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Vad är lärande? 

Vad elever i år 9 lägger i begreppen lärande och skola och hur de 
uppfattar lärar- och elevrollen 

Britta Larsson Lindberg 

Sammanfattning/Abstract 

Syftet med studien är att undersöka vad elever i år 9 lägger i begreppet lärande och hur de uttrycker 
sina förväntningar på skolan, utifrån hur de beskriver hur de lär sig, hur de uppfattar lärarrollen och 
elevrollen samt hur de beskriver skolan. Detta studeras mot bakgrund av kategorierna etnicitet, genus, 
studieresultat och bostadsområde. Studien är en kvalitativ studie. En form av triangulering har använts 
och metoderna är semistrukturerade fokusintervjuer samt strukturerad enkät. 22 elever från tre olika 
skolor har intervjuats i fem fokusintervjuer. Dessutom har en strukturerad enkät genomförts i 6 
klasser/grupper på de tre olika skolorna. 
Resultatet visar att många elever uppfattar skolan som ett nödvändigt tvång. Skolk, sena ankomster 
kan ses som ett motstånd mot skolplikten och skolans institutionella diskurs. Eleverna är tämligen 
överens i sina uppfattningar om lärarrollen, däremot skiljer det sig mer i fråga om elevens roll, där 
några uppfattar att det handlar mer om personlighet och uppförande och andra mer uppfattar elevrollen 
som ett arbete, där vissa uppgifter ska utföras. Elevernas olika sätt att förhålla sig till skolan har delats 
i fem kategorier; det sociokulturella, det traditionella, det pragmatiska, det omgivningsberoende samt 
det kaotiska förhållningssättet. Skillnader mellan innerstad och förort tas upp. Undervisningen i So, så 
som eleverna i studien beskrev den skilde sig åt. Innerstadselevernas So-undervisning framstod som 
baserad på en mer traditionell förmedlande pedagogik, medan förortsskolans elever beskrev en 
undervisning ur ett sociokulturellt perspektiv, mer i linje med läroplanen. Graden av förhandling och 
meningsskiljaktigheter var högre i förortsskolan. Förortseleverna gav också uttryck för en bild av sin 
förort och sin skola som segregerad och isolerad, där eleverna beskrevs som dåliga förebilder för 
varandra.  

Elever förhåller sig till olika diskurser, som påverkar deras syn på skolan. Likheterna mellan de olika 
kategorierna förefaller större än skillnaderna. De svenska eleverna tycks i högre grad påverkade av en 
traditionell diskurs, medan elever med invandrarbakgrund i högre grad tycks pragmatiska. I 
förortsskolan tycks graden av förhandling av olika begrepp och identiteter högre än i innerstadsskolan.  

Nyckelord/Keywords 

Etnicitet/ethnicity, (elev-)identitet/(student) identity, mångkultur*/ multicultur*, skola/school, 
specialpedagogik/special education  

 
 



Förord 

Under hela utbildningen har jag tränat mig i att lita på processen. Nu vill jag inte att processen ska ta 
slut, men det är den.   

Att skriva uppsatsen har varit ett intressant och stimulerande arbete och jag vill först och främst tacka 
alla elever som deltagit i studien, särskilt eleverna som deltog i intervjuerna. Det har varit mycket 
givande och intressanta diskussioner och jag hoppas att jag gör eleverna rättvisa i resultatet. Ett stort 
tack riktar jag även till kontaktpersonerna och lärarna på skolorna som har varit mycket generösa och 
hjälpsamma.  

Jag vill också tacka min handledare, Anna-Lena Lange, som har uppmuntrat när det känts tungt och 
även vänt och vridit på mitt syfte och mina frågeställningar många varv.  

Tack också Peter och Johannes för att ni finns. 
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Inledning/Introduction 

Inkludering är ett centralt begrepp inom specialpedagogiken sedan Sverige tillsammans med många 
andra länder 1994 skrev på Salamancafördraget (Svenska Unescorådet, 2006), som uttrycker att skolan 
ska inkludera alla elever, det vill säga att skolmiljön ska anpassas efter eleverna i den mån det behövs 
och inte tvärtom. Inkludering kan dock förstås på olika sätt. Med fokus på funktionsnedsättning och 
funktionshinder handlar inkludering hur skolan ska anpassas till enskilda elever. Fokus på normalitet 
och olikhet innebär i stället en strävan efter att förhålla sig till hela variationen inom elevgruppen 
(Dyson, 2001a; Heimdahl Mattson, 2006). Genom att innefatta alla elever i normalitetsbegreppet ökar 
man varje individs möjligheter att utvecklas utifrån egna förutsättningar (Daniels, Creese och 
Norwich, 1999) och minskar risken för att någon exkluderas. Den tidigare läroplanen (Lgr 80) 
behandlade barn tillhörande etniska minoriteter under rubriken barn med särskilda behov. I den 
senaste läroplanen (Lpo 94) betonas i stället det mångkulturella perspektivet. Benämningar kan få 
konsekvenser och har ett stort symbolvärde och kommunicerar uppfattningar om dem som 
inkluderas och exkluderas i den kategori som skapas (Cederberg, 2006 s. 21).  

Jag har under mina 10 år som svensklärare i en invandrartät skola funderat över varför elever ibland 
har svårigheter i svenskämnet som inte tycks stå i proportion till den språkliga nivån. Tillsammans 
med kollegor har jag funderat över varför vissa elever med invandrarbakgrund blivit mycket oroliga 
när de skulle arbeta självständigt och framför allt när nya uppgifter introducerades. Vi diskuterade om 
möjligen elever och lärare har olika förståelse av och förväntningar på klassrumssituationen och på 
elev- och lärarrollen. Vilken lärandeteori som är tongivande förändras över tid och skiljer sig från 
kultur till kultur. Flera lärandeteorier kan även existera parallellt och det är möjligt att det i samma 
klassrum kan finnas olika uppfattningar om vad som sker beroende på outtalade förgivettaganden om 
vad skola och lärande är.  

Ämnet för denna uppsats är att undersöka elevers uppfattning om lärande och skola. Molander (2003) 
pekar på risken att man finner det man tror att man ska finna. Därför undersöks i studien inte etnicitet 
eller elever med låga studieresultat isolerat utan också hur etnicitet och studieframgång samspelar med 
exempelvis kön och bostadsområde.  

Som lärare i en invandrartät skola möter jag ofta förväntningar på att jag ska ha stor kunskap om olika 
kulturer. Men det är omöjligt att ha kunskap om alla kulturer. Det som däremot är möjligt är att lära 
sig att upptäcka att missförstånd uppstår och när jag måste fråga hur individer uppfattar situationer och 
begrepp. För att kunna möta eleverna och individualisera undervisningen i en inkluderande skola 
måste läraren veta var eleverna befinner sig. Ainscow (1999) menar att ett undersökande 
förhållningssätt (enquiry) och reflektion är mycket viktigt i en inkluderande skola. I studien undersöks 
hur eleverna uppfattar begreppen kunskap och lärande samt lärar- och elevrollen. Förhoppningen är att 
studien ska ställa frågor som kan bidra med en viss förståelse av variationen när det gäller elevers 
olika uppfattningar om skolans verksamhet. Ur ett inkluderande perspektiv skulle en ökad förståelse 
och medvetenhet hos lärare kunna minska risker för att enskilda elever eller grupper exkluderas.  
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Begreppsdefinitioner 

Enligt Lahdenperä (2004) används många olika begrepp, både internationellt och i Sverige, för att 
beskriva det interkulturella kunskapsfältet. Lahdenperä menar vidare att begreppen ofta inte har 
definierats. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är begreppen sociala konstruktioner (Hacking, 
2004) som skapas i en kontext och därför kan betydelsen skilja sig mellan olika uttolkare. Det sker 
också en växelverkan mellan begrepp och innehåll. Begreppsformuleringen påverkar hur man agerar i 
ett visst sammanhang och hur man upplever situationer påverkar tolkningen av begreppet. Därför är 
det av yttersta vikt hur kategoriseringar formuleras, vilka ord man väljer och att man motiverar och gör 
begreppsförklaringar. I studien används följande begrepp på de sätt jag här beskriver i övrigt används 
begrepp så som refererade författar använder begrepp. 

Elev med utländsk bakgrund används för elev som själv eller vars båda föräldrar är födda i ett annat 
land, enligt den definition som används av Statiska Centralbyrån (SCB, 2002). Kulturell identitet är ett 
annat begrepp som används (Cederberg, 2006; Lahdenperä, 1997). Cederberg diskuterar det 
komplicerade med begreppet eftersom det kräver definitioner av begreppen kultur, identitet och 
tvåspråkighet. I föreliggande studie antas barn med en svensk och en utländsk förälder ha dubbel 
kulturell tillhörighet och räknas i studien inte till elever med utländsk bakgrund. Enligt Cederberg 
(2006) används i anglosaxisk litteratur oftare nationell beteckning i stället för en beteckning som 
invandrare, som innefattar alla med annat ursprung. Det är möjligen bättre ur den aspekten att alla 
personer som inte har svenska föräldrar behandlas som en homogen grupp, vilket de inte är. I resultatet 
redovisas därför nationell bakgrund eller modersmål. 

Vidare innebär etnicitet en grupptillhörighet där medlemmar delar samma kultur och identifierar sig 
själva och/eller identifieras av andra som tillhörande denna grupp (Lahdenperä, 2004). Gruber (2007) 
menar att man när man använder etnicitetsbegreppet måste vara uppmärksam på maktstrukturer, då 
begreppet lätt får betydelsen av att vara avvikande från det normala.  

Studieresultat definieras i föreliggande studie utifrån elevernas egen utsaga om de senaste betygen.  
Föräldrars utbildningsbakgrund har enligt många studier (Social Rapport, 2006; Westling Allodi, 
2009) stor betydelse för elevers resultat i skolan. I studien blev det praktiskt och etiskt svårt att ta reda 
på denna information, varför betygen används som ett mått på studieresultat. Eleverna har själva gjort 
en uppskattning av sina betyg utifrån de betyg de fått i år 8, utvecklingssamtal och i några fall 
information om kommande höstterminsbetyg. 

Respondenterna i studien har valts i tre olika skolor, två i innerstad och en i förort. Bostadsområde 
definieras därmed utifrån att de antas bo i närheten av skolan de går i, det vill säga innerstadsområde 
med hög andel bostadsrätter respektive förort med hög andel hyresrätter. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka vad elever i år 9 lägger i begreppet lärande och hur de 
uttrycker sina förväntningar på skolan, utifrån hur de beskriver hur de lär sig, hur de uppfattar 
lärarrollen och elevrollen samt hur de beskriver skolan. Detta studeras i relation till etnicitet, genus, 
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studieresultat och bostadsområde. Förhoppningen är att studien bidrar med infallsvinklar till hur lärare 
bättre kan möta varje elev i skolan, oavsett kulturell bakgrund, vilket skulle kunna medföra att riskerna 
för exkludering minskar. 

Frågeställningar 

• Vilka förväntningar har eleverna på skolan? 
• Hur uppfattar eleverna lärarrollen? 
• Hur uppfattar eleverna elevrollen? 
• Hur uppfattar eleverna begreppet lärande? 

Bakgrund  

Olika perspektiv på skola och specialpedagogik 
Skolan påverkas av influenser från många olika håll, historiska undervisningstraditioner, ideologiska 
synsätt samt forskning inom flera olika fält. Dessa olika strömningar påverkar också varandra vilket 
gör det komplicerat att reda ut perspektiven och förstå hur olika tendenser påverkas och påverkar 
varandra. Kanske ger det en förklaring till att specialpedagogiken har kritiserats av högskoleverket för 
en svag teoretisk grund, oklar identitet och ideologiskt innehåll (Persson, 2007). Bauman (2002) 
beskriver en globaliserad värld ur sociologiskt perspektiv och menar att globaliseringen har medfört 
att tidigare entydiga och systematiserade begrepp löses upp och ersätts av mer flytande 
kategoriseringar. Skolan kan ses som en spegling av samhället och i ljuset av Baumans beskrivning av 
dagens samhälle blir skolan, liksom samhället, en arena där olika strömningar rör sig i svårdefinierade 
och flytande mönster. Nya perspektiv och begrepp tillkommer i skolan, men ersätter inte de gamla 
utan konkurrerar, blandas och existerar parallellt. Westling Allodi (2009) uttrycker att det kan vara 
nödvändigt att acceptera en viss osäkerhet när förändringar och reformer i utbildningssystemen bidrar 
till en ökad komplexitet och fragmentering. 

Skidmore (2004) beskriver tre olika paradigm inom det specialpedagogiska forskningsfältet, det 
psyko-medicinska, det sociologiska paradigmet och det slutligen organisatoriska. Han menar att vart 
och ett av paradigmen är reduktionistiskt om de inte beaktar samspel mellan faktorer inom olika 
paradigm. I det psyko/medicinska paradigmet söker man en förklaring till svårigheter i biologi och 
neurologi (Skidmore, 2004; Helldin, 2002). Det psyko-medicinska paradigmet väckte kritik från 
sociologiforskningen, vilket ledde till forskning ur ett samhällsperspektiv, det sociologiska 
paradigmet. Skidmore benämner ett tredje paradigm det organisatoriska, vilket koncentrerar 
forskningen kring skolans praktiska verksamhet och organisation. Orsaken till att svårigheter uppstår 
men även lösningar på problemen söks inom detta paradigm inom undervisningens organisation i 
praktiken.  

En medveten ideologisk strävan i den svenska skolan har varit att skapa jämlikhet i fråga om möjlighet 
till utbildning. Skolan har blivit ett medel för att öka jämlikheten i samhället, vilket har visat sig i 
reformsträvanden (Gruber, 2007; Murray, 2007). Helldin (2002) ser specialpedagogiken i Sverige i ett 
samhällsperspektiv och finner att samhället idag är individualistiskt och präglat av marknadstänkande. 
Westling Allodi (2009) talar också om skolan som påverkad av en marknadsmodell där den ökade 
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marknadsanpassning som det fria skolvalet inneburit kan leda till ökade klyftor i kvalitet och minskad 
likvärdighet.  

Westling Allodi lyfter fram andra styrande faktorer som exempelvis ekonomiska begränsningar. 
Vidare menar hon att utbildningssystemet har blivit fragmenterat. Det vill säga olika myndigheter är 
inblandade och det kan uppstå konflikter mellan olika målsättningar. Övergripande målsättningar, står 
staten för i utformande av läroplan. Lokala mål definieras på kommunal nivå och på enskilda skolor. 
Skolinspektionen utför kontroll av verksamheten och andra myndigheter står för information, 
exempelvis Skolverket (Westling Allodi, 2009).  

Den svenska läroplanen (Lpo 94) är en politisk kompromiss och innehåller högt ställda ideologiska 
mål. Gruber (2007) lyfter exempelvis fram det paradoxala i att den nuvarande läroplanen både betonar 
den kristna traditionen och lyfter fram kulturell mångfald i ett globaliserat samhälle. Undervisning ska 
utgå från varje elevs behov och skolan ska sträva efter delaktighet för elev och föräldrar. Skolans 
demokratiska mål och alla människors lika värde betonas parallellt med kunskapsmålen.  

Vilken lärandeteori som är tongivande förändras över tid och skiljer sig mellan olika kulturer. Man 
kan säga att den svenska läroplanen, men även västerländsk forskning inom det pedagogiska och 
specialpedagogiska fältet, har starka influenser av ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 
perspektivet grundar sig på den amerikanska pragmatiska traditionen hos Dewey och Mead, som tagit 
utgångspunkt i den ryska kulturhistoriska traditionen hos Vygotsky, Luria och Leontjev. Samtliga var 
verksamma inom den psykologiska disciplinen, men deras rön har tagits upp och fullföljts av forskare 
inom exempelvis sociologi och pedagogik, som har studerat kulturella och kontextuella villkor för 
lärande (Dysthe, 2003).  

Specialpedagogikens roll och uppgift  
Inom specialpedagogisk forskning är det många som är kritiska till att söka orsaker till svårigheter 
enbart på individnivå, och låta individen bli bärare till problemet (Haug, 1998; Helldin, 2002; 
Rosenqvist, 2007). Nilholm (2007) menar att det kompensatoriska perspektivet till stor del präglar 
specialpedagogisk verksamhet. Det vill säga att man söker kompensera brister hos individen. 
Specialpedagogiska strävanden att definiera sig själv och motivera specialpedagogikens existens kan 
paradoxalt nog få effekten att gruppen man tror sig arbeta för blir stigmatiserade (Dyson, 2001a).  

Helldin (2002) menar att det är av yttersta vikt att forskning inom specialpedagogik förhåller sig 
kritisk till strömningar i samhället, till skolan men även till den egna forskningen inom fältet. 
Specialpedagogik och allmänpedagogik bör därför, enligt Helldin (2002), konfronteras. Detta skulle 
kunna bidra till ökad självkritik. Dyson (2001a) föreslår en gemensam strävan för pedagogik och 
specialpedagogik där han talar om resilence-building, vilket är svårt att översätta, men skulle kunna 
innebära att stärka av elevens självkänsla och förmåga att hantera motgång.   

En av specialpedagogikens uppgifter är att arbeta för att främja och upprätthålla jämlikhetsträvanden 
(Helldin, 2002; Dyson, 2001a, Thomas & Vaughan, 2004). Helldin diskuterar skolans demokratiska 
uppdrag och tycks mena att det riskerar försvinna i en individualistisk diskurs. Helldin (2002) 
efterlyser ett offentligt rum i samhället för att föra dialog om dessa frågor där olika ideologiska 
riktningar, möts och prövar sina argument. Det skulle kunna leda till en dialogisk dynamik (Helldin, 
2002). Dyson (2001b) diskuterar i vilken grad specialpedagogiska insatser, såsom de är organiserade i 
Storbritannien idag, lyckas öka jämlikheten. Författaren konstaterar att få elever får en stor del av 
resurserna och att många får väldigt lite stöd. Dyson argumenterar för utarbetade interventioner riktade 
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mot hela grupper och menar att det skulle skapa möjligheter att effektivisera specialpedagogiska 
insatser.  

Lundqvist (2010) lyfter fram det paradoxala i att pedagoger verksamma i skolan ofta framhåller att de 
behandlar alla lika, men i praktiken bemöter invandrarelevers tal om ojämlika situationer med tystnad. 
Hon menar att det kan skapa en diskurs som riskerar att medföra en blindhet för diskriminering. Ett 
fruktbart sätt att förhålla sig till specialpedagogik ur historiskt perspektiv är att lyfta fram sådana 
dilemman inom det specialpedagogiska fältet och undersöka vilka risker och möjligheter dessa 
medfört ur historiskt perspektiv (Dyson, 2001a; Helldin 2002). Båda författarna lyfter fram dilemmat 
kring hur man förhåller sig till olikhet respektive likhet. Det finns risker med att poängtera olikhet och 
glömma det som förenar men även med att betona det elever har gemensamt och riskera att glömma 
individers olika behov. En central aspekt av inkluderingsbegreppet är därför hur man förhåller sig till 
olikhet.  

Inkludering 
Heimdahl Mattson (2006) ser inkluderande utbildning som en angelägenhet både för pedagogik och 
specialpedagogik. En inkluderande skola måste därför, enligt författaren, präglas av samarbete och 
flexibilitet samt en strävan efter delaktighet för elever och föräldrar. 

Inkludering skulle kunna beskrivas som en viljeinriktning där man ständigt beaktar särskiljandets 
negativa effekter samtidigt som man utvärderar och omprövar pedagogiska strategier i förhållande till 
elevers individuella och växlande behov.                                       (Heimdahl Mattson, 2006, s 38) 

Det finns många olika nivåer och facetter av inkluderingsbegreppet. Ofta talar man om inkludering i 
förhållande till funktionsnedsättning, men begreppet kan också användas i bemärkelsen social 
inkludering och handlar då om möjligheter till delaktighet för olika grupper i samhället (Lindgren, 
2010; Dyson, 2001a). I bemötandet av eleverna utgår en inkluderande skola från en helhetssyn på 
människan. Heterogenitet i klasser och grupper ses som något positivt och berikande. Läroplanen 
anpassas eller skapas utifrån de elever man har (Westling Allodi, 2005).  

Dialog och reflektion förefaller centralt. I ett inkluderande sammanhang måste man tala med varandra 
och möten måste uppstå. Detta samtal behöver ske på olika nivåer från individuell nivå till 
organisationsnivå. För att kunna möta behoven hos varje individ är ett öppet förhållningssätt och 
reflektion mycket viktig hos lärare. Ainscow (1999) använder begreppet ’enquiry’ (ett undersökande 
förhållningssätt, min översättning). Det vill säga att lärare har en hållning som innebär att man frågar 
och undersöker vad elever tänker för att kunna skapa ett möte. Vygotsky menade att inte bara lärare 
utan även barn kan mediera sinsemellan och att barn kan lära i grupprocesser de själva startar och 
påverkar (Gindis, 1999).  

Skolans organisation har stor betydelse för en förändring mot en mer inkluderande skola (Ainscow, 
1999; Ainscow, 2000; Daniels et al., 1999; Heimdahl Mattson, 2006). Ainscow (1999) diskuterar 
skolutveckling och hur skolor ska bli lärande organisationer. Författaren menar att reflektion och 
samarbete i planering och utformande av undervisningen är viktiga förutsättningar och att en 
förändring av skolan måste komma inifrån. I Heimdahl Mattsons (2006) studie lade rektorer med ett 
inkluderande synsätt större vikt vid att organisera skolan i arbetslag och det påverkade 
specialpedagogens arbete till en mer handledande funktion. Vidare finner författaren att 
medvetenheten om inkludering har ökat hos rektorerna och fler rektorer är kritiska mot att skilja elever 
från ordinarie undervisning. Slutsatsen blir att den svenska skolan tycks förändras i en inkluderande 
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riktning. Samtidigt har Lpo 94 medfört ett ökat betonande av måluppfyllelse och resultat vilket 
inneburit en reaktion i motsatt riktning, då elever som påverkar skolans statistik negativt döljs genom 
att placeras i små grupper och specialskolor (Heimdahl Mattson, 2006; Westling Allodi, 2009). 
Möjligheterna att välja skola har också lett till ökad segregering, då skolor i redan segregerade 
bostadsområden förlorar elever. Inkluderingsprocessen går alltså i två riktningar parallellt (Heimdahl 
Mattson, 2006; Westling Allodi, 2009).  

Man kan möjligen anknyta till det Dyson (2001a) kallar inkluderings-bakslaget. Den ideologiska 
jämlikhetssträvan som inkluderingsbegreppet står för leder till motsättningar och spänningar i 
praktiken när de ställs mot andra krav som skolan ställs under, såsom exempelvis ekonomisk 
effektivisering, och krav på redovisning av elevresultat (Westling Allodi, 2009).  

Skola och lärande  
Skolan präglas alltså av influenser från många olika håll, historiska influenser, ideologier och ibland 
motstridiga forskningslinjer (Assarson, 2009). I skolan sker ett möte mellan människor som tolkar alla 
dessa influenser eller delar av dem. Det kan, enligt Ödman (1995), leda till att det uppstår konflikter 
och ibland misslyckanden att komma överens om vad man faktiskt gör i skolan. Han talar om ett möte 
eller ett uteblivet möte mellan läraren och de lärandes existentiella världar. Kozulin (2004) menar att 
det mångkulturella samhället som uppstod under 1900-talet förde med sig att man upptäckte att 
undervisning är kulturellt betingad. Tidigare uppfattade man undervisning som något universellt och 
absolut.  

Bauman (2002) beskriver det postmoderna samhället som splittrat. Skapandet av identitet har 
privatiserats och auktoritet har spridits och har inget universellt värde ens inom enskilda sociala 
grupper. Tidigare fastlagda värderingar och regler är idag frivilliga och individuella. Bauman 
menar att denna upplösning även drabbar pedagogiken. Brister i skolan, den överväldigande 
känsla av kris som i större eller mindre utsträckning genomlevs av filosofer, teoretiker och 
praktiker inom den pedagogiska sfären (Bauman, 2002, s 155), beror inte på fel och misstag eller 
dålig pedagogik. Inte heller pedagoger ska beskyllas utan brister i skolan beror, enligt Bauman, på 
att det saknas en gemensam utgångspunkt. Vi har en utbildningssituation utan struktur eller med 
många överlappande, korsande och konkurrerande strukturer. 

Marton och Booth (2000) menar att alla lärandesituationer har en relevansstruktur. Relevansstrukturen 
är personens erfarande av vad uppgiften och situationen kräver. Hur den lärande erfar situationen som 
en helhet ger perspektiv på delarna. Därför kan samma person se på lärande på olika sätt beroende på 
hur hon uppfattar situationen eller uppgiften och olika personer kan följaktligen se samma uppgift på 
olika sätt. Beroende på hur personen uppfattar helheten kan även enskilda skoluppgifter uppfattas på 
helt olika sätt av olika elever.  

Brown, Collins och Duguid (1989) diskuterar även de situationens betydelse för lärandet. Författarna 
menar att skolverkligheten är en egen värld med en egen diskurs, där lärande blir abstrakt i 
bemärkelsen att det inte är kopplat till ett behov utan tränas in för att kanske behövas i framtiden. 
Eleverna kopplar inte nödvändigtvis ihop kunskapen med ett användande av densamma. Aktivitet, 
kunskap och kultur är, enligt författarna, sinsemellan beroende för lärande. De skriver även om 
enculturation, införlivande i en kultur (min översättning). Individen anpassar sig till kulturen i olika 
sociala grupper och sammanhang. Skolan är ett sammanhang med en egen kultur och ofta mycket 
komplexa kulturella system är. Förmågan att knäcka dessa koder har betydelse för hur eleven lyckas i 
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skolan. Författarna menar vidare att skolaktivitet ofta är en hybrid eftersom den har en egen implicit 
kultur och ofta attribuerar uppgiften en annan explicit kultur. Den implicita kulturen är en av 
anledningarna till många inlärningssvårigheter i skolan, menar författarna. Elever som inte knäcker 
koden kan använda strategier som är relevanta i en annan kultur men inte i skolkulturen helt enkelt för 
att de inte har inkorporerats/anpassat sig till kulturen. 

Läroplanen föreskriver ett aktivt reflekterande över kunskapsbegreppet (Lpo 94). Trots det saknas ofta 
ett problematiserande av den egna kulturellt bundna kunskapssynen och undervisningspraktiken i 
skolan (Carlsson, 2004). Det kan möjligen vara svårare att upptäcka kulturella drag i den egna 
praktiken. Gustavsson (2007) finner i en studie av vuxna sfi-elever från Irak och Kurdistan att eleverna 
hade förväntningar på skola och lärande i form av utantillärning och passivt mottagande av kunskap.  
Även eleverna i Cederbergs (2006) studie beskriver utantillärning som en strategi. När de möter en 
svensk skola där elevaktivitet efterfrågas uppstår en kulturkrock och de tvingas omvärdera sina 
förväntningar och uppgifternas relevansstruktur. Flickorna uppfattar att det inte efterfrågas att lära sig 
kunskap utantill och tränar sig i att bli aktiva på lektionerna, trots att det strider mot deras syn på ett 
respektfullt bemötande av läraren. Carlsson (2004) lägger en maktaspekt över diskussionen och menar 
att den svenska kulturen får tolkningsföreträde vilket kan påverka minoritetsgrupper negativt.  

Etnicitet  
En indelning av personer i svensk respektive utländsk bakgrund kan tyckas underlig eftersom det inom 
den ena gruppen ryms många olika kulturer och inom varje kultur flera underliggande kulturella 
grupperingar beroende på utbildning, socialgrupp, genus, och många fler aspekter. Dessutom är det 
skillnad mellan olika generationer (Cederberg, 2006). I många sammanhang framhävs positiva 
aspekter av det mångkulturella och i andra sammanhang, som till exempel diskussioner kring skola 
och sociala förhållanden, läggs stort fokus på problem (Cederberg, 2006; Gruber, 2007).  

Lahdenperä (1997) tar upp två förhållningssätt till invandrarbakgrund, där det ena utgår från att annan 
etnisk tillhörighet kan medföra brister. Det andra sättet innebär att man ser på dubbel kulturell 
tillhörighet som positiv och efterstävansvärd. Lahdenperä definierar ett interkulturellt förhållningssätt 
som att aktörerna är medvetna om den egna kulturbakgrunden och att det finns ett jämlikt förhållande 
mellan dem. Ett interkulturellt förhållningssätt, enligt Sjöberg (2007), innebär att se var och en som 
individer, inte som representanter för en grupp. Öppenhet krävs och kunskap om individen kräver att 
man frågar.  

I den svenska läroplanen konstateras att samhällets ökade internationalisering ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald (Lpo 94, s 4). 
En översyn av hur begreppet mångfald förstås och används i brittiska skolor, visar att trots att den 
brittiska skolan, liksom den svenska, ska förhålla sig till frågan om mångfald, saknas en medvetenhet 
om frågan förutom  i områden med en stor andel elever av utländsk härkomst (Maylor, 2010). Vidare 
menar författaren att begreppet diversity, mångfald, begränsas till personer av utländsk härkomst och 
inte inkluderar den mångfald som finns av infödda britter, skottar, walesare, irländare och engelsmän, 
vilket kan leda till exkluderande processer. Många författare tar upp strukturell diskriminering på olika 
sätt (Carlsson, 2004; Lundqvist, 2010; Lopez, 2003; Lindgren 2010; Parszyk, 1999; Rosales, 2010; 
Runfors; 2004). Det är en omfattande diskussion, som jag inte går in på i föreliggande studie.  
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Vilken betydelse har språket?  

Sjöberg (2007) menar att lärare måste vara medvetna om att barnet kan ha olika koder och 
referensramar. Interaktionsmönster lärs in språkligt och kulturellt (Obondo, 1999). Enligt Obondo 
socialiseras västerländska medelklassbarn i ett sätt att tala som överensstämmer med skolans språk. 
Vuxna anpassar språket och förväntar sig att barnen ska delta aktivt i samtal redan från späd ålder. I en 
annan form av språksocialisering förväntas barnen lyssna till vuxnas samtal i många sammanhang där 
barnen inte deltar i interaktion och inte förväntas vara aktiva. Kommunikationsmönster etableras tidigt 
och gör att barnen kommer till skolan med olika kommunikativa kompetenser. 

Verkligheten i klassrummet är komplex. Det är viktigt att uppmärksamma det som är omedvetet för att 
kunna belysa hur språket används och hur lärande sker i klassrum. Wedin (2008) menar att 
språkanvändning och interaktionsmönster utgår från de skiftande språkliga miljöbakgrunder olika 
elever har med sig till skolan. Hon hävdar att barn snabbt lär sig ett här-och-nu språk som fungerar i 
vardagliga situationer, men att det tar betydligt längre tid att tillägna sig ett skolspråk som krävs för att 
tillägna sig och formulera kunskap. Cederberg (2006) å sin sida menar att elever kan utveckla 
språkkunskaper som är tillräckliga som kunskapsspråk i skolämnen, men att det kan vara svårare att 
använda språket i muntliga sammanhang där eleverna förväntas använda kunskaperna kreativt. 
Eleverna i hennes studie har kunnat upprepa kunskaper men inte använda språket till att resonera kring 
kunskaperna, vilket den svenska skolans fokus på elevaktivitet kräver. Cederberg menar att båda 
formerna för språkanvändning krävs både vid grupparbeten och diskussioner, vilket är vanligt 
förekommande arbetssätt inom den svenska skolan. 

Skolsvårigheter och barn med utländsk bakgrund  

Enligt Cederberg (2006) har forskning om elever med utländsk bakgrund och skolframgång i Sverige 
sedan 1970-talet framför allt rört sig i två huvudfåror. Den ena har studerat invandrares möte med det 
svenska samhället, den andra språk och språkutveckling. Forskningen har, enligt författaren, fokuserat 
på brister hos individer eller grupper och inte på samhällets tillkortakommanden vilket kan leda till 
stigmatisering och vad hon kallar en underprestationskultur.  

Skolans uppdrag är att tillgodose alla barns och ungdomars rätt till grundläggande utbildning. 
Socialstyrelsen visar i sin rapport (2006) att barn till utlandsfödda föräldrar hade sämre 
betygsgenomsnitt och mera sällan fick behörighet till gymnasieskolan än niondeklassare med två 
svenska föräldrar. Nästan en av fyra pojkar med utländsk bakgrund riskerar att inte få behörighet till 
gymnasieskolan (Westling Allodi, 2007). Socialstyrelsens rapport pekar på familjernas 
socioekonomiska situation som den viktigaste förklaringen, det vill säga att föräldrarna har 
genomsnittligt lägre utbildning, lägre inkomster och mindre kontakt med arbetsmarknaden än familjer 
med svenskfödda föräldrar. Trångboddhet kan till exempel ha effekter på skolframgång, då eleverna 
inte har möjlighet att göra läxor i lugn och ro hemma. Barn till utlandsfödda föräldrar går också oftare 
i skolor med hög läraromsättning och skolor där en stor del av eleverna är i behov av särskilt stöd. 
Svårast att få goda resultat i skolan är det för elever som kommit till Sverige under skoltiden (Sjöberg, 
2007).  

Undersökningen PISA 2009 (Skolverket, 2010) visar att svenska skolelever gör sämre resultat jämfört 
med andra länder och tidigare svenska resultat. Det är framför allt de lägst presterande eleverna som 
fått försämrade resultat och likvärdigheten har försämrats i och med att skillnaderna mellan de högst 
och lägst presterande eleverna ökat.  
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Westling Allodi (2009) finner även att det fria skolvalet har bidragit till olika former av segregering, 
framför allt i storstadsregionerna. Kommuner med hög grad av segregation avseende föräldrars 
utbildningsbakgrund har högre andel elever i särskolan (Westling Allodi, 2009). I kommuner med hög 
utbildningssegregering är lärartätheten högre, men kompetensen är lägre, det vill säga det finns fler 
obehöriga lärare (Westling Allodi, 2009). Lindgren (2010) finner däremot att omstruktureringen av 
skolan inte har lett till ökad social exkludering. Han menar dock att inkluderande och exkluderande 
processer ständigt förändras och att barn med medelklassbakgrund har större möjligheter i en 
segregerad skolstruktur. Parszyk (1999) har i studier av minoritetselevers språkliga förutsättningar i 
matematik på lågstadiet och högstadiet funnit att dessa elevers resultat i nationella utvärderingar 
överlag är sämre än infödda svenska elevers. Författaren menar att minoritetsungdomar blir hänvisade 
till att klara sig själva i många situationer då skulle ha behövt lärarnas stöd, till exempel i 
provsituationer och i stora klasser.  

I en analys av kanadensiska andra generationens invandrares skolframgång, lyfter Ma (2003) fram 
etnicitetens betydelse för svårigheter i skolan. Även i Kanada finner man att många faktorer 
samspelar, så som socioekonomisk bakgrund, självuppfattning med mera.  

Etnicitet och skolframgång 

Minoritetsgruppers framgång och misslyckanden diskuteras och förklaras på olika sätt och med olika 
utgångspunkter. Vad skolframgång egentligen är har också diskuterats. Betygsgenomsnittet tenderar 
att vara lågt på skolor i utsatta områden, varför man på Skolverket har valt alternativa mått för 
framgång utifrån bland annat pedagogiska arbetssätt, satsningar på språk och olika former för 
delaktighet för elever och föräldrar (Bennich-Björkman, 2004). Frågan om elevernas 
kunskapsinhämtning blir därmed svårtolkad. Framgångsskolor, som Skolverket beskriver dem, 
fungerar bra i den bemärkelsen att de skapar en plattform, men arbetet med att finna en gemensam 
plattform blir en så stor del av arbetet i skolan att eleverna inte hinner lära in kunskaper för att få 
konkurrenskraftiga betyg (ibid.). 

Cederberg (2006) har i en intervjustudie med kvinnor som kommit till Sverige i tonåren undersökt hur 
de tagit sig igenom skolan och fått goda resultat. Hon kom fram till att utöver språk så har en osynlig 
pedagogik med, för dem annorlunda arbetssätt och samspelsrelationer, försvårat skolsituationen. 
Cederberg (2006) talar vidare om risken att läraren ur ett svensk-etniskt perspektiv tar för givet att 
klassrumspraktik är tydlig och universell. Hennes studie visar att etnisk bakgrund, kopplad till 
erfarenhet och förväntningar på klassrumssituationen, har betydelse. Hon pekar därför också på 
behovet av att föra en dialog om vilka förväntningar elever har på samspel och prestationer i skolan. 
Axelsson (1999) har i en genomgång av internationell forskning kring skolframgång funnit att följande 
faktorer är viktiga för goda skolresultat för elever från minoritetsgrupper. 

• anledningen till flytten  
• familjens kulturella kapital 
• resurserna som ställs till gruppens förfogande – i samhället och i skolan. 
• gruppens status i det nya landet 
• gruppens storlek 
• kontexten gruppen möter – i samhället och i skolan 
• undervisningens kvalitet 
• kulturavståndet mellan hemmet och skolan 
• familjens socioekonomiska nivå 
• gruppens värde på utbildning 
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• elevens kön     
                                                                                                                      (Axelsson, 1999, s 20-21) 

Lindgren (2010) studerar hur ungdomar formar sina drömmar och framtidsvisioner mot bakgrund mot 
inkluderande och exkluderande samhällsstrukturer. Författaren menar att ekonomiska skillnader och 
segregation i samhället ökar. Lindgren diskuterar sambandet mellan identitet och social inkludering 
och exkludering samt utbildningens roll i förhållande till dessa processer. Han studerar tre olika 
områden, landsbygd, innerstadsområde och förort. Överraskande nog hade eleverna i det minst 
privilegierade området den mest positiva synen på utbildningen och sina egna framtidsutsikter att få en 
bra utbildning och ett bra jobb, trots att statistiska siffror och även skolornas upplevelse av hur de 
lyckas i sina jämlikhetssträvanden ger en motsatt bild. Lindgren argumenterar för att detta kan bero på 
att lärare sänker kraven i dessa områden och att elever därför har en positiv bild av sig själva som 
studenter. Detta illustrerar författaren med att 22 procent av barn i förorten med föräldrar utan högre 
utbildning ansåg sig själva vara framgångsrika i sina studier. I innerstaden var motsvarande siffra i det 
närmaste noll. Lindgren tolkar det som att lärarna i förortsområdet ger eleverna en orealistisk bild av 
utbildningssystemets jämlikhet. En annan möjlig förklaring kan vara att lärare, enligt Lundqvist 
(2010), tycks ovilliga att bemöta elevers tal om ojämlikhet i ett större perspektiv och ofta bemöter det 
med tystnad. Detta kan, menar författaren, bidra till en diskurs där ojämlikhet blir osynlig. 

Skolframgång och genus 

Indelning av elever i olika kategorier kan göra att skillnader inom de konstruerade grupperna blir 
osynliggjorda. Skolverkets statistik visar att det inom gruppen elever med utländsk bakgrund finns 
stora skillnader (Bennich-Björkman, 2004; Cederberg, 2006). Flickor med utländsk bakgrund som är 
födda i Sverige eller har invandrat före sju års ålder har högre genomsnittligt betyg än pojkar med 
svensk bakgrund. Skolresultaten är dock sämre ju senare eleven kommer till Sverige. Att göra en 
kategori av elever av utländsk bakgrund är därför missvisande. En anledning till att detta ändå görs 
kan, enligt Cederberg, vara att flickor osynliggörs. Lopez (2003) finner samma skillnader i USA och 
menar att detta gäller för hela västvärlden. Störst skillnader mellan könen är det, enligt Lopez, i de 
mest stigmatiserade grupperna. I en kanadensisk analys av resultaten i PISA-undersökningen för 
kanadensiska elever med utländsk härkomst, framkommer att skillnader mellan flickor och pojkar 
skiljer sig mellan barn med kanadensisk härkomst och barn med utländsk härkomst (Ma, 2003). 
Flickorna i båda grupperna fick bättre resultat på lästester, men pojkar med kanadensisk härkomst 
hade bättre resultat i matematik och naturorienterande ämnen än flickorna i samma grupp, vilket inte 
motsvarade resultaten inom gruppen elever med utländsk härkomst, där resultaten inte skiljde sig 
mellan flickor och pojkar.  

Cederberg (2006) frågar sig om möjligen flickor kan ha lättare att väcka empati hos lärare. Kvinnorna 
i hennes studie fick motivation av socialt stöd från lärarna. Hos pojkar som kan ha svårare att väcka 
empati kan det sociala stödet utebli och möjligheterna för framgång i skolan minskar. Lopez (2003) 
menar att förväntningar på pojkar och flickor skiljer sig både i skolan och i samhället och att detta kan 
vara en förklaring till att flickor får en positiv syn på utbildning och den egna framtiden. Männen i 
Lopez studie beskrev hur de betraktades som kriminella och våldsamma eller i riskgruppen för att 
utveckla sådana beteenden. Kvinnorna däremot förväntades vara tysta och lydiga och blev 
uppmuntrade av lärare och även utanför skolan i samhället. Detta ledde till att flickor fick en positiv 
bild av att genom utbildning kunna förändra sin situation, medan pojkar kände sig dömda på förhand. 
Det är eventuellt intressant att jämföra med att Lindgren finner att eleverna i de utsatta områdena i 
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hans studie ser positivt på sina framtidsutsikter, men att det inte motsvaras av resultat i skolframgång 
statistiskt sett (Lindgren, 2010).  

Rosales (2010) finner även att pojkar har fler exempel än flickor på framgång som inte är kopplad till 
framgång i utbildningssystemet och kan uppleva en karriär som fotbollsproffs som ett alternativ som 
innebär att eleven inte har behov av att svara mot skolans krav. Gemensamt för pojkarna och flickorna 
i Rosales studie är dock att deras motivation för att klara skolan är en avlägsen yrkesframtid. 

Skapande av identitet 
Bauman (2002) talar om framväxande av en identitetsdiskurs. Det kollektiva har inte längre en 
självklar plats i det postmoderna samhället och därmed blir begreppen individ och identitet 
nyckelbegrepp. I en föränderlig värld där inga värden är allmänt giltiga blir individens val avgörande 
och vad som konstituerar identiteten blir därmed intressant och viktigt.  

Det dilemma som plågar män och kvinnor vid detta sekelskifte är, med andra ord, inte så mycket hur 
de ska uppnå de identiteter de vill ha och hur de ska få andra människor att erkänna dem – utan vilken 
identitet de ska välja och hur de ska hålla sig skärpta och vaksamma så att de kan göra ett annat val 
ifall den tidigare valda identiteten plockas bort från marknaden eller förlorar sin dragningskraft.  

    (Bauman, 2002, s. 179) 

Även Hylland Eriksen (2004) diskuterar hur vår tids intresse för identitet förenar och splittrar. Att 
definiera vem, eller vad någon är innebär gemenskap med vissa, men exkludering av andra. 
Författaren menar att begreppet identitet medför en nödvändighet att balansera olika aspekter av 
enskilda individers och gruppers olika identifikationsmöjligheter, eftersom en för ensidig betoning av 
till exempel etnicitet eller religion kan leda till fördomar och exkludering. 

Identitet skapas socialt. Den kan, enligt Lahdenperä (2004), vara både självtillskriven och tillskriven 
av andra och rekonstrueras ständigt i möten mellan människor. Dessutom förhandlar olika kulturer och 
grupptillhörigheter om hierarkin inom varje individ. Är den starkaste identifikationen den som utgår 
från kön, religion, språk, ideologi, fritidsintresse, musiksmak eller något annat? Alla dessa kategorier 
skapas genom diskurser med konkurrerande maktanspråk (Lahdenperä, 2004; Werndin, 2010). Inom 
dessa diskurser kan individen förhandla sin identitet genom att inta olika subjektspositioner för att 
reproducera eller göra motstånd mot diskursen (Werndin, 2010). I ett mångkulturellt samhälle, menar 
Hylland Eriksen (2004), att det i högre grad blir nödvändigt att förhandla om identiteter än i ett 
kulturellt homogent samhälle. Individen har många möjliga identifikationsmöjligheter och följaktligen 
en större osäkerhet i sociala situationer. I möten med andra i samma situation uppstår en osäker 
socialitet där fler förhandlingar om varje situation blir nödvändiga. 

Sättet på vilket en lärare tilltalar en elev påverkar hur eleven konstrueras och kan tänkas konstruera sin 
identitet (Assarson, 2009; Hacking, 2007; Hyldgaard, 2008; Winther Jörgensen & Philips, 2000). 
Daniels, Creese och and Norwich (1999) talar om begreppet ’teacher tolerance’ (lärartolerans). Det vill 
säga att individuella lärare definierar vad de anser vara normalt beteende och elever som överskrider 
den individuellt och kulturellt definierade ramen bedöms som oemottagliga för undervisning. Var 
gränsen går skiljer sig mellan lärare. Gruber (2007) har studerat hur lärare på en skola talar om elever 
och på vilka sätt elever kategoriseras i talet. Hon kommer fram till att sättet lärarna benämner eleverna 
blir styrande för hur de handlar och interagerar med eleverna.  
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Identitet och etnicitet 

Lundqvist (2010) finner att ungdomar inte ovillkorligen identifierar sig med kategorin invandrare, 
tvärtom tar de ibland avstånd från den underordning, i fråga om makt och sociala strukturer, som 
kategorin medför. Kahlin (2008) finner att ungdomar i samtal positionerar sig på olika sätt i 
förhållande varandra och till normativa förväntningar på olika sociala grupper och med hjälp av olika 
strategier tar avstånd eller lierar sig genom att poängtera likheter och grupptillhörighet. En 
invandrarflicka som upplever att en invandrarpojke framställs på ett negativt sätt kan till exempel 
framhäva att kategorin flickor gör annorlunda och därmed formera sig i ett vi utifrån kön i stället för 
etnicitet. Omvänt menar Werndin (2010) att ungdomar kan överdriva och reproducera förväntningar 
som de upplever läggs på dem. Kahlin menar att sociala kategorier används som resurser vid 
etablerandet av identitet. Genom språket förhandlar ungdomar fram innehållet i dessa olika kategorier 
och skapar sin identitet utifrån dessa förhandlingar. Kahlin menar att sociala kategorierna som kön och 
etnicitet samspelar i skapandet av identitet och att man inte kan studera någon av dem enskilt.  

Invandrarelever uppmärksammas ofta i samband med problem (Cederberg, 2006; Kahlin, 2008). En 
dikotom indelning av svenskar och invandrare bidrar, enligt Gruber (2007), till att elever som inte 
identifierar sig med att vara problematiska i skolan inte heller räknar sig till gruppen invandrare. 
Elever som presterar väl i skolan och följer socialt förväntade mönster omtalas av lärare som 
’svenska’. En invandrarelev som inte stämmer med kategoriseringen av invandrare som problem 
förändrar därmed inte kategoriseringen av invandrareleven utan utesluts ur kategorin (Kahlin, 2008). 
Trots det, menar Kahlin, att kategoriseringar både är dynamiska och statiska eftersom identitet är 
flexibelt och kontextberoende. Etnisk bakgrund leder inte till någon självklar identifikation eller 
känsla av kulturell grupptillhörighet (György-Ullholm, 2010). 

Pojkar och flickor 

En kategori som även är starkt förknippad med identitet är kön. Gruber (2007) visar att pojkar och 
flickor synliggörs och kategoriseras på olika sätt. Invandrarpojkar och svenska flickor synliggörs och 
svenska pojkar och invandrarfickor osynliggörs men, enligt författaren, av olika anledningar. 
Invandrarpojken kategoriseras, av lärarna i Grubers studie, som problematisk, men samtidigt artig och 
charmig. Lärarna benämner exempelvis invandrarpojkar som ’kungen i korridoren’ och förklarar det 
utifrån deras kultur. Invandrarpojken anses inte heller kunna ta ansvar för sina studier. Vidare ges den 
svenska flickan en roll som är i förändring. Från att ha varit mindre synlig är den svenska flickan på 
väg att bli utåtriktad, aktiv och självsäker. Invandrarflickan är osynlig i den bemärkelsen att lärarna, i 
Grubers studie, talar om gruppen invandrare enbart utifrån pojkarna. När lärarna uppmärksammades 
på flickorna blev de själva förvånade över att det inte räknar med flickorna. Invandrarflickor ses av 
lärarna som skötsamma och de väcker empati hos lärarna (Cederberg, 2006; Gruber, 2007). 
Invandrarflickorna kommer dock i fokus när jämställdhetsfrågor diskuteras. Även svenska pojkar är 
osynliga i Grubers studie. En möjlig tolkning är, enligt författaren, att dessa pojkar är norm och därför 
inte behöver kategoriseras. Kategoriseringar som invandrare respektive svensk och flicka respektive 
pojke bidrar till en växelverkan mellan identitetsskapande och förväntningar.  

Elevidentitet  

Elevidentitet och etnicitet är även de, enligt Lahdenperä (2004), konstruktioner i ständig förändring. 
Lindgren (2010) finner i en jämförande intervjustudie med skolungdomar att elever i ett priviligierat 
innerstadsområde beskriver en idealelev i linje med politiker och skolaktörer. Elever från ett 
förortsområde beskriver idealeleven framför allt som en ordningsam och skötsam person. Cederberg 
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(2006) ger en förklaring till skolframgångar hos kvinnorna i hennes studie i att flickor intar en mer 
instrumentell syn på sitt skolarbete, vilket möjliggör för dem att hålla isär sin person och sin identitet 
som elev. Pojkar däremot har en betydligt mer emotionell inställning till skolan.  

Rosales (2010) studerar klassrumssituationen i år 6 på en skola och finner att elevernas ’stök’ i 
klassrummet, ur ett diskursivt perspektiv, är ett sätt att göra motstånd mot skolans formella 
undervisning och maktstruktur. ’Stök’ i klassrummet kan vara ett sätt att utmana läraren, en kamp om 
den diskursiva makten. Att göra motstånd inom den givna diskursen, eller möjligen att skapa en egen 
diskurs, som strävar efter makten. Rosales menar vidare att kategorierna lärare och elever konstituerar 
varandra och att hur de förhåller sig till den egna rollen, den andres roll och undervisning är ett 
samspel där förhandlingar om roller kontinuerligt sker. En bra elev är, för pojkarna i Rosales studie, en 
elev som är tyst och lyssnar. Pojkarna i studien framhåller att framför allt flickor är bra elever, trots att 
både flickor och pojkar har egenskaperna de menar att både duktiga och bra elever ska ha.  

Cederberg (2006) finner att kvinnorna i hennes studie har en skolidentitet som grundlagts i 
interaktionsprocesser i deras födelseländer. Om deras möte med den svenska skolan inte stämmer med 
denna identitet måste antingen tolkningen av vad de möter eller den egna elevidentiteten förändras. 
Kvinnorna i Cederbergs studie beskriver svårigheter att förstå de svenska lärarnas förväntningar.  

Lärarens arbete och yrkesroll 
Den svenska skolan växte fram samtidigt som industrialismen. I en rapport från Skolverket (2001) 
benämns den skola som tog form under industrialismen som den traditionella skolan. Där undervisade 
och tillrättavisade läraren. Läraren förväntades ha kontroll över klassen. Ett vanligt sätt att 
kommunicera var recitation, som innebar att läraren formulerade en fråga som eleven besvarade och 
läraren i sin tur värderade. I denna traditionella skola sågs kunskap som något absolut som skulle läras 
in och eleven hade en passiv, mottagande roll.  

I ett sociokulturellt perspektiv är lärarens roll att identifiera elevens proximala utvecklingszon och att i 
samspel med eleven utveckla elevens kunskaper. Läraren ska dessutom skapa situationer där samspel 
kan uppstå även med andra elever (Gindis, 1999). Lärarens roll är alltså viktig både för lärande och för 
verksamhetens inkluderande processer. Det innebär också att läraren har stor makt. Cousin Tefft, Diaz, 
Flores, och Hernandez (1995) menar att lärare kan riskera att exkludera barn som på något sätt ses som 
annorlunda, på grund av till exempel kulturell bakgrund genom att i interaktionen med barnet 
reflektera personliga normer och även skolans och andra kulturella normer som innebär värderande 
eller nedvärderande. Westling Allodi (2009) problematiserar lärarens roll utifrån ett 
organisationsperspektiv och menar att yrkesverksamma lärare slits mellan organisationens 
prioriteringar och behoven hos eleverna. 

Dialog behövs i klassrummet och på skolorganisationens alla nivåer (Ainscow, 2000; Cederberg, 
2006; Daniels et al., 1999; Lopez, 2003). Ainscow (2000) har med inkludering som fokus studerat 
autentiska klassrumssituationer och undervisningspraktik. Ainscow finner att kunskap för att 
tillgodose alla elevers behov finns på enskilda skolor och menar att det är en fråga om att finna former 
för att lära av varandra för att kunna använda denna sammanlagda kunskap. Ainscow ser därför en väg 
mot en inkluderande skola i ett utvecklande av arbetssätt som innebär att lärare tillsammans får 
möjlighet att reflektera över områden som går att utveckla.  

Musk och Wedin (2010) menar att många lärare har upplevt det svårt att hantera heterogeniteten som 
dagens mångkulturella skola medfört, då lärarnas invanda föreställningar om elevernas förkunskaper 
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inte längre stämmer. Lahdenperä (2004) talar om interkulturell sensibilitet som en viktig ingrediens för 
lärare. Det innebär en förmåga att överbrygga olika synsätt, att kunna tolka, förstå och även respektera 
andras perspektiv samt kunna ifrågasätta och bearbeta den egna etnocentrismen (Lahdenperä, 2004, s 
18). Lahdenperä menar att ett resultat av ett interkulturellt möte kan vara att individen kan inta en 
tredje position och se båda kulturerna utifrån.  

Undervisning i mångkulturella klassrum måste vara tydlig, men också flexibel och varierande 
(Cederberg, 2006; Gustavsson, 2007; Moinian, 2001) Läraren måste ha flexibla arbetssätt som möter 
elevernas förväntningar, men även introducerar den svenska skolans läroplan för dem. Detta, menar 
Gustavsson, kräver en bred undervisningsrepertoar. Kvinnorna i Cederbergs studie, liksom 
modermålslärarna i Moinians studie, uppfattade elev- och lärarrollerna i mötet med den svenska 
skolan som svåra att förstå och samspelet mellan lärare och elever mötte inte deras förväntningar. 
Gränserna mellan elever och lärare upplevdes som otydliga, vilket signalerades i klädsel, hur man 
pratade med varandra samt uppläggning av lektioner (Moinian, 2001). Kvinnorna i Cederbergs studie 
upplevde att man kunde prata med lärare hur som helst och man behövde inte följa instruktioner eller 
efterleva regler, vilket troligen inte varit avsikten hos deras lärare. Cederberg menar att makten i 
klassrummet i den svenska skolan har förskjutits av från läraren till eleven. Det är därför, menar 
Cederberg, viktigt att ha en dialog om förväntningar på elev- lärarrollen.  

Pojkarna i Rosales (2010) studie tycker att lärare ska vara stränga, rättvisa och kunna strukturera 
lektionerna samtidigt som de ska vara vänliga. Det var också viktigt för eleverna att lärarna var 
tydliga. Ett sätt att vara tydlig var, enligt Rosales, att placera ny kunskap i ett sammanhang, som för 
eleverna gör den nya kunskapen begriplig och möjlig att relatera till tidigare kunskap. En viktig 
egenskap som lyfts fram är också att läraren inte får ge upp förrän eleverna har förstått. Rosales ger 
exempel på undervisning med tydlig klassrumsinramning, där undervisningen är strukturerad i korta, 
tydliga moment. Eleverna får utrymme för aktivitet inom begränsade strukturer. En annan 
undervisningsform som var mindre kontrollerad av läraren bygger på att eleverna ska vara aktiva och 
själva ta ansvar för lärandeprocessen. Rosales finner att eleverna inte aktiverar en elevroll som utgår 
från kunskapsinhämtning utan snarare aktiverar en elevroll utifrån sociala färdigheter som handlar om 
att ställa upp för varandra och hjälpa varandra, här i betydelsen att lösa uppgiften, det vill säga att bli 
färdiga, inte nödvändigtvis att lära sig något. För eleverna blir det då relevant att kopiera svar utan att 
förstå. Rosales menar att olika undervisningstekniker förutsätter att eleverna svarar på vissa sätt, men 
att eleverna utifrån sina perspektiv ibland svarar på andra sätt. 

Både Lahdenperä och Sjöberg och även Moinian (2001), lyfter fram att modersmålslärare besitter en 
språklig och kulturell kompetens, då det är lättare att uppfatta och avslöja det som är etnocentriskt i 
andra kulturer än den egna. I studie (Moinian, 2001) anger de intervjuade modersmålslärarna att 
skolan i deras hemländer är mer traditionell än den svenska skolan och har en tydligare inramning. 
Den svenska skolan har, ofta har en fördomsfull inställning till traditionella arbetssätt (Moinian, 2001; 
Carlsson, 2004) och Moinian menar att en öppen dialog om olika undervisningstraditioner och 
arbetssätt skulle gynna eleverna. Modersmålslärarna i studien upplever att de är en ’bro’ eller 
kulturöversättare mellan elever med samma ursprung som dem själva och den svenska skolan.  

Synlig och osynlig pedagogik 

Mycket viktigt är att pedagogiken synliggörs (Cederberg, 2006). En osynlig pedagogik innebär en 
dold maktutövning där förväntningar på eleverna är outtalade och det krävs av eleverna att de själva 
ska kunna avkoda den osynliga pedagogiken. Cederberg menar att detta krav på avkodning kan vara 
en anledning till att både barn av arbetarklass och barn med invandrarbakgrund misslyckas i skolan. 
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Lärare behöver synliggöra för sig själva egna kulturella förgivettaganden och tydliggöra förväntningar 
på elevers prestationer i olika arbetsformer.  

Rosales diskuterar olika undervisningsformer och tekniker och vilka elevpositioner de aktiverar. 
Författaren finner att arbetsformer, som ur lärares perspektiv är tänkta att aktivera eleverna, i enlighet 
med läroplanens bild av eleven som delaktig i sin egen kunskapsutveckling, i stället ur elevernas 
perspektiv aktiverar ett beteende som har som syfte att skapa sociala situationer och hjälpa varandra att 
prestera resultat. Resultaten yttrar sig inte alltid i form av lärande. 

Cederberg (2006) frågar sig också om det finns likheter mellan de nordiska länderna som skiljer den 
skandinaviska skolan från många andra länder och menar att pedagogiken i många länder är synlig, 
med en tydlig inramning av klassrumssituationen och uttalade förväntningar på elev- och lärarrollen.  

Teoretisk utgångspunkt 
Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet ses språket som den viktigaste artefakten (Gindis, 
1999). Det blir då intressant att undersöka hur språket används varför diskursteorin är nära förknippad 
med det socialkonstruktivistiska synsättet. För att utveckla arbetet i skolan i sociokulturell riktning 
behövs a framework which attends to how cultural discourse is itself produced and reproduced within 
and across organizations such as schools (Edwards & Daniels, 2004, s. 109). 

Begreppet diskurs kommer från franskans discours som betyder tal eller samtal. Diskursbegreppet är 
främst koncentrerat kring en språklig dimension men innefattar även en andra aspekter. 

 

Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, 
sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och 
avgränsande betecknanden som passerar genom de sociala relationerna.           (Foucault, 2008, s 181) 

 

Diskurs handlar inte först och främst om betydelseinnehåll utan om att analysera och att jämföra 
diskurser med andra diskurser. Diskursen handlar inte om orsaker utan om hur diskursen (tankar 
språkhandlingar och tal) är systematiserade (Hyldgaard 2008). Foucault, som är en av förfäderna till 
begreppet (Hyldgaard, 2008), menar att språket, diskursen, inte beskriver verkligheten utan 
konstruerar den. Vidare har ett språkligt praxissammanhang ett självständigt liv och påverkar 
omvärlden och subjektet som i sin tur blir en agent för att föra diskursen vidare.  

Subjektet konstrueras alltså av diskursen (Assarson, 2009; Hyldgaard, 2008; Winther Jörgensen & 
Philips, 2000). Diskursteorin är därför konstruktivistisk. Den sociala konstruktivismen handlar om 
skapande av identitet. Identiteten skapas av sociala strukturer (Hacking, 2004). Genom språkligt 
begreppsliggörande kategoriseras människor och det uppstår en växelverkan mellan teori och 
verklighet. Det sätt exempelvis skolelever eller invandrare kategoriseras gör att de visar upp beteenden 
som bekräftar kategoriseringen. Hacking (2004) kallar detta återkopplingseffekten. Ett annat begrepp 
som handlar om konstruktionen av identitet är Althussers begrepp interpellation (Assarson, 2009). Hur 
en person tilltalas påverkar hur personen konstruerar sin identitet, genom att leva upp till tilltalet. 
Sättet på vilket en lärare tilltalar en elev påverkar alltså hur eleven konstrueras och kan tänkas 
konstruera sin identitet men befäster även lärarens roll. Winther Jörgensen och Phillips (2000) 
formuelerar det att individer interpelleras eller försätts i bestämda positioner av diskurserna (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 48). 
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Clark et al. (2004) finner i en engelsk studie att skolor inte präglas av enbart en diskurs, eller 
perspektiv, utan flera och ibland sinsemellan motsägande diskurser. Olika grupperingar av lärare 
präglas av olika diskurser och den dominanta gruppen, ofta med stöd av ledningen har företräde. Den 
dominanta diskursen präglas av ideologi och visioner, medan den eller de underordnade diskurserna, 
som företräds av klasslärare, präglas av den praktiska skolvardagens problem och begränsningar. Här 
kan man tala om diskursordning. Werndin (2010) uttrycker att utrymmet för förhandling inom och 
mellan diskurser kan skilja sig mellan olika klassrum och skolor. Lärarrollen innebär diskursiv makt 
och det är därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den egna praktiken, så att man inte bidrar 
till att reproducera stereotyper (Werndin, 2010).   

Foucault lade stor vikt vid begreppet makt i samband med diskursanalys (Assarson, 2009). Men han 
ser inte makt som något förtryckande utan som produktiv. Han ser en växelverkan mellan makt och 
kunskap. Kunskap ger makt och makt ger trovärdighet i beskrivningen av vad som är kunskap. Makt 
är tolkningsföreträde och det erövras genom språket. Men inom varje diskurs finns också utrymme för 
motstånd och förändring (Werndin, 2010). 

 

Diskursordningen är summan av alla de genrer och diskurser som används inom en social institution 
eller en social domän.                                                      (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 76). 

 

Mellan parallella diskurser eller konkurrerande diskurser kan också en kamp om makten uppstå och 
diskursen som vinner kampen kommer högre i rangordning. Men det kan förändras. Clark et al. (2004) 
menar utifrån sin studie att ett dynamiskt förhållande mellan de olika diskurserna skulle främja 
inkludering. Winther Jörgensen och Phillips (2000) talar till och med om en blandning av diskurser 
som en drivkraft för sociokulturell förändring. De menar dock att om diskurserna blandas på ett 
konventionellt sätt tyder det på ett upprätthållande av den dominanta diskursordningen. 

Metod  

Studiens uppläggning  
Studien är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag. I studien används både kvantitativa och 
kvalitativa metoder för datainsamling. Då respondenterna kanske inte har funderat över frågorna som 
studien ställer eller till och med ser svaren som självklara sanningar har metodologiska överväganden 
om hur man bäst får svar på frågeställningarna varit nödvändiga. En form av triangulering används, 
där två metoder ger olika perspektiv på komplexa frågeställningar (Bryman, 2002; Denscombe, 2009). 
De två metoderna är semistrukturerade fokusintervjuer samt strukturerad enkät.  

Jag har inspirerats av diskursanalysen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) och undersöker i studien 
vilka diskurser elever påverkas av och vilka diskursiva skillnader som kan urskiljas i elevers 
uppfattningar av skola och lärande samt elev- och lärarrollen mot bakgrund av genus, studieresultat, 
bostadsområde, skola och etnicitet.  

Metoderna i studien skiljer sig på några punkter från diskursanalytisk metod. Inom diskursanalysen 
används främst autentiskt tal eller skrift, även om ostrukturerade och semistrukturerad intervju också 
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används (Rapley, 2007; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Eftersom skolelever inte vanligtvis talar 
om dessa frågor vid något bestämt forum är det inte möjligt att utgå från autentisk text, varför eleverna 
intervjuats. Intervjuer i fokusgrupp ökar dock möjligheterna att ungdomarna uppfattar situationen som 
mindre formell och i högre grad använder ett autentiskt språk. Strukturerad enkät är inom 
diskursanalysen en mycket ovanlig metod (ibid.). Metoden har valts för att få en bredare bild av 
diskursiva mönster. Diskursteori handlar också om maktordning och att dominerande diskurser blir de 
som hörs och konstruerar verksamheten. I denna studie undersöker jag snarare hur verksamheten 
förstås och hur respondenterna har låtit sig interpelleras av rådande diskurser eller gör motstånd inom 
diskurserna. Liksom Foucault (2008) utgår jag från att det inte finns en sann bild av vad som händer 
inom en verksamhet. Inom varje diskurs finns en sanning. Med detta menas dock inte att det inte finns 
någon verklighet, men den är inte studiens ämne. 

Forskning med barn och ungdomar som 
respondenter 
Eftersom respondenterna i studien är ungdomar har metodlitteratur riktad mot forskning med barn 
använts. Först är det viktigt att konstatera att forskning med barn inte är väsensskild från annan 
forskning (Christensen & James, 2008; Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009; Trost, 
2010). Metodologiska överväganden måste göras, men Scott (2008) menar att de flesta undersökningar 
och metodredskap som är utarbetade för vuxna även går att använda på tonåringar. 

Några punkter poängteras dock i litteraturen. Cederborg et al. (2009) ger många användbara råd om 
hur man kan gå till väga i svåra intervjusituationer. Forskaren måste utgå från barnens horisont och 
anpassa metoder och instrument därefter (Cederborg et al., 2009; Christensen & James, 2008; Trost, 
2010). Connolly (2008) poängterar vikten av att forskaren undviker förutbestämda uppfattningar om 
hur barn definierar begrepp som kön och ras och vilken vikt barnen lägger vid dem, eftersom barn 
handlar situationsbundet och kan vara benägna att omförhandla positioner även under en intervjus 
gång.  

Hur frågor är formulerade är centralt i all forskning. Vid studier med barn måste man också lägga sig 
vinn om att frågeformuleringar inte har ett vuxenperspektiv. Det kan därför vara en extra grannlaga 
uppgift att pröva frågor och undersökningsinstrument i pilotstudier (Scott, 2008). Enligt Conolly 
(2008) kan barn och ungdomar ge svar utifrån en vilja att utmana den vuxnes auktoritet. Man ska 
därför lägga sig vinn om att inte uppträda auktoritärt och samtidigt vara medveten om att man ändå 
kan uppfattas så. En annan aspekt vid intervjuer med barn är att de kan vara vana vid att få frågor som 
de inte är intresserade att svara på. De kan ha utarbetat strategier för att svara ’artigt’ eller att undvika 
att svara (Scott, 2008).  

I studier med barn kan det vara extra angeläget att vara tydlig med ramarna, att tydligt förklara syftet 
med studien, hur det ska gå till och vad det ska användas till. Cederborg et al. (2009) menar att man 
kan göra det tydligt för de intervjuade att de kan säga att de inte förstår eller inte vet hur de ska svara.  

 

However careful we are about informed consent, there are aspects of the adult/child relationship or 
practices issues concerning research in schools or youth settings, which may make non-participation 
difficult for a child or young person. For this reason, I believe that there is an onus on us to make 
participation in research, at whatever level, an experience, which is at best positive, and at worst, 
dose no harm to young people.   (Roberts, 2008, s 273) 
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Som Roberts så tydligt uttrycker, så kan barn och ungdomar inte förväntas ta ansvar helt själva för 
situationer de tackar ja till. Det är därför min uppgift att ta en del av det ansvaret och min målsättning 
var att intervjuerna för ungdomarna skulle bli respektfulla och förhoppningsvis givande och 
intressanta samtal.  

Pilotstudier 
En pilotstudie har, enligt Bryman (2002), många fördelar, bland annat kan man identifiera och utesluta 
ointressanta frågor. I denna studie har två pilotstudier har genomförts. 

Först gjordes en pilotenkät. Enkäten gav en fingervisning om frågor som gav intressanta svar och 
andra frågor som kanske behövde förtydligas eller bytas ut. I enkäten fanns en fråga om föräldrars 
sysselsättning. Frågan var med för att kunna ta hänsyn till föräldrarnas utbildningsbakgrund. Det 
visade sig vara svårt att tolka svaren, då eleverna gav svar som att föräldrarna arbetar ”med datorer” 
eller ”på kontor”. Det är inte heller säkert att ungdomarna vet vilken utbildning föräldrarna har varför 
frågan kom att uteslutas. Vid enkättillfället satt eleverna som de brukade i klassrummet. Enligt Scott 
(2008) är barn mer benägna än vuxna att jämföra svar på frågor med kamrater, vilket också skedde. 
Därför aktualiserades elevernas placering vid enkättillfällena. Lärarna tog innan enkättillfället del av 
enkäten och kom med synpunkter på formuleringar som elever skulle kunna missuppfatta, samt om 
frågor som skulle kunna tänkas vara känsliga, som till exempel den om föräldrars sysselsättning. 

Framför allt tre frågor i enkäten visade större tendens i spridning av svaren, varför de omarbetades till 
teman för intervjuguiden. Enkäten bidrog också till att syfte och frågeställningar förtydligades.  

Pilotintervjun kan användas för att kartlägga de viktigaste aspekterna av ett ämne och testa frågor för 
formuläret (Kvale, 1997). Den andra pilotundersökningen var en strukturerad intervju som utarbetades 
utifrån det förtydligade syftet och frågeställningarna. Nya frågeformuleringar prövades inför 
utformande av intervjuguide. En fördel med intervjun var att känsliga frågor och tveksamma 
formuleringar var lättare att upptäcka i en intervjusituation än om personen hade skrivit. Scott (2008) 
menar att ett sätt att pröva ett undersökningsinstrument är att be respondenten ’tänka högt’, vilket 
gjordes vid en del av frågorna i den strukturerade intervjun.  

Val av metod 

Intervju 

Syftet är att undersöka respondenternas tankar kring lärande och skola samt elev- och lärarrollen. För 
att få en möjlighet att förstå hur ungdomarna uppfattar de olika begreppen är kvalitativ intervju en 
passande metod (Bryman, 2002). Syftet med intervjuerna var att söka urskilja diskursiva drag och 
även att få en utgångspunkt för utformandet av enkäten. 

Möjligen består undersökningsobjektet för respondenterna av förgivettaganden. Det är, enligt Bryman 
(2002), lättare att undersöka människors tankar om man har möjlighet att ställa följdfrågor. Kvalitativa 
intervjuer är då en bra metod. Kvale (1997) menar att ett visst mått av struktur ökar sannolikheten för 
att alla teman tas upp i alla intervjuer. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes och 
intervjuerna var standardiserade i betydelsen att samma intervjuguide (bilaga 2) användes och att vissa 
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följdfrågor också togs upp vid samtliga intervjutillfällen. Dessutom följdes elevers tankar och åsikter 
som hade anknytning till frågeställningarna upp med ytterligare följdfrågor.  

Intervju med fokusgrupp 

Att använda fokusgrupper ger möjlighet för deltagarna att utforska varandras uppfattningar (Bryman, 
2002). Trost (2010) menar att intervjuer i fokusgrupp kan medföra grupprocesser där deltagarna kan 
bygga vidare på varandras resonemang. Tankar kring vad begrepp som lärande och skola innebär kan 
vara svåra för respondenterna att formulera och intervjupersonerna kan i en fokusgrupp tänkas 
inspirera varandra och risken för skevhet för att intervjuaren ’drar svar ur’ intervjupersonerna eller för 
att det blir tyst minskas. Enligt Kahlin (2008) postitionerar sig individer både i förhållande till 
gruppen, sociala förväntningar av normativ art, intervjuare och även mottagare för den genomförda 
studien. Författaren menar att det inte finns mycket forskning kring hur respondenter påverkas av 
situationella faktorer. En aspekt som Kahlin menar att man måste ta hänsyn till i fokusgruppsintervjuer 
är identitetsaspekter. Ungdomarna i hennes studie sökte gemenskap genom att söka minsta 
gemensamma nämnare, men de motverkade också aktivt stereotypa uppfattningar och generaliseringar 
om grupper de själva identifierade sig med. De processer som Kahlin pekar på kan tänkas vara positiva 
för syftet med denna studie. 

Fokusgruppernas sammansättning var en fråga om avvägning. Enligt Scott (2008) är det en fördel att 
inte blanda pojkar och flickor, då de kommunicerar på olika sätt. Grupper med både flickor och pojkar 
ökar dock möjligheterna att vid transkribering urskilja vem som säger vad. En viktigare fråga är dock 
tryggheten i gruppen (Kvale, 1997), då det är avgörande för hur mycket som kommer fram i 
intervjuerna. Framför allt sattes grupperna i denna studie ihop utifrån hur kontaktpersonerna på 
skolorna trodde att intervjupersonerna skulle känna sig mest bekväma (se bilaga 3). Fokusgruppens 
storlek är också en betydelsefull aspekt. Små grupper är att föredra. Scott (2008) menar att det inte ska 
vara fler än åtta barn medan Trost  (2010) finner att fem är lagom. Kahlin (2008) framhåller att 
personer i fokusgrupper kan känna sig som representanter för de sociala grupper de identifierar med, 
vilket man bör förhålla sig till i intervjusituationen och sammansättning av grupper. Vilka grupper de 
känner att de representerar är dock inte självklart. Samma person kan känna att den valts ut i egenskap 
av flicka, invandrare, svensk, somalier eller elev med höga betyg. Avsikten med intervjuerna är främst 
att få en bild av ett spektrum av möjliga tankar och åsikter.  

Intervjuarens roll 

Intervjuarens roll påverkar hur resultatet blir. Intervjuaren bör därför skapa en atmosfär där 
intervjupersonerna kan och vill uttrycka sig fritt (Cederborg et al., 2009; Kvale, 1997; Trost, 2010). 
Kroppsspråk, intonation, stödjande kommentarer och normalisering av sådant som kan upplevas 
pinsamt eller fel är viktiga aspekter (Cederborg et al., 2009). Intervjuaren ska lyssna aktivt och inte ta 
för givet att det som framstår som tydligt är det, utan ställa följdfrågor för att intervjupersonen ska 
förtydliga. Detta kräver att intervjuaren även ifrågasätter vad hon själv uppfattar som självklarheter 
(Trost, 2010). Det är i intervjuer med barn, enligt Cederborg et al. (2009), viktigt att lyssna på barnets 
berättelse med tålamod. Intervjuaren måste också vara följsam och följa upp det intervjupersonerna tar 
upp. Trost (2010) påpekar att vad som anses positivt uppmuntrande till exempel när det gäller 
kroppsspråk är kulturellt betingat. Många råd i metodböcker utgår från västerländsk eller skandinavisk 
kultur, varför råden inte självklart är passande när intervjupersonerna har utländsk bakgrund. Att le 
eller att se någon i ögonen kan till och med ha motsatt betydelse. Jag såg därför att det var viktigt i min 
roll som intervjuare att jag var mig själv, men möjligen mer neutral. Jag försökte framför allt visa en 
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respektfull inställning till de intervjuade och vara uppmärksam på reaktioner på min person eller 
situationen.  

Trost (2010) menar att man kan säga att intervjupersonerna i fokusgruppintervjuer själva för ett samtal 
som forskaren observerar. Intervjuarens uppgift blir främst att styra samtalet så att det inte avviker 
alltför mycket från ämnet. Författaren menar att det största problemet med fokusgruppintervjuer är 
intervjuarens. Hon ska skapa en tillåtande atmosfär i gruppen och samtidigt se till att samtalet håller 
sig till ämnet och att alla kommer till tals. En nackdel med fokusintervjuer är, enligt Trost (2010), att 
pratsamma och dominanta personer lätt tar över så att blyga och tystlåtna personers eller avvikande 
åsikter därmed inte kommer fram. Frågorna i denna studie kan dock inte i någon större grad anses 
känsliga och det finns inget tydligt svar som upplevs mer ’rätt’ än något annat. Tvärtom torde elever 
inom olika diskurser finna att olika svar är ’rätt’. 

Enkät 

Enkäter är, enligt Bryman (2002), en bra metod för att få information från många personer och för att 
komma åt distinktioner och skillnader mellan olika grupper. Trost (2007) menar att man kan använda 
enkäter både för studier av kvantitativt och kvalitativt slag. I kvalitativa studier används enkäter främst 
för att undersöka mönster och samband. Inom kvalitativ forskning och utredning ser man ofta inte på 
de nominala skalorna som variabler utan de skilda värdena utgör kategorier (Trost, 2007, s 20).   

Strukturerad enkät som metod ökar jämförbarheten i resultaten. Det är, enligt Winther Jörgensen och 
Phillips (2000), svårt att genom strukturerade frågeformulär nå fram till de diskurser som 
informanterna bygger på i sina svar (s. 118). Vidare är frågorna i sig formulerade inom en diskurs 
som kan påverka svaren. Eftersom mätinstrumentens utformning har stor betydelse för resultatet 
(Bryman, 2002) kom därför enkäten att utformas utifrån resultatet av intervjuerna. I så stor mån som 
möjligt formulerades frågor och svarsalternativ utifrån elevernas egna formuleringar. Andra 
utgångspunkter för utformandet av enkäten var att den inte skulle vara för lång, att frågorna skulle vara 
tydligt formulerade och gärna väcka elevernas intresse. Den slutgiltiga enkäten innehöll 
bakgrundsfrågor samt sju frågor utifrån frågeställningarna (bilaga 4).  

Frågor och instruktioner ska inte heller innehålla värderingar (Bryman, 2002). Risken finns då att 
undersökningspersoner kan tänkas försöka framställa sig i god dager, men när det gäller ungdomar kan 
även det omvända vara möjligt, nämligen att de med svaren vill provocera eller svarar ’tvärtom’ mot 
vad de upplever förväntas av dem, beroende på hur de tolkar enkäten och enkättillfället (Conolly, 
2008). Jag gav själv instruktioner och svarade på frågor vid enkättillfällena för att öka jämförbarheten 
och för att kunna lägga märke till klassrumssituationen och anteckna omständigheter som kunde 
påverka resultatet. Bortfallet kunde också tänkas bli mindre om jag själv genomförde och samlade in 
enkäterna. En nackdel med enkäter är annars ett stort bortfall (Bryman, 2002). 

Urval 
Då studien är en kvalitativ studie är syftet att undersöka variationen (Trost, 2007). Elevers syn på 
skolan kan förmodas påverkas av många olika aspekter. Föräldrar, vänner, skolan, samhället, området 
man bor i är bara några exempel. Bryman (2002) menar att respondenter ska väljas med så stor 
spridning som möjligt, eller så heterogent som möjligt, inom den givna homogeniteten (Trost, 2007; 
Trost, 2010). Urvalet skedde därför genom ett strategiskt urval. Först valdes ett antal variabler av 
teoretisk betydelse ut inom den valda populationen. Undersökningsgruppen är elever i år 9 i 
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grundskolan. Kategorierna som undersöktes var kön, etnicitet, skolresultat samt bostadsområde. 
Avsikten var att alla kategorier skulle fyllas, vilket visade sig vara svårt (se figur 1). Urvalet bestod av 
elever från tre skolor i två olika bostadsområden; innerstad, samt invandrartät förort.  

Vid strategiskt urval är bekvämlighetsurval en praktisk princip (Trost, 2007; Trost, 2010). Urvalet 
gjordes enligt bekvämlighetsprincipen, det vill säga genom kontakter med anknytning till skolor och 
personer i önskade kategorier. Här ska påpekas att urvalet inte är statistiskt representativt (Trost, 2010) 
och att det inte heller är syftet med studien.  
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Figur 1. Fördelning av intervjupersoner i respektive kategori.       

 

Intervjuerna genomfördes i fokusgrupper på två skolor i innerstad och en skola i invandrartät förort 
eftersom de kunde tänkas ge information om ett spektrum av tankar och åsikter. Antalet personer i 
fokusgrupperna valdes utifrån att intervjupersonerna skulle vara tillräckligt många för att stimulera till 
diskussion och tillräckligt få för att alla skulle komma till tals och ha möjlighet att utveckla sina 
tankar. För intervjuerna valdes elever ur följande kategorier: pojke - flicka, svensk bakgrund - utländsk 
bakgrund, inte så goda studieresultat - goda studieresultat. Kontaktpersonerna på skolorna tillfrågade 
elever utifrån dessa kategorier. Intervjuerna skedde med 3-6 elever i varje grupp, tre intervjuer på två 
olika skolor i innerstad och två intervjuer på en skola i storstadsförort, sammanlagt 22 elever. En 
närmare beskrivning av intervjupersonerna med de fingerade namn som används i rapporten finns i 
bilaga 1. 

Enkäten genomfördes i alla tre skolorna i 1-3 klasser/grupper per skola, sammanlagt 103 enkäter. 

Genomförande 

Intervjuguide 

Utifrån syfte, frågeställningar samt de två pilotstudierna utarbetades en intervjuguide (se bilaga 2). Vid 
formulerande av frågor bör man, enligt Bryman (2002), täcka syfte och frågeställningar, men samtidigt 
inte vara så specifik att de hindrar alternativa idéer. Trost (2010) framhåller att antalet frågeområden 
bör vara få och ta upp stora delområden. De fem frågeområdena i intervjuguiden är därför öppna och 
anknyter till frågeställningarna, men har formulerats så att eleverna ska kunna utgå från konkreta 
beskrivningar av sin vardag. Genom att utgå från konkreta beskrivningar var förhoppningen att det 
skulle vara möjligt att ställa följdfrågor för att fördjupa resonemangen och finna bakomliggande 
grundantaganden som åsikterna bygger på. Frågor om lärande avgränsades till samhällsorienterande 
ämnen, So. Att diskutera utifrån alla ämnen skulle innebära en risk för att tappa fokus. Ämnet So 
innehåller arbete med fakta men det kan även tänkas läggas vikt vid elevers eget tänkande och muntlig 
aktivitet och diskussion. Ämnet kan även innebära varierande arbetssätt. Ett fokus på So-ämnet 
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utesluter dock inte att andra ämnen kunde diskuteras. Frågor kring lärarroll, elevroll och skola 
begränsades däremot inte till ett speciellt ämne.  

Trost (2010) varnar för det han kallar modellmonopol. Med det menas att en given företeelse blir 
normativ, så att variationer i uppfattningar inte kommer fram. Som intervjuare förberedde jag 
frågorna, både i intervjuguiden och följdfrågor med hänseende till detta och försökte undgå att 
formulera frågor där det skulle bli lätt att ge slentrianmässiga svar. Till exempel kan frågan ”Vad är en 
bra lärare” innebära en risk att man fastnar i en ytlig diskussion där modellmonopol blir tongivande 
eller elever tar tillfället att tala om enskilda lärares personliga egenskaper. ”Vad är viktigt för en lärare 
att vara bra på” torde i stället leda till diskussioner om olika aspekter av yrkesrollen. Rosales (2010) 
visar också att frågorna ”Vad är en bra elev?” och ”Vad är en duktig elev?” i hans studie gav olika 
svar. Till en början bad jag eleverna beskriva sig själva som elever. Det ledde in svaren på personliga 
egenskaper varför jag var tvungen att ställa följdfrågor för att få fram elevernas tankar kring elevens 
roll. Jag ändrade frågan till ”Vad är en bra elev?” och ställde följdfrågor om eventuella skillnader i 
lärares och elevers uppfattningar om vad en bra elev är och vad dessa skillnader bestod i. 

Frågor som kunde tänkas vara svårare att svara på eller som kunde väcka osäkerhet, lade jag i slutet av 
intervjuguiden. Frågan om vad kunskap är och om hur säker man kan vara att det man lär sig är riktigt 
är exempel på sådana frågor. Det sista frågeområdet om den egna skolan var ämnat att komplettera 
tidigare svar genom att se den egna skolan utifrån från ett annat perspektiv genom att jämföra ett tänkt 
ideal med den egna skolan eller olika skolor och skolkulturer med varandra.  

Intervjuer 

Fem fokusintervjuer har genomförts på tre olika skolor. Den första gruppen på en innerstadsskola 
kontaktades genom en dotter till en kurskollega. Flickan distribuerade missivbrevet till tre 
klasskamrater och klassföresståndaren hjälpte till med att informera berörda lärare och att ordna ett 
rum för intervjun. På de två andra skolorna kontaktades en speciallärare, respektive specialpedagog. 
De informerades om studiens syfte och hur undersökningen skulle gå till. De sökte elever till två 
fokusgruppintervjuer på respektive skola och valde elever utifrån önskade kategorier. De tillfrågade 
eleverna fick ett missivbrev (se bilaga 3) som de tog hem till föräldrarna. Några elever avböjde varför 
andra tillfrågades. 

Vid intervjutillfället informerade jag återigen eleverna om studiens syfte och ramarna för intervjun. 
Jag presenterade intervjuguiden utan följdfrågorna, för ungdomarna och lät dem ligga på bordet under 
intervjutillfället. Jag betonade också att att det finns många olika sätt att tänka och att inget är fel. 
Ungdomarna fyllde skriftligt i en blankett med bakgrundsuppgifter om kön, modersmål, egna och 
föräldrarnas skolerfarenheter från andra länder, samt betyg. Blanketten motsvarar bakgrundsfrågorna i 
enkäten (se bilaga 4). Blanketterna numrerades i den ordning eleverna satt för att underlätta 
transkribering. Intervjuerna spelades in efter att intervjupersonerna givit sitt medgivande. Det 
möjliggjorde för mig att kunna lyssna aktivt. Under intervjuerna antecknades situationen kring 
intervjutillfället, gester, tonfall och liknande. Om ungdomarna tog upp flera trådar/ämnen samtidigt 
antecknades det och ett ämne åt gången uttömdes. 

Den första intervjun gjordes på skola A i innerstad med fyra flickor med svensk bakgrund och höga 
betyg. Flickornas klassföreståndare hade ordnat så att de kunde gå ifrån en slöjdlektion, en måndag 
eftermiddag, 14.40. Jag mötte eleverna efter föregående lektion och vi gick tillsammans till ett ljust 
grupprum med ett runt bord och stolar. Intervjun varade i 40 minuter. Jag frågade om jag fick spela in 
och det gick bra.  

23 
 



Den andra intervjun genomfördes på en annan innerstadsskola, skola B, en tisdag eftermiddag. 
Specialläraren i denna skola menade att eleverna skulle känna sig tryggare i flick- och pojkgrupper och 
den första intervjun gjordes med fyra flickor. Två av de först tillfrågade flickorna tackade nej till att 
delta, så specialläraren hade tillfrågat andra. Till intervjun kom fyra flickor med mest G i betyg, men 
som själva gav uttryck för att skolan ibland var svår för dem. Eleverna som medverkade var glada att 
få gå ifrån sina lektioner en stund. Intervjun genomfördes i kuratorns rum. Eleverna tillfrågades om 
vad de tyckte om att sitta i rummet och det tycktes inte ha någon speciell inverkan på dem, möjligen är 
kurators rum ett rum där det är tillåtet att tala fritt, vilket kan ha haft positiv inverkan på intervjun. 
Intervjun varade ungefär 45 minuter.    

Den tredje intervjun genomfördes på en skola i storstadsförort, med närmare 100 % elever med 
invandrarbakgrund. Specialpedagogen bedömde att eleverna skulle känna sig tryggare att tala fritt om 
de grupperades efter betyg. Den första intervjun gjordes med fem elever med låga betyg. Intervjun 
hölls en fredag före lunch och varade cirka 40 minuter. Specialpedagogen hämtade eleverna från en 
lektion i matematik och följde dem till grupprummet där vi satt. Två av eleverna hade stor andel skolk 
och en av eleverna hade enligt egen beskrivning ofta problem i klassrummet och kom ofta i konflikt 
med lärarna. En av eleverna var väldigt tystlåten under intervjun. Pojken hade kommit till Sverige för 
bara två år sedan. Jag tvivlade på om hans åsikter kom fram och såg som möjlig förklaring att hans 
åsikter skulle kunna vara avvikande och därför var viktiga att komma åt. Jag frågade honom därför om 
en enskild intervju och frågade om hans tankar om vad som är typiskt för den svenska skolan, 
eftersom han hade erfarenhet av att gå i skola i annat land, Etiopien. 

Den fjärde intervjun, den andra i förortsskolan, gjordes efter lunch samma dag. Intervjun skulle göras 
under mentortid som var 30 minuter lång. Gruppen bestod av sex elever, två pojkar och fyra flickor, 
alla med höga betyg. Eleverna var mycket engagerade och ställde många frågor innan och under 
intervjun. De avbröt varandra och föll varandra i talet. Iinstruktionerna tog lång tid och eleverna hade 
mycket att säga och den avsatta tiden räckte inte. Därför bokades ett nytt tillfälle för att fortsätta 
intervjun. Intervjun upptogs en vecka senare, samma tid. Eleverna var vid detta tillfälle 
okoncentrerade. De satt inte stilla, inledde samtal om andra ämnen och framför allt en flicka 
försvårade för andra att framföra åsikter hon inte själv höll med om. Det kan ha funnits flera 
anledningar till elevernas oro. Många elever på skolan hade varit lediga för att fira avslutningen på 
Ramadan. Det hade även varit flera incidenter med stölder i arbetsrum. Jag ville också ha eleverna på 
samma platser som de satt förra gången för att underlätta transkribering och bad några att flytta på sig. 
De förstod inte varför och opponerade sig. Två av flickorna var nu tveksamma till att vara med vid 
intervjun, trots att de varit aktiva och intresserade gången innan. En av flickorna, Parvin, pratade med 
den som satt bredvid samtidigt som andra hade ordet. Jag betonade att deltagande var frivilligt och hon 
valde att vara kvar, men en liten stund senare inledde hon återigen en diskussion med pojken bredvid, 
varför jag bad henne gå. Intervjun slutfördes med dem som var kvar och varade 30 minuter. 

Den femte och sista intervjun genomfördes i innerstadsskolan en onsdag morgon klockan 9.00. Tre 
pojkar med olika betyg kom till intervjun under en matematiklektion. Specialläraren hämtade två 
pojkar från deras matematiklektion och den tredje skulle ha haft lektion med henne. Två gick i samma 
klass och den tredje gick i en annan klass. Vi satt i ett litet rum som hörde till speciallärarnas utrymme.  

Fördelningen mellan kategorierna blev inte idealisk, på grund av få elever i innerstadsskolan hade två 
föräldrar med utländsk härkomst och omvänt i förortsskolan. Materialet från intervjuerna var dock 
varierande och bedömdes som tillräcklig. 
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Enkäter  

Syftet med fokusintervjuerna var att få möjlighet att få information om variationen i olika sätt att tänka 
kring skola och lärande samt elev- och lärarrollen. Resultatet från intervjuerna användes också för att 
formulera frågor till enkäten (bilaga 4). Det kan vara svårt att uttrycka avvikande åsikter i en 
fokusintervju, varför en enkät kunde tänkas komplettera intervjuerna och bidra med en bredare bild av 
variationen. Enkäten enbart hade dock inte givit samma resultat som fokusintervjuerna och enkäten i 
kombination. En strukturerad enkät med fasta svarsalternativ utformades (Trost, 2007). 
Utgångspunkter för utformandet av enkäten var att den skulle vara kort och enkel för eleverna att 
besvara, samt att den skulle ge möjlighet att kontrollera oklarheter och tolkningar av 
intervjumaterialet. Frågorna utgick från studiens frågeställningar och svarsalternativen hade resultatet 
från intervjuerna som utgångspunkt. Det var dock svårt att helt och hållet använda elevers 
formuleringar eftersom de ofta var beskrivande och lite för långa och vaga. Det var möjligt att det 
även skulle kunna förekomma ytterligare svarsalternativ. Därför gavs efter de flesta frågor utrymme 
att ange ett eget alternativ, samt några rader i slutet av enkäten, för att respondenterna skulle ha 
möjlighet att lägga till ytterligare tankar och synpunkter (Denscombe, 2009; Trost, 2007). Frågorna 
formulerades så att eleverna skulle svara utifrån sig själva (Denscombe, 2009), eftersom det i 
intervjuerna visade sig att de kunde tänka sig olika svar beroende på vems perspektiv de tog. En bra 
elev är till exempel, enligt många, inte samma sak för lärare som för elever. 

Trost (2007) menar att frågor där respondenten ska gradera sina svar är svåra, då det kanske inte är 
möjligt för respondenten att avgöra vilket av två alternativ som är viktigast. Han förordar i stället att 
be respondenten ta ställning till i vilken grad hon/han instämmer med ett påstående. Ett exempel är en 
fråga om lärarrollen. Vid intervjuerna frågade jag vad som är viktigt för en lärare att vara bra på. I 
samtliga intervjuer blev det första svaret antingen att de ska vara kunniga i ämnet eller att de ska vara 
bra på att lära ut eller förklara. När eleverna diskuterat ett tag framkom i flera intervjuer åsikten att 
lärarna måste bry sig om sina elever och det var alltid elever som på ett eller annat sätt hade 
svårigheter i skolan som tog upp denna aspekt. I enkäten utformades slutligen frågorna på två olika 
sätt. Vissa frågor var eleverna tvungna att välja ett av några angivna svarsalternativ. Vid frågor om 
olika faktorers betydelse för exempelvis lärares kompetens eller vad som motiverar eleverna till att 
studera valdes svarsalternativ där eleverna skulle ange i vilken grad de instämde, för att enkäten skulle 
bli tydlig och enkel att fylla i. Det finns fördelar och nackdelar med att använda olika frågetyper i 
samma enkät. Variation kan förhindra att respondenten blir uttråkad eller fastnar i vissa svarsmönster 
(Denscombe, 2009). Tydliga instruktioner bör dock, enligt Denscombe, ges vid varje fråga. Särskilt 
angeläget blir detta i en enkät där respondenten förväntas ange svar på olika sätt. 

Enkäten genomfördes i sex olika klasser/grupper på de tre skolorna. Företrädelsevis ville jag använda 
mentortid eller liknande. Eleverna riskerar bli negativt inställda till enkäten och bortfallet skulle bli 
större om deras fritid användes. Att använda lektionstid skulle möjligen innebära att lärare skulle bli 
negativt inställda. Enkäterna genomfördes efter intervjuerna varför de kom att planeras in sent på 
höstterminen. Ju senare på terminen, desto svårare blev det att få kontakt med lärarna och att hitta 
avtala tid. De sista enkäterna kom därför att genomföras efter att betygen var satta för terminen.  

Jag gav själv instruktioner och svarade på frågor vid enkättillfällena vilket ökade överensstämmelsen, 
då olika lärare möjligen skulle ge instruktioner på olika sätt och även besvara frågor olika. Jag 
antecknade också klassrumssituationen, oklarheter i frågeformuleringar och annat som kunde tänkas 
spela in för resultatet. Enkäten tog ungefär femton minuter att genomföra inklusive instruktion.  
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I innerstadsskola A genomfördes enkäten i en klass under mentortid sista veckan före julveckan. 
Betygen var satta. Läraren underströk att detta kunde innebära bristande koncentreration hos eleverna. 
Av 23 elever var 19 närvarande. Några lyssnade inte vid instruktionen. En elev ifrågasatte varför de 
skulle skriva vilket deras modersmål var. En annan elev hämtade tillbaka sin enkät och diskuterade 
högt vad han skrivit. Vid genomgång av enkäterna hade en elev under frågan om var föräldrarna gått i 
skolan skrivit något helt annat, vilket jag tolkade som en vilja att protestera eller provocera. 

I innerstadsskola B gjordes enkäterna under två matematiklektioner. Under den ena var 8 av 8 elever 
närvarande, 2 kom sent. Det andra enkättillfället i denna skola genomfördes även det sista veckan före 
julveckan och betygen var satta. Av 29 elever var 10 frånvarande och en elev kom sent.  

I förortsskolan gjordes enkäten i tre grupper. En klass gjorde enkäten i början av en engelsklektion. Av 
27 elever var 6 frånvarande och 6 elever kom sent. De övriga eleverna på förortsskolan gjorde enkäten 
på mentortid. Tre mentorgrupper var fördelade på två klassrum. I det ena klassrummet skulle det ha 
varit 29 elever. 7 var frånvarande och 9 kom sent. I det andra klassrummet var alla 14 närvarande och 
kom i tid. I två av grupperna frågade elever om varför de skulle fylla i sina betyg. 

Enkäten genomfördes sammanlagt i 6 klasser/grupper på tre skolor. Sammanlagt besvarade 103 elever 
enkäten.  

Bortfall  

Av de sammanlagt 130 elever i klasserna som gjorde enkäten var det 28 elever som inte gjorde 
enkäten på grund av frånvaro vid enkättillfället, vilket motsvarar ett bortfall på 20 %. Av de besvarade 
enkäterna var det två enkäter som togs bort beroende på kommentarer som tyder på att eleverna inte 
svarat seriöst. En av dessa kom från förortsskolan och en från innerstadsskola A. Vissa elever har satt 
för många kryss på en eller flera frågor varför de enskilda frågorna räknas som bortfall, liksom de 
frågor som inte besvarats. 

Bearbetning av materialet 

Vid triangulering, menar Bryman (2009), att forskaren måste förhålla sig till risken att resultaten 
motsäger varandra. Trost (2010) påpekar att det är viktigt att inte påskynda processen. Idéer och 
tolkningar görs under hela processen, men det är också viktigt att distansera sig till materialet och även 
till tidigare tolkningar för att möjligen revidera analyser och tolkningar och finna nya mönster. 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) ser forskarens roll utifrån diskursteorin och menar att ingen 
forskare kan finna något som är sant eftersom sanningen endast finns inom diskurserna och det alltså 
finns olika sanningar. Det är möjligt att de förgivettaganden som jag delar med intervjupersonerna inte 
upptäcks just för att de är självklara för mig också. Forskaren är ofta själv en del av den kultur hon 
undersöker och kan ha svårt att se den egna diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
Författarnas råd är att forskaren ska försöka göra sig främmande inför materialet. Det hade varit bra att 
presentera materialet för en person med annan kulturell bakgrund som skulle kunna upptäcka mina 
förgivettaganden. Det blev, på grund av studiens tidsramar, svårt. I denna bemärkelse har dock 
Moinians (2001) uppsats bidragit med ett inifrån-perspektiv på den svenska skolan men med andra 
kulturella glasögon. 

Transkribering 

Vid fokusgruppsintervjuer är det viktigt att det inspelade materialet transkriberas så snart som möjligt 
efter intervjutillfället, för att öka möjligheterna att urskilja vem som säger vad (Rapley, 2007). Vid 
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transkription ser jag talspråk och skriftspråk som olika saker, varför stavning och grammatik i stort 
återges enligt skriftspråkliga regler då det är troligt att även intervjupersonerna skulle skriva 
annorlunda än de talar. Trost (2010) menar att det till och med är etiskt tveksamt att i stor utsträckning 
använda talspråk i citat.  I övrigt strävade jag vid transkription efter att göra en så noggrann 
återgivning av samtalet som möjligt, särskilt i fråga om hur intervjupersonerna uttrycker tveksamhet 
och emfas. Samspelet är inte en del av studieobjektet, annat än i vilken grad intervjupersonerna kan 
tänkas ha påverkat varandra, varför inte turtagning och kroppsspråk har varit i fokus. Vid transkription 
användes följande kod inspirerad av Rapley (2007) och Kahlin (2008). 

(.)   kort paus under en halv sekund. Längre paus fler punkter. 

-  ofullständig mening, eleven avbryter och omformulerar sig själv 

< överlappande tal, avbryter eller två börjar samtidigt 

Understruket   emfas 

(xxx)  ohörbart, x motsvarar ungefärligt antal ord 

” ” När personen citerar någon annan eller sig själv, även tänkt tal. 

( ) mina kommentarer om gester och tilltal 

/…/  utelämnat stycke 

Bearbetning av intervjumaterialet 

Trost anger två sätt att bearbeta intervjumaterial. Det ena innebär att göra en tabell över 
intervjufrågorna och där fylla i vad olika personer säger. Ett annat sätt är att med färgpennor markera i 
materialet utifrån olika koder. En kombination av dessa metoder har använts. Först lyssnade och läste 
jag igenom materialet flera gånger. Materialet fick därefter vila. Sedan sorterades materialet utifrån 
studiens fyra olika frågeställningar. Elevernas kommentarer kopierades över till nya dokument, så att 
samtliga intervjupersoners tal om kunskap och lärande respektive lärarrollen, elevrollen samt skola 
samlades på separata dokument.  

Tankar och tolkningar som uppkommit prövades därefter i nya genomläsningar av de nya 
dokumenten. Det kan också, menar Bryman (2002), vara viktigt att lyssna också på vad 
intervjupersonerna inte säger. Framför allt gav lyssnande på inspelningarna en större möjlighet att 
uppfatta samtalstempo och angelägenhetsgrad i diskussionerna. Då eleverna ibland avbröt varandra 
och talade samtidigt gav avlyssning av intervjuerna delvis en tydligare bild än transkriptionerna.  

Inom varje ämnesområde söktes mönster och teman. Några teman framstod som gemensamma för 
flertalet elever och intervjuer och andra skilde sig åt. Materialet kodades med färgpennor utifrån de 
teman och mönster som framkommit. Materialet sorterades sedan utifrån studiens fyra frågeställningar 
in under gemensamma uppfattningar samt fem olika förhållningssätt till skola. Efter detta, funderade 
jag på vilket förhållningssätt var och en av de intervjuade eleverna främst representerade och 
kontrollerade under vilken rubrik varje elevs uttalanden återfanns. Några elevers tal hamnade 
uteslutande under en elevstrategi och några av eleverna hamnade under två. Under intervjuerna var det 
mycket eleverna höll med varandra om. Däremot förde de själva fram synpunkter och tankar som ofta 
kunde hänföras till ett och samma förhållningssätt. 

På nytt fick materialet vila. Trost (2010) påpekar vikten av att både gå in på detaljer, exempelvis 
ordval och särskilda uttryckssätt, och att ha en helhetsbild av materialet. Jag gick tillbaka till 
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orginalintervjuerna för att kontrollera tolkningarna mot helhetsintrycket av intervjuerna och för att 
söka avvikelser som kunde motsäga tolkningarna.  

Bearbetning av enkäten 

Enkäterna numrerades och resultaten fördes in i en matris. Matrisen användes för att utforma 
korstabeller för att komplettera eller ställa emot resultatet från intervjuerna. För frågor där eleverna 
anmodades att svara i vilken grad de instämde eller ansåg att olika aspekter var viktiga (fråga 3, 4 och 
6 , se bilaga 4) summerades och ett snitt räknades ut för att få fram vilka svarsalternativ som 
graderades högst respektive lägst varefter de frågorna användes i korstabeller. 

Forskningsetiska principer 
Forskare ska vinnlägga sig om ett etiskt förhållningssätt till intervjupersonerna (Kvale, 1997), och det 
är extra angeläget när intervjupersonerna är ungdomar. Trost (2010) menar att barn under 16 år ska 
behandlas som minderåriga, vilket innebär att respondenterna i studien är någonstans i gränslandet till 
att bedömas kunna ta ansvar för undersökningssituationen. I fokusgruppsintervjuer tillkommer en etisk 
aspekt genom att intervjuaren dessutom måste ta ansvar för hur gruppmedlemmarna handskas med det 
som sagts under intervjun (Trost, 2010), då de inte på samma sätt styrs av konfidentialitetskrav. I 
studien togs hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
Ungdomarna tillfrågades och deras föräldrar informerades genom missivbrev (se bilaga 3) om syftet 
med studien, och om att deltagande är frivilligt. De informerades även om att alla uppgifter skulle 
behandlas utifrån konfidentialitetskravet, på sådant sätt att inga personer eller skolor ska kunna 
identifieras och att det insamlade materialet endast kommer att användas i denna studie. Brevet 
innehöll också uppgifter om hur föräldrarna skulle kunna kontakta mig om de inte önskade att deras 
barn skulle delta i studien eller om de hade frågor.  

Berörda lärare informerades om syfte och etiska principer. De fick också ta del av frågorna innan 
tillfället för enkäten. Vid pilotstudierna kom lärarna också med synpunkter på enkätens utformning.  

Tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet står inom kvantitativ forskning för i vilken grad mätningar är tillförlitliga och 
i vilken grad de mäter det de är ämnade att mäta (Bryman, 2002). Inom kvalitativ forskning är 
begreppen mer komplicerade att tillämpa (Rapley, 2007; Trost, 2007; Trost, 2010). Inom kvalitativ 
forskning är tillförlitlighetsfrågan aktuell genom hela forskningsprocessen (Kvale, 1997; Rapley, 
2007; Trost, 2010). Genom att noga beskriva forskningsprocessen så att läsaren själv kan bedöma det 
riktiga i metodologiska val, grundlighet i arbetet och tolkningar ökar forskaren tillförlitligheten. En 
viktig fråga för trovärdigheten är att språket som används i metodinstrument är enkelt och att frågor är 
tydligt formulerade (Trost, 2007). Inom diskursteorin är en utgångspunkt att det inte finns en sanning. 
Alla ”sanningar” är sanna inom en diskurs och olika diskurser har olika sanningar.  

Utifrån dessa resonemang gjordes metodologiska val. Under intervjuernas gång prövade jag direkta 
tolkningar av det som sades och gav intervjupersonerna möjlighet att bekräfta eller förtydliga sina 
uttalanden. Det kan, enligt Kvale (1997), vara en metod att verifiera tolkningarna och öka 
tillförlitligheten. Trost (2010) varnar dock för att göra för snabba tolkningar och förordar att i stället 
fråga vidare och be intervjupersonen förtydliga för att på det sättet komma fram till om man uppfattat 
det sagda rätt. Det ena behöver, enligt min mening, inte utesluta det andra. 
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Användande av fokusgrupper innebär att intervjuaren kan ta en mer tillbakadragen roll och risken för 
skevhet minskas i och med att intervjupersonernas tankar kommer fram i högre grad, då de inspirerar 
varandra och ställer frågor till varandra. Risken finns dock i stället att en dominant person kan påverka 
gruppen. Fem intervjuer bedömdes dock som tillräckligt för att få fram en variation av tankar. Då de 
intervjupersoner som inte tog så stor plats i intervjuerna sa något, så bidrog de ofta med nya 
synpunkter, varför jag tror att de hade möjlighet att föra fram sin mening.  

För att öka jämförbarheten gav jag själv instruktioner och svarade på frågor vid enkättillfällena.  
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Resultat 

I en inkluderande skola utgår undervisningen från elevernas behov. För att kunna möta eleverna och 
individualisera undervisningen måste läraren veta hur eleverna uppfattar undervisningssituationen. 
Uppfattningar om undervisningssituationen grundar sig i synen på vad skola är. Om man vill veta hur 
eleven uppfattar skolans verksamhet måste man fråga, vilket är en utgångspunkt för föreliggande 
studie. Studiens övergripande syfte är att undersöka vad elever i år 9 lägger i begreppet lärande och 
hur de uttrycker sina förväntningar på skolan, utifrån hur de beskriver hur de lär sig, hur de uppfattar 
lärarrollen respektive elevrollen. Detta studeras mot bakgrund av kategorierna etnicitet, genus, 
studieresultat och bostadsområde 

I materialet framträdde olika sätt för elever att förhålla sig till skolan. I resultatet redovisas först det 
som framstod som gemensamt för flertalet av eleverna. Först handlar det om skolan som en institution 
som eleverna är tvungna att förhålla sig till på grund av dess ofrånkomlighet. Därefter handlar det om 
olika former av motstånd mot skolan som institution. Följande avsnitt tar upp gemensamma drag i 
elevernas uppfattningar om lärar- och elevrollen, samt elevernas motiv för att arbeta i skolan. Därefter 
presenteras skillnader i elevernas uppfattningar om skola, lärande samt elev- och lärarroll utifrån olika 
förhållningssätt till skolans verklighet. Slutligen beskrivs övergripande skillnader mellan skolorna i 
innerstad och skolan i förort.  

 
Intervju 1 Innerstad A Fyra flickor med svensk bakgrund och höga betyg 
Intervju 2 Innerstad B Fyra flickor med svensk bakgrund, mest godkända och 

lägre betyg  
Intervju 3 Förort Tre pojkar och två flickor med utländsk bakgrund och låga 

betyg, två pojkar skulle få anpassad studiegång på grund av 
skolk 

Intervju 4 Förort Fyra flickor och två pojkar med utländsk bakgrund och 
höga betyg 

Intervju 5 Innerstad B Tre pojkar, en med svensk bakgrund och höga betyg, en 
med en svensk och en argentinsk förälder och låga betyg 
och en pojke med utländsk bakgrund och mest godkända 
betyg 

Intervju med Liban Förort Liban intervjuades enskilt vid separat tillfälle. 
Figur 2: Presentation av intervjuerna 

 
Elevcitaten markeras i texten med namn, innerstad respektive förort, samt vilken intervju citatet är 
hämtat ifrån. En närmare beskrivning av eleverna och intervjuerna finns i bilaga 3. Alla namn är 
fingerade. I de fall citaten är i dialogform står namnen till vänster i enskilda citat står namnen till 
höger. 

Utifrån resultatet i enkäterna relateras resultatet som framkommit i intervjuerna till kategorierna 
etnicitet, genus, studieresultat och bostadsområde. 
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Generella likheter i elevers förväntningar på 
skolan 

Skolan - en institution 

Många elever talade i intervjuerna om skolan som något nödvändigt för att ta sig vidare till gymnasiet. 
För eleverna i studien tycktes kunskapssynen de möter i skolan inte ha en självklar relevans för 
verkligheten utanför skolan. Kunskaper de tillägnar sig i skolan tycktes inte angelägen för dem själva 
eller den egna utvecklingen. Flera elever beskrev att de inte lär sig främst för sin egen skull, vilket kan 
yttra sig i att de säger att de studerar inför prov och sedan glömmer det mesta. Denna strategi kan 
tyckas vara ändamålsenlig om målet inte är ett tillägnande av kunskap utan att få betyg som möjliggör 
olika framtida val, som gymnasieval till exempel.  

Det är ganska synd för allting handlar om (..) Det är så det är nu att allt ska gå så himla snabbt så att 
man bara ska kunna få de betyg man behöver för att man sen ska kunna gå vidare till nästa skola. Det 
handlar inte om att man faktiskt ska lära oss att faktiskt komma ihåg vad vi läser, utan det är bara för 
att vi ska få höga betyg och komma in på nästa skola och om man skickat iväg de gamla eleverna 
behöver man inte tänka på det mer (…)                                                                   Bella, innerstad 1 

… 

Fanny: Ja, jag behöver inte veta om Napoleon. Vad ska jag ha det till? Jag vill inte veta det. Och 
matte det verkar (…) näe.                                                                                                                  
Gina: Jo, jag tror att man behöver lite matte.                                                                                   
Fanny:  Ja, men inte så här kvadrat (…) de här svåraste räknesätten, känner jag så här (…) nej. 
Hanna: Till exempel, ja (…) eller alltså. Till exempel procent är ganska viktigt. Typ rea på det här. 
Det är typ det enda som jag skulle kunna tänka mig. Det är gånger och plus och minus. (xxx) kunna 
använda utanför skolan.                                                                                                                  
Fanny: Det är mer fördjupningen man inte behöver, tycker jag.                                            Innerstad 2 

… 

Intervjuare: Och vad är kunskap utanför skolan.                                                                            
Urban: Typ, roliga saker. Så här kanske (.) TV-program, kanske bilar.                                     
Intervjuare: Roliga saker? Saker man är intresserade av, liksom? Och kunskap i skolan är ? (…) 
Urban: Sånt man lär sig för att man måste.                                                                             Innerstad 5 

… 

Naima: Varför jag pluggar? Det är lag. /…/                                                                                Förort 4 

Som citaten visar är det flera av eleverna som resonerade kring kunskaperna i skolan. Bella ville 
egentligen lära sig för sin egen skull, men såg ur lärarnas perspektiv skolan som ett slags löpande 
band. Fanny, Gina och Hanna kom fram till att det inte är ämnena i sig som är onödiga kunskaper, 
men att de fördjupar sig i detaljer som de inte kommer att få användning för. Urban delade upp 
kunskap i roliga saker, som är sådant man är intresserad av och sådant man måste lära sig, där skolans 
kunskap beskrevs som ett tråkigt måste. Naima satte saken på sin spets med sitt svar att skolplikten 
kräver att man går i skolan. I enkäterna visar svaren på fråga 6 i enkäten (bilaga 4) att de 
svarsalternativ som i högst grad motiverade eleverna att arbeta i skolan var önskan om att komma in 
på ett gymnasium, med 3,4 i medelvärde (av 4) och planer om ett framtida yrke, med 3,3. Övriga 
svarsalternativ fick lägre medelvärde, men få elever sade samtidigt i enkäterna att något alternativ var 
oviktigt. 

I några intervjuer togs begreppet allmänbildning upp. Under en av intervjuerna, intervju 5 i 
innerstadsskola B, diskuterade eleverna allmänbildning och menade att mycket av det som anses vara 
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allmänbildning inte är nödvändig kunskap. Xavier menade att det kan vara bra med allmänbildning om 
man ska bli lärare, men annars är det onödigt 

Min brorsa, han var inte världens bästa i skolan, eller nånting. Men han… ja, han gick på IV och allt. 
Men han, han blev ingenjör och (…) jobbar med Citybanan. Och han, alltså: ” Du behöver inte” (..) 
Det är jättemycket allmänbildning du inte behöver. /…/ Alltså om du ska bli lärare, kanske det är bra 
att vara allmänbildad. Men annars är det kanske inte så mycket du behöver.            Xavier, Innerstad 5 

Xaviers tankar om allmänbildning understryker möjligen framställningen av skolan som en isolerad 
värld med en kunskapssyn som inte är relevant utanför skolan. 

Elevers delaktighet vilken poängteras i läroplanen (Lpo 94) var inte synlig i elevernas tal om 
undervisningen. Eleverna beskrev i intervjuerna mycket sällan någon önskan om eller upplevelse av 
att kunna påverka skolan, även om det förekom att de presenterade föreställningar om hur de skulle 
vilja att skolan såg ut. Ett exempel är när flickorna i intervju 2, i innerstad, diskuterade att 
undervisningen ibland gick för fort fram och att de försökte påverka undervisningstempot. 

(Läraren vill) gå vidare liksom och man vill inte vara den som stoppar upp lektionerna. Det pallar 
man inte heller.                                                                                                            Fanny, Innerstad 2 

Motstånd mot skolan  

Vid många av mina besök i skolorna förekom det skolk och sen ankomst till lektionerna, både i 
innerstad och i förort. I intervjumaterialet framhåller dock många elever, framför allt i förortsskolan, 
att det är viktigt att komma i tid. Det är skillnad mellan vad eleverna säger om att komma i tid och det 
jag noterade vid besöken.  

Respektera andras kommentarer. Men det viktigaste är att komma i tid och (.) Då förstår man mest. 
…                                                                      Khaled, Förort 3 

Intervjuare: Vad är viktigt för att man ska få bra betyg?                                                                        
Parvin: Vara i skolan, häng med på lektioner, vara aktiv.                                           Parvin, Förort 4 

… 

Intervjuare: Ja. Eh.. elevrollen då. Vad är en bra elev, tycker ni?                                                   
Urban: En som kommer på lektionen.                                                                              Innerstad 5 

Ingen av eleverna menade i intervjuerna att sen ankomst till lektionen eller skolk var acceptabelt. 
Tvärtom betonades att elever måste vara i skolan för att få bra studieresultat. Möjligen tyder det 
faktum att det faktiskt utsägs att man måste vara i skolan och att man ska komma i tid på att det inte är 
något som tas för givet. 

Lärarrollen och elevrollen  

De flesta av eleverna i intervjumaterialet tyckte att pedagogiska kvaliteter är viktigast hos lärare. 
Tillsammans med ämneskunskaper är det den faktor eleverna först nämner som önskvärda kvaliteter 
hos lärare. Lärarnas förmåga att förklara och lära ut är något som återkommer i elevernas tal om vad 
lärare bör vara bra på.  

Intervjuare: Då kommer vi in på lärarrollen. Vad tänker ni att det är viktigt för lärare att vara bra på?  
Xavier: Lära ut (..)                                                      Innerstad 5 

… 

Intervjuare: Om vi går över till läraren. Vad är viktigt för läraren att vara bra på?                       
Meryem: Att – vad heter det? (..) Att ge sin lektion bra.                                                                
Intervjuare: att planera?                                                                                                                     
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Meryem: Ja, planera hur det ska gå till och eleverna (..) hur de ska lära eller inte.                                    
Jacob: De ska ge dig informationen på rätt sätt.                                                        Förort 3 

Meryem och Jacob tycks mena att läraren ska finna sätt att undervisa som utgår från eleverna.  

Under intervjuerna instämde eleverna oftast med de åsikter som andra elever förde fram i samtal om 
lärarrollen. I enkätmaterialet får alla svarsalternativ för vad lärare ska vara bra på höga siffror. Alla 
elever kryssade i viktigt eller mycket viktigt på alla svarsalternativ. 

Helt annorlunda var det däremot i diskussioner kring elevrollen. I den fjärde intervjun i förortsskolan 
utbröt en lång och häftig diskussion om vad frågan ” Vad är en bra elev?” egentligen innebar. Eleverna 
argumenterade emot varandra och frågade mig om jag menade personlighet eller att vara elev och 
tycktes bli en aning frustrerade över att de inte förstod varandra.  

Roble: Hur menar du med en bra elev? Personligen, eller hur man är i klassen? (till intervjuaren)           
Parvin: Lugn sådär (.) Personlighet kan man säga                                                                               
/…/                                                                                                                                                         
Onur: Alltså så här. Du frågar inte hur en bra person är, eller hur? (till intervjuaren)                       
Intervjuare: Nej.                                                                                                                                       
Onur: Alltså så här, någon i klassrummet, alltså under lektionen. Det är då man kallas en elev.   
Roble: Okej.                                                                                                                                       
Onur: Och då om man menar en bra elev. Alltså ELEV du hör på elev-ordet. Det är då det handlar om 
skolan, det är betyg. Det handlar om hur aktiv du är på lektionerna. Det är det, du vet (..)        Förort 4 

Citatet visar att Parvin pratar om uppförande och om personlighet, medan Onur mer definierar 
elevrollen utifrån arbete och uppgifter eleven ska utföra. Få elever beskrev en elevroll som de 
medvetet kunde påverka.  

Om frågan om vad en bra elev är väckte diskussion och oenighet möttes tvärtom frågan om huruvida 
man i skolan har utrymme att vara sig själv, av många elever med tystnad och tvekan. Eleverna 
svarade svävande eller inte alls på frågan. 

Intervjuare: Tänker ni att det finns utrymme att vara sig själv i skolan?                                                 
Urban: Ja. Det är man väl alltid?                                                                                                         
(…)                                                                                                                                                
Intervjuare: Mm.                                                                                                                                           
(..)                                                                                                                                                    
Victor: Jag tycker också det.                                                    Innerstad 5 

I intervjuerna jämför eleverna elevers och lärarnas syn på vad en bra elev är. Några av eleverna menar 
att en bra elev för lärarna är förknippat med prestation.  

Intervjuare: Så vad är en bra elev?                                                                                                              
Onur: En som är aktiv under lektionerna, som gör det läraren säger.                                                          
Sevim: Som har bra betyg.                                                                                            Förort 4 

… 

Intervjuare: Tänker ni att lärare och elever har samma uppfattning om vad en bra elev är?             
Victor: Nej.                                                                                                                                         
Intervjuare: Vad tror du?                                                                                                                                
Victor: Jag tror lärarna har mer (.) såhär (.) MVG –barn. G-barn kan också vara bra elever.Innerstad 5 

För Victor kan en bra elev även vara en elev som inte har högsta betyg. Även i andra intervjuer 
återkommer tankar om att lärares förväntningar är förknippat med höga betyg och inte med att elever 
gör sitt bästa. 

Det vanligast förekommande svaret i intervjuerna på vad en bra elev är, var alltså ur lärarnas synpunkt 
en elev med höga betyg och ur elevernas synpunkt en ordentlig och trevlig person. I enkäterna 
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framkommer däremot en annan bild. Att en bra elev är en elev som vill lära sig sades av få elever i 
intervjuerna, men det var det absolut mest frekventa svarsalternativet i enkäten. 

  
Hur är en bra elev?  Totalt 
Bortfall 12 
ordentlig och trevlig 15 
vill lära sig 62 
höga betyg 5 
bra på att samarbeta  5 
eget alternativ 2 
(tom)   
Totalt 101 
Figur 3: Elevers enkätsvar på hur de anser att en bra elev är. 

Studieresultat och elevers motivation för skolarbete 

En åsikt som, i flera av intervjuerna, framkommer är att det är lättare att lära sig om arbetet i skolan är 
intressant och roligt. Det är lättare menar flera elever att lära sig om man är intresserad av ämnet eller 
om läraren kan göra ämnet intressant. 

Ja alltså, man lär sig mer om det är roligt.                                                                      Elin, Innerstad 2 

Det vanligast förekommande svaret på vad som behövs för goda studieresultat är dock den enskilda 
elevens egen arbetsinsats. 

Intervjuare: Vad krävs för bästa möjliga studieresultat?                                                                
Tugba: Om man tar det på allvar.                                                                                                       
Sevim: Om man verkligen vill.                                                                                                    Förort 4 

… 

Intervjuare: Vad krävs för att man ska få goda studieresultat? Vad behövs?                                                                                 
Fanny: Tid.                                                                                                                                            
(Flera instämmer) Mm.                                                                                                                                   
Gina: Tålamod./…/ Kanske inte tålamod, men orken att göra det.                                         Innerstad 2 

I enkäterna, däremot, var bra lärare det alternativ eleverna tillskrev högst betydelse, med 3, 54 (av 4) i 
medelvärde. Därefter följde elevers egen arbetsinsats, 3,31, tätt följt av en bra studieteknik, och 
stämningen i klassen med 3,25 i medelvärde. Minst betydelse tillskrev eleverna föräldrars 
förväntningar och medfödda talanger och förmågor. Vilken faktor som tillmättes störst betydelse för 
goda studieresultat skilde sig dock mellan innerstad och förort.  
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arbetsinsatsens betydelse.                

skola kön 0
Stämmer 
inte  

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
helt (tom) Totalt

Innerstad B pojkar     2 2 4   8
  flickor    3 4 12  19
Innerstad B Totalt       5 6 16   27
Förort pojkar 5 1 2 7 11   26
  flickor 2  4 6 18  30
Förort Totalt   7 1 6 13 29   56
Innerstad A pojkar       2 4   6
  flickor    1 3 8  12
Innerstad A Totalt       1 5 12   18
(tom) (tom)               
(tom) Totalt                 
Totalt   7 1 12 24 57   101
Figur 4: Vilken grad av betydelse eleverna anser att den egna arbetsinsatsen har för goda studieresultat. 

 
Bra lärare har betydelse för 
studieresultat.              

skola kön 0
Stämmer 
delvis 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer 
helt (tom) Totalt

Innerstad B pojkar     2 6   8
  flickor   1 4 14  19
Innerstad B Totalt     1 6 20   27
Förort pojkar 2 4 7 13   26
  flickor 3 1 9 17  30
Förort Totalt   5 5 16 30   56
Innerstad A pojkar     1 5   6
  flickor     12  12
Innerstad A Totalt       1 17   18
(tom) (tom)             
(tom) Totalt               
Totalt   5 6 23 67   101
Figur 5: Vilken grad av betydelse eleverna anser att bra lärare har för goda studieresultat. 

Tabellerna visar att eleverna i innerstad tillmäter bra lärare störst betydelse för goda studieresultat, 
medan eleverna i förort anser att den egna arbetssinsatsen är mest avgörande.  

Det som återkommer i flera intervjuer och som i intervjumaterialet framstår som elevernas främsta 
motiv för att arbeta i skolan är främst tankar om att komma in på gymnasiet och planer för ett framtida 
yrke eller vuxenliv.  

Intervjuare: Varför jobbar du?                                                                                                        
Sevim: För att jag har (..)                                                                                                                        
Onur: Planer.                                                                                                                                   
Sevim: Ja, jag har en dröm.                                                                                                                      
Tugba: För att få en bra framtid.                                                                                                     
Intervjuare: Och du?                                                                                                                         
Onur: Jag? För att kunna försörja min familj. Alltså den familj jag får när jag gifter mig.         Förort 4  

Följaktligen känner Gina inte så stor anledning att anstränga sig i skolan eftersom hennes planer för 
framtiden inte innefattar behov av höga betyg. 
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Men alltså, man kommer nästan alltid in på något gymnasium vilka betyg man än har. Sen måste man 
tänka. Jag ska sticka från Sverige, skaffa något jobb (…) alltså jag behöver inte (…) bara jag har 
nånstans att bo och nära och kära.                                                                                 Gina, Innerstad 2 

Detta motsvaras också av resultaten i enkäterna, där de båda svarsalternativen betyg för att komma in 
på gymnasiet och framtida yrke var de mest frekventa svarsalternativen.  

Olika sätt att se lärande, skola, lärar- och 
elevrollen 
Det som i materialet framstod som gemensamt för de flesta elever har nu redovisats, men det finns 
också skillnader. I materialet framträdde ett antal olika förhållningssätt till skolan. Alla elever förhåller 
sig till skolan, men på olika sätt och av olika anledning. Dessa olika sätt att hantera skolsituationen har 
delats upp i fem olika förhållningssätt; det sociokulturella , det traditionella, det pragmatiska, det 
omgivningsberoende och det kaotiska förhållningssättet. Det var inte så enkelt att varje elev gick att 
placera i en kategori, många av dem presenterade olika sätt att se på frågor och instämde med åsikter 
andra elever framförde. Men i de flesta fallen bidrog varje enskild elev i intervjuerna främst med 
åsikter och synpunkter som kunde hänföras en, eller två förhållningssätt. Under varje rubrik 
presenteras i det följande elevers uppfattningar om skola och lärande, samt lärar- och elevrollen.   

   förhållningssätt                 

kön betyg 0 pragmatiskt traditionellt kaotiskt
socio-
kulturellt 

omgivnings-
beroende  

eget 
alternativ (tom) Totalt

pojkar få G   1       1     2

  
G och 
lägre 1 2 1  1 2   7

  
G och 
högre 3 8 4 1 2 1 1  20

  
Mest VG, 
MVG   3 6  2    11

pojkar totalt 4 14 11 1 5 4 1   40
flickor få G 1 1     2       4

  
G och 
lägre   1 2  1 3 1  8

  
G och 
högre 3 9 6  6 7   31

  
Mest VG, 
MVG   1 7  3 6   17

flickor 
totalt   4 12 15   12 16 1   60
(tom) (tom)                   
(tom) 
Totalt                     
Totalt   8 26 26 1 17 20 2   100
Figur 6: Fördelning av förhållningssätt i förhållande till kön och betyg. 
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modersmål 0 pragmatiskt traditionellt kaotiskt
socio-
kulturellt

omgivnings-
beroende 

eget 
alternativ (tom) Totalt

0   1 1     1     3
svenska 1 6 10  8 9 1  35
turkiska 1 4 2  3 4   14
luganda    1      1
somaliska 3 4 4 1 6 2   20
serbiska 1        1
arabiska 1 1 2   2   6
kurdiska   1 1      2
bosniska   2 2      4
grekiska 1 1 1   1 1  5
libanesiska    1      1
syriska   1       1
romanes   1       1
punjabi       1   1
spanska   1 1      2
ryska   1       1
polska   1       1
persiska   1       1
engelska         1 1
(tom)            
Totalt 8 26 26 1 17 20 2 1 101
Figur 7: Fördelning av förhållningssätt i förhållande till modersmål. 

Tabellerna visar spridningen av resultaten. Det pragmatiska förhållningssättet är det mest frekventa för 
elever med ett annat modersmål än svenska. Det traditionella perspektivet är det alternativ som flest 
elever med svensk bakgrund har valt. I de tre större språkgrupperna i materialet, svenska, somaliska 
och turkiska är svaren spridda över flera svarsalternativ. 

Ett sociokulturellt synsätt 

Lärande beskrevs av vissa elever som dialog och utbyte av tankar och erfarenheter. En positiv 
egenskap hos lärare är för dessa elever att skapa utrymme för dialog. Eleverna ville även kunna 
påverka undervisningen, så att elevernas intresse och förståelse kan styra undervisningen. I materialet 
framträder en skillnad mellan skolorna i förhållande till det sociokulturella perspektivet. Eleverna i 
förortsskolan beskriver ett arbetssätt i ämnet So som tycks influerat av ett sociokulturellt perspektiv på 
kunskap och lärande, medan eleverna i innerstadsskolorna inte gör det, men däremot uttrycker några 
elever en önskan om mer dialog och samspel (se nedan: skillnader mellan förort och innerstad). 

Flera elever med ett sociokulturellt förhållningssätt beskriver samspel mellan lärare och elever och 
menar att det är viktigt att läraren lyssnar in eleverna. Några elever anser att om läraren håller 
föreläsning och inte bjuder in eleverna i ett samtal, blir eleverna passiva vilket hindrar inlärningen. 
Eleverna vill kunna ställa frågor och vara delaktiga i samtalet. 

Det är också ganska bra om läraren, om man frågar ”Kan du utveckla det där” då är det bra om 
läraren kan göra det.                                                                                                    Hanna, Innerstad 2 

… 

Jag tycker att de (lärarna) borde fråga också. Till exempel för att få med dem som kanske är lite 
ointresserade så att man blir lite uppmuntrad.                                                            Victor, Innerstad 5 
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Lärare förväntas av några elever ta elevernas åsikter på allvar. En elev framför tankar kring hur lärare 
ska planera undervisningen, så att även eleverna får utrymme att diskutera med varandra. 

Alltså man ska också lyssna på elevernas egna åsikter så att de kan förklara och inte förklara hur som 
helst, man kan, typ så hära, ha små diskussioner mellan varandra                                  Parvin, Förort 4 

Eleverna i intervju 3 i förortsskolan beskriver även dialog i skrift i form av att de kommunicerar 
skriftligt med läraren. Liban och Jakob poängterar att det också är viktigt att få respons på uppgifter. 

Intervjuare: Hur tänker ni att ni lär er bäst?                                                                                                               
Isabelle: När hon står och förklarar…alltså, extra mycket.                                                                           
Jacob: Sedan anteckna.                                                                                                                       
Meryem: Ja, så man kan skriva av.                                                                                                        
Liban: Om hon också kommenterar.                                                                                                            
Jacob: Ja, om hon kommenterar och man får svar tillbaka.                                                         Förort 3 

En viktig egenskap hos lärare är, enligt några elever, att se alla elever och kunna anpassa 
undervisningen till varje elevs nivå.  

Det är också viktigt att läraren ser alla elever. Om det är stora skillnader i klassen så att några är på 
IG-G och några på MVG så är de (…) där kan egentligen inte en lärare göra så mycket men där skulle 
man egentligen behöva dela upp klassen, men annars liksom när det är (…) liksom inte så jätte- 
jättestora skillnader så kan man ju se om det är några som hänger efter, så kan man ta det lite 
långsammare.                                                                    Dina, Innerstad 1 

… 

Man måste liksom pusha på (…) såhär (…) så att (harkling) varje individ kan få höja sitt betyg. 
                                                                   Urban, Innerstad 5 

Elevrollen beskrivs av flera elever som en aktiv roll. Dessa elever ser det som nödvändigt att de själva 
är delaktiga i lärandet annars minskar möjligheterna till inlärning. De vill ta ansvar och ser det som en 
förutsättning för framgång i skolan. 

När man får ställa frågor och så (…) så att man liksom är med och gör (…) liksom nånting, så att 
man inte är passiv.                                                                                             Dina, Innerstad 1 

… 

Det är inte så att man ska hata läxor, eller (…) man ska göra det lite med vilja. Man ska göra lite på 
ett roligt sätt.                                                                                                                    Tugba, Förort 4 

En elev beskriver att hon själv skapar utrymme för samtal med läraren då hon inte tycker att hon får 
utrymmet för det under lektionerna.  

Ja, när man pratar med läraren (…) alltså (…) jag brukar liksom efter lektionen så (…) fråga och 
liksom (…) prata, liksom, och så lär jag mig väldigt mycket. Alltså när läraren berättar om någonting 
och man kan avbryta liksom direkt och ”Men hur menar du här?”. Inte att läraren bara fortsätter och 
bara babblar så har man en fråga och så kan man inte ta den inför hela klassen.         Dina, Innerstad 1 

Elever med ett sociokulturellt perspektiv på lärande ser fördelar med grupparbete som arbetsmetod för 
att det har en positiv inverkan på lärandet. Medan elever med ett traditionellt eller pragmatiskt 
förhållningssätt lika gärna kan arbeta på samma sätt under grupparbete som under enskilt arbete, så 
beskriver den sociokulturella eleven att man lär sig nya saker av att höra andra elevers uppfattning.  

 Man kommer ihåg det bättre om man har grupparbete för då har man mer att associera det till. Alltså 
när man lär sig ur boken, eller (…) och så har man prov på det, men om man har grupparbete så 
kommer man ihåg det för att det är roligare att arbeta tillsammans med någon och så får man flera 
synvinklar på det (…) och sen så kommer man ihåg det bättre (…)                       Caroline, Innerstad 1 

… 
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Intervjuare: Grupparbete, /…/ vad lär man sig på det? 
Tugba: Varandras tankar och vad man tycker och tänker. Man kan få nya idéer.                             
Sevim: Om man får varandras tankar så blir det ganska mycket. Man kommer fram till nåt.   Förort 4 

Eleverna med ett sociokulturellt perspektiv på skolan beskriver också en bra elev utifrån att eleverna 
har betydelse för varandra och en viktig egenskap för en bra elev blir då att kunna samarbeta. 

Intervjuare: Ja, och vad är en bra elev för dig?                                                                                     
Victor: En som samarbetar. Kommer i tid. Kunna argumentera bra och så vidare.               Innerstad 5
       

En traditionell syn på skolan 

I intervjumaterialet beskrev flera elever skolan utifrån ett traditionellt förhållningssätt, där skolan 
främst ska förmedla faktakunskaper. I enkäterna var det främst eleverna med svensk bakgrund som 
representerade denna syn (se figur 5). Lärarens roll formulerades utifrån ämneskunskaper och för 
eleven poängterades ordning och uppförande. Kunskapsynen var absolut i bemärkelsen att eleverna 
inte reflekterade över alternativa kunskapsyner, utan snarare tar för givet att den kunskap de 
presenteras för är sann och självklar. För dessa elever handlade det främst om att lära in och 
reproducera kunskap.  

Oftast står lärarna, enligt flera elever, för sanningen och om läraren säger något som inte stämmer 
beror det på att hon inte läst på. Det som står i böckerna är sant och lärare och läromedel förmedlar 
kunskap och bekräftar varandra. Eleverna gav inte uttryck för någon medvetenhet om att både i lärares 
undervisning och läromedel skett ett urval av stoff. 

Roble: Läraren kan inte hitta på något.                                                        
Intervjuare: Läraren kan inte hitta på nåt. Vad menar du då?                                                             
Roble: Du vet de har lärt sig. De har böcker. De tittar för säkerhets skull.                                 
Intervjuare: Då är det sant?                                                                                                                         
Onur: Alltså du vet, alla lärare de kan inte allt i huvudet utantill. Alltså de kan ju om det, men de 
måste påminna sig.                                                                                                                       Förort 4 

Flera elever reagerade med viss förvåning på frågan om hur man vet om det som förmedlas i skolan är 
sant. Vid frågan om olika sorters kunskap associerade några elever kunskapsbegreppet till skolämnen 
och i intervju 5 tycktes det först som om frågan för dem var lite obegriplig. Kunskap är kunskap och 
det finns olika ämnen men de hade svårt att formulera sin kunskapssyn. 

Intervjuare: Finns det olika sorters kunskap.                                                                                  
Victor: Ja. Alltså alla ämnen.                                                                                                         
Xavier: Allt du kan.                                                                                                                           
Victor: Alltså matte och bild. Det är olika saker, men båda är kunskap.                                Innerstad 5 

Några elever beskrev lärande utifrån hur mycket man klarar att lära in snarare än vad och hur man lär 
sig. Lärande beskrevs i betydelsen reproduktion och utantillärning blir då en relevant strategi, men det 
är också viktigt att förstå. 

Man prioriterar G först för annars kan man ju inte klara det, då måste man ju lära sig det utantill och 
sedan när man förstår det - för man måste också förstå - kan man börja med MVG.  Bella, Innerstad 1 

… 

Intervjuare: Om ni tänker att ni ska läsa inför ett prov eller en läxa. Tänker ni att ni lär er mest utantill 
eller är det viktigast att förstå?                                                                                                        
Victor: Förstå.                                                                                                                                  
Xavier: Ja.                                                                                                                                       
Urban: Ja, både och.                            Innerstad 5 
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Några elever med en traditionell syn på skola föredrog att undervisningen utgick från fakta. Eleverna 
gav exempel på arbetsformer som föreläsning eller arbete utifrån faktatexter. Några elever uttryckte 
också skepsis mot alternativa undervisningsformer. Urban menade till exempel att film inte är en bra 
undervisningsform eftersom de tar upp annat utöver fakta. 

Intervjuare: /…/ Om ni ser på film då? Vad lär man sig eller hur lär man sig då?                               
Urban: Att kolla (..) då kommer man väl ihåg lite grand.                                                                           
/…/                                                                                                                                                          
Urban: Men filmerna visar ju oftast så mycket annat. Det blir liksom inte det viktigaste.     Innerstad 5 

Grupparbete innebär, menade några elever, att man delar upp arbetet och arbetar med sin del 
individuellt. Den enskilde eleven får därigenom möjlighet att fördjupa sig i något som ingår i gruppens 
ämne. Dessa elever upplevde grupparbete positivt under förutsättning att alla i gruppen gör sin del. 
Det är däremot negativt om man blir ansvarig för andras arbete också, när inte alla bidrar med sin del. 
Samarbete tycks för eleverna nedan innebära att dela upp arbetet. 

Intervjuare: Lär man sig nåt annorlunda på grupparbete, eller?                                                      
Fanny: Ja, samarbete, att dela upp. Man delar ju upp arbetet, så man lär sig mest en grej i det hela fast 
mycket om den grejen.                                                                                                       Innerstad 2 

Några elever tyckte att ämneskunskaper var det viktigaste för en lärare. Lärarens uppgift är att planera 
lektioner och ha stora kunskaper.   

Intervjuare: Vad tänker ni att det är viktigt för lärare att vara bra på?                                                                                            
Hanna: Ämnet.                                                                                                                                    
Fanny: Ja, vara tydlig och kunna förklara bra. Det är jätteviktigt. Och bry sig om ämnet. Om man är 
uttråkad och inte vill va här, alltså i klassrummet, då märker man ju det och då vill man inte heller 
vara här.                                                                                                                                  Innerstad 2 

… 

Liban: Jag ville bara säga att det är viktigt att läraren är bra på ämnet.                                       Förort 3 

En bra elev är, enligt flera elever i materialet, en ordentlig elev som uppför sig väl och gör som läraren 
säger.  

Meryem: Det krävs mycket. De vill att man ska skriva rent, skriva snyggt, göra meningar.      Förort 3 

… 

Tugba: Om man bråkar med läraren, jag tror inte läraren blir glad och ger en MVG.                                  
Parvin: Näe, det behövs också lite respekt och uppfostran.                                                         Förort 4 

… 

Hur man uppträder mot läraren. Att man är trevlig när man möter den och /…/ och alltid ha med sig 
sitt material och sådär.                                                                  Urban, Innerstad 5 

Eleverna i med utländsk bakgrund ombads jämföra den svenska skolan med sina egna och föräldrarnas 
erfarenheter av skola i andra länder. Beskrivningarna gav en bild av en mer traditionell skola i 
Etiopien och Turkiet. Eleverna, i intervju 4 i förorten, hade olika uppfattningar om positiva och 
negativa aspekter av skolorna både i Sverige och i de andra länderna. Det beskrev skillnader i hur man 
förhåller sig till regler och i relationen mellan lärare och elever. I Turkiet beskrev de hur man inte bara 
var tvungen att ha uniform, inte får ha håret hur man vill och inte heller ha smink och smycken. 
Ordningsregler i övrigt, menade eleverna, var ganska lika, men i Turkiet kunde man bestraffas om de 
inte åtföljdes vilket ledde till diskussioner och jämförelser mellan de olika systemen och vilka 
konsekvenser skillnaderna får för lärar- och elevrollen. 

Sevim: Sen får man inte (…) här alla skriker.                                                                                            
Roble: Ja, där man får inte. Liksom disciplin.                                                                                        
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Onur: De slår annars.                                                                                                                                  
Sevim: De liksom går hem. Du får värsta problem.                                                                             
Intervjuare: Vad säger ni om det här?                                                                                                          
Tugba: Skitskola.                                                                                                                                   
Sevim: Jag tycker att det är faktiskt bra. 

/…/                                                                                                                                                            
Naima: Nej, men de har fått fram en uppfattning om att läraren är en viktig person i skolan och att de 
borde visa respekt för honom. Här däremot (…) jag ser människor attackera lärare här.                       
Tugba: Okej, det är också fel.                                                                                                               
Roble: Vad är rätt då?                                                                                                                                          
Tugba: Man ska veta hur man ska uppföra sig.    Förort 4 

De som var positiva till skolan i Turkiet, som eleverna jämför med, menade att lärarens roll är starkare 
eller tydligare i den skolan. I den svenska skolan, framstår lärarens roll inte på samma sätt som viktig 
och elever kan uppföra sig dåligt mot lärare.  

Ett pragmatiskt förhållningssätt   

Elever med det jag väljer att benämna ett pragmatiskt förhållningssätt, gav i intervjuerna uttryck för en 
nyanserad bild av skolans verksamhet och rollerna i skolan. Lärande kunde för dem vara olika saker 
och skilja sig mellan olika situationer och från person till person. Flera elever såg sakligt på 
skolsituationen och lärares och elevers förutsättningar att åstadkomma positiva lärandesituationer. 
Några av eleverna menade att de skulle vilja lära sig andra saker eller på andra sätt men de anpassade 
sig efter hur stor möjlighet de bedömde sig ha att påverka. Ett pragmatiskt förhållningssätt var i 
enkäterna vanligare bland elever med annat modersmål än svenska (figur 7). 

Flera elever i materialet beskrev sina möjligheter att hitta strategier för att lära sig inom de av skolan 
givna ramarna. De formulerade i olika grad sina respektive inlärningsstilar, men många av dem talade 
om en egen studieteknik eller inlärningssstil. 

 /…/ man kan inte säga att ett ämne är intressant. Alla tycker att olika saker är intressanta.  Men jag 
själv tycker att filmer är det bästa sättet.                                                                         Parvin, Förort 4 

… 

Jag tror att det mest är att man hittar något som man själv lär sig mycket av. Att man vet vad man 
själv lär sig mycket av (…)                                                             Caroline, Innerstad 1 

Inte bara undervisning kan se olika ut. Även kunskap kan för elever av den här typen vara olika saker. 
Det finns ingen självklar och sann beskrivning av vad kunskap är och heller inte någon självklar 
hierarkisk uppdelning mellan olika sorters kunskap.  

Naima: Eh (…) man kan säga att någon precis gått ut universitetet. Och den ville utbilda sig för ett 
(…) visst (..) yrke. Och då har vi en (…) annan människa som har ungefär samma yrke, men den har 
praktiserat såhär på olika (…) så hära (…) du vet omkring det här yrket. Så de har mer (…)               
Onur: Erfarenhet                                                                                                                              
Naima: Ja, erfarenhet än den andra har. /…/ Så att du vet, erfarenhet kan faktiskt vara bättre än 
kunskap i vissa tillfällen.                                                                                   Förort 4 

När några av eleverna får frågan om hur man kan veta om kunskaperna de presenteras för i skolan är 
sanna ger de svar som indikerar att de gör ett aktivt val att tro att lärarna ger dem en sann bild. De 
menar också att de i någon mån jämför källor och stämmer av kunskaperna skolan förmedlar med 
fakta från TV eller på Internet.  

Man får väl helt enkelt utgå från att det är sant eftersom det är det enda man har.      Bella, Innerstad 1 

… 
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Intervjuare: Hur vet man att det lärarna säger är sant? Kan man veta det?                                    
Urban: Man kan ju ta reda på saker (...)                                                                                          
Victor: Kolla på TV.                                                                                                                       
Urban: Man snappar väl upp saker utanför skolan också, då får man veta att det är sant.     Innerstad 5 

…                        

Säg att vi jobbar med historia under lektionerna. Och så berättar läraren, såhär och såhär (..) du vet. 
Sen kanske vi råkar se en film, en dokumentär om det och (..) film på TV eller råkar läsa det 
någonstans. Och tänker ” Ja, det kan vara sant.” Eller om det ingår i vår religion,  ” Ja, men det är 
sant.”                                                                                                                                  Onur, Förort 4 

De här eleverna blir inte heller oroade av osäkerheten som frågan implicerar. De kan acceptera att få 
budskap som kan omvärderas och att ny information innebär bekräftelse eller revidering av 
kunskapen. 

Det där är en bra fråga för ingen i klassen har någonsin frågat ”Är det där sant, det du skriver?” Du 
vet, ingen vet det.                                                                                                            Khaled, Förort 3 

Några elever hade förståelse för att lärarens arbete kräver prioriteringar, även om de inte alltid tycker 
att lärarna gör riktiga prioriteringar. De diskuterar olika sätt att prioritera och lägga upp 
undervisningen ur ett helhetsperspektiv. 

Anna: Ibland är det så att hon går igenom G, för att alla måste klara det. Och sedan går hon över till 
VG sedan kommer man till MVG och då sitter man med uppgifterna och det är ofta ganska 
komplicerat och kortfattat förklarat i boken.                                                                                     
Bella: eftersom prioriteringen är att gå igenom G, såklart. Sen om det är kort tid eller om vi har 
vikarie, så då får man inte det förklarat, MVG.                                                                      Innerstad 1 

… 

Ja, antingen kunde man dela upp det i lite mindre prov. Om vi till exempel skulle ha två kapitel i 
matten och det första kapitlet som innehöll ganska mycket (…) och det var några veckor sedan. 
Verkligen lite så här (..) dåligt planerat.                 Bella, Innerstad 1 

Flera elever uttryckte åsikten att lärare kan undervisa på varierande sätt, men de måste också ha 
möjlighet att möta elever som lär in på olika sätt. 

Xavier: Kanske ha flera sätt att förklara på så att alla får (…) alltså alla förstår inte på samma sätt, till 
exempel matte (..) då räknar ju alla på olika sätt. Då måste man kunna förklara på olika sätt också, så 
att alla får välja sätt att räkna.                                                                             Innerstad 5  

Flera elever uppfattade en bra elev som någon som tar ansvar för sig själv. De tyckte inte 
nödvändigtvis att man behövde kunna vara sig själv i skolan, eftersom de tycktes se skolan mer som 
ett arbete som man själv väljer hur väl man ska utföra. Några elever menade att de inte är riktigt 
samma person i skolan och skiljde sin egen identitet och identiteten som elev.  

Onur: Man är en helt annan person när man kommer till skolan.                                                        
Naima: Man måste begränsa sig själv.                                                                                                   
Intervjuare: Man måste begränsa sig själv lite. Vad menar du med det då?                                                                
Naima: Man kan inte vara som man är när man är med sina vänner och familj. Man måste ha mer 
(…) respekt och man måste vara försiktig med vad man gör och säger.                                                   
Intervjuare: Har man inte respekt för sina vänner och familj?                                                                
Naima: Jo, det har man, men man är mer fri med dem. Man kan skoja med dem. Men man kan inte 
skoja med en lärare så där helt fritt.                                                  Förort 4 

… 

Ja, men alltså (…) man är ju mer sig själv utanför skolan för då (…) i skolan orkar man inte anstränga 
sig direkt. Man är på lektionen och är tyst och håller sig i bakgrunden.             Fanny, Innerstad 2 
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Fanny tycktes mena att det krävs en viss ansträngning för att vara sig själv i skolan. En annan av 
eleverna beskrev hur man i skolan kan hamna i ett fack som kan vara svårt att ta sig ur och vägde 
arbetet som krävs för att ändra andras syn på sig själv mot vad det skulle vara värt att uppfattas mer i 
enlighet med hur hon själv uppfattar sin personlighet.  

Anna: Man tilldelas en viss roll i skolan också. Och man kan liksom inte riktigt ändra på den. Det är 
som man delas in i fack i skolan. Så man kan inte riktigt (..) När man väl har hamnat i ett fack är det 
väldigt svårt att bredda sitt sociala liv i skolan. Men det är utanför (…)                                       
Intervjuare: Man har inte så stor rörelsefrihet när man väl har fått en viss roll?                                  
Caroline: Kanske inte inne i skolan.                                                                                                           
Anna: Det beror på hur mycket (.) Om man verkligen, verkligen vill ändra på den. Då är det klart att 
det blir en skillnad. Men om man bara gör det lite smått så märker de ingenting och så håller de kvar 
en i kanske ett år.                                                                                                                     Innerstad 1 

Ett omgivningsberoende förhållningssätt 

Vissa elever gav, till skillnad från de mer pragmatiska eleverna, uttryck för att de behövde stöd från 
lärarna, för att utvecklas. Eleverna som förknippades med det här förhållningssättet gav möjligen 
uttryck för en mer begränsad repertoar i fråga om arbetssätt och en absolut kunskapssyn. De framhöll 
också omvårdande kvaliteter hos lärare. Figur 6 (se ovan) visar att fler flickor än pojkar kände igen sig 
i detta förhållningssätt och flickorna som valt detta alternativ hade högre betyg än pojkarna. 

Kunskap tycktes för de här eleverna, liksom för elever av den traditionella typen, uppfattas som något 
absolut. På frågan om de upplevde att det de får lära sig i skolan är sant reagerade några elever med 
förvåning eller skepticism inför möjligheten att lärarnas utsagor skulle kunna vara osanna.  

Varför skulle det finnas fejkfakta?                  Elin, Innerstad 2 

Vissa elever upplevde att de hade svårigheter på olika sätt och uttryckte behov av att undervisning 
bedrevs på ett visst sätt. I innerstadsskola B och i förortsskolan beskrev elever att klasserna hade 
nivågrupperats i vissa ämnen. Elever med lägre betyg tog upp nivågrupperingen och de talade inte om 
någon känsla av stigmatisering, men när Isabelle ska berätta om nivågrupperingen avbryter hon sig när 
hon är på väg att verbalisera den egna nivån och väljer att i stället utgå från den avancerade gruppen.  

Ibland gör vi inte samma sak, för vi – de är den avancerade gruppen.                       Isabelle, förort 3 

… 

Sen ska man arbeta hemma. Men hur ska man kunna göra det när man inte förstår.     Elin, innerstad 2 

… 

Alltså, jag kan inte anteckna när läraren står och pratar. Det går inte för min del i alla fall. Men om 
hon står där och pratar och sedan skriver hon upp sina stödord på tavlan. Sen säger hon senare: ”Nu 
kan ni skriva av det här.” så har man liksom hängt med hela (…) och så kan man få stödord så kan 
man fortfarande komma ihåg vad det var hon pratade om.               Anna, innerstad 1 

Flera av intervjuerna följde samma mönster när det gällde frågan om vad en lärare bör bara bra på. 
Först uttrycktes tankar kring ämneskunskaper och pedagogiska kvaliteter. När dessa åsikter framförts 
framkom vid flertalet av intervjuerna att det också var viktigt med omvårdande kvaliteter hos lärare 
och i varje fokusgrupp framförde en elev med lägre betyg som denna synpunkt. 

Det gäller också att den har bra hand om eleverna.                                                        Elin, Innerstad 2 

… 

Intervjuare: Vad tänker ni att det är viktigt för lärare att vara bra på? (….)                                                                                  
/…/                                                                                                                                                             
Victor: Ha tålamod.                                                                                                                             
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Intervjuare: Vad är det de ska ha tålamod med? 
Xavier: Eleverna.                                                                                                                             
Victor: Med bråkstakarna.                                                     Innerstad 5 

Liknande synpunkt dök upp som kommentar i en av enkäterna, där en elev skrivit ”Jag tycker en lärare 
ska ha mer tålamod än de har nu.” Liban har bott varit i Sverige sedan 2008. Det första ord han 
använde för att beskriva lärarna i Sverige var ’snälla’. Han jämförde lärarna i Etiopien, där han gått i 
en privatskola, med lärarna i Sverige och beskrev att de etiopiska lärarna hade genomgångar och gav 
eleverna uppgifter och sedan lät eleverna klara sig själva, medan de svenska lärarna följde och stöttade 
eleven under inlärningsprocessen. Han menade att skillnaderna var stora mellan lärarrollerna i de två 
olika skolorna som han har erfarenhet av i Etiopien och i Sverige.  

Liban: I Etiopien, de bara (…) de skriver och du bara (rycker på axlarna) De bryr sig inte. De skriver 
bara.                                                                                                                                                        
/…/                                                                                                                                           
Intervjuare: Lärarna skrev på tavlan?                                                                                                       
Liban: Ja, du måste skriva (..) Sen du måste läsa själv.              Intervju med Liban 

Några elever i förortsskolan betonade också att lärarna bör ha en omvårdande funktion och innefattar i 
lärarrollen även förståelse för och kanske till och med ansvar för elevernas basala behov. I intervju 3 i 
förortsskolan visar sig elevernas förväntningar på att lärarna ska ha förståelse för elevernas 
hemsituation. 

De måste också bry sig om sina elever. Vissa hinner inte – de har problem alltså (...) äta frukost. 
Alltid det blir stressigt om man blir sömnig. Vi börjar alltid 8.00 och det är skitjobbigt för oss att 
vakna tidigt för lördag och söndag vaknar vi tidigare (hon menar antagligen senare, min kommentar). 
Och i klassen vi får inte äta något och om man inte hinner hemma, då kan man inte äta något och man 
blir hungrig. Då läraren skäller på oss.                                         Meryem, Förort 3 

Ett kaotiskt förhållningssätt 

Det kaotiska förhållningssättet innebär ett öppet motstånd och protester. Det här är inte ett 
förhållningssätt som elever primärt tycks identifiera sig med. Enkäterna visade att endast en elev 
svarade att han tyckte att beskrivningen ” Skolan är inte meningsfull för mig. Om jag är mig själv blir 
det problem. Jag protesterar ofta.” stämde bäst på honom. Det är mer troligt att vissa elever i vissa 
situationer använder detta förhållningssätt. Elever beskrev däremot och visade i intervjuerna upp 
beteenden som jag upplevde som provokationer eller protester mot något, men det var inte alltid 
tydligt vad protesten är riktad mot.  
Eleverna diskuterade, under intervju 3, lärarnas roll och Isabelle hade en motsatt syn på lärarna än de 
andra eleverna. De andra menade att lärarna brydde sig medan Isabelle menade att lärarna hade en 
negativ syn på eleverna och förföljde dem. 

Intervjuare: Tror ni lärarna har samma bild av vad en bra elev är som ni har? 
Isabelle: Nej, de har andra bilder av oss. De tror att vi är små jävlar.                                                          
Khaled: Nej, de har samma bild. Alltså, du ska komma i tid, respektera läraren, komma på alla 
lektioner, göra dina läxor.                                                                                                             
Isabelle: De måste också visa respekt för oss, för vi är människor och inga djur.                                    
Intervjuare: Menar du att en bra elev för lärarna är något annat än det du menar är en bra elev?              
Isabelle: Jag vet inte hur jag ska förklara. (suck)                                                                                
Intervjuare: Jag förstår vad du menar, att lärarna också måste visa respekt för eleverna. Men menar du 
att du är en bra elev och att lärarna inte tycker det.                                                                                        
Isabelle: Så fort man säger något så reagerar de fel. Man säger inte på något fult sätt så säger de ”Jag 
ringer hem.” så hotar de så där ”Betyg, betyg, betyg”.                                                                Förort 3  

Isabelle uttryckte både att lärarna såg eleverna som djur, att de hotade och hade negativa förväntningar 
på henne. Senare diskuterade Isabelle frågan om huruvida hon hade utrymme att vara sig själv i 
skolan. Hon tycktes inte som de mer pragmatiska eleverna hålla isär sin personliga identitet och sin 
identitet som elev. Hon menade att hon var sig själv vilket ibland skapade problem. Hon framställde 
inte någon tanke om att anpassa sig till en klassrumssituation.  
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Isabelle: Att vara sig själv är det bästa som finns.                                                                           
Intervjuare: Men det verkar som om du inte riktigt tycker att du kan vara dig själv.                          
Isabelle: Jag tar ändå ut det jag vill. Jag skriker.                                                                                       
Intervjuare: Så du är dig själv, men det fungerar inte så bra?                                                             
Isabelle: Nej, då skriker läraren.                                                                                                              
Intervjuaren: Gör det någon skillnad för dina studieresultat, tror du? 
Isabelle: Jo, hon sa ju ” Om inte du slutar så får du inget betyg.”                                                                      
Intervjuare: hur tänker du kring det då? 
Isabelle: Det är deras problem.                                                                                                                
Intervjuare: Är det deras problem? 
Isabelle: Ja, det är deras problem.                                                                                                         
Jacob: Alltså hon har hängt med oss 4-5 ggr. Hon tror hon är gangster.                                                                             
Khaled: Men om man har en dålig attityd så kanske läraren tänker ” Hon vill inte lära sig.” Och så 
bryr de sig inte om henne. Utan om någon annan som vill lära sig.                                                               
Isabelle: Nej, de förföljer oss som poliser.                                                         Förort 3 

 Det finns många motsägelser i det Isabelle säger. Hon sade på en gång att det är bra att vara sig själv 
och att lärarna skäller på henne när hon är det. Hennes dåliga studieresultat som påverkas av konflikter 
i klassrumssituationen menade hon var ett större problem för lärarna än för henne själv.   
Under de olika tillfällena för datainsamling, intervjuer och enkättillfällen, uppstod situationer där jag 
upplevde att eleverna ville protesterade eller provocerade. Under uppföljningen av den fjärde intervjun 
uppstod till exempel en situation som resulterade i att jag bad Parvin lämna intervjun. Innan intervjun 
frågade Parvin och Naima om de måste vara med på intervjun. De var mycket engagerade i den första 
delen av intervjun, så jag sa att, jag gärna ville att de skulle vara med men att det var frivilligt. Båda 
deltog. Parvin ledde samtalet bort från ämnet och lyssnade inte när jag försökte få henne att återgå till 
ämnet, hon lät inte kamraterna tala till punkt, hon var angreppslysten i sin argumentation. Hon inledde 
dessutom samtal med Onur samtidigt som andra pratade, vilket gjorde det svårt att uppfatta vad någon 
sa. Jag upprepade ramarna för samtalet samt att deltagande var frivilligt och Parvin valde att stanna 
kvar, men fortsatte på samma sätt. Till slut bad jag henne lämna intervjun, vilket möjligen på något 
sätt åstadkom att hon uppnådde sina syften. Taltempot i början på intervjun var mycket högt. Efter att 
Parvin lämnat rummet sänktes taltempot och intervjun fortsatte i en mer respektfull atmosfär. 

Under enkättillfället i innerstadsskola A var eleverna trötta och stämningen var annorlunda än under 
de andra enkättillfällena. Läraren menade att de var trötta och okoncentrerade eftersom det snart var 
lov och slappnade av på grund av att betygen nu var satta. Några elever lyssnade inte på instruktionen 
och ifrågasatte frågor om föräldrars bakgrund och modersmål. Vid genomgång av resultatet upptäcktes 
att någon på modersmål skrivit ’stockholmska’ och på svaret om föräldrars skolgång svarat att 
föräldrarna gått i skola i landet ’fucker’.  

Skillnader mellan innerstad och förort  

Jag kommer här att beskriva skillnader mellan innerstad och förort. Beskrivningar av undervisningen i 
So skilde sig åt mellan innerstad och förort. En annan skillnad var att diskussionerna var mer 
engagerade och elevernas åsikter uppvisade större meningsskiljaktigheter i förortsskolan. En tredje 
skillnad bestod i att eleverna i förorten talade om sig själva utifrån ett invandrarperspektiv och 
utanförskap.  

Undervisning i Samhällsorienterande ämnen 

Eleverna i de båda innerstadsskolorna beskrev en mer traditionell undervisning i So. De arbetade de på 
olika sätt med att reproducera fakta och föreläsning, göra anteckningar från tavlan och arbeta 
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självständigt med instuderingsfrågor var de mest vanliga arbetssätten. Diskussioner och grupparbete 
förekom inte i lika hög grad och ibland fick eleverna se film.  

Caroline: Vår lärare går igenom och så får man anteckna.                                                                   
/…/                                                                                                                                                                         
Anna: Och sedan kanske man får arbetsfrågor utifrån det vi pratat om senare så att man får liksom 
(…) arbeta med det                                                                                                       Innerstad 1 

… 

Victor: Ja, (lärarens namn) typ pratar.                                                                                           
Xavier: Ja, han kommer verkligen av ämnet                                                                                                  
/…/                                                                                                                                                              
Urban: och man hinner aldrig arbeta nåt i boken.                                                                                  
Intervjuare: Har ni andra arbetssätt på lektionerna?                                                                                            
Xavier: Film eller prata mest.                                                    Innerstad 5 

Undervisningen som förortseleverna beskrev bestod av flera olika arbetssätt och eleverna poängterade 
kommunikationens betydelse. Eleverna i förortsskolan hade alla samma lärare i samhällsorienterande 
ämnen, So. Utöver de arbetssätt som eleverna i innerstadsskolorna tog upp innehöll undervisningen i 
förortsskolan ett stort mått av dialog och läraren sades ha olika sätt att skaffa sig kunskap om 
elevernas förståelse av ämnesinnehåll och arbetssätt. Bland annat beskrev eleverna att läraren initierat 
ett nytt arbetssätt, en blogg på Internet, där läraren lade in lektionsgenomgångar och uppgifter till 
eleverna. Elever hade på bloggen möjlighet att läsa, ställa frågor, eller repetera. De gjorde också läxor 
på bloggen och fick kommentarer på sina uppgifter där. Eleverna var positiva till sättet att arbeta och 
menade att de på detta sätt fick fler möjligheter att förstå och att kommunicera med läraren.  

Meryem: Ja nu har vi gjort – hon har rättat – hon har öppnat bloggen, så vi får skriva våra uppgifter 
där. /…/  
Meryem: Först måste alla kommentera, sedan ska hon (kommentera)   

/…/                                                                                                                                                   
Jacob: Och hon förklarar också.                                                                                                               
Isabelle: Ja, hon förklarar bättre än förr.                                                         Förort 3 

… 

Att (..) annars är det bara (..) om vi (..) på So då, vi brukar diskutera, alltså när läraren berättar nåt vi 
antecknar alltid. Och vi diskuterar.                                                                                    Onur, Förort 4 

Förhandlingar om åsikter och ståndpunkter 

Under intervjuerna pendlade eleverna mellan olika synpunkter, prövade tankar och ändrade åsikt. I 
Förortsskolan var detta tydligare, där diskussionens vågor gick höga. I enkäterna var det en stor andel 
av eleverna med annat modersmål än svenska som valde det pragmatiska förhållningssättet (se figur 
5). I innerstadsskolorna var eleverna till synes mer överens. 

 Intervjuerna på förortsskolan var mycket engagerade och intensiva, vilket ställde högre krav på mig 
som intervjuare att hålla tråden och inte missa att följa upp enstaka elevers åsikter. Intervjun med 
förortsskoleeleverna med högre betyg tog längre tid än alla andra intervjuer. Eleverna förhandlade 
bland annat om vad intervjufrågorna betydde, lärarnas avsikt med att visa en film alla klasser sett.  

Naima: Det var en film, (till kamraterna) den här med en tjej som spelade fotboll och som klädde ut 
sig till kille (..) Den var rolig, men vad var meningen? Vad var budskapet i slutet?                                       
/…/                                                                                                                                                        
Onur: Men alltså, den var på engelska.                                                                                                      
Parvin: Den var till skrivartävlingen.                                                                                                       
Naima: Så, det den försökt säga var: ” Klä inte ut dig till kille och börja spela fotboll”?                           
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Sevim: Nej, skillnader mellan tjejer och killar. Hon fick inte vara med i killaget.                                 
Tugba: Det var både idrott och NO. De hade lite kemi. (fniss)                                                   Förort 4  

Diskussionerna i denna intervju löpte till stor del utan att jag bidrog med frågor. Ibland var det till och 
med svårt för mig att komma in och ställa följdfrågor eller leda tillbaka samtalet till ämnet, eftersom 
eleverna var så engagerade i samtalet.  

På förortsskolan däremot var eleverna mer försiktiga när det gällde att föra fram avvikande åsikter. 
Urban pendlar lite mellan ett traditionellt och ett sociokulturellt förhållningssätt. Han prövar här en 
tanke om att göra läxorna tillsammans med föräldrarna, med en tanke om att dialog skulle få honom 
att    

Urban: Det kanske är bra (..) nej, jag vet inte (…) om man läser med sina föräldrar. (fniss) Kanske 
om man fick höra det av någon annan.                                                                                              
Xavier: Kanske bli såhär förhörd (…) nånting. Lite snabbt.                                                   Innerstad 5 

Urban fnissar lite generat efter att han sagt att man kan göra läxor med föräldrarna. Xavier 
representerar här en mer traditionell elevstrategi och ser inte någon poäng med att samtala om ämnet. 
För honom tycks ett kort förhör av fakta kunskaper mer adekvat än ett samtal. 

Invandrarperspektivet 

I slutet på intervjuerna bad jag eleverna att jämföra sin skola med andra skolor, för att få möjlighet att 
undersöka elevernas uppfattning om den egna skolans kultur. Eleverna i förortsskolan ombads också 
jämföra den svenska skolan med erfarenheter från andra länder. 

Förortsskolans elever beskrev sin skola främst utifrån skillnader mellan svensk respektive utländsk 
bakgrund. De missförstod till exempel när de ombads jämföra den svenska skolan med erfarenheter 
från andra länder och trodde att de skulle jämföra sin skola med en svensk skola. De blev förvånade 
när jag menade att deras skola var en svensk skola. 

Intervju: Nej, nu missuppfattar ni frågan. Jag tänker att det här är en svensk skola.                       
Naima: Om vi var en svensk skola?                                                                                                             
Roble: Nej, det är en svensk skola.                                                                                                      
Onur: En skola med 98% blattar (..)                                                                                                         
Roble: nej 99,9.                                                          Förort 4 

Eleverna i intervju 3 på förortsskolan menade att ett av de största problemen på deras skola var 
eleverna som hade dåligt inflytande på varandra 

Khaled: Alltså det typiska för F-skolan är. Om jag skulle ha en lillebror tex, jag skulle inte låta hnm 
börja i F-skolan för (…) alltså om jag skulle förklara för mig själv, alltså (….) Man lär sig dåliga 
grejer. Det första är att man lär sig röka. Alltså om läraren är bra. Det finns många som har mycket 
kunskap och så. Men eleverna som går här är (…) (skakar på huvudet)                                      
Intervjuare: inte bra?                                                                                                                          
Khaled: Nej.                                                                                                                                       
Meryem: Vissa elever, som jag känner säger: ”Plugga hårt, gör dina läxor, ha respekt” För att det är 
svårt att kunna klara (…) för att själva skolan, som Khaled säger, är bra, lärarna är bra, men inte 
eleverna. För att det har hänt jättemånga saker på skolan så (…) man kan inte.                                          
Khaled: Det är därför vi har fått kameror, du vet (…)     Förort 3 

Sammanfattning 
Många elever uppfattar skolan som ett nödvändigt tvång. Skolk, sena ankomster kan ses som ett 
motstånd mot skolplikten och skolans institutionella diskurs. Eleverna är ganska överens i 
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uppfattningar om lärarrollen, däremot skiljer det sig mer i fråga om elevens roll, där några uppfattar att 
det handlar mer om personlighet och uppförande och andra mer uppfattar elevrollen som ett arbete, där 
vissa uppgifter ska utföras. Elevernas olika sätt att förhålla sig till skolan har delats i fem kategorier; 
det sociokulturella, det traditionella, det pragmatiska, det omgivningsberoende samt det kaotiska 
förhållningssättet. Slutligen beskrevs tre skillnader mellan innerstad och förort, där undervisningen i 
So, så som eleverna i studien beskrev den skilde sig åt. Innerstadselevernas So-undervisning framstod 
som en mer traditionell förmedlande pedagogik, medan förortsskolans elever beskrev en undervisning 
ur ett sociokulturellt perspektiv, mer i linje med läroplanen. Graden av förhandling och 
meningsskiljaktigheter var högre i förortsskolan. Förortseleverna gav också uttryck för en bild av sin 
förort och sin skola som segregerad och isolerad, där eleverna beskrevs som dåliga förebilder för 
varandra. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder kan sannolikt ge ett bredare resultat som både 
utforskar och förklarar människors tankar och åsikter (Bryman, 2002; Denscombe, 2009). Att vidare 
undersöka resultatet från intervjuerna genom enkäter gav en möjlighet att pröva tolkningar, men även 
att undersöka mönster och samband mellan bakgrundsfaktorer och olika förhållningssätt till skolan. 
Resultatet i enkäterna gav upphov till nya frågor som skulle ha kunnat undersökas vidare i uppföljande 
intervjuer. Det hade dock inte varit lämpligt att göra undersökningen i omvänd ordning, då enkätens 
svarsalternativ utgick från resultatet i intervjuerna. Vid triangulering, menar Bryman (2009), att 
forskaren måste förhålla sig till risken att resultaten motsäger varandra. De fall då resultaten från 
enkäter och intervjuer motsade varandra, som exempelvis frågan om vad en bra elev är samt vilka 
faktorer som är viktiga för goda studieresultat bidrog till att fördjupa tolkningarna av materialet. Att 
eleverna svarade olika beroende på om de får svarsalternativ eller om de svarar spontant är ett 
intressant resultat, som implicerar att elevernas åsikter är flexibla och kanske inte helt fastslagna, utan 
under förhandling. En annan tolkning är att enskilda elever under intervjuerna har varit mer 
dominanta. 

Fokusintervjun är en metod som passar bra för att undersöka kollektiva och enskilda uppfattningar om 
ämnen som är svåra att formulera (Bryman, 2002; Trost, 2010). I fokusintervjuerna kommer man 
möjligen närmare autentiskt tal än i enskilda intervjuer, eftersom ungdomarna pratar med jämnåriga 
och situationen därigenom blir mindre formell. Hur situationella faktorer påverkar resultatet i 
intervjuer är dock föga utforskat (Kahlin, 2008). Enskilda intervjuer hade inte givit intervjupersonerna 
möjligheten som de nu hade att formulera och pröva sina tankar i samspel med andra. En 
kompletterande enskild intervju gjordes dock med en av eleverna som inte sa mycket under 
fokusintervjun. I övriga fall upplever jag att eleverna hade möjlighet att komma till tals och att 
utveckla sina tankar. Vid fokusintervjuer ställs dock andra krav på intervjuaren, då elever i samtal med 
varandra presenterar flera tankar samtidigt och för att följa upp alla elevers olika synpunkter, måste 
intervjuaren ’hålla fler bollar i luften’ samtidigt, vilket ibland var svårt. Vid genomlyssning av 
materialet upptäcktes några yttranden som jag önskar att jag hade följt upp med fler följdfrågor. 
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Specialläraren i innerstadsskola B valde bland annat elever till intervjuerna bland de elever hon själv 
undervisade, det vill säga elever som gick ifrån undervisningen för att få extra stöd i matematik. Två 
av dessa flickor och en av pojkarna tackade nej till att delta i intervjuer. Möjligen känner sig elever i 
behov av särskilt stöd stigmatiserade (Dyson, 2001a; Helldin, 2002). Det kan ha varit en anledning till 
att eleverna inte ville ställa upp på en intervju. Detta gällde dock bara innerstadsskolan. På 
förortsskolan ställde både elever med låga betyg och elever med stor frånvaro på grund av skolk upp 
på att bli intervjuade. En möjlig tolkning är att det i förortsskolan är mer accepterat att vara i behov av 
särskilt stöd och att eleverna i innerstadsskolan i högre grad kände sig utpekade som representanter för 
en grupp de inte ville identifiera sig med (Gruber, 2007; Kahlin, 2008; Lundqvist, 2010). En annan 
tolkning skulle kunna vara att lärarna i förortsskolan hade ett annat förhållningssätt till eleverna 
(Lindgren, 2010) och en personlig relation till elever i svårigheter som gör att även elever med låga 
betyg väljer att ställa upp på att bli intervjuade. Lindgrens studie visar att elever i det mer utsatta 
området hade mer positiva förväntningar för framtiden, trots låga betyg. Denna positiva inställning 
skulle också kunna förklara att elever i förorten i högre grad att delta i intervjuerna. 

Vid intervjuerna hade jag möjlighet att närmare förklara tanken med frågorna om bakgrundsuppgifter. 
Vid enkättillfällena förekom det att elever reagerade på att uppge sina betyg och även modersmål och 
föräldrars ursprung, vilket kan ha uppfattats som känsliga frågor. Känsliga frågor kan inverka negativt 
på respondenten om de kommer i början av en enkät (Denscombe, 2009). En ännu tydligare förklaring 
av anledningen till att dessa frågor ställdes, skulle möjligen ha undvikit detta, då eleverna vid 
intervjuerna inte reagerade negativt på dessa frågor. Frågan om hur många år elever gått i skola i annat 
land borde ha formulerats tydligare, då elever för vilka den frågan var aktuell, dessutom av naturliga 
skäl var i större behov av tydligt formulerade frågor, beroende på språklig nivå. Frågan om var 
föräldrarna gått i skola ställdes för att kunna jämföra olika generationer, vilket skulle kräva en egen 
studie, varför den frågan skulle ha kunnat strykas i denna enkät. 

Vid utformandet av enkäten valde jag vid frågorna 3, 4 och 6 mellan att låta respondenterna gradera 
sina svar och att be dem ta ställning till i vilken grad hon/han instämmer med ett påstående. Trost 
(2007) förordar det sistnämnda. Vid flera intervjutillfällen förekom liknande svar och ofta i samma 
ordningsföljd. I enkäten, när eleverna hade flera svarsalternativ framkom inte några större skillnader i 
olika aspekter av lärarens arbete. Många anger att alla svarsalternativ är viktiga eller mycket viktiga. 
Möjligen hade skillnader i åsikter framkommit tydligare om eleverna ombetts att rangordna betydelsen 
av olika faktorer. Risken hade dock varit att elever hade låtit bli att svara eller svarat på ett sätt som 
hade varit svårt att använda vid bearbetning av materialet (Trost, 2007; Denscombe, 2009). 

Vid enkättillfällena, förekom att elever kom sent till lektionen och det blev därmed lite rörigt, vilket 
kan ha påverkat hur eleverna fyllde i enkäterna. Trots både muntliga och skriftliga instruktioner tycks 
några elever ha missförstått instruktionerna. Det faktum att flest elever i förortsskolan har fyllt i 
enkäten på ett felaktigt sätt kan också tyda på att språket i enkäten inte i tillräckligt hög grad var 
formulerat utifrån målgruppen (Denscombe, 2009) eller att brister i elevernas språkfärdighet och/eller 
en ovana vid den här sortens frågeformulär kan spela in. Enkäterna följde efter intervjuerna varför de 
kom att genomföras sent på höstterminen. Om enkäterna hade genomförts tidigare på terminen hade 
bortfallet, som nu var 20 %, troligen varit mindre. Det faktum att det i intervjuerna deltog elever med 
stor frånvaro på grund av skolk, gör att materialet ändå omfattar en stor variation i uppfattningar. 

Det är viktigt att se materialet med nya ögon. Min strävan har varit att ifrågasätta mina egna tolkningar 
och att låta materialet vila, för att kunna se det med nya ögon. Denna process blir aldrig färdig och 
skulle ha kunnat fortsätta. Att låta en person med annan kulturell bakgrund ta del av mina tolkningar 
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eller till och med tolka materialet hade kunnat ge ytterligare infallsvinklar, men under studiens givna 
ramar var det svårt att åstadkomma.  

Resultatdiskussion 
Diskursen är helheten av språk, attityder och beteenden som förmedlas genom sociala relationer 
(Foucault, 2008). Diskursen beskriver inte bara verkligheten utan konstruerar den. Diskursen påverkar 
subjektet som i sin tur blir en agent för att föra diskursen vidare (Assarson, 2009; Hyldgaard, 2008; 
Winther Jörgensen & Philips, 2000). Identiteten skapas i sociala strukturer (Hacking, 2004). Genom 
språkligt begreppsliggörande kategoriseras människor och det uppstår en växelverkan mellan teori och 
verklighet.  

Clark et al. (2004) finner att skolor inte präglas av enbart en diskurs, eller perspektiv, utan flera och 
ibland sinsemellan motsägande diskurser. Elevernas olika förhållningssätt till skolan influeras av olika 
diskurser och eleverna reproducerar eller gör motstånd inom diskurserna, men de förhåller sig också 
till parallella diskurser förmedlade av olika lärare, föräldrar, media och kamrater. I en skola i ett 
område som är homogent i fråga om exempelvis, kulturell bakgrund, är det möjligen lättare för elever 
att urskilja eller identifiera en diskurs. Men vad händer i ett område med en heterogen befolkning med 
många parallella diskurser? Är det möjligt att eleven i skolan inte ens uppfattar eller urskiljer att 
skolans diskurser skiljer sig från en förväntad skoldiskurs som är grundad i en kulturell bakgrund. 
Interpellation (Assarson, 2009) förutsätter möjligen att eleven uppfattar att de tilltalas på ett visst sätt. 
Det torde vara omöjligt att reproducera en diskurs som inte är begriplig eller stämmer med förutfattade 
förväntningar.  

Skolan som institution 

All undervisning är en form av maktutövning (Ödman, 1995). Varje maktstruktur möjliggör former för 
motstånd, som kan ses som strategier för att utöva och omförhandla makt (Assarson, 2009). Utrymmet 
för förhandling inom och mellan diskurser kan skilja sig mellan olika klassrum och skolor (Werndin, 
2010).  Eleverna har inte den diskursiva makten att formulera skolpraxis, utan snarare är frågan om de 
reproducerar och inordnar sig i en diskurs (Edwards & Daniels, 2004) eller om de gör motstånd.  

I intervjuerna framstår skolan som något tvingande. I materialet ges exempel på olika former av 
motstånd mot skolan som institution. Eleverna förde fram åsikter om att skolan i sig inte är 
meningsfull, utan framför allt något som de ska klara av för att komma in på ett visst gymnasium eller 
för att kunna realisera planer om framtida yrke. Målet för eleverna är inte i första hand kunskap utan 
att ta sig igenom skolan med de betyg som krävs. 

Liksom Rosales (2010) finner att elevernas ’stök’ i klassrummet, kan vara ett sätt att göra motstånd 
mot den diskursiva maktstruktur som skolans formella undervisning innebär, uppvisar eleverna i 
materialet, i intervjuer och svar i enkäter men även genom beteenden under undersöknigstillfällena,  
olika sätt att förhålla sig till och ibland utmana läraren eller skolan. Vid enkättillfällena utmanades 
även jag, vilket inte skedde vid intervjutillfällena, vilket ger anledning att tro att eleverna vid 
enkättillfällena uppfattade mig annorlunda, möjligen som representant för institutionen skolan. Sena 
ankomster till lektioner samt skolk kan möjligen också förstås som en form av motstånd inom den 
institutionella skoldiskursen, där eleverna genom att inte närvara påverkar sin makt över 
skolsituationen.  

50 
 



Lärarrollen och elevrollen 

Under intervjuerna är överensstämmelsen mellan elevernas åsikter större i fråga om lärarrollen än i 
fråga om elevrollen. Möjligen för att eleverna pratar mer om lärarna och därför har formulerat 
tydligare åsikter om lärarens roll än om elevens roll, vilken inte diskuteras utan kanhända tas för 
given. Rosales (2010) menar att olika undervisningstekniker förutsätter att eleverna svarar på vissa 
sätt, men att eleverna utifrån sina perspektiv ibland svarar på andra sätt. Något som elever från länder 
med mer tydligt inramade klassrumssituationer kan uppleva som svårt är, enligt Cederberg (2006), en 
osynlig pedagogik, med outtalade förväntningar på elev- och lärarroll. Eleven förväntas, enligt 
läroplanen (Lpo 94), vara aktiv och bidra med egna tankar och åsikter, medan andra diskurser kan 
begreppsliggöra en god elev som en elev som lär sig utantill och lyssnar på läraren (Gustavsson, 
2007). Eleverna diskuterar, i intervju 4 i förortsskolan, just skillnaden mellan lärarrollen i Sverige och 
Turkiet och Etiopien. Eleverna finner att faktorer i den traditionella, bestraffande skolan i Turkiet 
bidrar till att göra lärarens roll tydligare. 

Hur en elev konstituerar sig själv som elev är en fråga om att konstruera sig själv i förhandlingar i 
olika situationer (Hacking, 2004; Kahlin, 2008; Rosales, 2010). Studiens resultat tyder på vissa elever 
konstruerar en identitet som elev skild från identiteten som person medan andra inte skiljer på de två 
identiteterna, eller inte reflekterar över sin roll alls. Detta kan bidra till förvirring kring elevrollen. 
Rosales (2010) menar att kategorierna lärare och elever konstituerar varandra och att hur de förhåller 
sig till den egna rollen, den andres roll och undervisning är ett samspel där förhandlingar om roller 
kontinuerligt sker. Det kan därför vara svårt för lärare att hantera förvirring kring elevidentiteten 
såvida läraren inte är medveten om vad som sker.  

Elever med sämre resultat tycks i mindre grad skilja på rollen som elev och den egna identiteten. Detta 
kan tolkas på olika sätt. Elever får möjligen större framgång i skolan om de spelar rollen av den goda 
eleven. Eller får elever som ser skolan som ett arbete som kräver viss anpassningen lättare att 
koncentrera sig på lärande, då de inte är tvungna att kompromissa med den egna identiteten?   

Elevers motivation för att göra goda resultat i skolan tycks främst vara en önskan om att komma in på 
gymnasium samt planer om ett framtida yrke. För elever som saknar förebilder eller som har en 
negativ syn på sina möjligheter i samhället, som pojkarna i Lopez (2003) studie skulle troligen fokus 
på här och nu ge dem bättre förutsättningar.  

Ett sociokulturellt förhållningssätt 

En lärare har, ur sociokulturellt pespektiv, som sin främsta uppgift att identifiera elevernas proximala 
utvecklingszon och skapa situationer där varje elev i samspel med andra kan utveckla kunskaper och 
färdigheter (Gindis, 1999). Detta överensstämmer med vad vissa elever ser som viktiga kunskaper hos 
lärare. Även elevrollen som beskrivs innefattar dialog, samspel och en aktiv elev som är delaktig i sin 
egen kunskapsutveckling, i linje med läroplanen och sociokulturell teori (Gindis, 1999, Lpo 94).  

Lindgren (2010) finner i en jämförande intervjustudie med skolungdomar att elever i ett priviligierat 
innerstadsområde beskriver en idealelev i linje med politiker och skolaktörer, vilket möjligen motsäger 
denna studies resultat, då flest elever i innerstaden ger uttryck för en traditionell syn på skola och 
undervisning. Det är intressant att några elever i innerstadsskolorna däremot framställer ett önskat 
ideal i linje med ett sociokulturellt perspektiv, medan förortseleverna beskriver en undervisning som 
utgår från ett mer sociokulturellt synsätt. Enligt Obondo (1999) socialiseras västerländska 
medelklassbarn i ett sätt att tala som överensstämmer med skolans språk. Eleverna från innerstaden 
kan då tänkas påverkade av föräldrarnas språkliga diskurs, medan skolan, enligt elevernas 
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beskrivningar, inte har implementerat läroplanens (Lpo 94) sociokulturella strävanden. Förortsskolan 
däremot tycks utifrån elevernas beskrivning använda många kreativa pedagogiska 
undervisningstekniker i överensstämmelse med läroplanens intentioner.  

Den sociokulturella diskursen torde ha en stark position i diskursordningen i form av influenser på 
läroplan och forskning (Dysthe, 2003; Skolverket, 2001). Möjligen kan då elevernas svar tolkas utifrån 
att de reproducerar den sociokulturella diskursen, men det är intressant att notera att det skiljer sig 
mellan förort och innerstad.   

Ett traditionellt förhållningssätt 

Det traditionella förhållningssättet var enligt resultatet i enkäterna mest vanligt hos elever i 
innerstadsskolorna, vilket möjligen polemiserar med resultaten i Cederbergs (2006) och Gustavssons 
(2007) studier. Eleverna i materialet, både de med svensk och utländsk bakgrund, har dock gått hela 
grundskolan i Sverige, vilket inte respondenterna i Cederberg och Gustavssons studier gjort.  

Många av dem som framförde åsikter som gick att hänföra till ett traditionellt förhållningssätt 
framförde också åsikter som gick att hänföra till andra förhållningssätt. Det kan tolkas som om den 
traditionella diskursen har låg position i diskursordningen.  

Cederberg och även Gustavsson finner att elever med skolbakgrund i andra länder hade svårt att tolka 
den svenska lärarrollen. Eleverna med utländsk härkomst tycks i studien inte ha svårigheter att tolka 
den svenska lärarrollen, däremot tar några av eleverna i förortsskolan upp det positiva med en 
tydligare lärarroll i den traditionella skolan i Turkiet och Etiopien.  

Ett pragmatiskt förhållningssätt 

Den pragmatiska eleven är postmodern i bemärkelsen att de klarar att förhålla sig till den osäkerhet 
som dagens stora informationsflöde och mångkulturella samhälle medför (Bauman, 2002; Bauman, 
2004; Hylland Eriksen; 2004). Många av eleverna förhandlar, i intervjuerna, innehållet i begrepp som 
lärande och kunskap och kan byta perspektiv. Dessa elever tycks förhandla olika identiteter (Kahlin, 
2008) och även förhandla sina positioner inom och mellan olika diskurser (Werndin, 2010). Cederberg 
(2006) ger en förklaring till skolframgångar hos kvinnorna i hennes studie i att de intagit en mer 
instrumentell syn på sitt skolarbete, vilket möjliggör för dem att hålla isär sin person och sin identitet 
som elev och att ändra sin uppfattning om uppgifternas relevansstruktur (Marton & Booth, 2000). 
Resultatet i enkäterna tyder att det pragmatiska förhållningssättet är mer vanligt bland pojkar än 
flickor. Framför allt elever med betyget G och högre betyg identifierade sig med det pragmatiska 
förhållningssättet och dessutom var det mycket vanligare bland elever med annat modersmål än 
svenska än bland elever med svenska som modersmål. 

Ett omgivningsberoende förhållningssätt 

Om den pragmatiska eleven har lätt att anpassa sig, så gav de omgivningsberoende eleverna uttryck 
för en något begränsad repertoar när det gällde att anpassa sig till olika undervisningssituationer. Flera 
författare menar att flickor och kvinnor möjligen kan ha lättare att väcka empati hos lärare, vilket kan 
bidra till en positiv utveckling i skolkarriären (Cederberg, 2006; Lopez, 2003). Möjligen är den här 
elevstrategin en gynnsam strategi för elever i behov av särskilt stöd.  

Enligt resultatet i enkäterna är det fler flickor än pojkar som identifierar sig med detta förhållningssätt, 
men de har också högre betyg än pojkarna med samma förhållningssätt. En förklaring skulle vara att 
detta förhållningssätt är mer gynnsamt för flickor. Pojkar kan ha svårare att väcka empati kan det 

52 
 



sociala stödet utebli och möjligheterna för framgång i skolan minskar (Cederberg, 2006; Lopez, 2003). 
Lopez menar att förväntningar på pojkar och flickor skiljer sig både i skolan och i samhället och att 
detta kan vara en förklaring till att flickor får en positiv syn på utbildning och den egna framtiden. 
Männen i Lopez studie beskrev hur de betraktades som kriminella och våldsamma eller i riskgruppen 
för att utveckla sådana beteenden.  

Ett kaotiskt förhållningssätt 

Hylland Eriksen (2004) menar, att det i ett mångkulturellt samhälle, i högre grad blir nödvändigt att 
förhandla om identiteter. Individen har många möjliga identifikationsmöjligheter och följaktligen en 
större osäkerhet när det gäller formande av den egna identiteten. I möten med andra i samma situation 
uppstår en osäker socialitet där fler förhandlingar om varje situation blir nödvändiga. Det kaotiska 
förhållningssättet var mer synligt i förortsskolan, vilket möjligen skulle kunna tolkas som ett uttryck 
för den osäkerhet, som Hylland Eriksen talar om. Om vi utgår från diskursteoretiska begrepp blir 
möjligen ett motstånd mot flera parallella diskurser mer kaotiskt än motstånd inom en tydlig 
diskursordning där kampen om den diskursiva makten inte skapar lika stor osäkerhet. Kanske man till 
och med kan tala om att eleverna upplever en upplösning av skolans diskurser när eleverna väntar sig 
en sak, men möter något annat som de har svårigheter att identifiera.  

Musk och Wedin (2010) menar att många lärare har upplevt det svårt att hantera heterogeniteten som 
dagens mångkulturella skola medfört, vilket möjligen har att göra med den mångfald av förhandlingar 
och motsatta uppfattningar av och i olika undervisningssituationer. 

Effekter för den mångkulturella skolan  

Enkätmaterialet visar på likheter och skillnader mellan olika kategorier och grupper. Pojkar 
identifierar sig i högre grad med ett pragmatiskt förhållningssätt, medan flickor i flest fall valde ett 
omgivningsberoende och traditionellt förhållningssätt (figur 4). Däremot är det ingen större skillnad 
beroende på modersmål. Både för elever med svensk och med utländsk bakgrund sprider sig resultatet 
över flera förhållningssätt. En tendens tycks dock vara att de svenska eleverna i högre grad identifierar 
sig med ett traditionellt förhållningssätt. Detta kan också vara en skillnad mellan innerstad och förort 
eller mellan skolorna i materialet.  

Skolan kan ses som en spegling av samhället och i ljuset av Baumans beskrivning av dagens samhälle 
blir skolan, liksom samhället, en arena där olika strömningar rör sig i svårdefinierade och flytande 
mönster. Nya perspektiv och begrepp tillkommer i skolan, men ersätter inte de gamla utan 
konkurrerar, blandas och existerar parallellt. Westling Allodi (2009) uttrycker att det kan vara 
nödvändigt att acceptera en viss osäkerhet när förändringar och reformer i utbildningssystemen bidrar 
till en ökad komplexitet och fragmentering. Det kaotiska förhållningssättet var i studien i högre grad 
förekommande i förortsskolan, vilket möjligen tyder på att det uttalade motståndet mot skolan kan 
vara större i förortsskolan. Dessutom var graden av förhandling av olika begrepp och uppfattningar 
högre i förortsskolan. Detta tillsammans med att eleverna anger eleverna på den egna skolan som en 
viktig orsak till problemen kan möjligen vara en bidragande orsak till dåliga statistiska siffror för 
skolor i invandrartäta förortsområden, utöver de faktorer som litteraturen anger (Lindgren, 2010; 
Parszyk, 1999; Social rapport, 2006; Westling Allodi, 2009). I en mångkulturell skola där fler 
kulturella uppfattningar och diskurser präglar individers uppfattning av vad som försiggår och borde 
försiggå, torde det vara av yttersta vikt att klargöra roller i klassrummet och individernas förväntningar 
på dessa roller (Cederberg, 2007; Gustavsson, 2007). I materialet framstår det som önskvärt att 
förtydliga lärarrollen, men framför allt är det tydligt att eleverna inte har en tydlig uppfattning om 
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elevrollen. Möjligen skulle dialog och tydligare formulerande både av lärares och elevers roller bidra 
till en mer gynnsam skolsituation (Bennich-Björkman, 2004; Cederberg, 2007; Rosales, 2010).  

I skolan idag ska lärare redovisa mål och betygskrav, så att elever ska ha möjlighet att förstå 
bedömning och vad som förväntas av dem. Möjligen skulle en dialog kring dessa leda till en större 
förståelse hos elever för uppgiften och hos lärare för hur eleverna angriper uppgifter. Flera författare 
talar om att ett dynamiskt förhållande mellan olika diskurser inom skolan främjar utveckling och en 
förändring i sociokulturell riktning (Clark et al., 2004; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Winther 
Jörgensen och Phillips (2000) menar dock att om diskurserna blandas på ett konventionellt sätt tyder 
det på ett upprätthållande av den dominanta diskursordningen. Detta kan diskuteras mot bakgrund av 
den senaste PISA undersökningen (Skolverket, 2010) har Sverige fortsatt sjunkande resultat för elever, 
medan exempelvis Finland bibehåller sina höga resultat. Finland har i högre grad än Sverige bibehållit 
en traditionell skola, medan Sverige har strävat efter en utveckling av en eller flera nya diskurser för 
skolan.  

I materialet beskriver eleverna i förortsskolan en undervisning som präglas av kommunikation och 
anpassning efter enskilda elevers behov, vilket är i linje med läroplanen. Detta framkommer inte i 
innerstadsskolorna. Varför? Att fler elever i förortsskolan identifierar sig med ett pragmatiskt 
förhållningssätt kan möjligen tyda på att elever utmanas att förhålla sig till fler diskurser i en 
mångkulturell skola. Möjligen ställer det större dock större eller andra krav på eleverna, vilket skulle 
kunna missgynna elever i behov av särskilt stöd. Det är tänkbart att detta även utmanar lärarna att 
synliggöra pedagogiken i skolor i invandrartäta områden, vilket studien tyder på. Men denna utmaning 
kan också vara anledningen till att lärarna inte orkar möta den nya klassrumssituation som den 
mångkulturella skolan medför  (Musk och Wedin, 2010). I en innerstadsskola där elever och lärare har 
samma kulturella bakgrund går det möjligen att behålla en osynlig pedagogik och undvika att 
ifrågasätta undervisningstraditionerna. Skolan i det mångkulturella samhället ställer höga krav på 
individuella aktörer, kanske högre än en traditionell skola med givna roller.  

Effekter för elever i behov av särskilt stöd 

Elever som har behov av stöd och hjälp för att orka eller som finner arbetet eller kunskapen svår att ta 
till sig kan ha svårt att hantera det motstånd mot skolans diskurs och bristen på meningsfullhet i 
skolarbetet som eleverna i studien beskriver. En möjlig väg att förbättra förutsättningarna för elever i 
behov av särskilt stöd skulle kunna vara att träna eleverna i att byta perspektiv och att lättare uppfatta 
olika diskurser. Det skulle kunna vara ett sätt att stärka eleverna som anknyter till det Dyson (2001a) 
kallar ’resilence-building’, att stärka av elevens självkänsla och förmåga att hantera motgång.  

Samtidigt skulle en tydligare klassrumsinramning (Cederberg, 2007; Gustavsson, 2007) samt 
explicitgjorda roller för lärare och elever förbättra förutsättningarna för elever i svårigheter. Här skulle 
modersmålslärare med sin språkliga och kulturella kompetens kunna fylla en viktig funktion 
(Lahdenperä, 1997; Moinian, 2001; Sjöberg, 2007). 

I en mångkulturell skola är det viktigt att tydliggöra pedagogiken (Cederberg, 2006; Gustavsson, 
2007) för att den individuella eleven ska kunna förhålla sig till diskurser. Skolan måste bygga broar 
mellan elevers diskurser och läroplanens diskursiva mål. Det är lärarens uppgift att identifiera elevens 
proximala utvecklingszon och planera situationer där samspel kan uppstå och lärande kan utvecklas. 
Läraren ska också utforma en tydlig klassrumsinramning för att eleverna ska kunna tolka ramarna. 
Samtidigt måste ramarna vara flexibla och ge utrymmer för eleverna att förhandla sina positioner och 
göra motstånd mot och inom olika identitetsskapande diskurser Läraren måste ha flexibla arbetssätt 
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som möter elevernas förväntningar, men även introducerar den svenska skolans läroplan för dem 
(Cederberg, 2006; Gustavsson, 2007; Moinian, 2001). Ett sätt att vara tydlig var, enligt Rosales 
(2010), att placera ny kunskap i ett sammanhang, som för eleverna gör den nya kunskapen begriplig 
och möjlig att relatera till tidigare kunskap. Det överensstämmer möjligen med att eleverna i studien 
poängterar vikten av att läraren förklarar så att eleverna förstår och inte får ge upp förrän eleverna har 
förstått. 

Materialet visar att likheter är större än olikheter och de mönster som går att finna begränsar sig sällan 
till en avgränsad grupp, utan flera faktorer spelar in. Dyson (2001a) argumenterar för utarbetade 
interventioner riktade mot hela grupper och menar att det skulle skapa möjligheter att effektivisera 
specialpedagogiska insatser. Möjligen kan studien ge lärare och specialpedagoger innfallsvinklar att 
utgå ifrån i diskussioner med elever. Möjligtvis kan också studien bidra med en alternativ syn på 
elevbeteenden som anses problematiska, som exempelvis ifrågasättanden, skolk och sena ankomster. 
Resultatet visar också att vissa strategier möjligen är mer framgångsrika än andra, varför det skulle 
kunna öka elevers möjlighet att göra framgångsrika skolkarriärer om de kan utöka sina repertoarer av 
att hantera både motstånd och identitetsarbete. 

Framtida forskning 

Studien väcker många nya frågor, men det finns också många aspekter av det som undersökts som 
skulle kunna undersökas vidare.  

I studiens resultat framkommer skillnader i mellan innerstad och förort. När svenska elever i 
internationella jämförelser får allt sämre resultat och klyftorna mellan elever som gör goda och sämre 
resultat ökar (Skolverket, 2010) finns det anledning att undersöka på vilka sätt undersökningen bedrivs 
i svenska skolor. Att undersöka vilka diskurser som präglar undervisningen skulle här kunna vara en 
aspekt av en sådan studie.   

Skolk och sen ankomst är ett annat ämne som det finns stor anledning att undersöka vidare.  

Det vore också intressant att göra en fallbeskrivning med utgångspunkt från ett mindre antal elevers 
syn på skolan och vilka diskurser eleverna påverkas av, hur de samspelar och hur eleverna förhåller 
orienterar sig och förhåller sig till de olika diskurserna. Föräldrar, lärare och kamrater skulle intervjuas 
för att ge en bild över hur en elev formar sin uppfattning om skola, lärande, lärare- och elevroll. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Förteckning över intervjupersoner  
Intervju 1 Innerstad A 

Anna har svensk bakgrund. Hon har mest VG-MVG i betyg. 

Bella har svensk bakgrund. Hon har mest VG-MVG i betyg. 

Caroline har svensk bakgrund. Hon har mest VG-MVG i betyg. 

Dina har svensk bakgrund. Hon har mest VG-MVG i betyg. 

Intervju 2 Innerstad B 

Elin har svensk bakgrund, mest G i betyg och får stöd av specialläraren i matematik. 

Fanny har svensk bakgrund, mest G, några, har valt bort språkval, det var ”omöjligt”. 

Ginas mamma är svensk och pappan är från Syrien och har gått i skola i Libanon Han kom till Sverige 
under skoltiden. Gina har mest G i betyg, men säger sig ”inte vara gjord för skolan”. 

Hanna har svensk bakgrund och mest G i betyg. 

Intervju 3 Förort 

Isabelles modersmål är spanska. Hon har gått alla år i svensk skola. Hon har inte så många G, mest 
icke godkända betyg. Föräldrarna har gått i skola i Chile. 

Jacob har arabiska som modersmål. Har gått i skola i Palestina i 4 år innan han kom till Sverige. Han 
har mest G betyg. Han skulle veckan efter intervjun påbörja en anpassad studiegång på grund av skolk.  

Khaleds modersmål är keldanska och assyriska. Har gått alla år i svensk skola, har inte så många 
godkända betyg. Han skulle veckan efter intervjun påbörja en anpassad studiegång på grund av skolk. 
Föräldrarna har gått i grundskola i Irak.  

Liban har somaliska som modersmål. Han kom till Sverige 2008 och gick i en privatskola i Etiopien 
innan han kom till Sverige, i två år, tror han. Har mest G. Föräldrarna har eventuellt gått i skola i 
Somalia. 

Meryem med turkiska som modersmål. Hon har gått alla år i skola i Sverige, men har inte så många 
godkända betyg. Föräldrarna har gått i skola i Turkiet. 

Intervju 4 Förort 

Naimas modersmål är somaliska. Hon har gått alla år i svensk skola och har mest G och högre betyg. 
Pappa har gått i svensk grundskola och har även gått på universitetet här. Mamman har kommit senare 
till Sverige från Somalia och har gått i skola där. 

Onur har turkiska som modersmål. Har gått alla år i svensk skola och har höga betyg. Båda föräldrarna 
har gått i skola i Turkiet. 

Parvin har turkiska och kurdiska som modersmål. Hon har gått alla år i svensk skola och har höga 
betyg. Även föräldrarna har gått grundskolan i Sverige. 
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Roble har modersmål somaliska. Han kom till Sverige i år 3 och gick i privatskola i Etiopien innan 
han kom till Sverige. Han vet inte hur länge han gick i skolan i Etiopien, kanske 2 år. Han vet inte 
heller om och var föräldrarna gått i skolan, men de bodde i Somalia när de var barn. 

Sevim har turkiska som modersmål. Hon har gått alla år i svensk skola. De flesta betygen är godkända, 
några är högre. En förälder har gått i svensk grundskola och den andra föräldern har gått i skola i 
Turkiet. 

Tugbas modersmål är turkiska. Hon har gått alla år i svensk skola och har höga betyg. En förälder har 
gått i svensk grundskola och den andra föräldern har gått i skola i Turkiet. 

Intervju 5 Innerstad B 

Urban har svenska som modersmål och svensk skolgång. Han har mest VG och MVG som betyg. 
Föräldrarna har svensk skolgång. 

Victor har svenska som modersmål. Han har gått alla år i svensk skola. Hans betyg är mest G. Hans 
mamma har gått i grundskola i Sverige och pappan har gått i skolan i Argentina. 

Xavier har spanska som modersmål. Han har gått alla år i svensk skola, Hans betyg är mest G. 
Föräldrarna har haft sin skolgång i Chile och på Cuba. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

• Hur lär du dig bäst? (Utgå från det ni arbetar med just nu i ämnet 

So.) 

o Olika arbetssätt på So-lektioner.  

o Vad är viktigt för optimala studieresultat? 

o Vad motiverar dig till att arbeta i skolan? 

 

• Lärarrollen – vad är viktigt för en lärare att vara bra på? 

 

• Vad är en bra elev för dig? 

o Har lärare och elever samma syn på vad en bra elev är? 

o Finns det utrymme att vara sig själv i skolan? 

 

• Vad är kunskap? 

o Finns det olika sorters kunskap? 

o Hur vet man om det man lär sig är sant? 

 

• Vad är typiskt för den egna skolan?  

o Får alla elever undervisning på sin nivå? 

o Vad krävs för att alla ska få undervisning på sin nivå? 

o Jämför den svenska skolan med eventuella erfarenheter av 

skolor i andra länder. 
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Bilaga 3 Missivbrev 
  Solna 2010-10-26 

 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag går på specialpedagogprogrammet på Stockholms Universitet. Som en del 
av min utbildning kommer jag att göra en undersökning av niondeklassares 
tankar kring lärande och deras förväntningar på skolan. Studien kommer att 
resultera i en magisteruppsats.  
 
Jag söker nu ungdomar i klass nio som kan tänka sig att tillsammans med 4-5 
kamrater diskutera tankar kring skolan och hur de lär sig bäst.  
 
Studien består av intervjuer och enkäter och all information kommer att 
behandlas konfidentiellt. Personer kommer i uppsatsen att vara anonyma och 
namn på personer, skola och kommun kommer att bytas ut eller inte redovisas 
alls.  
 
Det är frivilligt att delta och om du har några frågor eller inte vill att ditt barn 
ska delta kan du kontakta mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britta Larsson Lindberg 
 
073-XXX XX XX 
051brilar@student.su.se 
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Bilaga 4 Enkät  

Vad är lärande?   Enkät till elever i klass 9, ht 2010 

Pojke □ Flicka  □                      2 
___________________________________________________________________________ 
 
Modersmål …………………………….                      3 
___________________________________________________________________________
  
Jag har gått alla år i svensk skola  □                     4 

 
Jag har gått i skola i annat land.                     □   Vilket?  ……………  antal år …....5 
___________________________________________________________________________ 
 
Mina betyg är   Inte så många G  □                      6 
 

     G och lägre    □   
          

     G och högre  □    
         

      mest VG-MVG   □ 
___________________________________________________________________________ 
 
Mina föräldrar har gått i svensk skola.  □                    7 
 
Mina föräldrar har gått i grundskola i annat land.  □     Vilket land?  ……………….  
 

 

Kryssa alternativet du tycker stämmer bäst. Sätt endast ett kryss.                     8 

 

1. När lär du dig mest? 

  när läraren berättar för klassen  □   

  när jag diskuterar med någon om ämnet  □ 

  när jag arbetar självständigt   □ 

  annat  Vad?__________________________ □ 

 

 

Kryssa alternativet du tycker stämmer bäst. Sätt endast ett kryss.                     9 

 

2. Har du upplevelsen av att det du får lära dig i skolan är ”sant”? 

  Ja    □ 

  Nej    □ 

  Vet inte, men jag väljer att tro det  □ 

  Vet inte    □ 
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Kryssa i rutorna för i vilken grad du instämmer i påståendena.  
 

                                stämmer          stämmer         stämmer           stämmer 
3. Vad behövs för att få bra studieresultat?                 inte alls          delvis              ganska bra        helt 
  bra arbetsmaterial  (läroböcker m.m.)   □             □             □             □            10 

  bra stämning i klassen   □             □             □             □            11 

  hur mycket arbete jag lägger ned  □             □             □             □            12 

  medfödda talanger och förmågor  □             □             □             □            13 

  bra lärare    □             □             □             □             14 

  bra studieteknik   □             □             □             □            15 

  föräldrars förväntningar   □             □             □             □            16 

  en undervisning som passar mig  □             □             □             □            17 

 annat   Vad? ___________________________   □             □             □             □            18 

 

 

 

4. Vad är viktigt att en lärare är bra på? oviktigt        inte så viktigt     viktigt            mycket viktigt 

att anpassa undervisningen till alla elever  □             □             □             □            19 

ämnet de undervisar i   □             □             □             □            20 

att planera lektioner och arbetsområden  □             □             □             □            21 

att hålla ordning   □             □             □             □            22 

att göra eleverna intresserade   □             □             □             □            23 

att bry sig om eleverna.   □             □             □             □             24 

att förklara tydligt    □             □             □             □            25 

annat  Vad?_________________________________    □             □             □             □            26 

  

  
 

Kryssa alternativet du tycker stämmer bäst. Sätt endast ett kryss.                    27 
 

5. Hur är en bra elev? 

  en elev som är ordentlig och trevlig  □ 

  en elev som vill lära sig    □ 

  en elev med höga betyg   □ 

  en elev som är bra på att samarbeta  □ 

 annat  Vad?________________________________   □ 
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Kryssa i rutorna för i vilken grad du instämmer i påståendena.  
 

6. Vad motiverar dig till att arbeta bra i skolan?  inte alls          lite              ganska mycket     mycket 
  önskan om att komma in på ett särskilt gymnasium □             □             □             □            28 

  det är roligt att lära sig intressanta saker  □             □             □             □            29 

   förväntningar från föräldrar   □             □             □             □            30 

   klassrumssituationen   □             □             □             □            31 

   planer om ett framtida yrke   □             □             □             □            32 

   annat  Vad?___________________________   □             □             □             □            33 

 
 

Kryssa alternativet du tycker stämmer bäst. Sätt endast ett kryss.                                           34 
 

7. Vilket påstående tycker du passar bäst på dig?  

Att vara elev är som ett jobb. Jag utför uppgifterna som krävs och gör  
det som ger mig minst problem i skolan.    □              

Skolan ska förmedla kunskap. Eleven ska lära in så mycket fakta som möjligt.  □                        

Skolan är inte meningsfull för mig. Om jag är mig själv blir det problem. 
Jag protesterar ofta.     □    

Kunskap kan vara olika saker. Jag lär mig genom att utbyta tankar  
med läraren och klasskamraterna.     □ 

Jag lär mig bara om jag har lärare som förstår mig. Jag behöver bli peppad.  □ 

Eget alternativ: __________________________________________  □ 

 

 

Om du har något att tillägga om skola och lärande, lärarens roll eller tankar kring vad det innebär att 

vara elev, så får du gärna skriva det här. 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Tack för din medverkan! 
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