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Integration och demokrati är två högaktuella samhällsfrågor i Sverige. En lyckad inkludering 

av nyanlända elever i svenska skolan kan erbjuda dessa unga samhällsmedborgare de 

förutsättningarna som behövs för ett aktivt deltagande i den svenska demokratin. Kritiskt 

tänkande och demokrati går hand i hand och därför är det viktigt att möjliggöra utvecklingen 

av kritiskt tänkande hos individer. 

 

Den aktuella uppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker nyanlända elevers upplevelse 

och erfarenhet av kritiskt tänkande i undervisningen i svenska skolan och under deras tidigare 

skolgång. Syftet med studien är att kartlägga deras utvecklingsmöjligheter samt utmaningar 

inom svenska skolan avseende kritiskt tänkande, speciellt med hänsyn till deras bakgrund. I 

studien utfördes ganska långa individuella intervjuer med fem nyanlända ungdomar med 

ursprung i mellanöstern. Det insamlade materialet analyserades både induktivt och deduktivt 

där vi också har tagit hjälp av teorin om den dolda läroplanen. 

 

Resultatet visar att kritiskt tänkande var nästintill obefintligt och till och med oönskat under 

dessa elevers tidigare skolbakgrund. I svenska skolan har de däremot ofta jobbat med uppgifter 

relaterade till kritiskt tänkande. De flesta deltagarna i studien upplever att det är intressant och 

givande att arbeta med dessa uppgifter. Samtidigt uppger en majoritet att det har, åtminstone i 

början, varit utmanande med arbetet. Bakgrunden har många gånger haft betydelse för dessa 

elevers utvecklingsmöjligheter i kritiskt tänkande. Saknad av tidigare erfarenhet av kritiskt 

tänkande i undervisningen kan ibland innebära en tröskel. Otillräckliga kunskaper i svenska 

och om svenska kulturen och samhällsnormer är också bland begränsningarna. Bakgrunden har 

dock ibland erbjudit dem möjligheter då deras tidigare erfarenheter har varit en tillgång för dem. 
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Förord 
I år firar man demokratins 100-årsjubileum i Sverige. År 1921 infördes den allmänna och lika 

rösträtten i Sverige vilket anses vara genombrottet för demokratin här. 100 år senare står 

demokratin starkt i Sverige. Demokratin har även en hög status i världen som ideal. Detta 

bevisas genom att de allra flesta länder, inklusive många länder med auktoritära regimer, hävdar 

själva att de är demokratier. Dock är demokratin hotad från olika håll och behovet av att stärka 

och utveckla den är stort. 

 

En viktig förutsättning för en demokrati är aktiva och granskande samhällsmedborgare. Till sin 

hjälp har varje samhällsmedborgare sitt kritiska tänkande. Detta innebär att hen kan analysera, 

reflektera, dra slutsats, ifrågasätta och ta ställning i frågor som rör samhället. Utan dessa 

förmågor som ingår i kritiskt tänkande kan deltagandet bli svårt för den enskilda medborgaren.  

 

I skolans uppdrag ingår att utveckla dessa förmågor samt överföra de demokratiska 

värderingarna. Kunskapen om hur detta uppdrag uppförs och vad utgången blir är viktig för 

utvärdering av undervisningen. Undervisningen kan också tas emot olika av olika elevgrupper 

där elevernas bakgrund är en viktig faktor.     

 

Det aktuella arbetet är ett examensarbete för ämneslärare omfattande femton högskolepoäng 

inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som handlar om undervisningen i Kritiskt 

tänkande ur nyanlända elevers perspektiv samt möjligheter och begränsningar som finns för 

dem i svenska skolan.  

 

I detta vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare, fil.dr Martin Harling, för all vägledning 

vi har fått under arbetets gång. Stort tack till Alireza, Shirin, Johan, Jakob, och Jonas, vänner 

inom KPU, för all hjälp och utbytte vi har fått. Vi vill också tacka våra familjer för deras stöd. 

 

Uppsatsen tillägnas de fantastiska ungdomarna som öppenhjärtat och tålmodigt har delat med 

sig av sina erfarenheter, upplevelser och tankar. Vi önskar dem all lycka. 

 

Zahra & Minoo  

Våren 2021 
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Introduktion 
I detta kapitel ges en ingång till föreliggande studie. Kapitlet delas i tre avsnitt; inledning, syfte 

och frågeställningar, och studiens disposition.    

Inledning 

Världen blir alltmer komplex och sociala medier och digitala plattformar överväldigar 

människor med informationsflöden. Ett samhälle under snabb förändring erbjuder enorma 

möjligheter samtidigt som det ställer människan inför nya utmaningar. Rapporter som har 

kommit de senaste åren vittnar om att det demokratiska utrymmet minskar. Bland annat anges 

i en rapport publicerad i World Economic Forum (2017) att bara 4,5 % av världens befolkning 

(19 länder) lever i en fullvärdig demokrati, vilket är en tillbakagång från tidigare år. Svensk 

demokrati står dock starkt i internationell jämförelse. Ändå ska demokratin aldrig tas för givet 

då förändringar kan ske snabbt. Därför är det extremt viktigt att stärka och utveckla demokratin 

här hemma, men också verka för demokratisering i världen. Grunden i arbetet mot detta mål är 

att uppfostra medvetna, engagerade och aktiva samhällsmedborgare. 

 

Kritiskt tänkande är en grundläggande förutsättning för samhällsmedborgare för att kunna 

aktivt delta i och verka för demokratin. För att försäkra sig om demokratins välmående och 

fortlevnad måste nästa generation tränas i kritiskt tänkande. Skolan erbjuder en utmärkt 

plattform för detta. I Sverige är grundskolan obligatorisk, och de flesta elever går även vidare 

till gymnasiet. Utbildningen ska dessutom enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11, 2019, s. 6) och Läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11, 2019, s. 2), vara 

likvärdig i alla skolformer och överallt i landet där den anordnas. Detta talar för att alla elever 

över hela landet bör kunna ges en likvärdig chans att utveckla förmågan att tänka kritiskt. Och 

det ligger i skolans uppdrag att eleverna ska tränas i att tänka kritiskt vilket framgår av både 

läroplanerna (Lgr 11, 2019, Gy 11, 2019).  

 

Från läsåret 2012/13 till 2017/18 har antalet nyinvandrade elever i Sverige ökat stadigt 

(Skolverket, 2018). Antalet nyinvandrade elever under läsåret 2017/18 var 66 500 elever 

(identifierade utifrån första invandringsår, se Kapitel 2-Bakgrund och tidigare forskning). 

Styrdokumentet belyser att undervisningen ska utformas med hänsyn till elevernas 

förutsättningar och behov:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Lgr 11, 2019, s. 6) 

Nyanlända barn har annorlunda förutsättningar jämfört med sina klasskompisar. Deras 

bakgrund, tidigare erfarenheter och förkunskaper måste beaktas i skolan. Därför är det viktigt 

att undersöka hur skolan bemöter de här barnen och deras behov och styrkor. 

Utbildningssystemet i deras hemland kan ibland skilja sig markant från det svenska. Synen på 

kunskap, utbildningens innehåll och organisation samt arbetsformer, regler och normer är några 

exempel på områden där skillnaderna kan vara stora. Många nyanlända elever saknar dessutom 
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tidigare erfarenhet av demokrati, vilket motiverar varför just dessa elevers upplevelse av kritiskt 

tänkande i undervisningen är i fokus för denna studie. Att elevperspektivet valdes beror på att 

det är elever som är målgruppen för undervisningen och ska utveckla kritiskt tänkande. De ska 

ta till sig undervisningen och ingen annan än dem själva kan heller ge deras bild på saken. 

 

Denna studie motiveras också av att, mot den redan nämnda bakgrunden, är det värdefullt att 

undersöka tydligheten i undervisningen i kritiskt tänkande för nyanlända elever. Skolan ska 

vara tydlig gällande utbildningens mål och innehåll, arbetsformer och krav som ställs på elever 

och vårdnadshavare (Lgr 11, 2019, s. 6). 

 

Dessutom saknas studier med syfte att undersöka just dessa elevers erfarenhet av ämnet vilket 

är ett ytterligare argument för att studie av denna sort behövs.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen kring kritiskt tänkande i 

undervisningen med särskilt fokus på nyanlända elever. Specifikt ska begränsningar och 

möjligheter i undervisningen med koppling till elevernas bakgrund undersökas. Studiens 

frågeställningar är följande: 

 

• Vilka erfarenheter har nyanlända elever av kritiskt tänkande i undervisningen här i 

Sverige och från tidigare skolgång? 

• Vilka grundläggande skillnader i undervisningen av kritiskt tänkande har eleverna 

upplevt i jämförelsen mellan de två olika utbildningssystemen? 

• Vilken betydelse har elevernas bakgrund haft för utvecklandet av kritiskt tänkande ur 

deras perspektiv? 

Uppsatsens disposition  

Introduktionen följs av bakgrund och tidigare forskning. I teorikapitlet presenteras studiens 

teoretiska perspektiv och viktiga begrepp. Femte kapitlet handlar om arbetets metodologi och 

arbetssätt. Sjätte kapitlet består av resultat och analys och i det sjunde kapitlet presenteras en 

slutdiskussion. Därefter kommer referenser och uppsatsen avslutas med bilagor. 
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Bakgrund 
Vilka är nyanlända elever? Hur stor andel av elever i svenska skolan utgörs av nyanlända? 

Vilken mottagning får de här i Sverige och i mötet med skolan? Dessa frågor besvaras nedan. 

Därefter diskuteras begreppet kritiskt tänkande. 

Nyanlända elever 

Nyanlända elever är enligt skollagen de som är bosatta i Sverige efter att tidigare ha bott 

utomlands, och som börjat sin utbildning i Sverige efter ordinarie terminsstart av årskurs ett. 

Eleven räknas inte som nyanländ längre efter fyra års skolgång i Sverige (Skolverket, 2016). 

Under åren 2012–2016 har antalet nyanlända elever fördubblats i svenska skolan, från ca 40 

000 till 80 000 elever. Ökningen stannade upp hösten 2017 till följd av en mer restriktiv 

migrationspolitik. 

 

Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla andra elever när det gäller skolans 

kunskaps-, uppfostrande samt kompensatoriska uppdrag. Med skolans kompensatoriska 

uppdrag menas att hänsyn ska tas till elevernas enskilda behov och förutsättningar. Utöver det 

så omfattas nyanlända elever av specifika bestämmelser som syftar till att stärka deras 

möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i riktning mot utbildningens mål (Skolverket, 

2016). Bestämmelserna handlar om olika åtgärder för nyanlända elever, exempelvis 

förberedelseklass som fungerar som ett förberedande stadium innan övergången till vanliga 

klasser. En annan åtgärd är möjligheten till prioriterad timplan, vilket innebär att nyanlända 

elever i grundskolan kan få mer undervisning i svenska/ svenska som andraspråk jämfört med 

jämnåriga. Detta sker genom en omfördelning av undervisningstid som huvudmannen besluter 

om. Språkintroduktionen i gymnasieskolan är ytterligare en åtgärd för nyanlända elever, där 

eleverna utbildas med fokus på svenska språket. Syftet med denna är att underlätta för dessa 

elever i deras fortsatta studier (Skolverket, 2016). 

 

 

Det är betydligt svårare för nyanlända elever att klara skolan jämfört med övriga elever. Under 

våren 2019 var enbart 29 % av nyanlända elever som gick årskurs nio behöriga till ett 

internationellt gymnasieprogram, till skillnad från övriga elever där andelen behöriga elever var 

88 % enligt (Mörtlund, 2020). 

Kartläggning 

Senast två månader efter ankomsten till Sverige skall det ske en inledande bedömning av 

nyanlända elevers kunskaper. Den här bedömningen ligger till grund för placering i rätt årskurs 

och undervisningsgrupp, samt för planering av den fortsatta utbildningen. Till stöd för 

bedömningen av nyanlända elevers kunskaper har skolan Skolverkets kartläggningsmaterial. 

Det består av tre steg, men det är enbart steg ett och två som är obligatoriska för skolor att 

använda (Skolverket, 2021). 

 

 I steg ett är fokus på olika erfarenheter som nyanlända elever har med sig från tidigare skolgång 

samt vilka förväntningar de har på svenska skolan. Med erfarenheter menas bland annat vilka 

språk eleven kan, hur tidigare skolgång såg ut och vilka intressen eleven har. I steg två är fokus 
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på litteracitet och numeracitet. Litteracitet avser kartläggning av elevers erfarenheter av 

språkanvändning i olika sammanhang och för olika syften medan numeracitet avser 

kartläggning av elevernas matematiska tänkande när det gäller att lösa problem, motivera 

lösningar, föra resonemang och argumentera. Steg tre fokuserar på ämneskunskaper och tanken 

är att den genomförs av ämnesläraren (Skolverket, 2021).   

 

Enligt Skolinspektionens rapport (2017) om nyanlända elever så används 

kartläggningsmaterialet i hög utsträckning. Problemet är däremot att resultatet inte alltid sprids 

vidare och därför inte används i så hög utsträckning i den framtida undervisningen. Detta kan 

bero på att kartläggningen oftast sker i en mottagningsenhet som ansvarar för kartläggningen i 

kommunen, som i sin tur skickar skriftlig överlämning till skolorna. Undervisande lärare tar 

oftast inte del av resultatet enligt Skolinspektionens slutsatser. Skolinspektionen finner att steg 

tre som används för att ta reda på elevernas ämneskunskaper, som ska göras av ämneslärare, 

oftast inte heller sker. 

Kritiskt tänkande 

Kritiskt tänkande är en komplicerad företeelse med både generella och ämnesspecifika inslag 

som verkar ha varit svårt att fånga i en samstämmig definition inom vetenskapen (Larsson, 

2013). I stället namnges ofta förmågor som ingår i kritiskt tänkande. Även om det förekommer 

variationer i litteraturen när dessa förmågor definieras så finns det mycket gemensamt. Dessa 

färdigheter som utgör kritiskt tänkande är att kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera 

och ifrågasätta (Skolverket, 2016). Ibland har begreppet problemlösning likställts med kritiskt 

tänkande. Resonemanget kan vara att ovannämnda förmågor tros behövas för problemlösning. 

Det har också kommit nyare perspektiv där kreativitet och känslor inkluderas i kritiskt tänkande 

(Brodin, 2007).  

 

Det finns en samstämmighet inom vetenskapen om att kritiskt tänkande har sina rötter i antikens 

Grekland och naturfilosofi (Brodin, 2007). Den sanna världen och den upplevda världen är två 

skilda världar i naturfilosofi. Bilden att teorier i den upplevda världen skapades från 

observationer i den sanna världen etablerades. Kunskap uppfattades då inte som något statiskt 

som ensidigt skulle förmedlas från läraren till studenten utan ansågs uppnås via kritiska 

diskussioner. Detta kan enligt Brodin (2007) anses vara grunden för dagens syn på såväl kritiskt 

tänkande som vetenskap.   

 

Kritiskt tänkande i svenska skolan fick sitt genombrott efter andra världskriget då skolan insågs 

kunna spela en central roll för att förebygga och motverka antidemokratiska krafter (Fjellström, 

2004). I 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska 

skolväsendets utveckling betonades vikten av att uppfostra demokratiska medborgare med 

förmåga till kritiskt tänkande: 

 

Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste i sin tur bygga på fria 

personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor… Av medborgaren i ett 

folkstyrt samhälle bör man fordra ett kritiskt sinnelag, som ger motståndskraft mot andliga farsoter. 

Demokratin har ingen nytta av osjälvständiga massmänniskor. (SOU 1948:27, s. 3 och 4) 
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Kritiskt tänkande har varit närvarande i läroplaner sedan enhetsskolans införande. Utdraget 

nedan från Läroplan för grundskolan, Lgr 69, är ett exempel på detta: 

I ett demokratiskt samhälle, där man önskar lägga allt större ansvar på den enskilda människan, får 

intellektets skolning stor vikt. De kvaliteter, som särskilt bör hållas i sikte, är tankens klarhet och reda, 

förmågan att pröva kritiskt och självständigt och motstå tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och 

sammanfatta. (Lgr 69, 1969, s. 12 och 13) 

 

Nedan skildras kritiskt tänkandes förekomst i styrdokumentet, Lgr 11. Läroplan för 

gymnasieskolan har en snarlik formulering gällande detta.  

 

Skolans värdegrund, såsom styrdokumentet beskriver, rymmer kritiskt tänkande på följande 

sätt: 

Saklighet och allsidighet 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen 

av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och 

allsidig… (Lgr 11, 2019, s. 6) 

I skolans uppdrag ingår också kritiskt tänkande:  

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ…. (Lgr 11, 2019, s. 7) 

Bland skolans mål återfinns följande: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

… 

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper 

och etiska överväganden, …  

• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i 

skolan och i samhället. (Lgr 11, 2019, s. 11 och 12) 

 

När det kommer till kursplaner, och beskrivningen av varje ämnes syfte, framgår tydligt att 

samhällskunskap, är det ämne som har den bärande och centrala rollen i utvecklingen av kritiskt 

tänkande hos eleverna. Kritiskt tänkande är tydligt närvarande i punkt efter punkt i syftet för 

ämnet samhällskunskap, medan det för vissa ämnen endast är källkritik i ämnets syfte som 

direkt kan kopplas till kritiskt tänkande. 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras några vetenskapliga studier som berör kritiskt tänkande respektive 

nyanlända elever. Kritiskt tänkande är mer närvarande i internationell forskning än i svensk 

forskningskontext. De internationella studier som undersöker kritiskt tänkande i 

undervisningen är mest av kvantitativ karaktär.  

 

Studier med syfte att få en allmän bild av nyanlända elevers tidigare skolbakgrund har utförts 

tidigare. Dock saknas studier där elevers tidigare erfarenhet av kritiskt tänkande är i fokus. 

Studier som undersöker dessa elevers uppfattning av kritiskt tänkande, samt upplevelser av 

företeelsen i undervisningen i den svenska skolan, saknas. I den aktuella studien därför 

undersöks dessa elevers tidigare erfarenhet av kritiskt tänkande i undervisningen innan ankomst 

till Sverige samt upplevelser och erfarenheter av kritiskt tänkande i undervisningen i den 

svenska skolan. 

Forskning om kritiskt tänkande 

Tidigare forskning om kritiskt tänkande introduceras här med en studie som tittar närmare på 

begreppets innebörd och historiska utveckling. Brodins (2007) avhandling, Critical thinking in 

scholarship: meanings, conditions and development, har en teoretisk och filosofisk 

utgångspunkt och utforskar företeelsen vetenskapligt kritiskt tänkande med avseende på 

innebörd, villkor och utveckling. Hon menar att de traditionella perspektiven på vetenskapligt 

kritiskt tänkande, som lever kvar än idag, betraktar fenomenet som rationellt tänkande och 

oberoende av kontext. Detta står i kontrast till de nyare perspektiven som ser företeelsen som 

båda kontext- och individbunden även med andra förmågor, till exempel kreativitet och känslor, 

inkluderade (Brodins, 2007). 

 

Nedan redovisas studier som har undersökt kritiskt tänkande i undervisningen i svenska skolan. 

Tre av dessa studier försöker utvärdera undervisningens resultat i form av elevernas förmåga 

till kritiskt tänkande med syfte att kunna utveckla undervisningen, medan en studie har en annan 

ingång till ämnet och ägnar sig åt paradoxen mellan skolans värdeöverföringsuppdrag och 

uppmuntran till kritiskt tänkande. 

 

Larsson (2013), undersöker i sin avhandling, Kritiskt tänkande i grundskolans 

samhällskunskap: En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i 

samhällskunskap hos elever i årskurs 9, hur kritiskt tänkande i samhällskunskap manifesteras 

hos elever i grundskolan, hur och varför manifestationerna varierar samt möjligheter till 

utveckling av undervisningen med syfte att utveckla kritiska tänkandet hos elever. Resultatet 

visar att en mer komplex uppgift i kritiskt tänkande leder till ett mer komplext erfarande av 

uppgiften hos eleven, vilket erbjuder större möjligheter till utveckling av förmågor som krävs 

för kritiskt tänkande. Studien presenterar också förslag på möjliga förbättringar i 

undervisningen genom att ge eleverna möjlighet till det mest komplexa erfarandet av uppgifter 

i skolan och därmed till det mest komplexa manifesterade kritiska tänkandet. Uppgifternas 

utformning är viktig menar Larsson. Att använda texter och analyser med varierande kvaliteter 

i undervisningen, samtidigt som de kvalitetsskillnaderna synliggörs, är Larssons råd.   
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I sin licentiatavhandling, Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle. Medborgarkompetenser 

och didaktiska utmaningar, undersöker Jonasson Ring (2015) undervisning i samhällskunskap 

med avseende på de medborgarkompetenserna som kan främjas hos eleverna. I studien 

framkommer att lärarna som medverkade i studien hade en tydlig strategi som gick ut på att 

relatera fakta till elevernas personliga erfarenheter, vilket anses främja utvecklingen av kritiskt 

tänkande och medborgarkompetenser i allmänt. 

 

I studien, Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school 

Education Inquiry, som Nygren, Haglund, Samuelsson, Geijerstam & Prytz (2018) på Uppsala 

universitet utförde om kritiskt tänkande, kom de fram till nya resultat som utmanar de tidigare 

uppfattningarna om kritiskt tänkande. Resultaten visar att om man är bra på kritiskt tänkande 

inom ett ämne så behöver man inte per automatik vara bra på det i ett annat ämne, vilket utmanar 

den tidigare uppfattningen om att kritiskt tänkande är en generell förmåga. Ingen 

överföringseffekt av kritiskt tänkande mellan ämnena kunde märkas. I stället insåg man att 

kritiskt tänkande var tätt kopplat till ämnesspecifika kunskaper. Detta innebär att skolan måste 

börja med att ge eleverna gedigna ämneskunskaper för att kunna utveckla kritiskt tänkande 

(Nygren m.fl., 2018). Samtidigt menar man inte att ämneskunskaper i sig per automatik kan 

utveckla kritiskt tänkande, utan att eleverna behöver träna på att resonera kritiskt utifrån 

ämneskunskaperna för att nå goda resultat. Vidare menar de att källkritik har blivit vanligt att 

arbeta med i skolan, men kritiskt tänkande är mycket mer än källkritik. Kritiskt tänkande 

behöver därför definieras tydligt i kursplanen och för eleverna. 

 

Wyndhamn (2013) undersöker i sin avhandling, Tänka fritt, tänka rätt, det spänningsfält som 

uppstår mellan skolans värdeöverföringsuppdrag och uppdraget att uppmuntra och utveckla 

kritiskt tänkande hos elever. Studien som utgår från etnografisk metod bygger på observationer 

på gymnasieskolor och intervjuer med lärare. Wyndhamn kommer fram till att elever inte ges 

utrymme att ifrågasätta värdegrunden, läraren eller skolan. Kritik får i stället riktas utåt, mot 

världen utanför skolan vilket även legitimerar lärarens maktposition. 

Forskning om nyanlända elever 

Forskning om nyanlända elever i Sverige är ett ganska nytt men snabbt växande forskningsfält. 

Fokus i forskningen har varit på mötet mellan den nyanlända eleven och skolan i Sverige (Folke, 

2019). En av de som har utfört flera studier och som flitigt används som referens inom området 

är Nihad Bunar. Han har dels gjort en kartläggning av kunskapsläget gällande nyanlända elever, 

men har även utvecklat och bidragit med nya kunskaper när det gäller bland annat mottagande, 

inkludering och lärande för dessa elever.  

 

Bunar (2010) beskriver i sin forskningsöversikt, Nyanlända och lärande: En forskningsöversikt 

om nyanlända elever i den svenska skolan, kunskapsläget när det gäller nyanlända elevers 

utbildning med fokus på grundskolan vid den aktuella tidpunkten. Arbetet uppfördes på 

uppdrag av Vetenskapsrådet och Skolverket 2010, och dess syfte var att kartlägga 

kunskapsläget kring nyanlända elever i Sverige, oavsett invandringsskälet. Vidare skulle man 

identifiera kunskapsluckor när det gäller forskningen om dessa elever. Han uppmärksammar 
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även några internationella studier som berör nyanlända elever. Slutsatsen var att kunskaperna 

kring nyanlända elever var ytterst begränsade. Han kommer fram till att det är tre perspektiv 

som forskning om nyanlända elever i Sverige utgår ifrån. Det första handlar om samspelet 

mellan svenskar och invandrare och hur identitetsprocesser bland invandrarbarnen ser ut. Här 

diskuteras även andra infallsvinklar som integration, diskriminering och gränsdragningar. 

Andra perspektivet fokuserar på betydelsen av mottagningsprocessen. Bunar (2010) lyfter upp 

betydelsen av en trygg och bra start i det nya landet. Tredje Perspektivet, som är mest utforskat 

inom området, fokuserar på språkinlärningen och betydelsen av att använda modersmålet i 

skolarbetet. Vidare menar Bunar (2010) att fler internationella jämförelsestudier kan även bidra 

med nya kunskaper. 

Utbildningssystemet i mellanöstern 

I en studie av Mahrous och Ahmed (2010), A Cross-Cultural Investigation of Students’ 

Perceptions of the Effectiveness of Pedagogical Tools: The Middle East, the United Kingdom, 

and the United States, beskrivs den pedagogiska miljön i mellanöstern. De menar att 

undervisningen i offentliga skolor tenderar att använda sig av föreläsningsorienterade lektioner. 

Det läggs stor vikt vid att memorera fakta och inte vid att reflektera eller resonera. Inte heller 

arbetar eleverna med, och tillämpar, olika begrepp i praktiken genom att diskutera i grupper. 

Bedömningen sker nästan enbart på prov och särskilda examinationer. 

 

Även i Bouakaz och Bunars (2015) studie, Diagnos: Nyanländ, lärande och läridentiteter i en 

skola för nyanlända, konstateras att undervisningen i mellanöstern kan skilja sig åt mellan 

länder i detta område, men att det finns också likheter som bottnar i samma historia, kultur och 

språk. Vidare framgår det att läraren i Syrien betraktades som auktoritet och inget utrymme 

fanns för att ifrågasätta varken statens styrdokument eller lärarens enskilda planering, allt var 

givet i förväg. Några företeelser var nya för nyanlända elever i Sverige som bland annat kritiskt 

tänkande. Bestämda normer var rådande i skolan och arbetet med att utveckla elevers kritiska 

tänkande saknades. De intervjuade eleverna menade att avsaknaden av kritiskt tänkande var 

som ett sätt att upprätthålla disciplin i klassen och skolan (Bouakazs och Bunar, 2015). 

Bakgrundens betydelse för nyanlända elevers inlärning 

Olika studier har utförts de senaste åren med syfte att ta reda på bakgrundens betydelse för 

inlärningen för nyanlända elever, både i specifika ämnen och generellt. Fokus i Bouakaz och 

Bunars (2015) studie om nyanlända elever var bland annat på dessa elevers mottagande, lärande 

och inkludering. Nyanlända elever som deltog i studien hade varit olika länge i Sverige vid 

studiens genomförande, dock längst sex månader. Eleverna trivdes i skolan och kände hopp 

inför framtiden, men samtidigt var de djupt oroade över förväntningar och krav som svenska 

skolan skulle ställa på dem.  

 

Bouakaz och Bunar (2015), menar att eleverna formas under sin skolgång och skapar så kallade 

elev- och läridentiteter vilket går ut på en uppfattning som eleverna har om hur en elev ska vara 

och hur lärandet går till. Enligt dem är det viktigt att lärarna har kunskap om elevers tidigare 

skolerfarenheter, rutiner och inlärningsstrategier, och att även den informationen bör ingå i 

kartläggningen av elevers tidigare kunskaper. Anledningen att andra aspekter utöver det 

ämnesmässiga också ska betraktas som värdefulla är att de har en stark koppling till elev- och 
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läridentiteterna samt den uppfattning eleverna har om skolan (Bouakazs och Bunar, 2015). En 

skola som utgår från en djup förståelse om nyanlända elevers skolbakgrund ger eleven 

möjligheten att använda tidigare förkunskaper och överföra dem från ett sammanhang till ett 

annat (Bouakazs och Bunar, 2015). 

 

Ett exempel på hur bakgrunden kan påverka inlärningen och prestationen framkommer av 

Huitfeldts (2015) studie, Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, 

som beskriver hur nyanlända elevers bakgrund kan påverka deras delaktighet och resultat i 

ämnet idrott och hälsa. Det är betydligt fler nyanlända elever som inte når målen i ämnet jämfört 

med elever med svensk bakgrund. Familjens ekonomi, tidigare skolgång och språksvårigheter 

är några exempel på faktorer som kan påverka dessa elevers motivation och delaktighet i 

skolämnet. Studien genomfördes med sex ungdomar i åldrarna 17-19 på gymnasieskolans 

introduktionsprogram. Bristande kunskaper i vissa idrottsformer och saknad av erfarenhet av 

organiserad idrottsutövning och idrottsundervisning gör att nyanlända elever känner sig 

obekväma när de vistas i idrottslokalerna, omklädningsrummen eller vid utövning av obekanta 

aktiviteter (Huitfeldt, 2015). Tidigare uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt 

spelar också en stor roll menar Huitfeldt. Han betonar vikten av att förtydliga ämnets syfte och 

mål samt att göra eleverna medvetna om vad som förväntas av dem. Vidare menar han att 

undervisningen måste utgå från elevernas erfarenheter och att de måste känna sig bekväma i 

utövandet för att öka delaktighet och motivation även för andra idrottsaktiviteter utanför skolan. 

Det krävs därför en medvetenhet om vilka hinder nyanlända elever kan stöta på i idrottsämnet 

för att kunna bemöta dem. 

 

Samtidigt finns det forskare som betonar vikten av att inte generalisera när det kommer till 

dessa elevers bakgrund. I stället ska man se dessa som individer med skilda erfarenheter, 

kunskaper och förutsättningar. I sin avhandling, “Här i Sverige måste man gå i skolan för att 

få respekt”, Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning, 

följer Sharif (2017) en grupp irakiska ungdomar som går på introduktionsprogrammet. Syftet 

med avhandlingen är att ta reda på hur ungdomarnas sociala, språkliga och tidigare 

utbildningserfarenheter påverkar deras studieambitioner. Sharif tittade närmare på familjens 

tidigare erfarenheter samt deras sociala ställning i hemlandet för att få bättre förståelse för 

ungdomarnas nuvarande erfarenheter i Sverige, något som räknas som ett särskilt bidrag i denna 

studie. En av slutsatserna som avhandlingen presenterar är att dessa elever blir bemötta som 

homogen grupp i mötet med svenska skolan, till exempel “nyanlända”. Något som av 

ungdomarna uppfattades som ett osynliggörande av deras skilda erfarenheter och 

språktillgångar. Vidare uppfattar ungdomarna i denna studie att svenska skolan inte tar vara på 

deras tidigare kunskaper. 

Flerspråkighet i skolan 

Språkinlärning har varit det område som har studerats mest inom forskning om nyanlända 

elever. Flerspråkighet framkommer i flera studier som resurs för inlärning av ett nytt språk. 

Studierna visar dock på bristande kunskaper om flerspråkighet bland lärarna.  
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Burner och Carlsen (2019) undersöker i sin studie, Teacher qualifications, perceptions and 

practices concerning multilingualism at a school for newly arrived students in Norway, hur 

lärarnas kvalifikationer, metoder och uppfattningar kring flerspråkighet ser ut. Studien 

genomfördes på en gymnasieskola för nyanlända elever i Norge. Studien kommer fram till att 

lärarna har en grundläggande kunskap om hur flerspråkighet kan utnyttjas i skolan, men 

misslyckas att tillämpa det i undervisningen. Att exempelvis engelsklärare betraktar elevernas 

tendens till att blanda ihop engelska och norska, till följd av likheterna mellan språken, som 

problematisk tyder på brist på flerspråkig pedagogik samt bristande kunskaper när det gäller 

förhållandet mellan andra- och tredjespråkinlärning. Resultatet står i kontrast till den höga 

medvetenheten och kunskaperna om flerspråkighet som lärarna själva uttryckte i denna studie. 

Trots att studien är liten och att resultatet inte kan generaliseras menar Burner & Carlsen (2019) 

att den ändå kan användas som exempel på lärarnas uppfattningar och praxis. 

 

I studien ”Welcome to Sweden…”: Newly Arrived Students’ Experiences of Pedagogical and 

Social Provision in Introductory and Regular Classes, av Axelsson och Nilsson (2013), 

undersöktes tre olika stora kommuner med fokus på nyanlända elever i årskurs åtta och nio. Ett 

av resultaten är att nyanlända elever främst har svårt med ämnesspecifika begrepp och inte med 

ämnena i sig. Utöver det så är det även vardagliga uttryck som kan vara problematiska, då 

läraren kanske tar det för givet att dessa elever kan uttrycken. Ämneslärare har enligt studien 

varken förståelse eller beredskap kring vilka språkliga stödinsatser dessa elever har behov av. 

Ett annat resultat är att användningen av förstaspråket som stöd i inlärning av det andra språket 

(svenska) är nästan helt frånvarande i ordinarie klasser. Med andra ord använder man inte 

flerspråkighet som resurs, något som även framgår av Burner och Carlsens (2019) studie. En 

generell slutsats av denna studie är att till skillnad från förberedelseklass, där dessa elever får 

mycket stöttning men lite utmaning, så präglas miljön i en ordinarie klass av mycket utmaning 

men bristande stöttning. 
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Teori 
I denna studie används teorin om den dolda läroplanen för analys. Den dolda läroplanen har 

varit närvarande i alla tider och alla skolformer men i olika grader och skepnader beroende på 

tid och kontext. Vilken grupp de drabbade tillhör ändras också över tid. Att deltagarna i denna 

studie har en tidigare skolbakgrund i ett annat skolsystem kan påverka deras möjligheter att 

utveckla sitt kritiska tänkande och de riskerar missgynnas både i skolan och allmänt i samhället 

till följd av detta. För att kunna svara på forskningsfrågorna, ansågs därför den dolda läroplanen 

vara högst relevant. 

Den dolda läroplanen 

Den dolda läroplanen är ett begrepp som har varit känt i över hundra år. Det som gjorde att 

begreppet blev känt i vida kretsar var dock Philip Jacksons bok, Life in Classrooms, där han 

lade fram sina observationer som ägde rum i några amerikanska klassrum på 1960 talet (Broady, 

2007). Under sina observationer märkte han att mycket av det som lärs ut till eleverna är annat 

än ämneskunskaper. Eleverna tränades exempelvis i att vänta, ständigt blir avbrutna och att 

arbeta med uppgifter som inte intresserade dem. Dessa oskrivna krav kallas för den dolda 

läroplanen. 

 

I Europa introducerades den dolda läroplanen i slutet av 1970 talet. Man gjorde 

observationsundersökningar i några danska skolklasser, och uppmärksammade olika krav som 

klassrumssituationer ställde på eleverna (Broady, 2007). Kraven var bland annat att kunna 

arbeta individuellt, att vara uppmärksam, att kunna vänta och att underordna sig lärarens 

osynliga auktoritet. 

 

Donald Broady var en av de som introducerade den dolda läroplanen i Sverige. Detta genom 

en publikation i KRUT (Kritisk Utbildningstidskrift), den kritiskt granskande tidskriften för 

skolans verksamhet 1980 (Broady, 2007). Broady var en skollärare på grundskolan som tyckte 

att mycket som hände i skolan saknade samhällsvetenskapliga förklaringar. Både inom 

lärarutbildningen och skolans värld bortsåg man från att analysera intressen och mekanismer 

som kunde ligga bakom framväxten av läroplaner. I stället valde man att se styrdokumentet som 

en helig skrift. Viljan att förstå varför skolan ser ut som det gör var drivkraften för honom och 

andra på tidskriften KRUT när de tillägnade sig begreppet den dolda läroplanen. 

 

Problemet med dessa oskrivna krav i skolan är inte dess existens, menar Broady (2007). 

Problemet är att de är dolda både för elever och för lärare. Ett exempel som Broady tar upp är 

grammatikundervisningen, där fokus läggs på vilka metoder och strategier som ska användas i 

denna undervisning. Man lägger däremot inte stor vikt vid att fundera över vilken funktion 

grammatikundervisningen har. Han menar att det brukar vara samma elever som klarar 

respektive inte klarar sig i de olika årskurserna, vilket kan relateras till vissa elevers fortsatta 

behov av mognad när det gäller sådana abstrakta kunskaper. Det som blir resultatet enligt 

honom är att vissa barn lär sig att de inte kan lära sig grammatik och att de därför misslyckas, 

medan andra gynnas både språkmässigt och socialt. De som lyckas får känslan av att de duger 

och kan. Den här fostrande eller socialiserande funktionen som grammatikundervisningen kan 
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innebära diskuteras inte. Man fokuserar enbart på marginella funktioner för 

grammatikundervisningen. 

 

Vissa barn har dock lättare än andra att se dessa oskrivna krav beroende på familjebakgrund. 

Till följd av detta bekräftas vissa och utvecklas medan andra begränsas. Konsekvensen av den 

dolda läroplanen är en tidig sortering av eleverna i olika kategorier. De som tillhör medelklassen 

har större möjligheter att klara sig inom skolsystemet och få bättre jobb senare i livet, medan 

arbetarklassens barn slås ut tidigt. Därför kallar Broady den dolda läroplanen för en 

sorteringsapparat.  

 

Att den dolda läroplanen blev dold beror på den progressivistiska pedagogiken (Broady, 2007). 

Eleven skulle i och med progressivismen vara i fokus och undervisningen skulle utgå från 

elevernas erfarenheter. Avsikten var att eleverna skulle vara mer delaktiga snarare än bara 

mottagare av undervisningen. Trots detta fann man att klassrumssituationer fortfarande ställde 

krav på eleverna att underkasta sig lärarens auktoritet. Tidigare var det inte dolt att skolan hade 

ett fostrande uppdrag, menar Broady (2007).   

Den dolda läroplanens betydelse 

I syfte att öka kunskapen kring den dolda läroplanen, och betydelsen den har haft för den 

politiska skoldebatten, intervjuades Gunilla Granath, skoldebattör och tidigare KRUT-

medarbetare, av KRUT. Hon intervjuades trettio år efter att Broady hade skrivit om det för första 

gången, för att se om den dolda läroplanen lever kvar i dagens skola (Höglund & Wigerfelt, 

2007). 

 

Granath menar att skolsystemet i sig har den sorterande funktionen. Barn som saknar ett 

kulturellt kapital har svårt att ta sig genom skolsystemet, jämfört med medelklassens barn som 

har en begreppsapparat som ger dem de förutsättningar som behövs för att lyckas (Höglund & 

Wigerfelt, 2007). 

 

Vidare menar hon att dagens arbetarklass finns i storstädernas förorter där det råder stor 

hopplöshet bland ungdomarna. I jämförelse med den dolda läroplanens krav då och nu menar 

hon att om det innan var viktigt med att vänta så är det rent motsatsen idag. Det som krävs idag 

är att ta initiativet och att hela tiden komma med nya idéer. Lärarens auktoritet har tagit andra 

former genom att inte köra över eleverna, trots att det är läraren som bestämmer. Att arbeta 

individuellt och att samarbete betraktas som fusk har idag ersatts av projekt och grupparbeten 

(Höglund & Wigerfelt, 2007). 

 

När det gäller den dolda läroplanen och idealbilden som eleverna formas efter i skolan idag 

menar hon att det i stor utsträckning handlar om kritiskt tänkande och autonoma individer. Som 

elev ska man idag kunna stå upp för sina åsikter och vara självständig. Hon menar att skolan 

däremot har blivit en tyckokrati som en konsekvens av kunskapssökande på egen hand och 

enskilt arbete. Skolan borde lära eleverna att se orsakssamband i stället för att vara individuella 

tyckare. Vidare menar hon att lärarna i dagens pedagogik förvandlas till någon slags 

serviceinrättning, där lärarens uppgift blir att ge instruktioner och dela ut böcker. Att utmana 
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eleverna hinner lärarna tyvärr inte med enligt henne (Höglund & Wigerfelt, 2007). 
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Metod 
Detta kapitel presenterar studiens metodologi och tillvägagångsätt samt urval och 

begränsningar. Olika val motiveras och studiens tillförlitlighet diskuteras.   

Studiens metodologiska ramverk 

Studien är en kvalitativ undersökning där den samlade data utgörs av talade ord som 

registrerades under muntliga intervjuer och sedan i analysprocessen förvandlades till skriftliga 

ord. Metoden har bedömts uppfylla studiens syfte bäst. Fokus i kvalitativa studier är på 

upplevelser, åsikter eller erfarenheter bland studiens deltagare (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

denna studie var målet att ta del av deltagarnas upplevelser och erfarenheter därför passade den 

kvalitativa forskningsmetoden bäst. Det insamlade materialet tolkades sedan med hjälp av både 

teorin och de gemensamma mönster som visade sig.  

Urval och avgränsningar 

I urval av deltagare i undersökningen valdes fem ungdomar över 15 år gamla som räknas eller 

har räknats som nyanlända elever. Andra kriterier i urvalet bestod av att ungdomarna ska ha 

gått i skolan i Sverige i minst ett par år och även har haft en skolgång i sitt hemland eller i ett 

annat land innan flytten till Sverige.  

 

Kravet på 15-årsgränsen ställdes av två skäl. Det ena var att det kan vara svårare för yngre barn 

att reflektera över frågor av sådan karaktär som tas upp i studien. Det andra skälet var att det 

skulle förenkla arbetet i och med att samtycke från vårdnadshavare inte skulle behövas.  

 

Valet av ungdomar som är nyanlända eller har varit det var självklart med tanke på studiens 

syfte. Eftersom deltagares erfarenheter kring undervisning i den svenska skolan jämfört med 

undervisning i hemlandet eller i ett annat land var efterfrågad valdes just de elever som har gått 

i skolan här i minst ett par år och även har gått i skolan i ett annat land innan de flyttat hit.  

 

Utöver ovanstående kriterier skulle intervjupersonerna kunna kommunicera på svenska, 

eftersom intervjuerna skulle ske på svenska. Det är möjligt att deltagare enklare skulle kunna 

dela med sig av sina erfarenheter om de hade fått chansen att kommunicera på sitt modersmål, 

vilket man bör ta hänsyn till i analys av resultat. Författarna upplevde dock inga 

kommunikationssvårigheter under intervjuerna. Det har också funnits ett önskemål om att ha 

deltagare från både könen. Detta för att erfarenheterna kan skilja sig mellan olika 

könstillhörigheter.  

 

Samtliga deltagare i studien har sitt ursprung i Mellanöstern. Nyanlända från Mellanöstern har 

utgjort en stor del av invandringen till Sverige mellan 2013 och 2018 enligt 

Statistikmyndigheten SCB (2021). Dessutom finns det många likheter mellan de ländernas 

skolsystem. Studien kan därför vara mer representativ för nyanlända elever från mellanöstern. 

Samtidigt skulle en studie med syfte att undersöka erfarenheter av nyanlända elever med 

ursprung från olika världsdelar också vara intressant.    

 



15 

 

Första kontakten med deltagare skedde via så kallade studiehandledare på modersmålet för 

nyanlända elever. Enligt Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2016) har en elev i behov av 

studiehandledning på sitt modersmål rätt att få det. Studiehandledningen kan ges av en 

flerspråkig lärare, annan personal eller en lärare tillsammans med en studiehandledare som kan 

elevens modersmål. Tanken är att den nyanlända eleven, med hjälp av studiehandledaren, ska 

kunna ta till sig ämneskunskaper trotts språkbarriären. Här ombads tre studiehandledare att 

agera mellanhand och skicka förfrågan om medverkan i studien till sina tidigare elever. Att de 

inte jobbade längre med de eventuella deltagarna var positivt då deltagare i studien inte skulle 

känna sig i en beroendeställning och därmed känna press att tacka ja. De som visade intresse 

kontaktades senare av författarna som tillförsett dem med information, skickade förfrågan igen 

och slutligen bokade tid och intervjuade dem.   

 

I urval av intervjufrågor lades fokus på kritiskt tänkande i undervisningen men även andra 

frågor designades för att få en bild av elevernas bakgrund, den allmänna uppfattningen om 

undervisningen och egna styrkor och utmaningar i skolan. Anledningen att man har valt att 

ställa frågor av allmän karaktär var att få hjälp att kunna sätta de uttalade erfarenheterna och 

uppfattningarna i en kontext. När det gäller kritiskt tänkande har vanliga tillämpningar av 

kritiskt tänkande i skolan valts som frågeobjekt. För att bedöma vad som är vanliga 

tillämpningar av kritiskt tänkande i skolan användes både styrdokumentet och författarnas 

erfarenheter. En förekommande tillämpning som återfinns på många ställen i både läroplanen 

för grundskolan och gymnasiet (Lgr 11, 2019, Gy 11, 2019) är källkritik. En annan är 

konsekvensanalys och en tredje är granskning av samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Därför 

undersökte man deltagarnas upplevelse om de typerna av uppgifter.   

Datainsamlingsmetod  

Digitala intervjuer med deltagare var studiens metod för datainsamling. Det fanns dock ett 

undantag; en deltagare som önskade fysiskt möte i stället för digitalt. Målet var att ta del av 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter kring kritiskt tänkande i undervisningen. Enskilda 

intervjuer bedömdes att passa bäst som tillvägagångssätt. Intervjuerna var kring en timme 

långa. I två fall blev intervjuerna kortare, kring en halv timme. Internetbaserade intervjuer med 

visuell kontakt (webbkamera) har samma fördelar som intervjuer ansikte mot ansikte och är 

mer resurseffektiva (Denscombe, 2016). Den rådande situationen med Coronapandemin har 

också talat för digitala intervjuer. Dataregistrering under intervjuerna gjordes via inspelningar 

och anteckningar.  

 

Intervjuerna var strukturerade där man utgick från förutbestämda frågor (se bilaga C). Dock 

lämnades utrymme för dem som intervjuades att ganska fritt kunna reflektera över 

undervisningen i den svenska skolan och i hemlandets skola, både allmänt och när det gäller 

kritiskt tänkande i undervisningen. Att strukturerade intervjuer med uttänkta frågor valdes 

berodde på att kritiskt tänkande är ett svårt ämne enligt författarnas bedömning. Därför valde 

man att dela upp ämnet med hjälp av olika frågor och konkretisera mer. Man ville dessutom 

uppmuntra deltagare till samtal. Det fanns alltså en rädsla att samtalet blir för kort med få frågor. 

Frågorna var ganska många och i vissa fall specifika men för det mesta ändå av en öppen 

karaktär. Frågorna var uppdelade i några delar där följande efterfrågades: 
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• Intervjupersonernas bakgrund 

 

• Jämförelse mellan den svenska skolan och hemlandets/annat lands skola i allmänt 

 

• Utmaningar och styrkor som deltagare upplevt i svenska skolan  

 

• Deltagares uppfattning av kritiskt tänkande 

 

• Deltagares erfarenhet av tillämpningen av kritiskt tänkande i den svenska skolan 

 

• Deltagares erfarenhet av tillämpningen av kritiskt tänkande i skolan innan flytten till 

Sverige 

 

• Jämförelse mellan den svenska skolan och den tidigare skolan gällande kritiskt tänkande 

i undervisningen. 

 

• Önskemål om förändringar i undervisningen här i Sverige och i hemlandet/annat land 

gällande kritiskt tänkande. 

 

• Önskemål om förändringar i undervisningen i allmänt här i Sverige.  

 

Utöver ovanstående fick deltagare möjlighet att ta upp det de ville och tyckte var viktigt. 

 

Var och en av författarna intervjuade två till tre deltagare. Den främsta anledningen till att både 

författarna inte deltog vid intervjuerna var att de unga deltagarna skulle känna sig bekväma. 

Det hade annars funnits en risk att intervjupersonen hade känt sig utsatt om hen hade intervjuats 

av två vuxna samtidigt. Detta har såklart även bidragit till effektivitet i arbetet. Nackdelen med 

detta är att man inte kan veta om resultatet hade kunnat vara annorlunda om alla hade intervjuats 

av en och samma person. Även om intervjufrågorna var samma kan intervjuarens sätt, 

ansiktsuttryck och mimik, kroppsspråk samt röst och ton påverka utgången. Å andra sidan kan 

detta tala för tillförlitligheten i resultatet om man ser samma mönster i svaren trots att olika 

deltagare inte intervjuades av en och samma person.   

Analysmetod 

Efter att intervjuerna hade gjorts transkriberades intervjumaterialet. Enligt praxis ska man 

skydda den oersättliga ursprungliga data i en kvalitativ forskning (Denscombe, 2016). Därför 

gjordes i denna studie två kopior av intervjumaterialet och även transkriberingen. Under 

analysprocessen användes en av dessa kopior.  

 

Man lyssnade på intervjuerna många gånger samt gick genom texten flera gånger. Sedan 

började arbetet med kodning och kategorisering. Kategorisering är nödvändigt för att kunna 
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navigera sig fram och tillbaka i datamaterialet (Denscombe, 2016). I val av kategorier utgick 

man delvis från intervjufrågorna och delvis från deltagarnas svar. Då började studiens resultat 

ta form. En del av intervjumaterialet som också var intressant fick tas bort. Detta eftersom det 

inte rörde kritiskt tänkande och inte kunde tjäna studiens syfte. 

 

En nackdel med att gå från talade ord till skriftliga ord är att intervjumaterialet förlorar en del 

av sin innebörd vid utskriften eftersom betoning, intonation och uttal inte fångas (Denscombe, 

2016). 

 

Metoden som användes i analysprocessen var innehållsanalys. En tolkning och bearbetning 

gjordes främst med hjälp av teorin om den dolda läroplanen. Analysen var av abduktiv karaktär. 

Abduktion är en filosofisk term för forskningsmetoden där man kombinerar induktion och 

deduktion. Förståelsen har successivt växt fram genom att röra sig mellan teori och empiri. Det 

var en dynamisk och tidskrävande process.  

Etiska aspekter 

Enligt Forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002) ställs huvudsakligen fyra krav på 

forskningsetik inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt område. Dessa fyra är krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Alla deltagare i studien har informerats 

om undersökningens syfte och form. De har dessutom fått information om att deras deltagande 

är frivilligt och att de har rätt att, när som helst fram tills att studien är publicerad, dra sig ur 

utan att behöva ange orsak. I informationsbladet (se bilaga A) fick deltagare kontaktuppgifter 

till författarna och handledaren som de har kunnat vända sig till vid frågor eller för att få mer 

information. Deltagare i undersökningen har fyllt i en samtyckesblankett (se bilaga B). Alla 

deltagare är anonyma och fiktiva namn har använts i bearbetning, analys och eventuell 

publikation av insamlade data. Även namn på platser har bytts ut. Vissa detaljer som bedömdes 

kunna göra deltagarna identifierbara togs bort från materialet. Exempel på sådan information 

är namn på skola och föräldrarnas sysselsättning. Vissa deltagare kommer från länder som styrs 

av diktaturer. Författarna var medvetna om att vissa uttalanden även utomlands kan ha negativa 

konsekvenser för personen bakom uttalandet. Därför hanterades materialet med störst 

noggrannhet.   

Tillförlitlighet och validitet 

Tillförlitlighet handlar om stabilitet i forskningsinstrumentet vilket betyder att samma resultat 

förväntas uppnås om studien skulle upprepas på samma oförändrade studieobjekt (Bergström 

& Boréus, 2012). Ett konsekvent forskningsinstrument har hög tillförlitlighet vilket är önskvärt. 

Detta är dock svårt att säkerställa i en kvalitativ studie. Intervjuerna är kontextbundna. Bland 

intervjufrågorna fanns det både öppna och specifika frågor. En av studiens osäkerheter är att 

man inte kan utesluta att missuppfattningar eller misstolkningar har förekommit. Ungdomarna 

i studien kan ha missuppfattat någon fråga eller deras svar kan ha misstolkats av författarna. 

Under intervjuerna har man försökt med hjälp av följdfrågor både få ett mer utvecklat svar och 

även minska risken för missförstånd. Missförstånd är dock en oskiljbar del av mänsklig 

kommunikation och det får man ta hänsyn till. Det mesta av materialet lyssnade både författarna 



18 

 

på flera gånger tillsammans speciellt om svårigheter uppstod med att höra något ord eller tolka 

något. 

 

Som tidigare nämnt gjordes intervjuerna på svenska. Deltagarna har bott olika långt i Sverige 

och deras språkfärdigheter i svenska varierar. Detta kan innebära en risk för att någon deltagare 

inte hade samma möjlighet att dela med sig av alla sina tankar.  

 

En annan osäkerhetsfaktor som upplevs är att man förlitar sig på deltagarnas minne av tidigare 

skolgång. Det har gått minst ett par år sedan de har flyttat till Sverige och det är sannolikt att 

de har svagt minne av åtminstone detaljer i undervisningen. Samtidigt finns det en gemensam 

bild som berättas av de här ungdomarna som stärker pålitligheten i informationen. 

 

Något viktigt är medvetenheten om forskarens subjektivitet och ett försök, om ens möjligt, att 

åsidosätta sina övertygelser och antaganden (Denscombe, 2016). Detta har varit särskilt viktigt 

i denna studie eftersom både författarna har sitt ursprung i mellanöstern. Därför har det hela 

tiden funnits en medvetenhet kring detta och att man bär med sig sin egen verklighet. 

Författarna har försökt att distansera sig från sina eventuella övertygelser och antaganden under 

arbetet och gått in med nyfikenhet och vilja att ta del av erfarenheter som berättades av 

deltagarna. Trots likheter i bakgrund har det funnits skilda uppfattningar och antaganden i 

ämnet mellan författarna vilket har varit en stor fördel med tanke på objektivitetsönskemålet. 

 

I den aktuella studien finns det likheter mellan deltagarnas bakgrund som gör att vissa 

uppfattningar delas av de alla. Samtidigt kan det finnas upplevelser som inte delas av alla 

deltagare. Även om studien är liten och det är svårt att generalisera slutsatserna kan man påstå 

att det är mycket sannolikt att fler i gruppen nyanlända elever, speciellt de med liknande 

bakgrund delar samma uppfattningar som deltagare i denna studie. Dessutom kan man stärka 

studiens resultat med hjälp av tidigare forskning. 

 

Validitet handlar om att man som forskare undersöker det man säger sig att undersöka 

(Bergström & Boréus, 2012). Det är viktig att veta vad man vill undersöka, samt vad man med 

hjälp av forskningsfrågorna vill besvara. När det kommer till validiteten tjänar 

tillvägagångssättet studiens syfte. En kvalitativ studie med ganska långa intervjuer med 

deltagare försöker fånga deras bild av undervisningen i kritiskt tänkande. Val av frågor gjordes 

också i linje med syftet och frågeställningar.   
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Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Innehållet i intervjuerna samt analysen 

förmedlas uppdelat i olika kategorier; deltagarnas bakgrund, utbildningssystem och 

kunskapssyn, upplevelser och erfarenheter av kritiskt tänkande i undervisningen, egna 

uppfattningar av kritiskt tänkande och önskemål och bakgrundens betydelse för utvecklingen 

av kritiskt tänkande.  

 

I detta har författarna bestämt att, i fortsättningen, benämna skolan i deltagarnas hemland eller 

i ett annat land i mellanöstern där dessa elever har gått i skolan innan flytten till Sverige, som 

skolan i mellanöstern. Detta är dock inget försök till en generalisering även om det finns mycket 

gemensamt bland områdets länder avseende kultur, historia, styre och skolsystem. Valet har 

gjorts av praktiska skäl, dvs. för att göra det enklare. 

Deltagarnas bakgrund 

Studiens samtliga fem deltagare har sitt ursprung i mellanöstern. Tre deltagare är 

gymnasieelever medan en av dem går sista året på grundskolan och en har tagit studenten för 

ett år sedan och jobbar nu. De har bott olika länge i Sverige och alla har börjat gå i skolan här 

strax efter ankomsten. Skolbakgrunden skiljer sig mellan olika deltagare både avseende längd 

och skolform. Två av fem deltagare är tjejer och de tre resterande är killar. En av de fem 

deltagarna är ensamkommande medan de andra har flyttat hit med sina familjer. Deltagarnas 

namn har i studien bytts ut för att skydda deras identitet. Nedan anges var och en av deltagarnas 

bakgrund. En sammanställning kan ses i tabell 1. 

Mikael 

Mikael är en ensamkommande kille som vid tidpunkten för intervjun anger att han snart fyller 

18 år. Han har bott i Sverige i fem-sex år. Ungefär lika länge har han gått i skolan här. Nu läser 

han andra året på tekniklinjen på gymnasiet. Han kommer ursprungligen från Afghanistan men 

är uppvuxen i Iran där han har gått tre år i en privatskola.  

Elias 

Elias är en 16-årig kille från Iran som har flyttat hit med sin familj. Han går första året på 

gymnasiet och läser samhällsvetenskapliga programmet. Här har han bott i ett år och sju-åtta 

månader och gått i skolan i ett och ett halvt läsår. Innan dess har han gått sju-åtta år i skolan, 

främst i Iran men också två år, vid åtta- och nioårsåldern, i Tyskland. Skolorna i Iran där han 

har gått var privata medan det i Tyskland och Sverige har varit kommunala skolor. I intervjun 

anger han att båda hans föräldrar är högutbildade (forskare).   

Sara 

Sara är en tjej som flyttat hit från Afghanistan för tre år sedan i sin familjs sällskap. Ett par 

månader senare började hon gå i skolan här. Nu är hon 18 år gammal och läser 

introduktionsprogrammet på gymnasiet. I Afghanistan har hon gått i skolan i sju år varav några 

år i privat- och några år i statlig skola. 

Daniel 

Daniel är en 19-årig kille som flyttade till Sverige med sin familj år 2015. Han kommer från 

Syrien och gick i skolan där i ca sex år. Han gick även i skolan i Egypten och Libanon i ca ett 



20 

 

och ett halvt år, men han menar att utbildningen under den korta perioden var mycket dålig, så 

man kan knappt räkna med den. Han gick alltid på statliga skolor förutom i Libanon, där gick 

han i privatskola under väldigt kort tid innan han flyttade till Sverige. I Sverige gick han i skolan 

i ungefär fyra år, och tog studenten i somras efter att ha gått på naturvetenskapsprogrammet. 

Han menar att det har gått några år och att han inte kommer ihåg alla detaljer av sin tidigare 

skolgång. Trots detta är det ändå vissa saker som han är säker på och vill dela med sig av här. 

Maria 

Maria är en 17-årig tjej som flyttade till Sverige med sin familj år 2016. Hon kommer från 

Syrien och gick i skolan där i ungefär sex och ett halvt år. Skolgången skedde inte under 

normala omständigheter då kriget började när hon gick i årskurs tre, och efter det hade staten 

inte längre kontroll över hennes skola. Det var brist på böcker och lärare. Outbildade lärare fick 

undervisa dem i alla ämnen: 

Jag vet inte hur den vanliga skolan är, utan när jag växte upp då började kriget och liksom jag upplevde bara 

den här situationen av skolan. Jag tror inte att jag kan jämföra [de olika skolorna] för då är det orättvist.  

Efter ankomsten till Sverige gick hon i förberedelseklassen i cirka en termin och därefter blev 

hon placerad i årskurs fem. Nu går hon i årskurs nio och väntar på att komma in på 

naturvetenskapliga programmet.  

 

Tabell 1. Deltagarnas bakgrund 

Bakgrund Mikael Elias Sara Daniel Maria 
Ålder 17 (nästan 18) 

år 
16 år 18 år 19 år 17 år 

Kön man man kvinna man kvinna 

Ursprungsland Iran-
Afghanistan 

Iran Afghanistan Syrien Syrien 

Ensamkomma-
nde 

Ja Nej Nej Nej Nej 

Antal år i 
Sverige 

5-6 år 1 år och 7-8 
månader 

3 år 6 år 5 år 

Har gått i 
skolan i Sverige 

5-6 år 1,5 läsår  3 år 4 år 5 år 

Nuvarande 
sysselsättning  

gymnasieelev gymnasieelev gymnasieelev Tog studenten 
och jobbar 

Grundskoleelev 
(9) 

Utbildnings- 
program 

Teknik Samhällsveten-
skap 

Introduktions-
programmet 

Naturvetensk-
ap 

            _ 

Tidigare 
skolbakgrund 

     

Längd 3 år 7-8 år 7 år 7,5 år 6-7 år 

Land/Länder Iran Iran/Tyskland Afghanistan Syrien/Egypten
/Libanon  

Syrien 

Skolform Privat Privat/ 
kommunal 

Privat/vanlig 
(statlig) 

Kommunal/ 
privat 

Statlig/Självs-
tyrd skola 
(under kriget) 

Utbildningssystem och kunskapssyn 

Deltagarnas beskrivningar under intervjun visar en bild av utbildningssystemet och 

kunskapssynen i de olika skolorna ur deras perspektiv. Alla deltagare menar att skillnaderna 
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mellan skolorna i Sverige och ursprungsländerna är större än likheterna. Nedan sammanfattas 

och analyseras dessa erfarenheter.  

 

I Tabell 2 presenteras kännetecken på svenska skolan och skolan i mellanöstern med 

utgångspunkt i medverkarnas upplevelser som framkommit under intervjuerna.  

För att bedöma om skolsystemet är auktoritärt eller demokratiskt var elevernas rättigheter den 

avgörande faktorn där kriterierna var följande; 

• hur eleverna bemöts och behandlas i skolan både som individer och kollektiv, 

• hur delaktiga eleverna är i undervisningen men även allmänt i skolans verksamhet, 

• hur situationen med yttrandefrihet ser ut i skolan, och 

• hur stort utrymme eleverna får i skolan för kritik och ifrågasättande. 

 

Tabell 2. Skolans kännetecken 

Kategori Det som kännetecknar skolan i 

Mellanöstern  Sverige 

Skolsystem Auktoritärt   Demokratiskt 

Kunskapssyn Fokus på fakta  Djupare förståelse, 
bearbetning och tillämpning av 
kunskap 

Värden som 
förmedlas 

Propaganda  Demokratiska värden 

Lärarrollen/ 
undervisningen 

Ensidig kunskapsförmedling  Pedagogisk handledning 

 

Fakta 

Majoriteten av studiens deltagare anger att fokus i utbildningen i deras ursprungsländer var på 

fakta och utantillkunskaper. I Sverige däremot upplever de att målet är att uppnå djupare 

förståelse samt kunna använda kunskaperna. Detta uttrycks av studiens medverkande på 

följande sätt. 

Mikael: 

Man skulle bara memorera allt som all information i boken och liksom bara skriva ner det på papper. Det 

enda jag kommer ihåg alltså. Det var bara att memorera grejer och liksom skriva ner dem på papper sen på 

provet. Men här är lite mer…Man måste uppfatta saken och man måste liksom verkligen veta vad det 

handlar om… och kunna saken. 
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Elias som menar att även högskoleprovet enbart utgörs av frågor om fakta i hans hemland 

förklarar: 

Eleven i Iran, skulle jag säga, ska inte tänka, han ska bara lära sig om fakta. Fakta är jätteviktig i Iran…Men 

här är det viktigt att tänka och resonera och komma till slutsats…[där] alltså det finns inga, inga frågor som 

säger hmm…vad tänker du eller vilka ska man välja. 

 

Elias redogörelse visar att elever i Iran inte betraktas som autonoma individer som har rätt till 

den fria tanken. De brukar, som det framkommer här, matas med information från läraren utan 

att få värdera, bearbeta och ifrågasätta informationen. De får inte heller diskutera och utbyta 

åsikter. Konsekvensen kan bli att färdigheter som ingår i kritiskt tänkande inte får något 

utvecklingsutrymme. 

 

Daniel: 

Själva principen i vårt hemland Syrien, i Egypten eller Libanon går ut på att kunna saker…utan att resonera 

så mycket eller att förstå själva orsaken till det, så försöker man kunna massa information…massa 

kunskaper…Här så handlar det mycket mer, speciellt när man börjar gymnasiet sen, så börjar handla mer 

att resonera sig…att kunna se olika perspektiv för en sak och sen ska ge olika åsikter.  

 

Maria:  

Här jobbar man mer med såna saker (kritiskt tänkande). I Syrien gäller det bara om fakta… 

…Såklart här [i Sverige] man måste göra det mer djupt, man analyserar ännu djupare och så. Liksom i Syrien 

man säger det bara rakt fram men här liksom man måste tänka, man måste fördjupa sig. 

 

Undervisningsstilen 

Undervisningen i mellanöstern var en ensidig förmedling av kunskaper från läraren till 

eleverna. Utbildningen, enligt deltagarnas beskrivningar, var central- och detaljstyrd med en 

snabb takt och större press på eleverna.  

 

Mikael ser friheten som största skillnaden mellan svenska skolan och skolan i Iran: 

Det finns mycket mera frihet i skolan här jämfört med där och dit innan…alltså man känner ingen exakt 

press och man känner att man får hjälp från lärarna om man behöver någonting, extra hjälp på något ämne 

eller på något, ja, prov kanske. 

 

När det kommer till kritiskt tänkande och särskilt granskning av samhällsfrågor menar Mikael 

att det inte fanns utrymme för elever att uttrycka sina åsikter i skolan i Iran;  

Det var kanske inte på samma sätt, att man fick liksom tänka själv och hitta själv. Utan det var mest…Det 

var läraren som var rätt liksom… Ja, de berättar hur det är, och då skulle du memorera… man ska inte lära 

sig själv [där] utan man ska bara lära sig från läraren. Vad läraren kan och vad han säger liksom är rätt. 
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Vidare upplever han att det inte fanns något kritiskt tänkande i skolan i Iran, utan läraren satt 

på den enda sanningen som skulle förmedlas till eleverna. I Sverige däremot, enligt hans 

uppfattning, är lärarna objektiva och neutrala; 

Här får inte lärarna ha ett perspektiv för att de ska lära ut alla perspektiv inte bara en och vara objektiv, 

liksom att de har ingen sida liksom, men…och det är själva eleverna som bestämmer hur de tycker och 

tänker. 

 

Daniel menar att i hemlandet lär sig eleverna att lita på de som har kunskaper och inte ifrågasätta 

dem. Han upplever att det är en del av deras makt och att eleverna lär sig att tro på det som 

sägs; 

Det är ett system att man ska lära sig och lita på de som har mer kunskaper där, man kan inte ifrågasätta det 

de har att säga. Det är en del av deras makt. Så som barn lär man sig att inte ifrågasätta utan bara tro på det.  

Han nämner också att det är väldigt strukturerat och uppstyrt i Syrien vad eleven ska kunna och 

inga diskussioner tillåts kring detta. 

 

Alla deltagare i denna studie vittnade om lärarnas auktoritära ledarstil under deras tidigare 

skolgång. Elever lär sig i skolan att vara lydiga och inte kritisera eller ifrågasätta skolpersonal 

eller det innehåll som förmedlas.  

Ämnenas värde och status 

Tre av fem deltagare antyder att matematik och naturvetenskapliga ämnen hade större plats i 

deras tidigare utbildning jämfört med andra ämnen. Kunskapsnivån i dessa ämnen var också 

högre i deras hemländer enligt dem. Elias menar att innehållet i dessa ämnen i årskurs sju och 

åtta i Iran motsvarar innehållet i årskurs nio här, och att takten var snabbare där. Därför var 

Matematik det lättaste ämnet för honom här, och No var också lätt. Han hade 

ämneskunskaperna med sig vilket möjliggjorde för honom att i stället fokusera på att lära sig 

ämnesbegreppen på svenska. 

 

Daniel menar att nyanlända elever som kommer från Syrien därför har mer kunskaper i dessa 

ämnen jämfört med jämnåriga i Sverige;  

…Ämnen som matte och kemi och sånt hade man nästan enklare för och man förstod vad de ville. För man 

som yngre i Syrien gick igenom samma saker som man går igenom här när man är lite äldre. Så man typ 

känner igen informationen.   

 

Att vissa ämnen värderades högre i den tidigare skolan kan sätta spår och eleverna riskerar 

därför undervärdera vissa ämnen eller arbetssätt när de kommer hit. Exempelvis att träna kritiskt 

tänkande, som lyste med sin frånvaro under deras tidigare skolgång, uppfattas kanske inte som 

riktig kunskap. Å andra sidan tränas problemlösningsförmågan särskilt i matematik vilket har 

hög status i skolan i mellanöstern. Detta talar för att dessa elever, i viss mån och i 

ämnesrelaterade sammanhang, trots allt kan ha tränat dessa förmågor. 
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Värden som förmedlas 

Elias upplever att kritiskt tänkande saknas i iranska skolan och i stället finns det mycket 

propaganda, speciellt av religiös karaktär. Han upplever att många som kommer från Iran, även 

om de inte är regimanhängare eller regimvänliga, saknar kritiskt tänkande och har påverkats av 

propaganda. Han säger också att han inte kan påstå att han inte har påverkats alls av detta själv, 

men inte lika mycket i alla fall.   

 

Linde (2012) menar att skolan i både diktaturstater och nyligen självständiga stater kan helt ha 

en politiskt fostrande funktion. Detta uppenbaras i ovanstående uttalande. Diktaturer 

upprätthåller och reproducerar den auktoritära samhällsordningen med hjälp av skolsystemet. 

Skolan agerar alltså som statens förlängda arm. 

 

Deltagarnas beskrivningar visar att den tidigare skolbakgrunden, som har format dessa elever, 

står i skarp kontrast till utbildningssystemet här. Vissa företeelser som kritiskt tänkande har inte 

bara varit frånvarande utan ibland till och med oönskade i deras tidigare skolbakgrund. Detta 

kan i sin tur orsaka svårigheter och missuppfattningar här i arbetet med kritiskt tänkande och i 

allmänhet. Till följd av detta uppstår en dold läroplan, vilket gör att varken läraren eller eleven 

är medvetna om att det finns bakomliggande och osynliga aspekter som kan hindra elevers 

lärande. 

Upplevelser och erfarenheter av kritiskt tänkande i undervisningen 

Här sammanfattas och analyseras deltagarnas upplevelser och erfarenheter av kritiskt tänkande 

i undervisningen i Sverige och mellanöstern. Samtliga deltagare upplever att till skillnad från 

deras tidigare bakgrund är kritiskt tänkande närvarande och vanligt förekommande i 

undervisningen här i Sverige, även om variationer förekommer mellan olika nivåer och ämnen.  

 

Mikael upplever att kritiskt tänkande inte är så framträdande under hans gymnasiestudier. Detta 

kan, enligt honom, bero på att han läser en teknisk linje. Lärarna är dock alltid öppna för att 

elever kommer med frågor eller öppnar en diskussion, och han upplever att det finns stor frihet 

att utrycka sina åsikter. Gymnasieskolan där han går nu är ganska liten enligt honom. Alla 

känner sig trygga i gruppen och kan säga vad de tycker och tänker.  

 

Till skillnad från Mikael tycker både Elias och Daniel att kritiskt tänkande har varit mer 

framträdande under deras gymnasiestudier. Elias tror att detta beror på att han går den 

samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet. Daniel, som har samma upplevelse som Elias, har 

dock gått naturvetenskapliga linjen på gymnasiet.  

 

Att Mikael, som läser en teknisk linje på gymnasiet, upplever att kritiskt tänkande har varit 

mindre närvarande under hans gymnasiestudier kan bero på att de teoretiska ämnena särskilt de 

samhällsvetenskapliga ämnenena har en central roll i utvecklingen av kritiskt tänkande hos 

elever och de tekniska linjerna präglas mindre av dessa ämnen. En annan förklaring kan vara 
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att kritiskt tänkande kan byta skepnad inom de tekniska linjerna och därför bli mindre synligt 

för eleverna. 

 

Källkritik 

Källkritik är välbekant för alla deltagare som menar att de ofta har jobbat med källkritik i 

svenska skolan. Däremot har de flesta ingen erfarenhet av detta från sin tidigare skolgång. Typer 

av uppgifter i källkritik som medverkande i studien minns från sin skoltid i Sverige och ger 

exempel på delas upp enligt följande; 

 

• att redogöra och resonera kring källor i sina skolarbeten, och 

• att analysera informationen för att bedöma dess tillförlitlighet.  

 

Elias ger ett exempel på andra typen av uppgifter som nämndes ovan: 

I Sverige har vi arbetat med källkritik om propaganda och krigspropaganda av andra världskriget och första 

världskriget. Ja, också källkritik om normala saker [andra ämnen än krigspropaganda] så vi fick en text och 

vi skulle källkritisera det, till exempel hur och varför har man skrivit den? Vilket syfte har den här texten 

och så vidare. 

 

Daniel menar att det inte fanns utrymme för källkritik och kritiskt tänkande i allmänt i 

undervisningen i Syrien: 

Själva det där med kritik och källkritik och varifrån informationen kommer, det där är också nytt när man 

kommer till Sverige för våra system bygger på att man ska lära sig fakta som man inte får 

diskutera…speciellt att det är…diktatursystemet där nere...och sen så blir det bara uppbyggt på det sättet 

politiskt... men även på utbildningarna. Själva barnen ska inte diskutera, ska inte ifrågasätta allt. 

 

Majoriteten av deltagare i studien upplever att det var en utmaning att jobba med källkritik i 

början när de kom hit. Detta menar de beror på att källkritik i sig och arbetsformerna var nya 

för dem. Enligt Elias hade han fått vissa kunskaper om källkritik från familjen. Trots detta var 

det svårt i början här i Sverige eftersom det var nytt för honom att arbeta systematiskt med 

källkritik. Han tyckte att det var tråkigt och gillade inte riktigt att jobba med det. Sara som också 

upplevde att jobba med källkritik var svårt från början, förklarar dock: ”men jag är inte så duktig 

i skolan så för mig är allting svårt”. Det har dock gått bra menar hon. 

 

Mikael upplevde dock inga svårigheter, inte ens i början: 

Nej, det var inte så komplicerat. Det var bara att hitta fakta och man ska…det finns olika punkter hur man 

ska alltså, hur man ska vara källkritisk. Om man följer, så länge man följer de punkterna, så det är ingenting. 

Ja, bara liksom hitta [information] på internet och liksom kolla om de stämmer med de här punkterna som 

man har fått och de punkterna kan vara trovärdighet, andrahandskälla eller förstahandskälla till exempel, 

eller när är den uppdaterad eller när är den skriven. Men det var inte så komplicerat det. Jag tror inte det var 

svårt så där. 
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Intervjuaren frågar då om textförfattarens bakomliggande intressen var en av punkterna. Mikael 

svarar följande: 

Ja, vi har jobbat med det. Det finns alltid en vink…Vinkel på olika källor beroende på vad…vad är intressen. 

Så källor kan vara vinklade åt något håll, ja. 

Punktlistan Mikael nämner kan tänkas bidra till tydlighet och struktur vilket kan göra det 

enklare att jobba med dessa skolarbeten. 

Konsekvensanalys och värdering av olika val 

Alla deltagare har ganska mycket erfarenhet av konsekvensanalys under sin skolgång i Sverige, 

uppger de. I hemlandet däremot hade de ingen erfarenhet av det. En deltagare menar dock att 

sådana uppgifter kanske kan förekomma i högre årskurser än vad han själv gick där. Trots detta 

menar de flesta att det var intressant att arbeta med konsekvensanalys. Samtidigt lyfter de upp 

olika utmaningar i arbetet med sådana uppgifter. Exempel på uppgifter i konsekvensanalys från 

skolgången i Sverige från olika ämnen lyfts upp av de flesta deltagare. Dessa exempel har 

kategoriserats med avseende på typen av uppgift; 

 

• att utföra konsekvensanalys, och 

• att utvärdera och jämföra olika konsekvensanalyser. 

 

Mikael minns arbetet med konsekvensanalys mest från ämnena svenska, engelska och 

samhällskunskap. I teknikämnena jobbar de också med analys och konsekvensanalys, men det 

finns skillnader där menar han. Han förtydligar med hjälp av ett exempel. Inom de förstnämnda 

ämnena undersöker de kort- och långsiktiga konsekvenser på miljö, individ och samhället 

menar han. I teknikämnena jobbar de en del med olika materialval där de gör liknande analyser. 

De tar hänsyn till miljöpåverkan av olika val där också. Annars handlar det om vilket material 

som är billigare, vilket håller längre, vad priset för slutprodukten blir och vilken marknad 

produkten kommer att ha. 

 

Elias ger ett exempel: 

Ja, till exempel en gång hade vi en uppgift om sockerskatt om man ska ha sockerskatt eller inte. Man får 

fakta, man måste skriva fakta om det och sen komma till slutsats. Det [den här typen av uppgifter] hade vi 

många, många gånger. 

 

Saras exempel illustrerar den andra kategorin av uppgifter: 

Till exempel att vi läser två texter och båda texter handlar om samma ämne. Och man ska välja en, men det 

finns olika… olika typer av analyser och man ska… man får själv välja vilken som är… vilken text som är 

bäst och så läser man och så får man välja… Sen får man säga, varför har man valt det här. 

 

Studiens deltagare har skilda åsikter gällande hur det har varit att jobba med konsekvensanalys 

i skolan här. För Mikael och Maria fanns det inga svårigheter, enligt dem, vilket Mikael 

uttrycker: 
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Det är bara att kunna tänka fritt och tänka mer tvåsidigt alltså…Vi har ju ett uttryck… det är bara våran 

klass, det är ingen annan [som har uttrycket]. Vi säger ”god eyes”. Alltså gudens öga typ. Vi ska se det 

från…uppifrån, alltså vi ska se allt med en gång, hur påverkar det allting och hur händer den?  

Vidare menar han att man ibland kan vara subjektiv och utgå från sitt tyckande beroende på 

vilket ämne det gäller: 

Till exempel om det är produkt så kan man välja liksom vad man själv tycker, men om det är politisk grej 

eller typ så då måste man resonera varför man tycker så och hur har man kommit fram till det och så massa 

förklaring, förklaring, förklaring. 

Att detta har varit ganska nytt för honom upplever han inte som problem. I stället menar han att 

det har varit spännande:  

Jag tycker det är mer spännande att lära sig nya grejer i stället för att bara upprepa saker som man redan kan 

eller man redan har gjort. 

 

För Elias är skrivandet, som är en del av dessa uppgifter, det svåra. Han är tacksam att han fick 

en till två månader att förbereda sig inför sina studier här (förberedelseklass). Trots detta är det 

fortfarande svårt för honom att skriva texter, menar han. Enligt honom tar skrivandet dubbelt 

så lång tid som jämnåriga elever med svensk bakgrund.  

 

Sara menar att det först var svårt att jobba med dessa uppgifter men man får mycket hjälp av 

läraren som underlättar. ”Annars [utan lärarens hjälp] så kunde jag i alla fall inte göra någonting 

själv.” 

 

Hur svårt detta är att arbeta med beror enligt Daniel på vilka uppgifter det handlar om. Däremot 

upplever han det inte särskilt svårt när det gäller att jämföra olika saker samt argumentera för 

olika perspektiv.  

 

Granskning av samhällsfrågor 

Nästan alla deltagare upplever att diskussioner kring samhällsfrågor har varit väldigt 

närvarande i undervisningen här i Sverige och då mest i ämnena samhällskunskap och svenska. 

Det har både förekommit i samband med planerade lektioner och i annat sammanhang, dvs. 

även på initiativ av elever. Rasism är ett återkommande diskussionstema bland exempel som 

studiens medverkande anger. Typer av uppgifter som har identifierats i de angivna exemplen 

kan kategoriseras enligt följande; 

 

• att utbyta åsikter i form av diskussioner, och 

• att reflektera kring en frågeställning först efter genomgång och diskussion. 

 

Endast en deltagare, Mikael, gav exempel som hör till den sist nämnda kategorin. Enligt honom 

har de speciellt diskuterat miljöfrågor, jämställdhet, invandring och kriminalitet som han menar 

är ”hot spot på alla skolor just nu”. Lärarna brukade då ha en genomgång först: 

Och den genomgången var inte så här att lärare kommer berätta allting till oss utan han visar en Powerpoint 

eller någonting av ett… statistik eller på något sånt. Kanske statistiken på den globala…målet eller vad det 

var det heter, ja… och sen skulle vi diskutera om det, kolla på olika filmer och sen skulle vi, sen när alla 
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hade liksom diskuterat vanligt och liksom sagt vad de ha tyckt och, för läraren ställer massa frågor medans 

håller på lektionen, och efter det ska man liksom göra en uppgift. Man får en uppgift liksom. Till exempel 

en retorisk fråga eller typ någon mening att liksom tänka på, eller…skriva om och kolla på alla de här 

perspektiven som man ska fokusera på just den lektionen. 

Det har också kommit upp frågor som han hade närmare erfarenhet av. Ett exempel på detta är 

när kvinnors rättigheter i olika länder diskuterats: 

Och då frågar, ja, läraren mig liksom det, för att jag var ifrån…ja, Iran då och Iran är en diktatur 

liksom…ganska stängt land så. Ja, han ville liksom se från mitt perspektiv; vad tycker du? Hur var det där 

…och typ såna frågor. 

 

Elias menar att den här typen av frågor är de viktigaste i samhällsvetenskapliga programmet 

som han läser nu och därför präglas alla ämnen av dessa: 

… Så vi har pratat om rasismen jättemånga gånger. Vi har pratat om extremismen. Nu pratar vi i engelska 

som är lite konstigt därför att det är en annan sak, men därför att jag läser samhälle, blir alla dem [alla ämnen] 

påverkade av det. Där diskuterar vi barnäktenskap. Det är vad jag kommer ihåg, men det fanns där 100% 

med [i undervisningen i olika ämnen]. [I] ekonomi hade vi många gånger hur man ska ha samhället. Ska 

man ha det demokratiskt, socialistiskt eller liberalt och så. 

För Elias är det konstigt att ha diskussioner kring samhällsfrågor som barnäktenskap i ämnet 

engelska vilket kan relateras till den gamla bilden av ämnet engelska som han har med sig från 

hemlandet.  

 

Mikael och Maria upplever inga begränsningar i samband med dessa tillfällen då de har jobbat 

med granskning av samhällsfrågor i Sverige. De menar att man fritt kan utrycka sina åsikter 

här. Sara och Daniel menar att man inte får kränka andra under diskussioner, och det är den 

enda begränsningen de har upplevt. Elias berättar dock: 

Som begränsningar är… det är ju läraren att han eller hon kan begränsa individen, om vi kan prata om det 

nu eller nej. [Att läraren kan säga:] vi har inte tid eller, eller, eller. Det är ju begränsningen och naturligtvis 

finns det alltid någonting i hjärnan som man vill säga men säger till sig själv, att man inte ska säga. 

Möjligheter [vid dessa tillfällen] var att man [å andra sidan] kan säga vad man vill, man har ju lite, inte lite, 

men mycket frihet att säga sin åsikt och diskutera på ett demokratiskt sätt.  

När intervjuaren undrar om begränsningen han nämnde handlar om självcensur svarar Elias: 

Det och ibland tänker man ju också [att] jag har kanske inte så mycket kunskap om det [diskussionsämnet]. 

Kanske är det fel [det jag tänker] eller ja, kanske det man tänker säga är lite konstigt att säga eller det är 

kanske för extremt. Det finns ju många saker. 

Då frågar intervjuaren vad detta kan bero på. Elias svar är:  

Jag skulle säga mest i början och nu fortfarande är jag lite osäker på min svenska och då har man ju… man 

är lite rädd att säga någonting att uppfattas svårt. Jag vet också att jag vet fortfarande inte så mycket om 

svenska kulturen och vad man ska säga och vad man inte kan säga eller så. Så jag försöker alltid att förhålla 

mig lite. Det är också svårt. Det beror igen på svenska språket, att jag kanske säger någonting och det 

uppfattas eller tolkas på ett helt annat sätt. Så jag försöker mest att prata inte så svårt, att prata lätt typ. 

Begränsningar som han upplever delas av författarna i två kategorier; 

 

• den yttre begränsningen, och 

• den inre begränsningen.  
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Till de yttre begränsningarna hör tidsbristen till. Läraren kan begränsa möjligheten att diskutera 

för det är hen som bedömer om ämnet är viktigt och får diskuteras och om det finns tid för det. 

Den inre begränsningen innebär att han sätter gränser för sig själv. Detta beror på en osäkerhet 

om egna kunskaper gällande svenska språket, svenska kulturen och det ämne som diskuteras. 

Känslan av att han har otillräckliga kunskaper om språket, samhället, normer och ibland även 

diskussionsämnet verkar begränsa Elias möjligheter att delta i diskussioner. Detta visar på 

vikten av att känna till samhällsnormer och sociala koder för att kunna på samma villkor delta 

i undervisningen. Och i skolans uppdrag ingår att förmedla dessa kunskaper:  

… Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 

samhället behöver. (Lgr 11, 2019, s. 7) 

Okunskap kan också uppstå från lärarnas sida då de kan vara omedvetna om dessa 

begränsningar hos elever. Konsekvensen kan bli att dessa elever missgynnas.  

 

Sara uppger att om de öppnar en viktig diskussion under lektioner i samhällskunskap får de 

fortsätta med det även om annat står på planeringen. Det finns alltså ett stort utrymme för 

diskussioner kring samhällsfrågor i samhällskunskap. Att diskutera om samhällsfrågor är ”kul” 

tycker hon. Det är bra att ta del av andras åsikter och så är det lättare när man är många säger 

hon. Hon tillägger att de har en bra lärare. Saras positiva uppfattning av sin lärare kan ha haft 

betydelse för hennes upplevelse av undervisningen. Även här, precis som i Elias fall, är läraren 

som bestämmer om ämnet är viktigt och kan diskuteras vilket tydliggör lärarens makt och 

auktoritet. Lärarens auktoritet kan dock vara osynligt för både eleverna och läraren själv. 

 

Mikael tycker att diskussioner om samhällsfrågor är nyttiga: 

Ja, det gör att elever idag lär sig och de kommer ut snart, i ganska nära framtid och liksom samhället kommer 

att liksom få en förändring när nästa generation kommer liksom och det ändrar sig hela tiden. 

 

Maria är den enda deltagaren som har erfarenhet av diskussioner kring samhällsfrågor i skolan 

i hemlandet:  

Faktiskt en gång ja. Vi gjorde det i sexan tror jag. Då började den här utvandringen därifrån [från Syrien]. 

Och då gjorde vi en debatt i klassen om det var bra eller dåligt att fly från landet…Vi var två lag och jag var 

ensam i laget faktiskt för jag var den enda som tyckte att det var ok att fly därifrån om man inte hittar de här 

rättigheterna man behöver. Och alla andra tyckte nej, vi ska stanna här i vårt land. 

Marias erfarenhet av detta tillfälle är att det inte fanns några begränsningar och att man kunde 

uttrycka sina åsikter då staten inte längre hade kontroll över skolan där hon bodde. Vidare menar 

hon att det var det enda tillfället de arbetade på detta sätt, och att de annars inte har haft kritiskt 

tänkande i undervisningen i Syrien. 

 

Sara upplever att ”man kan säga vad man vill” i skolan i Sverige, medan det i Afghanistan fanns 

det många begränsningar. Man får vara försiktig där och anpassa sig till samhället menar hon:  

Ja och så fick man begränsa det man säger. Man fick inte säga sina åsikter och man fick tänka om och säga 

det som man får säga för att man inte fick säga vad man ville. Och det var svårt tycker jag där i hemlandet.  
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När intervjuaren undrar vilka konsekvenser det kunde få om en elev hade sagt något man inte 

fick säga, svarar hon; 

…då kommer de, framför allt läraren kommer säga att…De kommer tänka illa. Jag vet inte riktigt…för det 

har inte hänt så ofta att man säger det som man inte får. 

Vidare menar hon att vad som, i hennes hemland, sägs formellt är en sak men i praktiken är det 

annat som gäller. Vissa saker undervisas men får ändå inte praktiseras. ”Jag menar att de säger 

att du får, men de menar inte det, men här [i Sverige] är det bra.” Hon upprepar det i följande 

mening som avslutas med ett leende. ”…de säger att man kan men de menar inte att man ska.” 

 

Detta kan tolkas så att det i hennes ursprungsland finns en retorik om att kritiskt tänkande ska 

finnas i skolan, men verkligheten är annat. Det kan vara så att det inte finns några ambitioner 

från beslutsfattares sida heller för att realisera dessa mål, även om det skulle stå skrivet i 

styrdokumentet. Men även om ambitionen skulle finnas på riktigt så är det möjligt att det inte 

hade nått hela vägen till klassrummet. Visst kan förändringar och reformer ske, men dessa 

reformer som beslutas om kan ta lång tid att realiseras i skolans praktik eftersom de gamla 

normerna och värderingarna sitter kvar. 

 

Sammanfattningsvis pekar studiens data på att dessa elever kan vara omedvetna om mål, 

innehåll och kunskapskrav i skolan i Sverige samt sakna förutsättningar som behövs för att 

kunna ta del av en likvärdig utbildning. Det kan finnas en omedvetenhet både från elevernas 

och lärarnas sida om de begränsningarna dessa elever har (utöver språket) vilket missgynnar 

eleverna båda på kort och lång sikt. Det har också framkommit att vissa aspekter av 

undervisning kan ha varit dolda för studiens deltagare under deras tidigare skolgång. Det 

innebär att den dolda läroplanen finns i båda skolsystemen, men i olika former och olika grad. 

 

Egna uppfattningar av kritiskt tänkande 

Begreppet kritiskt tänkande var totalt främmande för två av deltagarna i studien. Men när 

intervjuaren definierade begreppet och senare när källkritik, konsekvensanalys och granskning 

av samhällsfrågor kom på tal kunde de minnas att de hade jobbat med dessa uppgifter ganska 

mycket i svenska skolan. Utifrån deltagarnas uttalanden märks det att de är mest bekanta med 

källkritik. Författarna, med utgångspunkt i intervjumaterialet, kategoriserar deltagarnas 

egenuppfattning av kritiskt tänkande enligt följande; 

• ingen uppfattning, 

• åsikt, och 

• källkritik 

Alla deltagare önskar att de kunde ha haft utrymme för kritiskt tänkande i sitt hemland också. 

Elias tror att hans hemland skulle utvecklas i en bättre riktning om man hade tillåtit mer kritiskt 

tänkande. I Sverige upplever han att det ibland kan bli för mycket med kritiskt tänkande i 

undervisningen. Han ser en risk med att dessa frågor behandlas slentrianmässigt utan att tänka 

efter ordentligt. 
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Mikael uttalar sig på följande sätt om tydligheten i undervisningen i kritiskt tänkande: 

…jag kunde fatta vad läraren menar liksom, vad är det han vill ha från mig. Och det var ju mina åsikter 

liksom. Det fanns inga rätt eller fel. Jag skulle bara…säga vad jag har för perspektiv, eller ja, vilken sida jag 

väljer och varför, resonera efter olika punkter till exempel miljö. 

Mikael menar att det hade varit ”lite lättare” om man här i Sverige inte var tvungen att utgå så 

strikt från fakta vid alla frågor; 

…fakta finns överallt. Fakta är bara, det här är min åsikt då, fakta är bara ett perspektiv från en person. Och 

den faktan som kommer från en person beror på hur den personen är formad; hans barndom, hans samhälle, 

var har han vuxit upp, vad har han varit med om i sitt liv. Så jag tycker fakta är själva personen. Du själv är 

en fakta. Du behöver ingen…någon annans fakta för att säga det här liksom. Men, säkert det hjälper för att 

om jag själv inte har varit till exempel med om någonting. Att jag är en kille, men jag har aldrig varit nån 

tjej så kanske kan det vara bra och liksom se det på ett annat perspektiv från ett tjejperspektiv, liksom till 

exempel.  

Uttalanden ovan av Mikael påminner om Granaths (2007) redogörelse om den dolda läroplanen 

i dagens skola där tyckande jämställs med kritiskt tänkande. Det finns alltså en risk att man 

missuppfattar kritiskt tänkande och tror att det enbart handlar om åsikter utan vetenskaplig 

grund.  

 

Sara skulle vilja ha det mer som Sverige i sitt hemland också: 

Det som man säger där till exempel, det är inte din åsikt och det är inte det som du tänker. Det är kanske till 

exempel någon annans och det är någonting som de säger att i samhället det som man säger, den ska 

stämma...  jag skulle [vilja] ändra det, att man måste säga det man vill i mitt hemland. Man måste [i 

nuvarande situation i Afghanistan] tänka om. Man måste först planera det man vill säga, och man ska inte 

säga någonting som man inte får [säga]. Men det är inte bra tycker jag och om jag skulle få ändra skulle jag 

ändra det. Jag vill att det ska vara som här i Sverige. 

 

Daniel inser nyttan i vardagen med kritiskt tänkande:  

Så fort du börjar plugga om det [kritiskt tänkande] i skolan så kommer du också stöta på den i vardagen till 

exempel inlägg som din mamma delar på Facebook eller något sånt så börjar du tänka det här är väldigt 

dumt när man inte kritiserar om du förstår mig. 

Vidare tycker Daniel att kritiskt tänkande är väldigt viktigt och ger ett större perspektiv. Det är 

utvecklande och till stöd senare i livet: 

Ja det är klart, som sagt är kritiskt tänkande något som gynnar personer jättemycket i vardagslivet eller sen 

när man behöver ta större beslut. Så det är väldigt bra och sen är det väldigt bra för själva samhället att folk 

inte litar på vad som helst. 

 

Bakgrundens betydelse för utveckling av kritiskt tänkande ur deltagarnas 

perspektiv  

Deltagarna ger här sin bild av möjligheter samt utmaningar i undervisningen som deras 

bakgrund innebar för dem, detta med fokus på kritiskt tänkande. Nästan alla nämner språket 

som den största utmaningen här både allmänt och även när det gäller arbetet med kritiskt 

tänkande. Annars menar de att det alltid är en utmaning att börja jobba med något nytt vilket 



32 

 

kritiskt tänkande i stort sett har varit för dem. Fler deltagare understryker ändå att det har gått 

bra till slut.  

 

Utmaningar med koppling till dessa elevers bakgrund ur deras perspektiv listas i punkter nedan; 

 

• språksvårigheter, 

• kritiskt tänkande som nytt innehåll i undervisningen, 

• nya arbetsformer, och 

• saknad av tidigare erfarenhet av och kunskap om målet för kritiskt tänkande.  

 

Följande faktorer har enligt studiens medverkande hjälpt dem; 

 

• självförtroende, 

• eget intresse, 

• nyfikenhet, 

• högutbildade föräldrar, 

• studiehandledare, och  

• lärarens hjälp.      

 

Utöver ovannämnda faktorer har dessa elevers tidigare erfarenheter och kunskaper ibland varit 

en viktig tillgång. 

 

Mikael berättar om bakgrundens betydelse: 

En del kändes det som att jag hade lite mer med mig. Erfarenheter, eller…Jag har sett mer men å ena sidan 

så var det inte lika liksom…kändes bara att jag inte kan lika mycket som alla andra till exempel.  

Kritiskt tänkande var något nytt som han fick lära sig men han tycker inte att hans bakgrund 

hindrade honom. ” Nej det hindrar…liksom inte någonting för att jag ändå skulle lärt mig.” 

 

Elias berättar att han kommer från en familj där både föräldrarna är högutbildade och har fått 

det kritiska tänkandet hemifrån. Han gillar att diskutera också. Vissa diskussionsämnen som 

extremism och olika kulturer hade han dessutom tidigare kunskaper om, vilket underlättade för 

honom. Han uppger att han har, sedan han har kommit hit, fått möjligheten att se på saker från 

olika håll och på ett mer neutralt sätt. Ett exempel på detta är Israel-Palestinakonflikten som 

han hade en annan uppfattning om när han bodde i Iran. Nu kan han se den ur olika perspektiv.  

 

Daniel förklarar att alla hans andra förmågor utvecklades gradvis i takt med att språket 

utvecklats, och att han då kunde utnyttja de kunskaper som han hade sedan tidigare också. Han 

har en synpunkt angående kritiskt tänkande i undervisningen i svenska skolan: 

Så typ när man pluggar och går på gymnasiet så går man typ ämnen som samhällskunskap och historia så 

handlar det inte riktigt så mycket om att kunna själva informationen utan det handlar bara om att kunna 

resonera varifrån olika åsikter kommer. 
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Daniels uttalande kan relateras till hans tidigare skolerfarenheter där, till skillnad från Sverige, 

fakta var i fokus. Samtidigt kan Daniel ha gett uttryck för det som påminner om debatten om 

”flumpedagogik”. Flumpedagogik är en kritisk benämning som syftar på att i skolan idag 

underordnas kunskapsinhämtning till förmån för personlighetsutveckling. 
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Slutdiskussion 
I föreliggande kapitel sammanfattas studiens resultat och analys och utifrån det besvaras 

forskningsfrågorna. Därefter tittar man på hur studien kan komma till nytta i undervisningens 

praktik. Avslutningsvist presenteras förslag på vidare studier. Studien är liten och dess 

slutsatser därför inte kan generaliseras.   

Det obefintliga kritiska tänkandet i undervisningen i mellanöstern  

Studiens resultat pekar på en total saknad av kritiskt tänkande i skolan i mellanöstern. 

Ifrågasättande och kritik var åtminstone till viss del förbjudet i ursprungsländerna. Detta är 

egentligen förväntat eftersom skolan överallt speglar samhället och de allra flesta länder i 

mellanöstern styrs av auktoritära regimer (The Economist INTELLIGENCE UNIT, 2021).  

 

Deltagarnas upplevelser stämmer överens med vad Ahmed och Mahrus (2010) presenterar i sin 

forskning om den pedagogiska miljön i mellanöstern där de menar att det läggs stor vikt vid att 

memorera fakta och inte att reflektera eller resonera. Inte heller tillämpar eleverna olika begrepp 

i praktiken genom att diskutera i grupper. Dessa företeelser står i skarp kontrast till Sveriges 

inlärnings och bedömningssystem enligt Bouakaz och Bunar (2015). De menar att I Sverige 

tenderar man att fokusera på interaktivt lärande och exempelvis grupparbeten. 

 

Förutsättningarna för att utveckla kritiskt tänkande hos elever på en generell plan var närmast 

obefintliga i skolan i mellanöstern. Samtidigt hade ämnen som matematik, där 

problemlösningsförmåga har en avgörande roll, hög status vilket kan betyda att vissa aspekter 

av kritiskt tänkande, sannolikt avgränsad till ett specifikt ämne, kan ändå ha fått utrymme.  

 

Det måste påpekas att även om systemet skulle aktivt försöka begränsa människors möjlighet 

till den fria tanken, så finns den ändå där. Människor är tänkande varelser och detta inte kan 

stoppas helt. Dock fick dessa elever sämre förutsättningar för utveckling av kritiskt tänkande 

där skolans bidrag i detta uteblev. Det innebär att deras individuella förutsättningar samt 

familjebakgrund fick mycket större betydelse för dessa elevers utvecklingsmöjligheter i kritiskt 

tänkande. 

Det närvarande kritiska tänkandet i undervisningen i Sverige 

Kritiskt tänkande upplevs som närvarande i undervisningen i svenska skolan av deltagare i 

studien. Främst i ämnena samhällskunskap och svenska är kritiskt tänkande ett återkommande 

och synligt tema. Om tydligheten i undervisningen går åsikterna isär. Medan vissa deltagare 

menar att det har varit otydligt vad undervisningen går ut på och vad som förväntas av dem 

anger andra att det har varit tydligt och lätt för dem. Ändå är alla överens om att det har varit 

svårt i början, dels för att kritiskt tänkande och arbetsformerna var nya för dem, dels på grund 

av otillräckliga kunskaper i svenska. 

Dubbla identiteter-gamla och nya eleven   

Nyanlända elever får nya möjligheter och upplever stor frihet när de kommer hit. För första 

gången får de vara delaktiga i undervisningen och ganska fritt utrycka sina åsikter. Samtidigt 

ställs de framför utmaningar. Dessa elever har formats i det gamla samhälls- och skolsystemet 
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och har redan en etablerad bild av skolan, lärande och sin egen roll i detta. Omställningen från 

det gamla till det nya blir inte alltid enkel. Att utveckla kritiskt tänkande samt förstå dess plats 

och vikt i undervisningen kan vara krävande. Slutsatsen är att elever som har haft en tidigare 

skolbakgrund som skiljer sig mycket från den nya skolan kan behöva lång tid för att hitta sin 

nya roll i den nya skolan. Tydlighet och synliggörande blir betydligt viktigare just för dessa 

elever. Denna bild stämmer överens med slutsatser i den tidigare studien av Bouakaz och Bunar 

(2015). 

Dubbla och dolda läroplaner 

Budskapet och värderingarna som förmedlas i skolan i Sverige kan ibland till och med vara det 

motsatta vad nyanlända elever erfarit under den tidigare skolgången. I mötet med det nya 

utmanas ibland deras tidigare uppfattningar och övertygelser, vilket är utvecklande men även 

krävande. Det är inte heller alltid enkelt för dessa elever att förstå kraven som ställs på dem och 

leva upp till förväntningarna. Arbets- och bedömningsformer är också nya och därför tar det tid 

för de eleverna att vänja sig vid dem. Detta framkommer exempelvis i Huitfeldts (2015) studie 

som visar att nyanlända elevers bakgrund kan påverka deras delaktighet och måluppfyllelse i 

idrottsämnet.  

 

Kommunikationssvårigheter kan komplicera situationen ytterligare. Dessa svårigheter kan 

orsakas av brist på språkkunskaper och otillräckliga kunskaper om svenska samhällets sociala 

och kulturella normer hos nyanlända. Sammanfattningsvis kommer dessa elever hit med en 

internaliserad läroplan och möter den nya läroplanen, vilket kan orsaka förvirring. Dessutom är 

alla sidor av läroplanerna inte synliga för eleverna vilket är ett allmänt problem men ännu större 

problem för nyanlända elever här. Detta eftersom den nya kontexten är främmande för dem. 

 

Att vara medveten om ovannämnda svårigheter är viktigt ur ett individperspektiv men också ur 

ett samhällsperspektiv. Konsekvensen för dessa individer kan bli utanförskap. När det kommer 

till kritiskt tänkande kan saknad av dess förmågor leda till politiskt utanförskap för dessa 

individer eftersom de då som samhällsmedborgare kan vara sämre rustade för att kunna delta i 

det demokratiska samhällslivet, vilket också innebär en svaghet för demokratin i samhället.  

Att mötas-möjligheter i undervisningen 

Det är ingen överraskning att det på många sätt är utmanade att plötsligt byta kontext och gå 

från ett skolsystem till ett annat, från en kultur till en annan och från ett språk till ett annat. 

Dock är det viktigt för de involverade att känna till vilka utmaningar, men även möjligheter, 

detta kan innebära för undervisningen. Kunskap är nyckeln till framgång. Skolan bör möta 

elever där de befinner sig och med de förutsättningar de har. I Sharifs (2017) studie uppger 

nyanlända elever att de inte upplever att svenska skolan tar vara på deras tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Dessutom betraktas de som en homogen grupp och inte som enskilda individer 

med olika förutsättningar och erfarenheter. Det framgår av forskning (Jonasson Ring, 2015) att 

man genom att relatera fakta till elevernas personliga erfarenheter kan främja utvecklingen av 

kritiskt tänkande. 
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För att kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera och ifrågasätta krävs övning och 

kunskaper. Dessa kunskaper gäller det berörda ämnet, språket, syftet med arbetet, arbetsformer, 

normer och spelregler. Det krävs extra tydlighet kring mål och arbetsformer i undervisningen 

för dessa elever. Språket är grundläggande för att ta till sig undervisningen, söka information, 

vara delaktig i diskussioner eller utföra skriftliga och muntliga uppgifter. Dessutom påverkar 

den kunskapssyn man har starkt utvecklingen av kritiskt tänkande (Skolverket, 2016), vilket är 

viktigt att tänka på mot bakgrunden att kunskapssynen i dessa elevers ursprungsländer kan 

skilja sig från den i Sverige. 

 

En studie av Nygren med flera (2018) visar att kritiskt tänkande inte är en generell förmåga 

utan det behövs ämnesspecifika kunskaper för att kunna utveckla det. Detta bekräftar det 

ovandiskuterade och att ovannämnda kunskapsbrister kan innebära begränsningar. Tillbaka till 

möjligheter kan alla faktakunskaper dessa elever ägnat sig åt i sina hemländer, samt vanan av 

faktainhämtning, även vara en tillgång för dem i undervisningen.  

 

Följande har av studiens deltagare nämnts som för dem gynnsamma faktorer i undervisningen;  

 

• Förberedelseklass  

• Tydlighet och struktur i undervisningen 

• Extra hjälp och handledning av läraren 

• Handledning av studiehandledare på modersmålet 

• Eget intresse och nyfikenhet 

• Kunskapsstark familjebakgrund  

 

En fråga som väcks är vilka andra strategier, utöver de ovannämnda, som kan möjliggöra en 

likvärdig undervisning för nyanlända elever. Ett förslag till svar kan listas nedan; 

 

▪ Öka kunskapen om ämnet bland verksamma och blivande lärare 

 

▪ Inkludera information om nyanlända elevers förmåga i kritiskt tänkande i 

kartläggningen som görs vid dessa elevers ankomst till Sverige 

 

▪ Säkerställa att kartläggningen når den undervisande läraren och blir utgångspunkten för 

dessa elevers undervisning 

 

▪ Utgå från elevernas intresse, kunskaper och erfarenheter 

 

▪ Använda alternativa kommunikationssätt än språket parallellt och/eller flerspråkighet 

som resurs.  

 

Det sist nämnda är särskilt användbart i början när eleverna saknar tillräckliga kunskaper i 

svenska. Läraren kan så sätt nå dessa elever, förmedla budskap och förtydliga instruktioner med 

hjälp av exempelvis bilder. Elever kan även ges möjlighet att utrycka sig trots språksvårigheter. 
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Ett exempel på alternativa uttryckssätt för elever är att skapa kollage, målning, satir eller 

liknande. Dessa elevers bakgrund kan även berika undervisningen eftersom nya synvinklar och 

perspektiv också kan ta plats. Detta ska inte glömmas!  

Förslag på vidare studier 

För att öka kunskapen kring kritiskt tänkande i undervisningen för nyanlända elever och göra 

en utvärdering av undervisningen rekommenderas att samma studie utförs i större skala. En 

studie med syfte att presentera lärarnas perspektiv i frågan skulle också vara intressant och 

värdefull. Även forskning där målet är att utvärdera olika strategiers eller åtgärders effekt på 

undervisningen och elevernas möjlighet att utveckla förmågan till kritiskt tänkande är önskvärd.  
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 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en 

intervjustudie  

Nyanlända elever, undervisning och kritiskt tänkande i undervisningen 

 

Vi heter Minoo Mehrpour och Zahra Kadhum Hamoodi och läser till 

ämneslärare på Göteborgs universitet (KPU-programmet). I utbildningen ingår 

att genomföra ett självständigt arbete (examensarbete) som kommer att 

presenteras både muntligt och i en skriftlig rapport. Studiens syfte är att 

undersöka nyanlända elevers erfarenheter kring undervisning i allmänt och  

speciellt kritiskt tänkande. 

Deltagandet i studien innebär att en digital intervju kommer att genomföras. 

Intervjun beräknas ta omkring 60 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att deltagare 

kommer att avidentifieras och all data behandlas i enlighet med bestämmelser i 

Sekretesslagen. Det betyder att alla namn och platser kommer att bytas ut till 

pseudonymer och ingen kommer att kunna identifiera dig som medverkande i 

vår studie. Din medverkan är frivillig och kan när som helst, fram till 

publiceringen, avbrytas utan att ange orsak. 

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas för att 

bestämma en tid för genomförande av intervjun. 

 



 

 

 

 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN 

 

Vid frågor kan du kontakta en av kontaktpersonerna nedan.  

 

Hälsningar 

Studerande vid Göteborgs universitet: 

Minoo Mehrpour   Zahra Kadhum Hamoodi 

gusmehrpmi@gu.se   guskadhza@gu.se  

 

Handledare: Martin Harling, Filosofie Doktor 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession   

Göteborgs universitet 

martin.harling@ped.gu.se 

 



 

 

 

 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien  

Nyanlända elever, undervisning och kritiskt tänkande i undervisningen 

 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag 

vill fram till publiceringen, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag 

samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om att undersöka 

nyanlända elevers erfarenheter kring undervisning i kritiskt tänkande.  

Ort/Datum/År                                                                                                                                                                      

 

Namnunderskrift      

 

Namnförtydligande      

 

Studerande / Forskare: 

Minoo Mehrpour  gusmehrpmi@gu.se 

Zahra Kadhum Hamoodi guskadhza@gu.se 

Handledare:  

Martin Harling, fil. dr  martin.harling@ped.gu.se  

 



Intervjufrågor: 

Allmänna frågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket kön har du? 

3. Hur länge har du bott i Sverige? 

4. Hur länge har du gått i skolan i Sverige? 

5. Vad gör du nu? 

6. Vilket land kommer du i från? 

7. Är du ensamkommande? 

8. Vilken skolbakgrund har du från hemlandet/tredje land?  

• Hur många år gick du i skolan där? 

• I Vilket land / Vilka länder? 

• Vilken typ av skola? 

 

9. Vilka är främsta skillnader och likheter mellan hemlandets skola och svensk skola 

enligt dig? (ytterligare fråga: Vilka med koppling till undervisning?) 

 

10.  Svårigheter: Vad har varit särskilt svårt i skolarbetet här för dig med tanke på din 

bakgrund? (Eventuellt: varför tror du att detta var svårt?) 

 

 

11.  Vad har varit särskilt lätt just för dig i undervisningen och skolarbetet här med tanke 

på din tidigare skolbakgrund? (Eventuellt: varför tror du att detta var lätt?) 

 

Kritiskt tänkande: 

 

12.  I den svenska skolans uppdrag ingår också att utveckla förmågan till kritiskt tänkande 

hos elever. Vad tänker du på när du hör begreppet ”kritiskt tänkande”? 

 

Definition: kritiskt tänkande är förmågan att analysera, reflektera och förhålla sig till 

information/fakta/samhällsfrågor. 



 

 Källkritik 

13. Minns du om ni under din skoltid i Sverige fick uppgifter där ni skulle jobba med 

källkritik? (Ett exempel på en sådan uppgift ges av intervjuaren.) kan du ge ett 

exempel? 

 

14. Hur vanligt förekommande har den typen av uppgifter varit? 

15.  Hur gick det för dig att jobba med den typen av uppgifter? 

16. Jobbade ni med den typen av uppgifter i skolan i ditt hemland/tredje land? Kan du i så 

fall ge ett exempel? 

 

Konsekvensanalys 

 

17.  Minns du om ni under din skoltid i Sverige fick uppgifter där ni fick göra 

konsekvensanalys och värdering av olika val? (Ett exempel på sådan uppgift ges: 

värdering av olika teknikval, kärnkraft kontra vind- och vattenkraft) kan du ge ett 

exempel? 

18. Hur vanligt förekommande har den typen av uppgifter varit? 

19.  Hur gick det för dig att jobba med den typen av uppgifter? 

20.  Jobbade ni med den typen av uppgifter i skolan i ditt hemland/tredje land? Kan du i så 

fall ge ett exempel? 

 

Samhällsfrågor, normer och värderingar 

 

21.  Minns du om ni under din skoltid i Sverige fick uppgifter där ni fick diskutera kring 

samhällsfrågor, samhällsutveckling, normer och värderingar? (Ett exempel på sådan 

uppgift ges: tex. om utbildningssystemet, invandring, digitalisering, digital 

övervakning, extremism, rasism (black lives matter ), hedersvåld, kriminalitet, 

miljöfrågor, politik (konflikter i mellanöstern), grundvärde (jämställhet), 

samhällsnormer) kan du ge ett exempel? 

22.  Hur vanligt förekommande har den typen av uppgifter varit? 

23. Hur gick det för dig att jobba med den typen av uppgifter? 



24.  Jobbade ni med den typen av uppgifter i skolan i ditt hemland/tredje land? Kan du i så 

fall ge ett exempel? 

 

 

 

Ifrågasätta i annat sammanhang 

25. Har ni fått utrymme att fritt diskutera och eventuellt ifrågasätta 

information/fakta/värderingar/samhällsfrågor i annat sammanhang än i samband med 

förutbestämda uppgifter under skolgången i Sverige? (Har det förekommit 

diskussioner om de ovannämnda ämnen (samhällsfrågor, värderingar, politik) och ni 

fick fritt kommentera, reflektera eller ifrågasätta?) 

 

 

26. Vad har din erfarenhet av dessa tillfälle varit i så fall? Vilka möjligheter och 

begränsningar fanns då? 

 

27.  Har ni fått utrymme att fritt diskutera och eventuellt ifrågasätta 

information/fakta/värderingar/samhällsfrågor i annat sammanhang än i samband med 

förutbestämda uppgifter under skolgången i hemlandet/tredje land? 

  

28. Vad har din erfarenhet av dessa tillfälle varit i så fall? Vilka möjligheter och 

begränsningar fanns då? 

 

 

29. Kunde din bakgrund (tidigare erfarenheter, förkunskaper och ...) vara till hjälp för att 

utveckla de här förmågorna (om din bakgrund gav dig fler verktyg) eller tvärtom det 

hämmade utvecklingen eller gjorde arbetet svårare? Eller gjorde ingen skillnad? 

 

30. Vad skulle du säga om du skulle ge din bild av kritiskt tänkande i din undervisning i 

Sverige? Hur närvarande, synligt, tydligt, enkelt eller svårt har det varit? 

 

 



31. Vad skulle du säga om du skulle ge din bild av kritiskt tänkande i din undervisning i 

hemlandet/tredje land? Hur närvarande, synligt, tydligt, enkelt eller svårt har det varit? 

 

32. Vill du själv göra en jämförelse mellan undervisningen i Sverige och hemlandet/tredje 

land gällande kritiskt tänkande? 

 

 

33. Vad skulle du välja förändra rörande kritiskt tänkande i undervisningen här i Sverige 

och i hemlandet/tredje land om du hade fått bestämma? 

 

34. Har du något att tillägga? Något mer du vill ta upp? 

 

 

35. Kan dina svar användas av andra forskare i annan forskning? 

 

 

36. Har du några frågor? 

 

 

Vi är nu klara med intervjun. Tack för din medverkan! 


