawyer (2006) kan studie- och yrkesvägledaren ses som en grindvakt; ”med andra ord, 

personer med institutionell makt som är betydelsefull för individers tillgång till samhällets 

                                                      

8 Fri översättning av Sue & Sues begrepp ”Culturally skilled counselor”. 
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resurser” (2006:189). Studie- och yrkesvägledare, likväl som arbetsförmedlare, bidrar till att 

dela upp individer i olika positioner i samhället. Knocke och Hertzberg (2000) visar på elever 

som blivit styrda av vägledaren: 

Istället för att uppmuntra och stödja elevens ambitioner kom syokonsulenten att spela en 

avgörande roll för felvalet genom att avråda honom från att söka till den naturvetenskapliga 

linjen och istället välja en enklare linje (2000:188). 

Sawyer (2006) menar att övergången mellan grundskolan och gymnasiet har konsekvenser för 

ungdomars möjligheter att komma ut i arbetslivet eller alternativt att fortsätta på högskolan. 

 

2.1.7 Användande av tolk i vägledning 

En tolk ska översätta vad som sägs, utan att utesluta eller lägga till något. ”Under tolkningen 

skall en auktoriserad tolk återge all information så exakt som möjligt” (14 § Kammarkollegiets 

tolkföreskrifter). Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan personer som inte 

talar samma språk. En tolk ska på det andra språket återge all information som lämnas. I tolkens 

roll ingår inte att bedöma vad som är intressant eller ointressant av det som sägs. Tolken ska 

heller inte lägga sig i samtalet genom att inflika egna kommentarer eller åsikter om det som 

diskuteras. En opartiskhet hos tolken är ett måste och han eller hon får inte agera som 

talesperson för klienten.  

I Förvaltningslagen 1986:223 står det: 

 

 8 § När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar 

svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten 

vid behov anlita tolk. 

 

I vägledningssamtal med personer som inte talar svenska är studie- och yrkesvägledaren skyldig 

att kontakta en tolk. Vägledningen kan vara till ingen nytta och det kan kännas frustrerande för 

både klient och vägledare utan en tolk. Samtidigt ska vägledaren vara medveten om att tolken 

vidarebefordrar en ungefärlig översättning av det klienten säger eftersom vissa ord och uttryck 

är svåra att översätta (Launikari, 2005). När man använder sig av tolk i samtal, ska man alltid 

tala med klienten och inte med tolken. Däremot har klienterna beskrivna av Launikari
9
 en 

tendens att alltid tala med tolken istället för att i första hand tala med vägledaren.  

                                                      

9 I Finland genomfördes 2004 en enkät om vägledning av invandrare där man använde tolk i 

samtalen. 20 studie- och yrkesvägledare svarade på enkäten (Launikari, 2005:162). 
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2.2 Litteraturgenomgång  

2.2.1 Befolkning i Stockholms stad 

År 2007 bodde 795 163 personer i Stockholms stad
10

 vilket innebär 8,7 procent av riket. Av de 

utrikes födda personerna i åldern 7-17 år hade 3 482 personer varit i Sverige i 0-3 år
11

. Av 

samtliga utrikes födda personer i alla åldrar hade 34 489 personer varit i Sverige i 0-3 år. (Ibid.)  

2.2.2 Invandring till Sverige 

Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Aldrig tidigare har så 

många människor invandrat till Sverige som under 2008 då 101 171 personer
12

 kom till Sverige. 

De som invandrar till Sverige är ofta unga människor, 2008 var fyra av fem under 40 år. Den 

största invandrargruppen är svenska medborgare som återvänder till Sverige efter i genomsnitt 

fyra år utomlands. Under 2008 invandrade 74 067 utomnordiska personer (Ibid.) till Sverige. 

Det motsvarar 73 procent av den totala invandringen.  

 

Tabell 1: Antal personer som invandrat till Sverige från de sju vanligaste  

medborgarskapsländerna 2008 

Medborgarskapsland   Totalt 

Sverige    17 853 

 

Irak    12 103 

 

Polen      6 970 

 

Danmark      4 129 

 

Somalia      4 064 

 

Tyskland      3 405 

 

Thailand      3 060 

Källa: Tabell, Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna 2008. Statistiska centralbyrån. 

Befolkningsstatistik. http://www.scb.se/pages/TableAndChart_231104.aspx  

 

   

                                                      

10 Folkmängd i Stockholm, länet och riket den 31 dec 1750-2007. Stockholms stads utrednings- 

och statistikkontor AB. http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b049.htm 

11 Utrikes födda efter vistelsetid, medborgarskap, ålder och kön 2007-12-31. Stockholms stads 

utrednings- och statistikkontor AB. http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b060.htm 

12 Över 100 000 invandrade under 2008. Statistiska centralbyrån. 

Befolkningsstatistik.http://www.scb.se/pages/TableAndChart_231104.aspx (2009-04-02) 

http://www.scb.se/pages/TableAndChart_231104.aspx
http://www.scb.se/pages/TableAndChart_231104.aspx
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2.2.3 Skolor i Stockholms stad 

I Stockholms stad finns cirka 240 grundskolor
13

 med både kommunala och fristående skolor 

inräknat. 66 av dessa skolor är kommunala skolor och är skolor som har årskurs 7-9
14

. Regering 

och riksdag anger mål och riktlinjer för skolan. Kommunen ansvarar för att det genomförs. 

Skolverket och Skolinspektionen är statliga myndigheter som kontrollerar att målen nås. I 

Stockholms stad är det utbildningsnämnden som är ansvarig över de kommunala 

grundskolornas organisation och över hur de drivs. Skolornas verksamhet styrs av läroplanen 

och skolplanen som anger övergripande mål och är en grund för hur skolan ska driva sin 

verksamhet. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i en 

kvalitetsredovisning (Stockholms stad, 2009). 

2.2.4 Studie- och yrkesvägledares yrkesroll 

För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesorientering i det offentliga 

skolväsendet ska den sökande, enligt Skollagen 1985:1100, vara utbildad för sådan verksamhet. 

Den som inte uppfyller det kravet får endast anställas för ett år i taget.  

Skolverket menar att studie- och yrkesvägledarens roll är central i arbetet med information, 

vägledning och viss undervisning (2009). Samtidigt krävs att studie- och yrkesvägledaren 

ständigt utvecklar sin kompetens samt håller sig uppdaterad om utvecklingen i gymnasieskolan. 

Detta gäller dock för all personal inom den obligatoriska skolan som arbetar med studie- och 

yrkesorientering. 

Enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94) står följande om studie- och yrkesvägledaren: 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den person som fullgör motsvarande uppgifter, skall 

 informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 

yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 

funktionshinder och 

 vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. 

 

2.2.5 Etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledning 

Sveriges vägledarförening
15

 har tagit fram etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledning. 

Syftet med riktlinjerna är att de ska kunna fungera som ett stöd för de som arbetar med 

vägledning. I enlighet med dessa ska vägledare respektera människors lika värde och främja 

rättvisa samt arbeta aktivt mot all form av diskriminering. Vägledaren ska främja individers fria 

                                                      

13 Grundskola. Stockholms stads webbplats. http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/ 

(2009-04-07) 

14 Vilka skolor finns? Stockholms stads webbplats. 

http://www.stockholm.se//Jamfor/?enhetstyp=61c1cc6e99bf409a85ca4e3d0c137d5f&val=Kommu

nalt&allaval=False&sekundaraval=7%7c8%7c9&allasekundaraval=False (2009-04-07) 

15 En intresseförening som ”verkar för att stärka och utveckla studie-, yrkes- och 

karriärvägledning” (www.vagledarforening.org/foreningen/etisk_deklaration_07.htm) 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/
http://www.stockholm.se/Jamfor/?enhetstyp=61c1cc6e99bf409a85ca4e3d0c137d5f&val=Kommunalt&allaval=False&sekundaraval=7%7c8%7c9&allasekundaraval=False
http://www.stockholm.se/Jamfor/?enhetstyp=61c1cc6e99bf409a85ca4e3d0c137d5f&val=Kommunalt&allaval=False&sekundaraval=7%7c8%7c9&allasekundaraval=False
http://www.vagledarforening.org/foreningen/etisk_deklaration_07.htm
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och övervägda studie- och yrkesval, samt sätta klienten i centrum och stå fri från olika 

särintressen. I detta avses även för vägledaren att vara opartisk och neutral. 

Vägledaren ska sträva efter god kännedom och vara medveten om sina egna attityder och 

värderingar.  

 

2.3 Forskningsfrågor 

I och med att färdriktningen på studien förändrades under resans gång tog således även 

forskningsfrågorna en ny riktning. Studiens fokus flyttades från kommunikation till att mer 

undersöka hur samtalet mellan nyanlända elever och studie- och yrkesvägledaren ser ut. 

  

1. Vilka hjälpmedel använder studie- och yrkesvägledare i samtal med nyanlända elever? 

2. Vad tycker studie- och yrkesvägledare själva att de har för styrkor och svagheter i dessa 

samtal? 

3. Hur ser innehållet i dessa samtal ut? 

4. Vilka möjligheter och begränsningar är relaterade till samtal där tolk används? 

Med hjälpmedel avses här t.ex. bilder, tolk, samtalskort och skrivet material. 

 

2.4 Avgränsningar 

Studien har gjorts ur ett vägledarperspektiv och därmed var enkom studie- och yrkesvägledare 

intervjuade. Intervjuerna har endast berört vägledningssamtal med just nyanlända elever. 

Dessutom innefattade studien endast studie- och yrkesvägledare på grundskolor som har 

förberedelseklasser. Vi valde att begränsa oss till kommunala grundskolor i Stockholms stad. 

 

2.5 Grundantaganden och hypotes 

Vi tror att det finns en viss problematik i vägledarsamtalet med nyanlända elever. Kan vi trots 

språksvårigheter lyckas att få ut mer av samtalet än att bara informera? Vi tänker oss att många 

vägledningssamtal med nyanlända elever handlar mycket om information. Kanske behöver man 

beskriva det svenska skolsystemet och förklara hur gymnasieprogrammen ser ut. Vi tror att det 

är nödvändigt med tolk i dessa samtal, men trots detta så tror vi att mycket av det viktiga och 

värdefulla i vägledningen med eleven kan gå förlorat. Tolken kan ses som ett filter och frågan är 

hur mycket som verkligen kommer fram. Vi tror att nyanlända elever har lika stort behov som 

andra elever när det kommer till att tala om sig själva, om sina drömmar och önskningar inför 

framtiden. Det skulle vara av yttersta vikt att verkligen låta samtalet få en större betydelse 

mellan studie- och yrkesvägledare och nyanländ elev. Vi tror att det finns ett behov bland 

studie- och yrkesvägledare att närma sig och lösa, möjligtvis förenkla, situationer som dessa. 

Därför tror vi att denna forskning kan vara ett hjälpmedel och även användas till att väcka 
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tankar hos studie- och yrkesvägledare under utbildning. Vi tänker oss att resultatet av denna 

forskning kan bidra till att skapa metoder för vägledning av nyanlända elever. 

 

2.6 Kunskapssyn  

Vår kunskapssyn är normativ, lösningsfokuserad och bygger på ett sociokulturellt synsätt. Som 

blivande studie- och yrkesvägledare anser vi att vägledningsarbetet för oss, självklart ska utgå 

från en värdegrund med perspektiv på demokrati och humanism. Vår uppsats är därför inriktad 

mot kommunikationen i vägledningssamtalet mellan studie- och yrkesvägledare och nyanlända 

elever. Gällande kommunikationen ska den byggas på individers lika värde oavsett, klass eller 

etnicitet. 

Vägledaren respekterar varje människas unika och lika värde, hennes rätt till ett meningsfull 

utbildning och meningsfullt arbete, hennes egna värderingar samt hennes rätt till personlig 

integritet. 

Vägledaren främjar rättvisa och lika behandling – därvid ägnar vägledaren särskild 

uppmärksamhet åt att kompensera individers olika förutsättningar. Vägledaren värnar om 

svaga och utsatta grupper och ser detta som en moralisk skyldighet.16 

I dagens Sverige har vi många barn och ungdomar som kommer från olika delar av världen och 

som alla har olika skolbakgrund och olika värderingar och normsystem. Vi måste vara 

medvetna om människors olika värderingar och komma ihåg att alla människor har lika mycket 

rätt till sin världsbild. Vägledare har i Dresh och Lovéns (2003) rapport uppgett att elever med 

utländsk bakgrund har specifika behov, speciellt de som bara levt i Sverige ett par år eller 

mindre. Här framkommer språkbrister, att de har otillräckligt stöd, styrs hemifrån eller att 

ambitionsnivån är för hög. Detta menar de leder till en svårighet att ge likvärdig vägledning 

eller kulturkrockar. Här är då frågan, hur ser kommunikationen ut mellan vägledarna och 

nyanlända elever? Hur påverkas egentligen samtalet och kommunikationen av språksvårigheter? 

Samtalets struktur och karaktär blir förvisso olika beroende på den sökandes behov. Vägledarna 

i Lindh (1997) menar att samtalet är en del i vägledningen och har betydelse för val och 

beslutsprocessen. 

För att vi ska möta dessa behov behöver man som vägledare, enligt vår mening, inta ett 

konstruktivistiskt förhållningssätt som präglas av öppenhet, empati, hänsyn och fokus på 

lösning i stället för problem. Där stödjer vi oss mot Peavy (2000) som ligger bakom denna teori. 

Vi tänker oss att en vägledare som möter en nyanländ elev bör se till dennes hela livssituation. 

Hur har eleven haft det i sitt hemland? Vilken erfarenhet av skola har han eller hon? Här bör 

vägledaren bortse från sina egna värderingar och se eleven som expert på sitt liv. Eftersom man 

i den konstruktivistiska vägledningen ser språket som ett viktigt redskap är tolken ett måste i 

mötet med en person som inte talar svenska. Missförstånd kan inte bara uppstå genom 

språkbrister, utan även genom att vägledaren och eleven kommer från olika kulturer. Därför bör 

en vägledare som samtalar med nyanlända känna till grundläggande fakta om olika kulturer. 

                                                      

16 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/etisk_deklaration_07htm (2009-03-08) 

 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/etisk_deklaration_07htm


 

 18 

 

3. METOD 

Under den här rubriken kommer undersökningsstrategi att tas upp, samt vilka metoder 

och tekniker som har använts för denna studie. Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

beskrivs samt hur datainsamlingen gick tillväga, vilka etiska ställningstaganden som har 

gjorts och avslutningsvis en redogörelse för hur resultatdata har analyserats, bearbetats 

och redovisats. 

3.1 Undersökningsstrategi 

Då syftet med studien var att undersöka hur en studie- och yrkesvägledare kommunicerar med 

en elev som inte behärskar det svenska språket har en kvalitativ forskningsmetod använts i 

undersökningen. För att få djupare information från ett fåtal respondenter samt att möjliggöra en 

ökad förståelse av problemområdet var ytterligare anledningar till valet av den kvalitativa 

metoden.  

 

3.2 Metoder och tekniker 

Metoden bestod av kvalitativa forskningsintervjuer av sju studie- och yrkesvägledare och dessa 

intervjuer har utgått ifrån en halvstrukturerad intervjuform (Kvale, 2008). Den har omfattat en 

rad teman utifrån forskningsfrågorna och förslag till frågor som under intervjun har haft 

möjlighet att förändras i form eller ordning. Detta öppnade upp möjligheten att ställa följdfrågor 

och det i sin tur ökade chanserna för mer utvecklade svar. Forskningsintervjun kan beskrivas så 

här: 

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 2008:13). 

Syftet med studien var att undersöka hur och vad studie- och yrkesvägledaren gör för att 

kommunicera, vilka strategier och hjälpmedel som används och vilka begränsningar studie- och 

yrkesvägledaren upplever. För att få svar på dessa frågor och för att komma respondenten ”in på 

livet” valdes den kvalitativa metoden.   

3.3 Genomförandesteg 

I det första steget inhämtades litteratur (i form av böcker, artiklar, vetenskapliga rapporter – alla 

med relevans för studien) som studerades. Detta för att öka förståelsen för det valda 

problemområdet. Med hjälp av litteraturen och arbetet med att ta fram lämpliga 

forskningsfrågor påbörjades en utformning av den halvstrukturerade intervjumallen. En 

förfrågan, enligt Bilaga 1, skickades ut via e-post till samtliga enheter i populationen om 
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intresse fanns att delta i studien. En beskrivning av studiens syfte, hur intervjun skulle gå 

tillväga samt övrig information fanns med i förfrågan.  

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

I Stockholms stad finns 30 kommunala grundskolor som har förberedelseklasser på 

högstadienivå. Dessutom finns ett antal friskolor, men dessa valdes bort för att begränsa 

urvalsgruppen. 

Tanken var att intervjua 6-10 studie- och yrkesvägledare för att kunna ge en relativt bred bild av 

populationen. Samtliga i populationen kontaktades med en intervjuförfrågan för att öka 

chanserna för tillräckligt antal medverkande. Sju valde att delta och dessa utgjorde därför 

urvalet. 

 

3.5 Datainsamling 

En halvstrukturerad intervjumall enligt Bilaga 2 har använts i forskningsarbetet. Detta för att ge 

respondenterna stor frihet i sina beskrivningar och att öka möjligheten till intressanta följdfrågor 

beroende på var intervjun ledde. Alla frågor behandlade samtal mellan studie- och 

yrkesvägledaren och elev som är nyanländ och går i förberedelseklass, och där studie- och 

yrkesvägledaren har uppfattat att det finns språksvårigheter. Intervjuerna skedde på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Detta för att respondenterna skulle få känna sig trygga på ett 

sätt som de eventuellt inte hade gjort ifall intervjuerna skulle ske någon annanstans. Till varje 

intervju beräknades ca 60 minuter – 90 minuter. Detta var i överkant eftersom inget av samtalen 

överskred en timme. Intervjuerna spelades in på mp3-spelare förutom två som spelades in med 

hjälp av en diktafon eftersom vissa intervjuer skedde under samma tidpunkt. Huruvida 

inspelningar ska ske eller inte diskuterades utifrån de för- och nackdelar som May tar upp 

(2001). Nackdelarna kan vara att den som blir intervjuad kan hämmas av att bli inspelad. 

Dessutom är transkribering ett tidskrävande jobb. Trots detta valdes användandet av mp3-

spelare och diktafon för inspelning eftersom det öppnar för möjlighet till tolkning av 

respondentens kroppsspråk och annan ickeverbal kommunikation då inga anteckningar behövde 

tas. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

3.6.1 Validitet 

Intervjufrågorna i den halvstrukturerade intervjumallen har utformats med avsikt att leda till 

svar på forskningsfrågorna i denna studie.  Intervjufrågorna är framarbetade med hjälp av 

handledare samt seminariet vid opponeringen av uppsatsplanen. 

I studien medverkade sju respondenter av 30 möjliga vilket innebär en generalisering inte kan 

göras. Det ska även betänkas att studien är genomförd i en enskild stad och visar därmed inte 

hur det ser ut över hela landet. 
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Eftersom respondenterna visste om att de skulle vara anonyma i resultatet av studien är det 

högst troligt att de har svarat sanningsenligt på intervjufrågorna. De resultat som kommit fram 

av genomförande, bearbetning och analys av intervjuer ligger i linje med studiens syfte och 

frågeställningar. 

3.6.2 Reliabilitet 

Skulle andra forskare genomföra samma studie på det tillvägagångssätt som beskrivs under 

metodavsnittet är det troligt att ett annat resultat skulle frambringas. Anledningen till det är att 

denna studie inte har täckt upp hela populationen, vilket innebär att de övriga studie- och 

yrkesvägledarna kan ha vitt skilda svar på intervjufrågorna. Skulle samma studie genomföras 

med samma respondenter fast vid ett annat tillfälle kan det också frambringa andra resultat 

eftersom en studie- och yrkesvägledares yrkesroll kan utvecklas genom nya erfarenheter och 

fortbildning. 

Den här studien handlar om här och nu och om respondenternas syn på problemområdet. 

3.7 Etiska ställningstaganden 

De fyra huvudkraven som nämns i Vetenskapsrådets Forsningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) har tagits i beaktande i denna studie. 

Undersökningsdeltagarna informerades genom ett e-postutskick, se Bilaga 1, där det tydligt 

framgick vilka forskarna var, vilket universitet samt vilken institution de tillhörde. Utifrån 

Informationskravet har undersökningsdeltagarna informerats om studiens syfte och villkoren för 

deras deltagande. Deltagarna har tillfrågats om det går bra ifall intervjun spelas in. De har även 

informerats om att inspelningarna och transkriberingarna endast kommer att finnas tillgängliga 

för forskarna, handledare och examinator och kommer att förstöras i det skede då uppsatsen är 

godkänd av examinator. Allt material som har rört forskningen har hanterats på ett sådant sätt att 

endast forskarna har haft tillgång till det. 

Vissa ord eller andra kännetecken hos respondenterna har tagits bort ur citaten för att skydda 

deras identiteter. Inget av det som har tagits bort har något egentligt värde för själva resultatet. 

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Intervjuerna transkriberades och printades ut för en lättare överblick. Svaren sorterades under 

olika kategorier som baserades på intervjufrågorna i den halvstrukturerade intervjumallen. 

Dessa resultat kunde sedan bearbetas och analyseras. En viss svårighet uppstod med att 

analysera svaren som hade frambringats av den första forskningsfrågan gällande hjälpmedel 

eftersom svaren var knapphändiga. Vid genomgång av transkribering inför analys upptäcktes att 

det är lätt att övertolka respondenters svar när de är skriva på papper. Därför antecknades vissa 

tonfall, om respondenten utropade något, om hon skrattade eller om längre pauser förekom. 

Detta för att minimera riskerna till att läsa in sådant som i egentlig mening aldrig har sagts.  

3.9 Resultatredovisning 

Respondenterna har behandlats som en enhetlig grupp. De har inte delats in i kön, ålder, antal 

yrkesverksamma år som studie- och yrkesvägledare eller annat. Respondenterna är namngivna 
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med fingerade namn utifrån en alfabetisk ordning. Resultaten är sorterade under olika rubriker 

som i sin tur är baserade på intervjufrågorna. Det framgår under varje kategori vem av 

respondenterna som har sagt vad.  

Resultatdelen avslutas med en resultatsammanfattning för att ge läsaren en enkel översikt på 

resultaten. 

Kortare pauser i intervjuerna har under resultatdelen beskrivits med tre punkter. Om delar av 

intervjun har tagits bort har det beskrivits med (…).  

4. RESULTAT 

4.1 Kvalitativ studie – intervju 

Resultaten är kategoriserade utifrån de olika intervjufrågorna och svaren som de utbringade. 

Respondenterna, i detta fall studie- och yrkesvägledarna kommer i studien att kallas för Anna, 

Birgitta, Clara, Denise, Eva, Fia samt Gunilla. De kommer inte att beskrivas närmare eftersom 

det som är av relevans har de gemensamt: de jobbar alla på en kommunal grundskola i 

Stockholms stad som har en eller flera förberedelseklasser på högstadienivå. 

   

4.1.1 Hjälpmedel i samtalen 

Anna menar att det inte finns hjälpmedel för användning i samtal med nyanlända och att det 

heller inte finns pengar för något sådant. Samma vägledare uppger att hon har sett att Skolverket 

har information om gymnasiet på olika språk, men att hon inte har använt sig av dem ännu: 

(…)men nej, jag har inte gjort det. Men vi har ju gjort det via tolk. Men det är ju allmänt om 

gymnasiet, det är ju inget dom ska välja nu, utan nu är det den här styrda IVIK-programmen 

eller PRIVIK då. 

Även Birgitta menar att inte hon använder några hjälpmedel: 

Mmm, nej det gör jag inte. Och det gör jag inte därför att, alltså de här nyanlända eleverna, 

dom ska ju gå på IVIK eller PRIVIK, och alltså det är lite…en del av dom kan man börja prata 

gymnasieprogram med utifrån vad de förstår. 

(…) 

Annars…alltså med hjälpmedel så Lexin…går alltså på nätet och när det är vissa ord som man 

ska översätta och så… 

Clara använder sig ofta av Amundsons yrkeskort som hjälp att beskriva olika yrkeskategorier. 

Arbetsförmedlingens hemsida har filmer som illustrerar olika yrken och dessa tycker Clara är 

bra och de används ofta. Hon ser även hemspråkslärarna som ett slags hjälpmedel och har ett 

gott samarbete med dem.  

Denise brukar visa eleverna gymnasiekatalogen trots att den är på svenska. Hon har även, 

utifrån katalogen, gjort power point-bilder som hon brukar visa vid gymnasieinformationen i 



 

 22 

förberedelseklassen. Sedan har hon precis köpt in en film om de olika gymnasieprogrammen där 

det finns text på olika språk. Denna har hon inte hunnit visa för eleverna ännu.  

Eva använder sig av skrivet material i form av broschyrer om gymnasiet och hon visar även 

bilder om hon ska förklara vad en person med ett visst yrke gör.  

Fia använder även hon gymnasiekatalogen, men inget annat.  

Gunilla däremot säger att hon använder sig av ”massa bilder och även yrkeskort”. Hon brukar 

leta efter bilder på internet som hon använder och sätter ihop egna texter till dem. Hon använder 

även filmer från internet, från webbsidor som Y.R.M.I.S.
17

, Utbildningsradion (UR) och 

Arbetsförmedlingen. Hon säger ”jag har nog blivit lite präglad av svenskalärarna som har FK-

klasser för dom använder sig också av mycket bilder”. Hon ser de ”äldre svenska 2-lärarna” som 

förebilder eftersom de har fått hjälp av dem ”för att det ska bli bra”. 

4.1.2 Användande av tolk 

Anna svarar på frågan om ifall hon vänder tolk i samtalen med nyanlända: 

Ja! Det måste man ha! Annars går det inte. Ofta blir jag kallad till samtal av, om det är 

biträdande rektor som har dom eller om det är läraren, som ska, två lärare som har dom. 

Och oftast brukar dom komma till mig då och säga att, ja, det har kommit en ny elev eller så 

där. Och då bokar vi tolk. Och då brukar inte jag vägleda dom, utan jag informerar om vad 

som kommer att hända och hur det går till inför nästa läsår då. 

Ibland använder hon andra elever som hjälp för att tolka: 

(…) Sen är det några som är ganska bra ändå, om man använder ett vanligt talspråk så att 

dom kan förstå. (…) Och så brukar jag använda en tjej till en annan kille, inte som tolk utan 

bara säga till henne ”kan du säga till honom och ge det här papperet” och så kommer han för 

han vet att det gäller xxx18 . Och dom talar samma språk. Och sen var vi på en 

gymnasiemässa nyligen på IVIK. 

På gymnasiemässan hade de ingen tolk med, men Anna bad elever på IVIK om hjälp: 

Och så gick vi in på såna här olika skolor, Spånga och Thorildsplan och där. Och då var det 

på Tensta som det var några tjejer och då frågade jag dom ”vad pratar ni för språk?” och då 

talade dom om ”men vi pratar somaliska” och dom går på IVIK då, fast dom är duktiga i 

svenska. ”Åh, kan inte ni prata med den här killen litegrann och berätta om det och så där”. 

Och då lyste han upp för dom började prata med honom. 

I intervjun talades det om huruvida det kunde vara en kostnadsfråga när det gäller att ta in en 

professionell tolk till samtal där det finns språksvårigheter. Anna upplevde det inte alls som att 

det var en ekonomisk fråga om man skulle ringa in en tolk eller inte: 

                                                      

17 Y.R.M.I.S. står för Young Role Models In School och är en webbplats som visar filmer om olika 

yrken (www.yrmis.se)  

18 För att inte röja respondentens identitet har vi valt att skriva xxx istället för att skriva exakt vad 

som sades. 

http://www.yrmis.se/
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Nej, jag använder tolk. Här är vi inte snåla med tolkar. Jag kan ringa själv och boka, det 

gjorde jag förra veckan, två tolkar hade jag. Ibland kommer dom inte19, då får man betala 

tolken en timme i alla fall. 

Birgitta använder sällan professionell tolk vid dessa samtal, utan tar oftast in andra elever som 

tolkar. Det är elever som talar samma språk som tillfrågas om de kan ställa upp och översätta 

samtalen.  

Jag tycker speciellt i år…speciellt att jag tog in andra elever som redan känner mig rätt så 

väl…som tolkade då ra…som kunde förklara och…så att det funkade faktiskt bra. Våra elever 

här…frågar man om de kan ställa upp som tolkar så gör dom det jättegärna…så dom hjälper 

gärna till å…förklarar saker…för då kan jag ju vända mig till den eleven och fråga ”tycker du 

att det är något jag skulle ha berättat nu som jag har glömt?” ”Som du tror är bra?” 

Professionell tolk har använts vid samtal där föräldrar till eleven är med: 

(…) ja vid några tillfällen har jag gjort det då det varit så att föräldrar velat vara med…och 

det gjorde jag alltså förut när jag jobbade på xxx-skolan20, då…gjorde jag kanske det…att ta 

in tolk oftare men det har inte funkat här…och det är väl först i år som vi har haft elever 

som…de kom precis innan jul och pratar ingen svenska alls men innan dess har det varit 

elever som man ändå har kunnat kommunicera med så pass att…det känns som om att…det 

inte behövs. Och sen är det så här också att när det finns elever som har samma modersmål 

på skolan…att de pratar med varandra. 

Clara säger att hon alltid har tolk. Även i de fall när eleverna eller föräldrarna säger att de kan 

svenska så har hon med en tolk ”för det är alltid nåt ord dom inte kan”.  

Denise säger även hon att hon alltid har tolk och beställer precis när hon behöver. Hon säger att 

det ibland har uppstått missförstånd då tolken inte har kommit och då har de använt sig av 

modersmålsläraren i nödfall men ”alltid tolk egentligen, det är viktigt”. Detta gäller även om 

föräldrar är med och den ena av dem kanske talar svenska för ”man vet ju inte vad som kommer 

fram till den andra föräldern”.  

Eva använde tolk vid de flesta samtal: 

Vi har nästan jämt tolk, vi använder oss av hur mycket tolk som helst här på skolan…för det 

kan ju vara så att även om det inte är FK-elever, det kan vara elever som bott här i tio 

år..föräldrarna behöver ju tolk ändå va. 

Hon säger även att ”förstår eleven hyfsat mycket så har jag inte tolk me”. Hon har även med 

tolk vid andra tillfällen: 

Det är ju ofta så att när jag har mina informationsmöten med föräldrarna, för det har jag ju 

också, på hösten. Då bjuder jag in föräldrarna på ett speciellt möte då jag går igenom 

eh...ja, informationen och då kan det ju vara så att det är andra som säger att de ska vara 

tolk och så kommer det ingen av föräldrarna å  man sitter där med fem tolkar över liksom 

men hellre det en tolk för lite..ok, att det kostar pengar men..men det är sånt man får ta, vi 

                                                      

19 Här menar respondenten att eleven inte kommer till bokat möte. 

20 Vi har valt att ta bort det riktiga namnet på skolan. 
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tycker att det är jätteviktigt att få informationen och nå föräldrarna så att föräldrarna känner 

sig trygga med situationen och så.. 

Fia använder inte tolk, ”det är mer information än ett regelrätt vägledningssamtal så jag har inte 

känt att jag behöver tolk”. Hon säger också att hon inte har så många elever som är helt 

nyanlända, utan de kanske har varit i Sverige i två år och kan då lite svenska. De helt nyanlända 

eleverna har med sig sin lärare när de kommer till Fia.  

Gunilla använder sig av tolk ”jättemycket” men hon använder sig även av lärare på skolan som 

hjälp att tolka olika språk. 

Ibland kan det bli fel när man använder tolk och då är det jättebra med lärarna som jobbar 

här som kan förklara skolsystemet. Vi har även använt oss av telefontolk i kinesiska! Man 

måste hitta bra lösningar på att få budskapet att gå fram till dessa elever trots att det kan 

vara tidsbrist, det beror lite på vad man ska göra… Och jag tycker det är roligt att komma på 

nya metoder..att vara fantasifull. 

 

4.1.3 Möjligheter i samtalet med användande av tolk 

Anna upplever att det finns flera möjligheter i samtal där man använder tolk: 

Man lär sig, man vänjer sig. Och det känns skönt för då kan jag använda mitt språk. Jag 

behöver inte försöka förenkla och begränsa utan jag kan…jag kan prata som vanligt. Tolkar 

är väldigt professionella, det tycker jag. 

Birgitta ser det som en hjälp att någon tolkar, och talar även om vikten att ta modersmålslärarna 

till hjälp. Hon säger att eleverna talar om gymnasieprogram med sina modersmålslärare, så när 

det är dags att välja till gymnasiet så vet många av dessa elever redan ”vad som gäller”.  

Clara menar att har man en bra tolk så fungerar samtalen mycket bra.  

Denise ser lite andra möjligheter i de samtalen då hon använder tolk: 

Men för det mesta tycker jag det funkar bra, dom..ja, jag kan ju inte veta, men det verkar i 

alla fall som att informationen går fram så. Och ibland kan dom va ett jättebra stöd också för 

dom känner till kulturen i liksom det landet och då, ja, så dom kan ha kunskaper som inte 

jag har heller så…så det är både och..så..det är inte alltid det lättaste…heller….men dom kan 

va till god hjälp faktiskt. 

(…) 

ibland har jag haft unga tolkar som har haft färsk information själva kanske har gått på IVIK, 

det är guld värt, då kan dom verkligen berätta hur det är och så. 

Hon säger också att om hon inte hade använt sig av tolk så skulle eleverna inte kunna få någon 

kunskap alls om gymnasiet och då främst om IVIK.  

Eva menar att möjligheterna ligger i att eleven förstår vad hon säger, skulle hon inte använda 

tolk så går inte budskapet fram.  

Gunilla säger att man först måste lära sig att använda tolk ”för det är inte så lätt”. Det är något 

man tränar upp. 
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4.1.4 Begränsningar i samtalet med användande av tolk 

Birgitta tycker att det finns vissa begränsningar med att använda sig av tolk i dessa samtal.  

Jaaa…det är klart att det finns…att ehm det är ju den här känslan att man inte kan 

kommunicera direkt…å tolkar tolken det jag säger? Liksom att det inte blir missförstånd på 

vägen…så det är klart att det begränsar det. 

Hon menar att hon hela tiden måste kolla av med tolken att det stämmer, och hon upplever att 

hon uttrycker dig kortare när hon har en tolk med. Ibland lägger tolken till egna ord och säger 

”nu lägger jag till det här”. Då kan det handla om en tolk som har jobbat på en gymnasieskola. 

Även Clara talar om tolkar som ”går sin egen väg”: 

(…)det har ju hänt ibland att dom pratar mer å då vet jag inte vad dom pratar om, men då 

brukar jag stanna upp dom å säga det: ”nu tar vi bara min fråga å ingenting mer”. För jag 

förstår ju vad hon pratar, vad hon tror om gymnasieskolan å det har ju eleven förmedlat sen 

i efterhand att så har det varit å kanske inte riktigt överensstämmande med verkligheten, så 

därför bromsar jag så tidigt…ja, så fort jag kommer underfund med att det är annat hon 

sitter och säger, då bromsar jag.  

Clara tycker att det är svårt att veta helt säkert huruvida tolken har hållit sig till att endast 

översätta och inte lagt till egna ord. Hon tycker att det är ett vanligt förekommande problem att 

tolken pratar ”längre än vad man liksom ska tro att dom ska göra för att det är en enkel fråga”. 

Hon säger att det dock kan uppstå missförstånd och att tolken i själva verket bara förklarade vad 

som sades.  

Denise beskriver begränsningar i samtalen när hon använder tolk: 

Ja, ibland tycker jag att tolken blandar sig i mycket själv och (skratt) har egna åsikter och 

”åh, jag har gått där och det är så bra” alltså dom lägger ner mycket, så det är lite svårt 

ibland att styra dom alltså.  

Hon säger att ibland kanske tolken ”svävar ut i andra saker” och försöka prata positivt om en 

skola som han eller hon själv har gått, ”det är väl inget fel heller så, men dom kan ju påverka 

familjen på det sättet faktiskt”.  

Eva säger att det kan kännas som en begränsning om ”man tar upp frågor som är lite genanta” 

men det förekommer dock inte så ofta. Hon fortsätter: 

Det kan ju ta tid med tolk naturligtvis, det tar dubbelt så lång tid, det kan vara det som är 

lite jobbigt och dessutom har ju jag inte möjlighet att kolla vad tolken säger..man får väl 

hoppas att tolken förstår vad jag säger liksom! Skratt..dom flesta tolkar känner man, för jag 

har använt så mycket tolkar..det är oftast samma som kommer och man vet hur dom jobbar. 

 

Gunilla tycker att begränsningen är att ”om det blir fel tolk” så går inte budskapet fram. Det kan 

vara en tolk som inte förstår det svenska skolsystemet så bra och då kanske inte all information 

går fram. 

4.1.5 Information på andra språk 

Alla vägledare utom en talar om Skolverkets gymnasieinformation på olika språk. Vissa 

använder den, men de flesta gör det inte. De säger att det är en mer allmän information om 
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gymnasiets uppbyggnad och säger inte så mycket om de olika programmen. Gunilla tycker att 

det borde vara mer om gymnasieprogrammen specifikt.  

Clara lämnar den alltid till nya elever som skrivs in och menar att både elever och föräldrar 

uppskattar den. Eva använder inget skriftligt material skrivet på ett annat språk men menar att 

”det kanske man skulle ha”. Hon säger dock att föräldrar som är med under samtalen ofta 

antecknar och de får även muntlig information från modersmålslärarna. Fia har precis hittat den 

här informationen och har inte använt sig av den ännu, men planerar att dela ut den till föräldrar 

och elever vid nästa föräldramöte. 

 

4.1.6 Samtalens innehåll 

Anna beskriver samtalens innehåll som informativa, men inte att samtalen handlar så mycket 

om vägledning.  

Mycket är ju information. Sen…information är viktig för väg…för att kunna…dom…vägledas. 

Du kan vägledas av informationen. Också. Ett exempel, genom att veta vad som ska hända 

ett år eller två år, att du ska gå i en invandrarklass där man läser mycket svenska som andra 

språk, matematik, SO och kan varvas med praktik och så där, så kommer du att välja ett, 

förhoppningsvis, ett annat program så småningom med yrkesinriktning eller 

studieförberedande sen…ja… Då…då tror jag man kan få lite vägledning, alltså börja vägleda 

sig själv och intressera sig för alternativ som finns och så där då. 

Vidare beskriver hon att vägledning är lättare med de elever som har hunnit lära sig lite mer 

svenska: 

(…)och dom kan jag ju jobba lite mer med vägledning, men...vägledningssamtal. Men det blir 

lite styrd vägledning jämfört med dom som är svenskfödda på så vis att, alltså, att man 

talar…man tar upp alternativ som är relevanta. Det kanske inte är relevant att gå 

naturvetenskapsprogrammet fast man vill söka det och då ska man göra det, men att man 

också som alternativ tar ett programinriktat individuellt naturvetenskapligt program för 

invandrare. 

Både Anna och Birgitta tror att vägledningen för dessa elever inte kommer förrän de går på 

IVIK. Nu i grundskolan handlar det mer om att slussa eleverna vidare till IVIK.  

Clara delar upp samtalen i tre delar: ”bakgrund, nuläge och framtid”. Dels vill hon ta reda på 

hur det har sett ut i hemlandet och dels hur skolsituationen ser ut idag, om eleverna behöver 

något stöd och om vilka ämnen som fungerar bra.  

Och sen hur dom funderar för framtiden, och så ställer jag alltid den här frågan ”om du skulle 

ha bott kvar i ditt hemland, vad skulle det ha blivit för yrke då?” 

Denise säger att hon informerar mycket i dessa samtal, men samtidigt vill hon höra lite hur 

eleven har tänkt inför framtiden, vilka intressen som finns och vilken tidigare skolbakgrund som 

finns.  

Eva beskriver något liknande: 

Tittar på ämnesplan, vi går igenom olika program å man har ett samtal där man helt enkelt 

där man ringar in personens intressen...man kanske pratar om var eleven kommer ifrån, sitt 
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hemland, hur skolgången såg ut och så där…vilka intressen...vilken elevens bästa ämne 

är...vilka ämnen som är roliga och vilka ämnen som eleven kanske inte tycker är roliga, som 

man ska försöka undvika på gymnasiet…ja, och kolla lite betyg å så...prata lite om vad 

eleven har tänkt sig och vilket yrke man är intresserad av å vad föräldrarna tycker och 

tänker...å vilken utbildningstradition det finns där hemma å så där va. 

Fia beskriver innehållet i samtalen så här: 

Som jag sa innan så är det inte så mycket vägledning utan det blir mer information för 

eleven, jag visar på nätet vad som finns, jag visar i tidningar, försöker berätta lite om IVIK-

gymnasiet och dit åker vi också på besök..så det är det som gäller för dom här eleverna. 

Gunilla säger: 

Jaaa, först brukar det vara ett utvecklingssamtal där vi pratar om skolresultatet och sen 

fråga eleven hur han/hon tycker att det går själv. Sen pratar vi om IVIK och där ger jag 

allmän information, studiebidrag och allting. Jaa..eh..sen frågar man ju eleven vad han eller 

hon vill göra och så väljer man! 

Det är lite olika beroende på vad vi har för varianter av möten, jag har haft dem alla! 

(Skratt) 

 

4.1.7 Information i samtalen 

Samtliga respondenter har svarat på samma sätt och menar att det handlar ofta om att informera 

eleven och ibland även dennes föräldrar, om det svenska skolsystemet och vad som kommer att 

hända under det närmaste året.  

Clara berättar att hon alltid visar eleverna gymnasiekatalogen som de även får ta med och 

arbeta i med hjälp från modersmålsläraren.  

Eva säger att det mest handlar om information om IVIK: 

Ja och det är ju så att man kanske inte lägger så mycket krut på vad man kan välja efter 

IVIK för att den informationen kan man få när man går på IVIK...jag berättar ju givetvis vilka 

olika program å så där va...har eleven sen frågor...en del elever e ju väldigt vetgiriga å då får 

man ju berätta de. 

Informationen beskrivs av samtliga vägledare som mestadels om IVIK och hur gymnasiet går 

till rent praktiskt. 

 

4.1.8 Svårigheter i samtalen 

Anna upplever att det är de praktiska sakerna som är svåra i samtalen med nyanlända elever: 

Det som är jobbigt med dom här är deras personnummer. För dom, när dom är asylsökande 

då har dom ju inte dom fyra sista siffrorna utan dom får så här tillfälligt nummer. När dom 

ska söka till gymnasiet, då måste man, då har dom nåt kort, det kallas för LMA-kort från 

Migrationsverket. Och det måste man vidimera kopior på och skicka med annars blir dom inte 

mottagna.  
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(…) 

Och då kanske det här LMA-kortet har gått ut eller då ska man förklara för dom att dom ska 

förlänga det och så. Och sen flyttar dom mycket så dom får massa, en del, ny c/o-adresser 

och dom som inte har dom fyra sista siffrorna, dom kan inte få ett personbevis via 

Skatteverket utan det måste ordnas via Migrationsverket. Och vems ansvar är det? Lite såna 

där saker. 

(…) 

Sen kanske dom inte kommer till uppropet för dom har inte fått kallelsen, dom har flyttat och 

ingen adressändring eller nånting. Och du har inget telefonnummer så det…där kan det brista 

faktiskt. Dom förstår inte det där…hur viktigt det är med papper. 

Anna tycker även att det kan vara svårt att genomföra samtal då föräldrarna är med: 

(…)ibland kan det vara svårt om föräldern är med för en del föräldrar är väldigt… Det var en 

tolk som sa till mig ”du ska träffa honom utan föräldern, det är bäst” för att det kommer inte 

fram det dom egentligen har intresse och kanske talang och så där för utan det är mer 

föräldrarnas vilja i det nya landet vad man ska satsa på och vilka inriktningar. Men när man 

pratar med eleven så, via tolk då, vad läraren säger också vad dom har för förutsättningar, 

så…så kanske det inte alltid stämmer överens. 

Eleverna behöver, enligt Birgitta, lära sig mer svenska och lära sig hur det svenska skolsystemet 

fungerar och ”hur Sverige funkar”. Hon talar även om de elever som kommer till Sverige och 

har varit med om svåra saker i sina hemländer. 

(…)dom vet inte om dom får stanna…om dom får uppehållstillstånd eller inte…ehm…det kan 

vara familjemedlemmar som är borta…vi har elever som är hemliga… 

(…) 

Så det är inte alltid helt lätt…och då kan det liksom vara så att det ligger och skvalpar i 

vägen…alltså en del av dom kan må jättedåligt för att deras egen situation är så osäker. 

Det som Clara upplever som svårt i dessa samtal är att hantera sina egna fördomar. Hon menar 

att så länge man är medveten om sina fördomar och jobbar med dem så är de inget hinder, men 

det kan vara svårt att upptäcka dem ibland. Denise beskriver att det som är svårt är att veta om 

informationen har gått fram och om hon informerar om allt som hon behöver informera om.  

Eva tycker inte att det finns några svårigheter, ”nej, det är ju ingen egentlig skillnad på att ha 

samtal med svenska elever eller FK-elever”. 

Fia tycker att det kan vara svårt med att en del elever inte har någon skolbakgrund alls medan 

vissa har gått flera år i skolan. Hon säger även: 

Jaa, dels e de ju att göra sig förstådd och förstå om de förstår så på så sätt kanske det skulle 

vara bra att ha en tolk men det känns också svårt för att det inte finns så mycket alternativ 

på utbildningsvägar eller så.. å det blir inte så långa samtal. Tyvärr. 

Gunilla menar också att det är svårt att veta om eleven har förstått och att ”det är svårt att 

avgöra hur mycket svenska dessa elever kan”. Hon säger även att det är ”en konst att vägleda 

och informera, oftast klarar man det inte utan att få hjälp av lärarna”. ”Många av eleverna är 

trasiga av allt möjligt” säger Gunilla menar att många av nyanlända elever har varit med om 

traumatiska händelser i sina hemländer och detta leder också till svårigheter i samtalen. 
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4.1.9 Studie- och yrkesvägledarens syn på vad som är viktigt i 

samtal med nyanlända 

Anna tycker att man som vägledare ska vara sig själv och låta eleverna lära känna en litegrann 

även om de vill ”testa en” i början.  

Birgitta beskriver att det viktigaste är den personliga kontakten med eleven: 

Det viktiga är väl att skapa en känsla, att man får kontakt och det tycker jag funkar rätt så 

bra så e det så att dom undrar och funderar över nånting när jag har pratat med dom första 

gången så söker dom ofta upp mig och alltså det kan vara var som helst här i skolan, nere i 

matsalen… 

Clara tycker att det är viktigt att det är elevens behov som kommer i första hand och att man 

som vägledare tar reda på vilka hinder som finns och funderar hur vi ska kunna tillfredsställa 

dessa behov.  

Denise tycker att det är viktigt att man som vägledare tar sig tid och lyssnar på eleven, ”att man 

är lyhörd och liksom tar det lugnt”. Hon säger även att det är viktigt att man informerar kort om 

vad som finns och att man är tydlig.  

Eva säger att det är viktigt att eleverna får rätt information och att de får praktisk hjälp. Det kan 

handla om att eleven har blivit kallad till test på IVIK och behöver hjälp att hitta dit: 

Det är inte så himla lätt, man kanske bara har bott här ett halvår eller så, att hitta till 

Liljeholmen eller andra ställen... Så då fick dom hjälp dit då. Och det är ju mycket praktiska 

saker dom får hjälp med, att följa med dem för man kan bara inte förvänta sig att de kan ta 

sig dit på egen hand, för de gör dom kanske inte. Sånt är jätteviktigt tycker jag! 

(…) 

Men sen e det ju givetvis viktigt att visa respekt och intresse för dom, för dom är ju lika 

viktiga som alla andra elever va. Ta dem på allvar och så, det är jätteviktigt! 

 

När Fia fick frågan om vad hon tyckte var av vikt vid vägledning av nyanlända elever svarade 

hon: 

Det viktigaste egentligen är väl att dom känner sig bra bemötta och att de känner att någon 

bryr sig, att man är intresserad..försöka se till att det inte bara blir information utan lämna 

utrymme för frågor. 

Det är ju svårt ändå för dom att komma till ett helt nytt land och träffa en massa människor 

som pratar ett nytt språk som man inte förstår. 

Gunilla menar att man som vägledare måste ge eleverna tid. Hon säger ”man skulle kunna göra 

så mycket mer med dom” och berättar att hon hade gjort övningen ”Drömyrket”
21

 med dem och 

det hade varit lyckat. ”De uppskattade verkligen det och var urgulliga (skratt)”. 

                                                      

21 En övning där alla skriver sitt drömyrke på en lapp och alla i gruppen ska gissa vem som har 

skrivit respektive lapp. 
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4.1.10 Studie- och yrkesvägledarens styrkor 

Anna tycker att det är svårt att veta vad man som studie- och yrkesvägledare har för styrkor.  

Kanske att jag inte stressar på och så där, sen om det är bra eller inte, det vet jag inte. 

Hon beskriver även hur hon tycker att saker alltid ska gå formellt rätt till. Skulle det uppstå 

missförstånd så kan hon alltid visa på att saker och ting har gått till på ett visst sätt. En annan 

styrka Anna anser sig ha är förmågan att hitta lösningar: 

(…) Även om man säger att det är eleven själv som ska hitta lösningar så har inte alla den 

förmågan utan dom kan bli lite förvirrade och det vet du ju inte förräns…förräns det händer 

och då kanske du säger men om du gör så här så har du ett eller flera alternativ, då är det 

lättare att välja vilka…så får man gå hem och fundera och prata hemma och så där. 

Birgitta menar att hennes styrka som studie- och yrkesvägledare i dessa samtal är hennes 

förmåga att skapa en personlig kontakt och att försöka göra det ”lättsamt”.  

Clara beskriver att hennes styrka ligger i att ”möta individen där individen befinner sig” och 

kunna klargöra individens behov för att ”här kan vi börja bygga vår plattform”.  

Denise tycker att hennes styrkor är att hon lyssnar och är empatisk, ”liksom försöker förstå 

dom”. Hon tycker även att hon är tydlig och inte ”krånglar till det” för eleverna genom att 

”sväva ut för mycket”.  

Eva säger ”jag är ärlig och tydlig i mina samtal, tycker att jag bemöter eleverna oavsett 

bakgrund med respekt”. 

Fia beskriver sin styrka så här: ”Jag lyssnar och försöker ha bra kontakt med dessa elever och så 

fort det kommer nya elever att visa vem jag är och vad jag gör och finns på skolan”. Gunilla 

tycker att hennes styrka ligger i att hon alltid strävar efter att göra saker bättre. 

4.1.11 Studie- och yrkesvägledarens svagheter 

Anna tycker att en svaghet hon har är när det uppstår situationer som hon inte vet hur hon ska 

hantera. Det kan handla om stökiga elever som tar upp andra elevers tid eller avbryta vid 

informationer i klassen genom att störa och vara högljudda: 

Där tycker jag…jag vet inte hur jag ska hantera det och visst kan man vara lugn och sansad 

men då går ju tiden, då blir det liksom stopp i kön. 

(…) 

Och då, ja då blir det att en del elever tar lite mycket tid och kraft och ork. Men hur jag då 

ska kunna hantera det här, det vet jag inte. 

Birgitta tycker att hennes svaghet har varit att hon har börjat alldeles för sent med dessa elever. 

Hon menar att de behöver få förklarat för sig mer om gymnasieprogrammen och om de olika 

valalternativen långt innan de ska göra själva valet. Clara talar om att hennes fördomar, som 

hon visserligen är medveten om, gör det svårt och hennes största svaghet beskriver hon så här: 

Min svaga punkt, och det  vet jag ju…e ju alldeles…e ju att jobba med romer, det är min 

absolut svagaste punkt…de har vi ju nyss haft en tjej här…och jag har sen uppväxten 

fördomar mot romer bara för att jag var i så nära kontakt med dom och de var mycket som 
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hände runt i det lilla samhället där jag växte upp i… Och de e jag ju helt fullständigt 

medveten om det och liksom bearbetar hela tiden och tala om att så är det inte idag, liksom 

att man får jobba med sig själv hela tiden…lika mycket som man jobbar med ungdomen…så 

de e klart…så de e en svårighet helt klart med en själv egentligen…det tror jag… 

Denise säger att hon ibland känner att hon inte alltid har den ”kulturella kompetensen” och hon 

beskriver att hon ibland kan sakna kunskaper om olika kulturer. Hon menar att ”ibland är det ju 

inte bara individens val utan det är liksom hela familjen, hela släktens val”.  

Eva säger att hennes svagheter handlar om det kulturella: 

Jaaa, det är väl att man inte talar tio olika språk (skratt)… Men nä de e klart…de kan vara 

kulturella saker...men det lär man sig med åren..naturligtvis kan det vara en svaghet att vara 

från en annan kultur… det kanske syns då i mötet med deras föräldrar va å dom vill 

naturligtvis att deras barn ska gå naturvetenskapligt för att kunna bli läkare eller ingenjör 

fast barnet inte alls har fallenhet för det, den kanske hatar naturvetenskapliga ämnen som 

matte va...och då kommer det inte att gå så bra. Det kan ju vara en sån där grej att  

(…)  

Ibland kan det vara svårt att förmedla hela utbildningssystemet på en timme så där va 

(skratt). 

Jamen det kan ju vara så…och det kan ibland vara svårt att nå föräldrar från andra kulturer 

som kanske inte förstår eller vill se att barnen har svårigheter... utan att nu är vi i Sverige 

och barnet kan bli vad som helst, tycker dom va. Dom kan kanske inte riktigt förstå att 

eleven vill som alla andra svenska tonåringar, kanske vill ha ett eget liv och ha pojkvän eller 

flickvän...roa sig och så va… 

Många föräldrar tycker att det bara att bita ihop och råplugga...det kan ju vara så att man 

kommer från en akademisk släkt i hemlandet… eller så gör man det inte men så kommer 

man hit och ser att alla vägar öppna. 

 

Fia tycker att hennes svaghet ligger i den okunskap hon anser sig ha, ”man kanske skulle ha 

tolk och arbetskort…jaa…jag har ju inte fått så mycket utbildning i det”.  

Gunilla tycker att hennes svaghet kan vara att det är svårt att skapa ett vägledningssamtal som 

inte bara är information, ”men ibland så klickar det och då blir det nåt som kan liknas vid ett 

riktigt samtal”. 

4.1.12 Resultatsammanfattning 

Vissa av respondenterna använder sig av hjälpmedel i samtalen med nyanlända elever. Det kan 

handla om yrkeskort som förklarar olika yrken, bilder som illustrerar vad olika yrken kan 

innebära eller filmer som visar detsamma.  

De flesta av respondenterna säger att det är nödvändigt med tolk i samtal med nyanlända. En av 

vägledarna använder sällan tolk och en annan använder sig av andra elever som hjälp att tolka 

vid samtal. Möjligheter som upplevs av vägledarna vid användande av tolk är bland annat att 

kunna tala fritt utan att försöka förtydliga. Andra vägledare talar om tolkar som fungerar som ett 

stöd eftersom de känner till kulturen i landet som eleven kommer ifrån. En respondent säger att 

möjligheten ligger i att eleven förstår vad hon säger, utan tolk skulle det inte informationen nå 
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fram. Vägledarna upplever det som en begränsning när de inte med säkerhet vet om tolken 

översätter direkt eller om personen lägger till eller ändrar informationen. Flera av 

respondenterna säger att de har varit med om tolkar som ”svävar iväg” och pratar om mer än det 

som ska översättas. När respondenterna fick frågan om de hade någon skriftlig information på 

andra språk än svenska refererade alla utom en till Skolverkets gymnasieinformation på olika 

språk. Eftersom den är relativt nyutgiven hade inte många av respondenterna använt sig av den.  

Samtliga vägledare talar om innehållet i samtalen med nyanlända som till större delen 

informativt. Det handlar mycket om information om IVIK och om hur det svenska skolsystemet 

ser ut. Många av respondenterna säger att det är mycket information nu och att vägledningen 

kommer när eleven väl är på IVIK. 

En vägledare säger att det inte är någon skillnad på samtalen mellan nyanlända och på 

svenskfödda elever. De andra upplever att det finns svårigheter i dessa samtal. En vägledare 

tycker att det är svårt när eleven inte har något personnummer och det är speciella papper som 

måste skickas in vid gymnasievalet samt att det är svårt eftersom många av dessa elever flyttar 

runt mycket och byter adresser och telefonnummer. Andra tycker att det är svårt när elever har 

varit med om traumatiska händelser i sina hemländer. Det kan även handla om vägledarens egna 

fördomar som kan vara svåra att hantera.  

Det som vägledarna tycker är viktigt i samtal med nyanlända är att skapa kontakt, vara lyhörd, 

att lyssna och ha empati. Eleverna måste få tid och deras behov måste komma i första hand. Det 

som vägledarna själva ansåg var deras styrkor i dessa samtal var bland annat förmågan att skapa 

kontakt, att möta individen ”där individen befinner sig”, att visa respekt och empati och 

förmågan att lyssna. Svagheterna som vägledarna själva tyckte att de hade var till exempel brist 

på kunskap om olika kulturer, fördomar och okunskap om vägledning av nyanlända. 

5. ANALYS 

5.1 Hjälpmedel i samtalen 

I och med dagens mångkulturella samhälle har antalet elever med annat modersmål än svenska 

ökat. Detta innebär, enligt Dresch och Lovén (2003), nya problemställningar och nya arbetssätt 

för vägledarna. Utifrån detta kan man behöva tillämpa alternativa metoder till 

vägledningssamtalet. Även Lindh (1988) menar att man som komplement till det talade språket 

kan behöva använda sig av bilder, diagram, samtalskort eller liknande.  

Respondenterna svarar olika på denna fråga. Ett par av dem menar att det inte finns några 

hjälpmedel att använda vid vägledning av nyanlända. Eftersom de nyanlända eleverna oftast går 

vidare till IVIK efter grundskolan så behöver man inte prata om de andra programmen som 

finns. Ett par av de andra respondenterna menar att de brukar visa gymnasiekatalogen för 

eleverna trots att den är på svenska. Det kan underlätta för eleven att få se lite illustrationer som 

förklarar och beskriver ett gymnasieprogram.  

Anmärkningsvärt är att en av vägledarna sätter ihop ett eget material med bilder från internet 

som hon lägger till egna texter till. Hon säger sig ha fått hjälp av lärarna i svenska som andra 

språk som använder sig av mycket bilder i undervisningen.  
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Nästan alla av respondenterna har uppmärksammat Skolverkets översättningar om 

gymnasieskolan som finns att ladda ner
22

 men långt ifrån alla har använt dem. Någon säger att 

de är bra att ge till föräldrar eftersom informationen beskriver gymnasieskolan i stort och en 

annan säger att den borde inrikta sig mer på de olika gymnasieprogrammen. Detta motsäger 

dock det faktum att flera av vägledarna anser att det inte är relevant att tala om något annat 

program än IVIK. 

 

 

5.2 Användande av tolk 

Enligt Förvaltningslagen (1986) är en myndighet skyldig att anlita en tolk vid samtal med en 

person som inte behärskar det svenska språket. Trots detta använder inte alla av respondenterna 

tolk vid samtal med nyanlända elever. En av vägledarna menar att det inte har funnits behov av 

tolk eftersom hennes samtal är mer informativa än vad de är ”regelrätta” vägledningssamtal. Vår 

studie visar dock att de flesta av respondenterna anser att det är ett måste med tolk i samtal med 

nyanlända elever. Det är viktigt för vägledarna att informationen går fram, så även i de fall där 

elever kan lite svenska används tolk eftersom det alltid är något ord de inte förstår. En 

professionell tolk har som uppgift att återge all information så exakt som möjligt, utan att lägga 

till eller ta bort något. En av respondenterna använder sig av andra elever som tolkhjälp i stället 

för att anlita en auktoriserad tolk. Istället för att få sin information översatt direkt ber hon andra 

elever förklara och berätta ur sin synvinkel. Detta kan leda till att informationen blir väldigt 

subjektiv och därmed inte objektiv och opartisk som informationen i vägledning ska vara. 

Maltén menar att kommunikation kan ses som ett samspel mellan två människor, en sändare och 

en mottagare. Vid användande av tolk i samtal kan man se tolken som ett filter där 

informationen ska passera. Huruvida informationen passerar utan att förändras är något som 

vägledarna funderar lite på. För hur vet man att tolken säger det som vägledaren säger? 

 

5.3 Möjligheter och begränsningar vid 

användandet av tolk  

Användande av tolk kan ses som en möjlighet att få fram den information man vill förmedla till 

en person som inte talar samma språk som en själv. Vår studie visar att de som använder tolk ser 

samma möjlighet och att de inte skulle kunna ha ett samtal utan tolk. Tolken kan även ses som 

ett stöd när vägledaren inte har tillräcklig kunskap om elevens hemland och kultur. Studier visar 

att vägledare saknar kunskap om olika kulturer (Launikari, 2005) och detta bekräftas av vår 

studie. Vägledare som vi har intervjuat tycker att utbildningen har gett dem lite kunskap om 

detta, men långt ifrån tillräckligt. Peavy (2000) menar att en vägledare bör känna till det 

grundläggande i en annan persons kultur. Han menar att man ska visa intresse för den andra 

personens seder, världssyn och annat samt att man aktivt ska införskaffa kunskaper om detta.  

                                                      

22 Finns att hämta på www.utbildningsinfo.se  

http://www.utbildningsinfo.se/
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Vi har sett tendenser till en osäkerhet bland respondenterna gällande tolkens sätt att förmedla 

budskapet. Respondenterna beskriver en oro att informationen de vill framföra förvrängs. En av 

vägledarna uttrycker att hon inte får klarhet i om tolken verkligen översätter det hon säger. I 

tolkens yrkesroll ingår att endast översätta det som sägs, inte lägga till, ändra eller ta bort. Han 

eller hon ska inte ha åsikter om det som sägs. I motsats till detta upplever respondenterna ofta 

att tolken ändrar innehållet eller kommer med egna synpunkter på olika skolor eller 

utbildningar.   På ett sätt ses det som positivt att tolken talar utifrån egna erfarenheter men 

samtidigt ser vägledarna att tolkens egna åsikter kan styra eleven till att göra vissa val. En del av 

vägledarna ser inga problem med att avbryta tolken om han eller hon talar om annat än det som 

ska översättas. Ofta är det svårt att veta när tolken lägger till egna ord och värderingar, men 

vägledarna uppfattar ibland att det sägs mer än vad som ska sägas. Andra vägledare menar att 

det är svårt att ”styra” tolken även om man märker att de ”blandar sig i”. 

Tolkens översättningar kan även bli fel när han eller hon inte är insatt i skolväsendet och kanske 

inte förstår det svenska skolsystemet så bra. En av vägledarna talar om vikten av att det är ”rätt 

tolk” som kommer.  

Studier visar att missförstånd lätt kan uppstå mellan vägledare och klient med olika bakgrunder 

och kulturer eftersom sättet att kommunicera kan se olika ut (Peavy, 2000). I och med vår studie 

kan man nu även se tendenser till att missförstånd kan uppstå genom att tolken ibland gör egna 

tolkningar av det som sägs eller rent av ändrar det som ska översättas. 

 

 

5.4 Information och innehåll i samtalen 
Många av respondenterna upplever att det är svårt att genomföra ett vägledningssamtal med 

nyanlända elever, utan att det oftast blir ett samtal baserat på information.  

Lindh (1997) säger att ett vägledningssamtal bör tillgodose individens behov av att göra väl 

underbyggda val och att det samtidigt ska bidra till att stärka individens självuppfattning. Ett 

vägledningssamtal bör enligt Hägg och Kuoppa (1997) innehålla tre faser. Vägledaren ska 

försöka klargöra klientens situation, vidga klientens perspektiv, sätta upp mål samt göra en 

handlingsplan över hur målen ska nås.  

Några av respondenterna menar att det inte är aktuellt med vägledning för de nyanlända 

eleverna eftersom det är givet att de ska vidare till IVIK. Man lägger enligt en vägledare ”inget 

krut” på att tala om vad eleven eventuellt vill läsa efter IVIK, utan det ser man som något man 

får ta med vägledaren på IVIK. Därför ses samtalen med de nyanlända eleverna i grundskolan 

som ett tillfälle där vägledaren berättar om vilka skolor som har IVIK och hur det går till att läsa 

där. En av respondenterna menar att det handlar om utslussning till IVIK. En vägledare 

uttrycker det som att man inte tar upp alternativ som inte är relevanta. Hon beskriver det själv 

som ”styrd vägledning”. En annan uttrycker samma sak; ”det är det som gäller för dom här 

eleverna”. Underförstått kan man tolka detta som att de nyanlända eleverna inte får en möjlighet 

att uttrycka sin vilja. Detta går inte ihop med de etiska riktlinjerna för studie- och 

yrkesvägledning där det framgår att vägledaren ska arbeta för klientens fria och övervägda 

studie- och yrkesval. Vägledaren ska även vara opartisk och neutral i sitt förhållningssätt.  

Å andra sidan visar ett par av respondenterna upp exempel på hur vägledning av dessa elever 

kan se ut. En respondent talar om ett samtal där hon tar upp elevens skolbakgrund, hur 

skolsituationen ser ut idag samt om eleven behöver stöd i något ämne. En annan brukar fråga 

eleven vilket yrke som hade valts om han eller hon varit kvar i sitt hemland. En annan beskriver 

hur hon frågar om elevens intressen och ämnen han eller hon är bra på. Ett par av 
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respondenterna talar om olika yrken med eleverna och visar bilder och filmer om detta. Detta 

kan således ses som ett sätt att vidga perspektiv hos eleven.  

Intressant att påpeka är att en av vägledarna inte upplever någon skillnad i vägledning av 

nyanlända elever gentemot svenskfödda elever. Hon pratar med eleven om olika program och 

har ett samtal där hon tittar på elevens intressen, hur skolgången såg ut i hemlandet, om betyg 

och om yrken han eller hon kan tänka sig.  

5.5 Svårigheter i samtalen 

Med hänvisning till Sue, Arredondo och McDavis (1992) bör en kompetent vägledare vara väl 

medveten om sina förutfattade meningar, värderingar och fördomar. Hon bör sträva för att 

arbeta fram tekniker som gör att vägledningen underlättas och är etisk riktig. God kännedom 

och medvetenhet om de egna attityderna är även det något som är av vikt enligt de etiska 

riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning. 

En av respondenterna säger sig vara väl medveten om sina egna fördomar som hon dagligen 

arbetar för att motverka. Hon säger att så länge man är medveten om att man har fördomar så är 

de inget hinder, men det gäller att upptäcka dem. Förvånansvärt nog nämner de andra 

respondenterna ingenting om fördomar hos sig själva. Antingen har de inga fördomar eller så är 

de inte medvetna om de fördomar de har. Det är i alla fall inget de tar upp när de talar om vad 

som är svårt i samtalen.  

 

Flera av respondenterna säger att en svårighet ligger i att många av de nyanlända eleverna har 

varit med om traumatiska händelser i hemlandet. Ibland vet eleven inte om han eller hon 

kommer att få stanna i Sverige och en del kan må mycket dåligt av ovissheten. En vägledare kan 

behöva gå in i en kuratorisk roll (Sawyer, 2006) just av dessa anledningar.  

 

En av vägledarna kan se det som en svårighet när föräldrar är med vid samtalen. Hon menar att 

elevens intressen och det han eller hon är bra på inte kommer fram på samma sätt om 

föräldrarna är med. Föräldrarna kan ha en önskan som inte riktigt stämmer överens med elevens. 

Detta håller andra av respondenterna med om och menar att ibland är det inte ett val som den 

enskilde eleven ska ta, utan ett val som hela familjen, ibland till och med hela släkten, ska ta. En 

av vägledarna säger att det kan vara svårt för föräldrar att inse att barnen har svårigheter i 

skolan. De kan se det som ett självklart val att deras barn går ett visst program för de har 

framtiden utstakat för sitt barn, även om barnet inte har kunskaper nog för att klara detta 

program. Peavy (2000) menar att man som vägledare kan uppfatta det som att det är elevens 

beslut, trots att det i själva verket är ett kollektivt beslut fattat av hela familjen. Man kan även se 

Browns värderingsteori som ett sätt att förklara hur eleven gör sitt val. Det kan handla om 

kulturella värderingar om yrken och värderingar som eleven har med sig hemifrån. 

 

En vägledare beskriver svårigheter i det praktiska i mötet med nyanlända elever. Hon tycker att 

”dom inte förstår hur viktigt det är med papper” och syftar på att papper som handlar om 

gymnasiet såsom kallelse till upprop ofta försvinner i och med flytt och liknande. Vägledaren är 

frustrerad över detta och undrar vems ansvar det egentligen är.  

 

En annan svårighet som beskrivs är språket. Ibland är det svårt att veta hur mycket eleven 

förstår om det svenska skolsystemet och om det svenska samhället. Och trots användande av 
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tolk så är det svårt att veta hur mycket eleven har förstått. Å andra sidan kan man aldrig veta 

säkert huruvida en svenskfödd har förstått allting i ett samtal trots att han eller hon säger sig ha 

förstått. 

 

5.6 Studie- och yrkesvägledarens syn på vad 

som är viktigt i samtal med nyanlända 

Lindh (1988) menar att vägledning förutsätter att det finns kommunikation mellan två parter och 

grunden för en god kommunikation är syfte, klarhet, öppenhet, en mångfald av metoder samt 

empati. Detta fick vi bekräftat av respondenterna när de beskrev vad de anser är viktigt i samtal 

med nyanlända elever. En av respondenterna menade att det inte är så lätt då man precis kommit 

till Sverige och ska åka själv någonstans för att göra ett test till IVIK. Då brukar hon hjälpa 

eleven genom att följa med. Detta empatiska förhållningssätt beskrevs av fler. En annan sa att 

eleven måste bli bra bemött och få känna att någon bryr sig eftersom det är svårt att komma till 

ett helt nytt land där man inte förstår språket.  

 

Att visa respekt och intresse är något som flera nämnde. En av respondenterna menade att de 

nyanlända eleverna är lika viktiga som alla andra elever.  

Flera av respondenterna menade att man måste ge eleven tid och att ta det lugnt i samtalen samt 

att vara tydlig. En av dem sa att man skulle kunna göra så mycket för dem, underförstått, om det 

fanns mer tid. Det kan tänkas att mycket av vägledarnas tid går åt till samtal med andra elever 

och att de nyanlända eleverna inte förstår att vägledaren är någon man kan vända sig till i någon 

större utsträckning. Kanske behöver vägledaren tydliggöra sin roll eftersom elever med annan 

kulturell bakgrund kan ha negativa erfarenheter av auktoritära (Peavy, 1999a) och där kan 

vägledaren räknas in.  

5.7 Studie- och yrkesvägledarens styrkor och 

svagheter 

Respondenterna hade till en början svårt att beskriva de styrkor de själva anser att de har i 

samtalen med nyanlända. En av vägledarna menade att det är svårt att veta huruvida man gör ett 

bra jobb eller inte. Eftersom vägledaren ofta arbetar ensam så kan det råda ovisshet och 

osäkerhet om just detta.   

De styrkor som nämndes var bland annat empati, bra på att lyssna, förmåga att skapa kontakt, 

ärlighet, tydlighet samt att möta individen där han eller hon befinner sig. En av vägledarna sa att 

hennes styrka ligger i att kunna hitta lösningar. Hon menar att man elever ofta förväntas hitta 

sina egna lösningar, men alla är inte kapabla till det. Styrkorna som vägledarna ansåg sig ha är i 

paritet med hur de tycker att det ska vara.  

 

Intressant nog var svagheterna lättare att prata om. Kan det tänkas att det ligger i vår natur att ha 

svårt att se sina bra sidor, men desto enklare att se det dåliga hos sig själv? 

Flera av respondenterna sa att det är brist på kunskaper om olika kulturer som är deras svaghet. 

Det kan handla om samtal där föräldrar är med och har orimliga förväntningar på sina barn. En 

annan beskrev sina fördomar om romer som en stor svaghet. Hon sa sig vara fullt medveten om 
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dessa fördomar, men de gör det svårt för henne i arbetet. En annan sa att en av hennes svagheter 

är att det kan vara svårt att skapa ett vägledningssamtal som inte bara är information. 

En av vägledarna tyckte att det var en svaghet att hon har börjat alldeles för sent med de 

nyanlända eleverna. Eftersom dessa elever behöver mer information om gymnasieprogrammen 

och om de olika valalternativen så bör man börja med samtalen tidigare. Detta motstrider det 

faktum att vägledaren vid ett annat tillfälle sa att dessa elever ska vidare till IVIK och det är det 

som man pratar om vid samtalen.  

En av respondenterna sa att det är hennes okunskap överlag som är hennes svaghet. Hon 

önskade att hon hade fått mer utbildning med metoder för vägledning av nyanlända. Detta 

påstående stöttas av forskning som säger att majoriteten av alla vägledare upplever att de saknar 

kunskap om mångkulturella frågor (Launikari, 2005). 

5.8 Slutsatser 

Under denna rubrik besvaras forskningsfrågorna i tur och ordning. 

Vilka hjälpmedel använder studie- och yrkesvägledare i dessa samtal? Med hjälpmedel avses 

här t.ex. bilder, tolk, samtalskort och skrivet material. 

De respondenter som använde hjälpmedel i samtal med nyanlända sa att det kan vara i form av 

bilder, gymnasiekataloger och broschyrer, yrkeskort med beskrivningar av olika yrken, 

filmsekvenser om yrken och film om gymnasiet med utländsk text. En av respondenterna såg 

modersmålsläraren som en form av hjälpmedel då de kan hjälpa till vid vissa översättningar. En 

annan av respondenterna använde internet för att översätta vissa ord till svenska.  

En av vägledarna har satt ihop ett eget material med bilder med text till som kan beskriva olika 

yrken och gymnasieprogram. 

Skrivet material på annat språk än svenska finns om gymnasieskolan i stort, men används endast 

av ett fåtal av respondenterna, då främst som information till föräldrar. 

 

Vad tycker studie- och yrkesvägledare själva att de har för styrkor och svagheter i dessa 

samtal? 

Respondenterna tyckte i huvudsak att en styrka de har är att de är empatiska och är bra på att 

lyssna. Vidare beskrevs styrkor som förmåga att skapa kontakt, att vara lyhörd, att vara tydlig 

och ”inte krångla till det”, att vara ärlig och bemöta elever oavsett bakgrund med respekt. En av 

respondenterna menade att hon är bra på att möta individen där individen befinner sig och kan 

klargöra elevens behov. 

En vägledare menade att hennes styrka ligger i att hon alltid försöker att förbättra sig i sin 

yrkesroll. En annan sa att hon visar, så fort det kommer nya elever till skolan, vem hon är och 

vilken hennes roll är.  

Förmåga att hitta lösningar var en styrka som nämndes, då främst för de elever som kanske inte 

är kapabla att se några lösningar på egen hand.  

Svagheter som nämndes av vägledarna var okunskaper om olika kulturer, fördomar och 

förutfattade meningar som man som vägledare bär med sig, brist på kunskap om vägledning av 

nyanlända och en annan säger att hon ser det som en svaghet att det kan vara svårt att skapa ett 
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vägledningssamtal som inte bara är information. En annan menade att det är en svaghet att hon 

inte har ägnat mer tid åt de nyanlända eleverna eftersom de behöver få mer information om de 

olika valmöjligheterna.   

 

Hur ser innehållet i dessa samtal ut? 

Överlag beskrevs innehållet i samtalen av respondenterna som mestadels information.  

Informationen handlade då främst om IVIK och om det svenska skolsystemet.  

Några av respondenterna sa att de brukar fråga eleven om hans eller hennes intressen, vilka 

ämnen som han eller hon är bra på samt vilka ämnen som eventuellt kan behövas stöd i. Ett par 

av respondenterna brukar fråga eleven om vilket yrke de hade valt om de hade bott kvar i 

hemlandet. Detta kan ses mer som vägledning och en av respondenterna menade att man kan 

arbeta mer med vägledning hos de elever som lärt sig lite svenska.  

En av respondenterna menade att innehållet i dessa samtal ser ut på samma sätt som det gör i 

samtal med svenskfödda elever. 

 

Vilka möjligheter och begränsningar är relaterade till samtal där tolk används? 

Möjligheterna ligger främst i att eleven förstår vad som sägs, utan tolk skulle budskapet inte gå 

fram. Andra möjligheter är att vägledaren kan tala fritt utan att försöka förtydliga eller förenkla. 

En möjlighet är också att tolken kan fungera som ett stöd om denne känner till elevens hemland 

och kultur.  

Begränsningarna handlar i huvudsak om att man som vägledare inte vet om tolken bara 

översätter det som sägs, eller om denne lägger till eller ändrar något. Ibland upplever 

respondenterna att tolken lägger till egna värderingar och åsikter. De kan göra det av välmening 

men det kan leda till att eleven eller föräldern påverkas. En annan begränsning kan vara om 

tolken inte är bekant med det svenska skolsystemet. Det kan leda till att missförstånd lätt 

uppstår. 
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Så här i efterhand upplever vi att våra forskningsfrågor har känts relevanta för studien och har 

framarbetats utifrån det valda problemområdet. Vi kan dock tycka att den första 

forskningsfrågan, som handlade om hjälpmedel, hade kunnat strykas eftersom resultatet blev så 

knapphändigt att det var svårt att analysera. Däremot tycker vi att den informationen som kom 

fram av frågan var intressant, men inte så omfattande som vi kanske hade önskat.  

När studien påbörjades hade vi en förhoppning om att resultatet skulle kunna användas som stöd 

för studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända elever och eventuellt innehålla 

handfasta tips och råd om hur vägledningen kan gå till. Ingen tidigare forskning har riktat in sig 

på vårt problemområde specifikt, utan har handlat mer om mångkulturell vägledning överlag. 

De har behandlat vägledning ur ett elevperspektiv men även ur vägledarperspektiv, dock inte på 

grundskolenivå. Därför har vår studie frambringat unika resultat som kan öka medvetenheten 

hos andra som arbetar inom studie- och yrkesvägledning, men även de som är under utbildning 

just nu. Vi är medvetna om att studien har en svaghet i att den är för liten för att kunna kallas 

allmängiltig. Den är begränsad till sju av 30 vägledare och den är endast inriktad på grundskolor 

i Stockholms stad. Hur det ser ut i övriga landet vet vi inte. Vi har inte heller valt att fokusera på 

vägledarnas ålder, kön, etnicitet, klassbakgrund eller antalet verksamma år vilket alla är faktorer 

som kan påverka resultatet. 

Resultatet från intervjuerna bekräftade vår hypotes och grundantaganden och tydliggjorde att 

det fanns en viss problematik i vägledning med nyanlända elever. Vi trodde innan studien 

påbörjades att vägledare upplevde det som ett problem när det uppstår språksvårigheter i ett 

vägledningssamtal. Vi hade funderingar kring om det kunde bli mer än bara information i 

samtalen. Detta styrktes efter intervjuerna där de flesta upplevde att det blir mest information. 

Vi tänkte oss också att en tolk skulle kunna fungera som ett slags filter där mycket av det 

värdefulla i ett vägledningssamtal skulle kunna gå förlorat. Detta fick vi inget egentligt svar på, 

utan det handlade mer om att respondenterna inte visste vad tolken egentligen sa. Kommer all 

information fram? Översätter tolken bara eller förvrängs det som sägs? 

 

Vi kan se att flera av vägledarna tyckte att det är svårt att få samtalet till något mer än bara 

information. På ett sätt uppfattade vi att det var förutbestämt att de nyanlända eleverna skulle 

vidare till IVIK efter grundskolan. Det informerades mycket om IVIK och en av respondenterna 

menade att man inte behövde ta upp det som inte var relevant, det vill säga, andra 

gymnasieprogram. Ur en aspekt kan vi förstå att det är där man hamnar om man inte kan det 

svenska språket tillräckligt bra för att gå ett nationellt gymnasieprogram, men å andra sidan, är 

det vår uppgift som vägledare att ta det för givet? I Hägg och Kuoppas trefasmodell ska man 

under den andra fasen vidga klientens perspektiv och se till att man som vägledare inte är den 

som fattar beslutet. Detta kan kopplas till Sawyers (2006) beskrivning av vägledaren som en 
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grindvakt, och även Knocke och Hertzberg (2000) som beskriver något liknande. Vi kan dock, 

efter att ha bearbetat resultaten, se att dessa vägledare vill mycket och de tycker att det är viktigt 

att alltid sätta eleven i centrum. De menar att det är viktigt med empati och att lyssna. Vi har sett 

exempel på hur vägledare arbetar aktivt med att ta fram olika arbetssätt för att göra 

vägledningen av nyanlända så bra som möjligt.  

Studien Det är ju i skolan man blir invandrare (2006) som handlar om studie- och 

yrkesvägledares syn på vägledning av elever med invandrarbakgrund, visar att vägledarna själva 

i stort sett är nöjda med sin egen insats i vägledningen av elever med invandrarbakgrund. 

Forskarna uppfattade att ämnet är känsligt och att vägledarna ansträngde sig för att uttala sig 

politiskt korrekt.  Vi upplever inte att våra respondenter har uttryckt sig försiktigt, tvärtom. Vi 

känner att de har varit öppna och inte varit rädda för självkritik. Vägledarna tycker själva att det 

behövs mer kunskaper om vägledning av nyanlända elever. Nu har de tvingats hitta egna 

arbetssätt utifrån sina arbetsplatser och förutsättningar.  

Vi hade en förhoppning innan studien påbörjades att resultatet skulle kunna fungera som hjälp 

och stöd för vägledare i samma sits. Kanske kunna fungera som en grund till metoder för 

vägledning av nyanlända elever. Nu kan vi se att det ses som svårt och att man som vägledare 

får försöka utifrån bästa förmåga och på egen hand ta fram ett arbetssätt som fungerar.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod passade väl för studien. Intervjuerna utgick ifrån en 

halvstrukturerad intervjumall som under intervjuns gång kunde justeras utifrån 

förutsättningarna. Metoden gjorde att respondenterna kunde svara fritt på frågor utan att 

begränsas till svarsalternativ i ett frågeformulär som kanske hade varit aktuellt vid en kvantitativ 

metod. Vi tror dessutom att en kvantitativ metod vid en studie som denna hade medfört risker 

till övertolkning av svaren och att vi skulle ha förklarat mer än vad den tillgängliga 

informationen gjorde.  

Studien hade kunna breddats ytterligare om vi hade genomfört observationer där vi suttit med 

vid samtal av nyanlända och eventuellt tolk. Till denna studie fanns dock inte tillräckligt med 

tid till att göra detta då det även hade medfört att fråga föräldrar till eleverna om medgivande. 

Dessutom tänker vi oss att det är svårare att få tag i elever som kan och vill ställa upp på att bli 

intervjuade. 

Ett alternativ, eller ett komplement, till de enskilda intervjuerna hade kunnat vara att genomföra 

en gruppdiskussion med ett flertal vägledare. Vi tror att, i diskussion med andra, kan man 

komma på nya tankar och funderingar kring ett ämne som man kanske inte tidigare har haft. 

Dessutom tänker vi att man under en intervjusituation kanske inte alltid hinner tänka igenom 

frågan för att ge ett väl utvecklat svar, något som kan vara möjligt under tiden man lyssnar på 

andra i en grupp. Å andra sidan kan det vara det direkta svaret, utan någon närmare eftertanke, 

som har det mest intressanta innehållet.  

Innan intervjuerna genomfördes hade vi funderingar kring om det fanns någon risk för att 

respondenterna skulle svara på frågorna utifrån hur de önskade att det var. Vi tänkte att det kan 

vara svårt att tala om sina svagheter och erkänna ifall det är något man inte är bra på. Så här i 

efterhand känner vi att respondenterna var öppna och ärliga och, som vi uppfattar det, var ingen 

av dem ute efter att svara politiskt korrekt eller på något sätt förskönande. Dock kunde vi, under 

tiden transkriberingarna genomfördes, upptäcka att fler följdfrågor hade kunnat ge ytterligare 

djup i svaren. 
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Respondenterna var samtliga kvinnor och vi har funderat kring om resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi hade intervjuat män. Vi hade gärna, om det hade funnits möjlighet, försökt 

ha en sådan spridning i vår studie. Nu var detta inte möjligt eftersom majoriteten av vägledarna 

som var aktuella att tillfrågas var kvinnor.  

6.3 Framtidsdiskussion 

Eftersom vår studie kan anses som relativt liten tycker vi att det skulle vara intressant att 

använda den som en plattform att utgå ifrån för att bredda studien. Det hade varit intressant att 

höra elevens syn på vägledningen samt att undersöka hur vägledningen av samma elever ser ut 

när de väl kommer till IVIK. Vi tror också att intervjuer av de tolkar som arbetar i grundskolor 

hade kunnat ge en ytterligare breddning till studien. 

En fortsatt studie hade kunnat utgå ifrån vad som sägs om problemområdet i styrdokument. Står 

det något i skollagen? Står det något i läroplanerna? Har skolan något måldokument som 

beskriver studie- och yrkesvägledning av nyanlända? 

 

Vi anser att forskning inom detta område är oerhört viktigt eftersom vårt samhälle idag håller på 

att förändras. Vi tror att nya förberedelseklasser kommer att fortsätta att starta och behovet av 

vägledning för nyanlända elever kommer att öka. Det finns lika många sätt att arbeta på som det 

finns vägledare, därför menar vi att det bör finnas tydligare riktlinjer i styrdokument för 

vägledare som arbetar med nyanlända elever. Detta för att vägledningen av dessa elever ska 

vara likvärdig över hela landet. Som det ser ut idag får en vägledare som arbetar i en skola med 

förberedelseklasser hitta sitt eget sätt att arbeta och lösa eventuella problem. Hon får själv hitta 

sin egen metod för att vägleda nyanlända elever. Kan detta vara skälet till att det inte 

förekommer så mycket vägledning utan att samtalen handlar mest om information? 

Vi tycker att det är beklämmande att Skolverket knappt berör denna problematik i sina 

nyutgivna allmänna råd för studie- och yrkesorientering. Är det så att Skolverket inte stödjer oss 

i detta? Tycker inte Skolverket att det är så viktigt? Eller har de inte förstått? Det kan vara så att 

Skolverket inte vill peka på specifika grupper av rädsla för att glömma någon. Att de vill ha 

allmänna råd som är övergripande och som inte går in på några detaljer. Kanske är det så att de 

vill att riktlinjer på detaljnivå, däribland bör vägledning av nyanlända finnas med, ska 

framarbetas av den enskilda kommunen eller av skolorna.  Vi anser dock att studie- och 

yrkesvägledning är lika viktig för nyanlända elever, vars primära intresse här och nu ligger i att 

lära sig svenska, som den är för andra elever. Måhända att dessa elever kommer att fortsätta från 

förberedelseklassen på högstadiet till IVIK, men vi tänker att de likväl som andra har ett intresse 

att tala om sina intressen och framtidsdrömmar.  

 

Vi anser att de som utbildar sig till studie- och yrkesvägledare idag bör få mer kunskap om 

vägledning av elever som har annat modersmål än svenska. Utbildningen bör följa med i samma 

takt som samhället och aktualisera den kunskap som lärs ut. Oavsett om man kommer att arbeta 

i Kiruna eller i Ystad så kommer man med största sannolikhet förr eller senare att stöta på en 

vägledningssituation där språkbrister utgör svårigheter. Vår strävan handlar om likvärdig studie- 

och yrkesvägledning, oavsett bakgrund. 



 

 42 

                                                       

LITTERATUR 

Referenslitteratur 
 

 

Blob, Mathias (2004). Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn – en 

översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner. Stockholm: Integrationsverket. 

 

Bohman Brozin, Viveca (2006). Baylan vill ha nationell plan för invandrarelever. Lärarnas 

tidning. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://lararnastidning.se/LT_Output_2005.asp?ArticleID=226577&ArticleOutputTemplateID=9

2&ArticleStateID=2&CategoryID=3612&FreeText=modersm%C3%A5lsst%C3%B6d (2009-

03-01)    

 

Brown, Duane & Associates (2002). Career Choice and Development. Fourth Edition. San 

Fransisco: Jossey-Bass Publishers. 

 

Dresch, James & Lovén, Anders (2003). Vägledning i förändring – om omvärldsförändringar 

och dess betydelse för vägledning. Malmö högskola. 

 

Förvaltningslagen (1986). SFS 1986:223. 

 

Gränslös vägledning – En dansk-svensk publikation om vägledning i ett internationellt 

perspektiv (2007). Internationella programkontoret och CIRIUS. 

 

Holme, Idar Magne., Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hägg, Kerstin., & Kuoppa, Svea Maria (1997). Professionell vägledning – med samtal som 

redskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, Ritva, Ståhl, Tarja. & Koivumäki, Kai (2005). A sosiodynamic approach to 

crosscultural career counselling. In Launikari, Mika & Puukari Sauli. (Eds.) (2005). 

Multicultural Guidance and counseling – Theoretical foundations and practice in Europe. 

Finland, Jyväskylä: Centre for international mobility CIMO and Institute for Educational 

Research.  

 

 

Kammarkollegiet (2009). God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar 2009. Stockholm. 

[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/Godtolk.pdf (2009-04-06). 

 



 

 43 

 

Knocke, Wuokko & Hertzberg, Fredrik (2000). Mångfaldens barn söker sin plats. En studie om 

arbetsmarknadschanser för ungdomar med invandrarbakgrund. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 

 

Kvale, Steinar (2008). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Launikari, Mika (2005). Intercultural communication as a challenge in counselling immigrants. 

In Launikari, Mika & Puukari Sauli. (Eds.) (2005). Multicultural Guidance and counseling – 

Theoretical foundations and practice in Europe. Finland, Jyväskylä: Centre for 

international mobility CIMO and Institute for Educational Research.  

 

 

Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i studie- och yrkesvägledarprocessen. Stockholm: HLS Förlag. 

 

Lindh, Gunnel (red.) (1988). Vägledningsboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lpo94 (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.  

 

Maltén, Arne (1998). Kommunikation och konflikthantering - en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

May, Tim (2009). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Myndigheten för Skolutveckling (2005). Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent 

anlända elever i grund- och gymnasieskolan. Stockholm. 

 

Myndigheten för Skolutveckling (2006). Växelvis på modersmål och svenska – Språk- och 

kunskapsutveckling för flerspråkiga barn och ungdomar. Stockholm: Liber.  

 

Parszyk, Ing-Marie (2002). Yalla – det är bråttom. Assyriska/syrianska elevers skolliv följs från 

förskolan till nian. Lund: Studentlitteratur. 

 

Peavy, Vance, R (1999a). A constructivist perspective on learning, communication and 

intercultural counselling. Northstar Research and Innovation In Counselling: Victoria, B.C. 

Canada.  

 

Peavy, Vance, R & Goyette, Pat (1999b). Constructivistist Counselling (SocioDynamic 

Counselling) Workshop – Level 1. Northstar Research and Innovation In Counselling: Victoria, 

B.C. Canada. 

 

Peavy, Vance R (2000). Konstruktivistisk vägledning – teori och metod. Stockholm: Trinom 

förlag AB. 

 



 

 44 

Sawyer, Lena (2006). Att koppla drömmar till verklighet: SYO-konsulenters syn på etnicitet i 

övergången från grundskolan till gymnasiet ur SOU 2006:40. Utbildningens dilemma – 

demokratiska ideal och andrafierande praxis. Stockholm: Fritzes. 

 

 

Sjökvist Fairbrother, Lotta & Nilsson Sophia (2006). Det är ju i skolan man blir invandrare – 

studie- och yrkesvägledares syn på vägledning av elever med invandrarbakgrund. 

Examensarbete. Malmö högskola.  

 

Skolverket (2008a). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Stockholm:Fritzes. 

 

 

Skolverket (2009). Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. 

Stockholm:Fritzes. 

 

Skolverket (2008b). Med annat modersmål än svenska – elever i grundskolan och skolans 

verksamhet. Rapport 321:2008. Stockholm: Fritzes.  

 

 

Skolverket (2005). Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet. [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1518 (2009-02-27) 

 

Statistiska centralbyrån. Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna 2008. 

Befolkningsstatistik. [Elektronisk]  Tillgänglig: 

http://www.scb.se/pages/TableAndChart__231104.aspx (2009-04-02) 

 

Statistiska centralbyrån. Över 100 000 invandrade under 2008. Befolkningsstatistik. 

[Elektronisk]  Tillgänglig: http://www.scb.se/pages/TableAndChart__231104.aspx  

(2009-04-02) 

 

 

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB. (2007). Folkmängd i Stockholm, länet och 

riket den 31 dec 1750-2007. [Elektronisk] Tillgänglig:  

http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b049.htm (2009-04-02) 
 

 

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB. (2007). Utrikes födda efter 

vistelsetid, medborgarskap, ålder och kön 2007-12-31. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b060.htm (2009-04-02) 

 

Sue, Derald Wing, Arredondo, Patricia & McDavid Roderick J (1992). Multicultural 

Counseling Competencies and Standards: A Call to the Profession. Journal of counseling & 

development, vol. 70.  

 

Sue, Derald Wing & Sue, David (1977). Barriers to Effective Cross-Cultural Counseling. 

Journal of Counseling Psychology, vol. 24, No. 5. 

 

Stockholms stads webbplats. Grundskola. Tillgänglig: 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/ (2009-03-07) 



 

 45 

 

Sveriges vägledarförening (2007). Etiska riktlinjer. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/etisk_deklaration_07htm (2009-03-08) 

 

Utbildningsdepartementet (1994). Grundskoleförordningen (1994:1194).  

 

Utbildningsdepartementet (1985). Skollagen (1985:1100).  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_princip

er_tf_2002.pdf (2009-03-31) 

 

Wellros, Seija (1998). Språk, kultur och social identitet. Studentlitteratur: Lund. 

 

Bakgrundslitteratur 
 

Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.google.se/webhp?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF- 8 (2009-03-24) 

 

http://libris.kb.se (2009-03-24) 

 

Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B (2006). Designing qualitative research. Fourth 

Edition. London: Sage Publications Ltd. 

  

Skolinspektionen (2009). Nyanlända elever. Pågående kvalitetsgranskningar. [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://www.skolinspektionen.se/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-

kvaliteten/Nyanlanda-elever/ (2009-04-07) 

 

Stockholms stad (2009). Dags att välja skola. Valet till förskoleklass/grundskola 2009/2010.  

 

Stockholms stads webbplats. Vilka skolor finns? Tillgänglig: 

http://www.stockholm.se//Jamfor/?enhetstyp=61c1cc6e99bf409a85ca4e3d0c137d5f&val=Kom

munalt&allaval=False&sekundaraval=7%7c8%7c9&allasekundaraval=False (2009-03-07) 

 

Utbildningsförvaltningen (2008). En skola i världsklass! Skolplan för Stockholms stad.  

 



 

 

Bilaga 1 

Intervjuförfrågan 

 

Hej! 

Vi heter Yvonne Gustafsson och Linda Hestad och studerar sista terminen på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. 

Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som ska beskriva hur vägledningssamtal mellan studie- 

och yrkesvägledare och nyanlända elever i förberedelseklass ser ut samt vilka möjligheter och 

eventuella begränsningar som finns i dessa samtal. Detta tema ska belysas ur ett vägledarperspektiv. 

Förutsättningen för din medverkan är att du i ditt arbete genomför den här typen av samtal. 

Vår fråga till dig är nu om du skulle kunna tänka dig att bli intervjuad. Vi kommer givetvis till din 

arbetsplats och intervjun beräknas ta 60 minuter – 90 minuter. Intervjuerna kommer att äga rum 

någon dag under veckorna 14-17. Meddela gärna datum samt tider då du kan träffa oss, så anpassar 

vi oss efter dig. 

Vi vill tillägga att inga vägledare eller skolor kommer att nämnas vid namn i det färdiga arbetet. 

Endast vår handledare, examinator och vi själva kommer ha tillgång till materialet. När uppsatsen 

är sammanställd kommer vi förstöra det ursprungliga arbetsmaterialet. 

 

Det är givetvis frivilligt att medverka men det vore till mycket stor hjälp för oss om du hade 

möjlighet att ställa upp. 

 

Tacksam för svar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Yvonne Gustafsson & Linda Hestad 
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Bilaga 2 

Halvstrukturerad intervjumall 

 

1. Använder du några hjälpmedel i dessa samtal? Med hjälpmedel avses t.ex. bilder, 

samtalskort, skrivet material.  

2. Använder du dig av tolk i dessa samtal? 

3. Vilka möjligheter finns det i samtalet vid användandet av tolk? 

4. Finns det problem eller begränsningar vid användande av tolk? 

5. Finns det tryckt eller webbaserad information om gymnasievalet på andra språk än 

svenska? 

6. Hur ser innehållet i samtalen ut? 

7. Vilken typ av information ges i samtalet? 

8. Finns det något som du upplever som svårt i dessa samtal? Vad? 

9. Vad anser du är av vikt vid vägledning av dessa elever? 

10. Vad tycker du att du som studie- och yrkesvägledare har för styrkor i dessa samtal?  

11. Vad tycker du att du som studie- och yrkesvägledare har för svagheter i dessa samtal? 

 

 

 

 

 

 

 


