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Abstract 

The aim of this study is, by using Bourdieu’s capitalconcept, visible how newly arrived 

students experiencing the obstacle and opportunities that arise when the students work with 

the concept that Junior Achievement Program has designed while they study at the program 

languageintroduction.  

Through semi-structured interviews the students stories have been interpreted by using 

Bourdieu’s concept with focus on cultural capital, educational capital, linguistic capital and 

habitus.  

The study has shown that newly arrived students are working hard to find their new identity 

(habitus) because they feel like they have a lot to learn in their new country whether it is 

about culture capital, educational capital or linguistic capital. 

Students describe their work with Junior Achievement Program only in positive terms 

because they feel like their previous skills become useful but also that they learn more about 

the Swedish society.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur 

nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med 

det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på 

Språkintroduktionen.  

Genom semistrukturerade intervjuer har elevernas berättelser tolkats med hjälp av Bourdieus 

begrepp med fokus på kulturellt kapital, utbildningskapital, språkligt kapital och habitus. 

Studien har visat att nyanlända elever arbetar hårt med att finna sin nya identitet (habitus) 

eftersom de upplever att de har mycket att lära sig i sitt nya land oavsett om det handlar om 

det kulturella kapitalet, utbildningskapitalet eller språkliga kapitalet.  

Eleverna beskriver arbetet med Ung Företagsamhet med positiva termer då eleverna upplever 

att deras tidigare tillgångar blir användbara men också att de får en bättre inblick i det svenska 

samhället. 

Nyckelord 

Språkintroduktion, nyanländ elev, Ung Företagsamhet, UF-företagande, entreprenörskap  
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1. Inledning 
Den ökade invandringen som Sverige har haft de senaste åren har en direkt påverkan på 

Sveriges välfärd och ekonomi såväl som på utbildningssystemet eftersom en stor andel är 

nyanlända barn och ungdomar (Cummins, 2017; Juvonen, 2016). Språkintroduktions-

programmet tar emot många av dessa barn och ungdomar. Det är ett förberedande program 

som sedan ska ta eleverna vidare till annan utbildning. Med annan utbildning menas nationellt 

gymnasieprogram, folkhögskola, Komvux eller annat alternativ (Skolverket, 2016a). 

Programmet är det största introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan med hänsyn till 

antalet elever och behovet av utveckling är uppenbar (Skolverket, 2018; 2016b). Främst 

handlar det om insatser inom programmet såväl som samverkan mellan det 

utbildningspolitiska och det arbetsmarknadspolitiska området. Detta för att skapa en snabbare 

och effektivare integration för nyanlända elever inom svensk utbildning men också på 

arbetsmarknaden. Det behövs flera brådskande åtgärder som idag kan vara svåra att utveckla 

med hänsyn till programmets nuvarande struktur (Skolverket, 2016b). 

 

I huvudsak ska undervisningen på språkintroduktionen innehålla svenska eller svenska som 

andraspråk men också andra ämnen som eleven behöver för fortsatta studier (Skolverket, 

2016a). Det kan vara grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i men också kurser i 

gymnasieämnen eller andra insatser såsom motivationsinsatser som gynnar elevens 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2016b). Således blir det viktigt att inte verksamheten är 

totalt styrd av svenska eller svenska som andraspråk utan att det finns ett gemensamt ansvar 

inom alla ämnen att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Elevernas styrkor behövs betonas 

samtidigt som de blir utmanade i sin språk- och kunskapsutveckling (Skolverket, 2016a). 

 

Som verksam lärare på språkintroduktionen ser jag behovet av att arbeta med 

motivationshöjande insatser som samtidigt är språk- och kunskapsutvecklande. Särskilt som 

många av eleverna har svårt att tro på sig själva när de övar upp sitt kunnande inom det 

svenska språket men också deras kännedom om hur Sverige fungerar. Då programmet i stor 

utsträckning präglas av att eleverna ska lära sig svenska och andra ämneskunskaper så medför 

det att elevernas personliga utveckling hamnar i bakgrunden och strävan efter att betona 

elevernas styrkor försvåras.  

 

Enligt Skolinspektionen (2017) så har skolor svårt att möta den heterogena grupp elever som 

nyanlända utgör. De sammanstrålas i en utbildning som är konstruerad för en homogen grupp 

där elevens behov är underordnat lärar- och lokaltillgång för verksamheten. Trots att 

Skolverket (2016a) har utformat både struktur och mål för programmet genom att ha 

formulerat allmänna råd för utbildningen av nyanlända. Skolverket (2016b) menar att den 

viktigaste faktorn är att utbildningen är individanpassad. I övrigt ges huvudmannen samt 

enskilda skolor ett gott utrymme att organisera strukturen på programmet vilket är 

problematiskt i verkligheten eftersom det är många faktorer som väger in. Faktorer i avseende 

på barnet eller ungdomens hemland, ålder, utbildningsbakgrund med mera. Ett annat svårlöst 

problem är att avgöra vilka förväntningar och avsikter den nyanlända eleven har med sina 

studier. Både motivationen hos eleverna och förförståelsen för hur det svenska skolsystemet 

fungerar är skiftande. Ytterligare faktorer som påverkar svårigheterna med att skapa en 

individanpassad utbildning. 
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Det är vanligt förekommande att det vidsträckta arbetet som fordras i allmänhet kring 

mångfald vanligtvis uppfattas som problematiskt. Framförallt med hänvisning till att ta fram 

åtgärder och hitta lösningar. För att vända denna trend måste ett fokusskifte ske till att se 

mångkulturen som en öppning för nya möjligheter (Namdar, 2016). Cummins (2017) menar 

att hela skolsystemet måste utmana den nedvärdering som råder för nyanlända elevers språk 

och kultur men också deras identitet i samhället. Skolor behöver bemöta och behandla 

nyanlända elever som kompetenta för då kommer eleverna att visa sig kompetenta. När 

eleverna känner att deras erfarenheter värderas och att deras identiteter bekräftas så kommer 

eleverna att satsa mycket mer på skolan. Skolinspektionen (2017) konstaterar att på många av 

de skolor som de granskat råder det låga förväntningar såväl som bristande tilltro till 

nyanlända elevers förmåga.  

 

Genom att arbeta med Ung Företagsamhets koncept - som stöds av Gy11 - skapas goda 

förutsättningar för att elevernas personliga utveckling hamnar i förgrunden samtidigt som 

upplägget inbjuder till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ung Företagsamhet 

(u.å/a) menar att det är en relativt ny metod att tillämpa deras koncept på programmet och 

därför är det relevant att undersöka nyanlända elevers upplevelser av att arbeta med 

konceptet. Då programmet saknar fastställda timplaner (jmf nationella gymnasieprogram) så 

finns det utrymme enligt Skolverket (2016a) att använda konceptet i undervisningen. 

Skolverket (2016b) menar att det finns ett behov av att öka samverkan mellan programmet 

och arbetsmarknaden och Ung Företagsamhet (u.å/a) skulle kunna vara en metod för det. 

Därtill kan Ung Företagsamhets koncept också fylla en funktion som motivationsinsats på 

programmet såväl som en metod som betonar elevernas styrkor samtidigt som de också blir 

utmanade i deras språk- och kunskapsutveckling (Ung Företagsamhet, u.å/a; Skolverket, 

2016a; Skolverket, 2016b). Ett steg i riktningen att se mångkulturen som en öppning för nya 

möjligheter men också ett sätt att visa att det finns en tilltro till nyanlända elever och deras 

kompetens (Namdar, 2016; Cummins, 2017). 

 

Enligt läroplanen Gy11 så bär skolan ett ansvar för att varje elev ska ha möjlighet till en 

allsidig utveckling, vilket bland annat innefattas av att skapa förutsättningar för eleven att 

delta i men också att utveckla yrkes- och samhällslivet. Det står i läroplanen att: 

 
 Skola ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

 att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Alla elever ska få utveckla  

 sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans 

 med andra. Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt 

 som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas 

 möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning (Skolverket, 2011). 

 

Ung Företagsamhet (u.å/a) är en ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala 

organisationen Junior Achievement. De erbjuder ett utbildningskoncept relaterat till 

entreprenörskap, företagande och innovationstänkande som Gy11 förespråkar att elever ska få 

träna på (Skolverket, 2011). Med Ung Företagsamhets (u.å/a) koncept får elever som studerar 

på gymnasieprogram en processutbildning där de får testa att starta ett företag under 

tidsperioden av ett år och själva konceptet benämns som UF-företagande. Under skolåret ska 

eleverna driva företaget för att sedan avsluta det vid skolårets slut. Eleverna ges möjligheten 

att sälja en vara eller en tjänst med intentionen att göra förtjänst på detta för att generera 

riktiga pengar till sitt UF-företag. 
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Enligt konceptet börjar eleverna med att bilda grupper vid läsårsstart för att tillsammans skapa 

och formulera en affärsidé. Därefter får eleverna utforma en budget och undersöka i vilken 

utsträckning idén kan tänkas vara attraktiv på marknaden. Allteftersom läsåret fortskrider 

driver eleverna sitt företag med stöd av lärare inklusive rådgivare samt medarbetare från 

regionala UF-kontor. Konceptet grundas i att eleverna får utveckla deras kreativitet men också 

att lösa problem. Likaså att kommunicera i tal såväl som i skrift med varierande målgrupper 

och i skiftande sammanhang (Ung Företagsamhet, u.å/a). 

 

Skolan är en plats som ska förbereda elever för framtiden och för nyanlända elever omfattas 

denna förberedelse av en mängd olika saker eftersom både landet såväl som 

utbildningsystemet är nytt för eleverna. Vissa delar kan utföras i skolan via undervisningen 

inom olika ämnen vilket många gånger blir av teoretisk karaktär. Med Ung Företagsamhets 

koncept kan undervisningen sträcka sig utanför skolan samtidigt som det blir av en praktisk 

karaktär där eleverna själva får bedriva och samtidigt deltaga i sin egen språk- och 

kunskapsutveckling.  

 

Det är viktigt att nyanlända elevers tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara på såväl 

som det som eleverna tillägnar sig under tiden som de studerar på språkintroduktionen. Denna 

studie kan vara användbar för de lärare som vill utveckla språkintroduktionen med Ung 

Företagsamhets koncept men också för att få mer kunskap om hur nyanlända elevers 

tillgångar och erfarenheter kan tas tillvara på när de studerar på språkintroduktionen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur 

nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med 

det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på 

Språkintroduktionen. 

1.2.1 Frågeställningar 

Följande frågor besvaras: 

1. Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och språkliga kapital som de hade 

med sig till Sverige kommer till användning när de studerar på språkintroduktionen? 

2. Hur påverkar nyanlända elevers studier deras identitetsutveckling (habitus)? 

3. Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och språkliga kapital förändras när 

de arbetar enligt Ung Företagsamhets koncept? 
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Nyanlända elever 

Nyanlända elever är barn och ungdomar som tidigare varit bosatta utomlands och numera bor 

i Sverige. Därtill ska utbildningen ha påbörjats i Sverige efter det att hen är sju år. När eleven 

har studerat fyra år i Sverige anses inte barnet eller ungdomen som nyanländ längre (SFS 

2010:800). 

1.3.2 Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

Ordet entreprenörskap omfattas dels av affärsverksamhet men också till stor del av mänskliga 

egenskaper samt färdigheter hos individer (Dal, Elo, Leffler, Svedberg & Westerberg, 2016). 

En vedertagen definition av begreppet entreprenörskap är fastställd av Tillväxtverket:   

 
 Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller 

 i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma 

 idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och 

 ekonomiska sammanhang (Skolverket, 2015, s. 12). 
 

Inom skolans värld är det numera vanligare att entreprenörskap byts ut mot begreppet 

entreprenöriellt lärande som fokuserar på kreativa lärprocesser där eleven är aktören 

(Skolverket, 2015). Bernelf (2015) menar att om man ser till entreprenörskapsbegreppet som 

helhet går det att dela in i tre olika delar. Den första delen handlar om utbildning om 

entreprenörskap. Den andra delen om utbildning för entreprenörskap och slutligen den sista 

delen utbildning genom entreprenörskap. Där utbildning om entreprenörskap kan relateras till 

att eleven tillägnas information om hur man startar och driver ett företag som en entreprenör. 

Utbildning för entreprenörskap relateras till den delen där elever förbereds för rollen som 

entreprenör. Utbildning genom entreprenörskap är den del som mest relaterar till det 

entreprenöriella lärandet eftersom det handlar om upplevelsebaserat lärande. Alltså att 

eleverna får själva testa att starta och driva ett företag (jämför Ung Företagsamhets koncept). 
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2.Forsknings- och litteraturgenomgång 
Syftet med denna studie är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur 

nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med 

det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på 

Språkintroduktionen.  

 

För att ta del av det som gjorts inom fältet har jag använt tidigare studier som behandlar mitt 

ämne. Sökorden språkintroduktion och Ung Företagsamhet gav inga träffar i sökmotorn 

DIVA. Därför testades samma kombination på sökmotorn Google utan relevanta resultat. Av 

denna orsak delade jag på sökorden och använde återigen DIVA vilket medförde relevanta 

resultat. Slutligen testades sökordet entreprenöriellt lärande vilket också genererade relevanta 

resultat.  

 

Avsikten med denna studie är att fylla en kunskapslucka som saknas inom området nyanlända 

elever och deras upplevelser av att studera på språkintroduktionen. Detta genom att 

komplettera med infallsvinkeln entreprenörskap på programmet. Därför har jag valt att 

presentera tidigare forskning som handlar om elevers upplevelser av att vara nyanländ elev i 

den svenska skolan. Därtill kommer också ett avsnitt som behandlar elevers upplevelser av att 

arbeta entreprenöriellt i skolan.  

2.1 Nyanlända elevers upplevelser av att studera på 
Språkintroduktionen 

I min undersökning har jag som avsikt att studera hur nyanlända elevers tidigare erfarenheter 

och tillgångar tas tillvara på när de studerar på språkintroduktionen. Därför är det väsentligt 

att presentera det som tidigare har framkommit inom området. Det är också betydelsefullt att 

redogöra för nyanlända elevers upplevelser av att studera på språkintroduktionen utan att 

arbeta med Ung Företagsamhets koncept för att få en uppfattning om hur arbetsmetoden 

inverkar på elevernas uppfattningar.  

Sharif (2017) hävdar med stöd i sin forskning att nyanlända elevers tidigare upplevelser från 

hemlandet spelar stor roll för hur ungdomarna kommer att uppleva det nya landet. Han åsyftar 

då på språkliga, kulturella, ekonomiska och sociala tillgångar som eleverna har med sig men 

också på vilken skolbakgrund de har. Betydelsefulla faktorer som inverkar på vilka strategier 

ungdomarna använder sig av för att forma sin framtid i det nya landet. Ett resultat som har 

framkommit när Sharif har undersökt mottagandet av nyanlända gymnasieungdomar men 

också hur de beskriver mötet med introduktionsutbildningen.  

 

Därutöver visar Sharifs (2017) studie att nyanlända ungdomar har höga utbildningsambitioner 

men också att utbildningen utgör en viktig faktor till att etablera sig i svenska samhället. 

Eleverna upplever att det handlar om att de måste anpassa sig till det utbildningssystemet som 

Sverige erbjuder gällande utbildningens innehåll såväl som krav. Eleverna menar att det är en 

förutsättning för att genomföra en skolkarriär.  

 

Sharif (2017) har tolkat sina resultat med Bourdieus begreppsapparat. För att tolka och 

analysera sina resultat använder han i huvudsak begreppen utbildningskapital samt språkligt 

kapital. Detta för att få en uppfattning om elevernas livsvillkor och därtill elevernas nedärvda 

samt förvärvade tillgångar. Dessutom avser hans studie att få en bild av elevernas 
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tillhörigheter ur ett etniskt, socialt och könsmässigt perspektiv för att synliggöra det möte som 

skapas mellan eleverna och det nya landet.   

 

Min studie utgår från samma teoretiska begrepp som Sharif (2017) använder i sin studie 

eftersom de kan med fördel användas för att studera elevernas upplevelser av hur deras 

tidigare tillgångar i form av utbildning och språk kommer till användning när de studerar på 

språkintroduktionen.  

 

Ännu en studie som inriktar sig på nyanlända elevers upplevelser av att studera på 

språkintroduktionen är Bomström Aho (2018). Hon har i sin studie som bygger på ett 

socialkonstruktivistiskt teoretiskt perspektiv använt begreppet mellanrum hämtat från Bhabha 

för att få en förståelse för hur eleverna upplever sin tid på språkintroduktionen. Med detta har 

Bomström Aho har uppmärksammat att två olika synsätt för hur eleverna upplever sina 

studier på språkintroduktionen. Elever utan tidigare skolbakgrund från hemlandet upplever en 

tacksamhet att de har kommit till Sverige och ges möjligheten att utbilda sig här. Elever som 

har tidigare skolbakgrund från hemlandet är mer frustrerade över sin studiesituation eftersom 

de upplever att de kunskaper som de tillägnat sig i hemlandet inte har något värde här i 

Sverige. Eleverna berättar att tidigare uppfattades de som högpresterande elever i hemlandet 

medan i Sverige uppfattas de som nybörjare. Studiens resultat är relevanta för min studie då 

den tar upp elevernas upplevelser av sin studiesituation kopplad till deras 

utbildningsbakgrund.  

 

Ytterligare en studie som har liknande fokus som Sharif (2017) och Bomström Aho (2018) är 

Hagströms (2018) studie. Hon vill genom sin forskning få en uppfattning om hur nyanlända 

elever dels upplever vardagen i Sverige men också det svenska utbildningssystemet. Med ett 

kritiskt fenomenologiskt perspektiv analyseras resultaten av elevernas berättelser med centrala 

begrepp såsom hemmastaddhet och rörlighet. Då med avsikten att fokusera på sociala och 

institutionella sammanhang.  

 

I Hagströms (2018) intervjuer åskådliggör eleverna en förundran över att deras skolbakgrund 

och framförallt deras betyg inte utgörs av något värde här i Sverige. Vid första mötet med det 

svenska utbildningssystemet fick eleverna genomföra flertalet kunskapstester då främst 

kopplade till matematik och engelska. Andra ämnen lämnades därhän. Eleverna berättar också 

att testerna genomfördes på svenska vid ett fåtal tillfällen och utan stöd av tolk vilket gjorde 

att eleverna upplevde att det var svårt att uppvisa sina ämneskunskaper. Med stöd av detta så 

placerades eleverna ut i en grupp. Eleverna i Sharifs (2017) och Bomström Ahos (2018) 

studie anger liknande upplevelser med att tidigare kunskaper varken bedöms eller anses 

värdefulla vilket påverkar elevernas kunskapsutveckling men också sociala utveckling 

negativt.    

 

Trots att Hagström (2018) analyserar sina resultat med annat teoretiskt perspektiv går det att 

se liknande mönster som Sharif (2017) och Bomström Aho (2018) redogör för kring elevernas 

upplevelser av att studera på språkintroduktionen. Hagström (2018) har med sin forskning 

konstaterat att upplevelserna varierar hos eleverna där vissa beskriver deras tid på 

språkintroduktionen som en bra möjlighet för att komma vidare i utbildningssystemet. Andra 

elever beskriver det som problematiskt och snårigt då vägen till ett nationellt 

gymnasieprogram känns långt borta. Bomström Aho (2018) har genom sin forskning lyckats 
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urskilja olika strategier och beskriver att vissa elever studerar väldigt ihärdigt för att avsluta 

sina studier så snabbt som möjligt medan andra elever är mer avslappnade och tar dag för dag 

som den kommer.  

 

En annan aspekt som också framkommer i Hagströms (2018) studie är att nyanlända elever 

upplever att de förknippas med ”invandrare” och elever som studerar på nationella 

gymnasieprogram med ”svenskar”. Detta är viktiga aspekter som blir relevanta i min studie 

eftersom min avsikt är att få en uppfattning om hur studierna på språkintroduktionen påverkar 

elevernas identitetsutveckling. 

2.1.1 Språkintroduktionsprogrammets dilemman 

Bomström Aho (2018) konstaterar att språkintroduktionen är ett program som lokaliseras 

samt organiseras vid ”sidan om” den ordinarie verksamheten. Något som Fejes, Aman, 

Dahlstedt, Gruber, Högberg & Nyström (2018) också tar upp i sin studie som är direkt 

inriktad på hur undervisningen på språkintroduktionen är strukturerad såväl som organiserad. 

Därför är Fejes et. als forskningsrapport tillsammans med tidigare nämnda undersökningar 

relevanta för att klargöra hur programmets struktur påverkar elevernas uppfattningar om att 

studera på språkintroduktionen.  

 

Enligt Sharif (2017) är språkintroduktionen ett program som har kontinuerliga intagningar 

under läsåret samt att verksamheten styrs av kollektiva lösningar. Det gör att det blir svårt att 

individanpassa utbildningen som då i sin tur försvårar integrationen i skolans ordinarie 

verksamhet. Samtidigt som Hagström (2018) menar att skolan är det mest betydelsefulla 

sociala sammanhanget i elevernas vardag där socialiseringsprocessen, enligt Sharif (2017), 

pågår både i och utanför klassrummet. Då med betoning på att relationer till andra jämnåriga, 

oavsett nyanlända eller svenska elever, är en viktig del i vardagen. Gymnasieskolorna i Fejes 

et. als (2018) studie har en idé om att elever som går olika utbildningar ska kunna mötas i 

skolan men på grund av distanseringen till ordinarie skolverksamhet försvåras detta möte. En 

distansering som Bomström Aho (2018) benämner som mellanrum med stöd i Bhabhas 

begrepp mellanrum som innebär det möte som uppstår mellan två främlingar eller två 

kulturer. Enligt Bomström Ahos resultat utgörs detta mellanrum av både ett fysiskt perspektiv 

men också ur ett socialt perspektiv (jmf Sharif, 2017; Fejes et. al, 2018).  

 

Hagström (2018) menar att många elever upplever att deras tid på språkintroduktionen är en 

kamp mot tiden. För när eleverna blir tjugo år förloras möjligheten att få studera på ett 

nationellt gymnasieprogram tillsammans med andra ungdomar. Detta är ytterligare en aspekt 

som är relevant för min studie eftersom det kan påverka elevernas upplevelser av att studera 

på språkintroduktionen men också att arbeta med Ung Företagsamhets koncept.  

 

Eleverna i Sharifs (2017) studie beskriver att undervisningen på programmet är olik den 

studiekultur som eleverna är vana vid. Språkintroduktionen präglas av nya lärandeformer 

såväl som pedagogiska former. Därtill anger eleverna att de har högre krav att arbeta 

självständigt speciellt relaterat till de samhällsorienterade ämnena. Eftersom min studie 

handlar om att undersöka hur nyanlända elever upplever att sitt kulturella och språkliga 

kapital förändras i samband med arbetet med Ung Företagsamhet så utgör detta en relevant 

aspekt. Dessutom menar Sharif (2017) att eleverna upplever att språkintroduktionen är ett 

program som är oseriöst och flummigt. Det känns inte som att det är på riktigt menar 
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eleverna. Därför är det betydelsefullt att redogöra för elevers upplevelser av att studera på 

språkintroduktionen utan att arbeta med Ung Företagsamhets koncept, en verklighetsbaserad 

arbetsmetod, för att få en uppfattning om hur arbetsmetoden inverkar på deras uppfattningar. 

 

I Sharifs (2017) studie framkommer att eleverna upplever att det är kunskaperna i svenska 

språket som är det primära och att andra kunskaper inte alls premieras i samma utsträckning. 

Liknande resultat som Bomström Aho (2018) åskådliggör med sin forskning. Där upplever 

eleverna att svenska och dess betyg i ämnet är som en stoppkloss till att få studera flera ämnen 

vilket gör att eleverna känner sig okunniga. Det blir en separation mellan elevernas kunskaper 

i svenska och de andra kunskaperna som eleverna har eller önskar tillägna sig. I Sharifs 

(2017) studie uttrycker eleverna att de behöver erhålla sig ett svenskt utbildningskapital för att 

bli respekterade i svenskars ögon. De visualiserar en framtid i Sverige men med betoning på 

att svenskan kommer först. Faktorer som är relevanta för min studie eftersom Ung 

Företagsamhet uppmuntrar egenskaper och tillgångar som inte direkt tar utgångspunkt i 

svenska språket.  

 

Fejes et. al (2018) ser ett liknande mönster med hur eleverna upplever att svenskan påverkar 

deras framtid. I rapporten framkommer att eleverna anser att flexibiliteten är begränsad på 

programmet eftersom det är svenskan som styr huruvida de kan gå till nästa nivå. Förutom 

detta har Bomström Aho (2018) i sin studie uppmärksammat att eleverna anser att svenskan är 

ett krav för att få ta del av ordinarie skolverksamhet såväl som ett vanligt arbete. Därtill att 

undervisningen utgår från elevernas svenskkunskaper och att då vara en elev som är under 

upplärning upplevs för eleverna svårt såväl som problematiskt.   

Då min studie ämnar undersöka hur nyanlända elever upplever att deras kulturella såväl som 

språkliga kapital blir användbart på språkintroduktionen men också hur detta förändras i 

arbete med Ung Företagsamhets koncept är det relevant att uppmärksamma elevernas 

upplevelser av hur svenska språket påverkar dem och deras framtid.  

 

2.1.2 Sammanfattning av nyanlända elevers upplevelser av att 

studera på språkintroduktionen 

Elevernas tid på språkintroduktionen är viktig ur flera aspekter (Sharif, 2017; Fejes et, al, 

2018; Bomström Aho, 2018; Hagström, 2018). Sharif (2017) beskriver att tiden på 

språkintroduktionen är avgörande för nyanlända elevers tillvaro såväl som framtid. 

Programmet utgörs av en formell länk till elevernas introduktion till svenska 

utbildningssystemet men också till det svenska samhället. Det är i skolan som eleverna får 

kännedom om sveriges normer liksom värderingar och de rättigheter och skyldigheter som 

eleverna omfattas av.  

 

Eleverna har varierande upplevelser av att studera på språkintroduktionen vilket går att 

relatera dels till deras bakgrund men också programmets struktur och organisering, speciellt i 

avseende för hur deras svenskkunskaper inverkar på deras studietid (Sharif, 2017; Fejes et. al, 

2018; Bomström Aho, 2018; Hagström, 2018).  
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2.2 Elevers upplevelser av att arbeta med 
entreprenörskap 

Hunter Lindqvists (2017) studie baseras på gymnasieelevers uppfattningar om vad de lärt sig 

när de arbetat med UF-företagande. För att tolka resultaten har han utgått från teorin situerat 

lärande men också Mezirows teorier för att få en förståelse för elevernas egna reflektioner 

kring vilka erfarenheter de har förvärvat i samband med arbetet. Hunter Lindqvists avhandling 

visar på att eleverna utvecklar sitt självförtroende i samband med UF-företagande men också 

förmågor såsom att samarbeta, kommunicera muntligt, planera och att ta ansvar. 

Samlingsbeteckningen för dessa förmågor betecknas som ’allmänna färdigheter’. Utöver detta 

lär sig eleverna i arbetet med UF-företagande också ’företagsfärdigheter'. Med 

’företagsfärdigheter’ menas färdigheter inom ramverket att skapa en affärsidé och affärsplan 

men också arbeta med en produkt och ge service kring den. Därtill handlar det också om 

färdigheter inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring. Då min undersökning har som 

utgångspunkt att studera nyanlända elevers upplevelser av att arbeta med Ung Företagsamhets 

koncept är det relevant att se vad ungdomar upplever att de lär sig när de arbetar med UF-

företagande. 

 

I Otterborgs (2011) avhandling framkommer att det är de allmänna färdigheterna som i första 

hand utvecklas hos eleverna inom entreprenörskapsundervisningen och företagsfärdigheterna 

blir sekundära. En slutsats som grundas i intervjuer med gymnasieelever som studerade på en 

skola med entreprenöriell profil. Hon ville likt Hunter Lindqvist (2017) få en uppfattning om 

elevernas åsikt om att arbeta entreprenöriellt. Otterborg (2011) tolkar sina resultat med en 

fenomenografisk ansats med intentionen att uppfatta elevernas skilda sätt att förstå och 

uppfatta just sin livsvärld. Hon kunde utläsa fem olika kategorier som är särskilt viktiga i 

arbetet med entreprenöriellt lärande. De är (1) förstå, identifiera och definiera uppgiften, (2) 

externa kontakter och kommunikation, (3) lagbyggande, (4) lärande i olika sociala metoder 

och slutligen (5) se bortom det uppenbara.  

 

Otterborg (2011) påpekar också att autentiska uppgifter är en viktig del i arbetet med 

entreprenörskap. Detta för att det skapar en effekt hos eleverna att ta ansvar men också att öva 

upp sin förmåga att se bortom det uppenbara: 

 
[…] elevernas engagemang och ansvar för uppgifter får ett högre värde när  

 de förstår och arbetar utifrån att det resultat de ska leverera och som ska  

 värdesättas efter den nytta som företagen kan få, har betydelse även för 

elevens framgång i studierna. De kan i bästa fall se bortom själva uppgiften 

 och tänka i termer av samhällsnytta, ekonomi, eget lärande, även om  

 uppgiftens egentliga innehåll är ett annat (Otterborg, 2011, s. 168).  

 

Hunter Lindqvists (2017) undersökning visar på att eleverna kan tillämpa de förmågor som de 

förvärvat i arbetet med UF-företagande i andra skolämnen. Eleverna menar också att det är en 

väsentlig skillnad att arbeta med UF-företagande i jämförelse mot andra skolprojekt. Delvis 

handlar det om att det är ett större projekt men också för att det ses som ett gemensamt ägande 

där det råder ett ansvar gentemot varandra men också till aktörer utanför skolan. Ytterligare 

en positiv sak är att projektet upplevs som riktigt eftersom det faktiskt handlar om riktiga 

pengar och således uppfattas projektet som seriöst. Eftersom min undersökning också 

relaterar till att studera hur nyanlända elevers studier påverkar deras identitetsutveckling är 
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det relevant att förstå hur elever upplever att det är att arbeta med verklighetsbaserade projekt. 

Min undersökning handlar om att få en bild av hur nyanlända elevers tidigare erfarenheter tas 

tillvara på när de studerar på språkintroduktionen men också vilka utvecklingsmöjligheter 

Ung Företagsamhets koncept ger i relation till deras kulturella såväl som språkliga kapital. 

 

Min studie ämnar att se hur nyanlända elever upplever att deras kulturella och språkliga 

kapital förändras när de arbetar enligt Ung Företagsamhets koncept därför är det intressant att 

eleverna i Hunter Lindqvists (2017) undersökning anger att de gärna vill öva mer på metoden 

UF-företagande alternativt vidareutveckla sin kunskap. Hunter Lindqvist relaterar till 

begreppet lärandespiral. Det innebär att när eleverna vid upprepade tillfällen gör samma typ 

av aktiviteter förstärks lärandet.  

2.2.1 Sammanfattning av elevers upplevelser av att arbeta med 

entreprenörskap 

I Hunter Lindqvists (2017) studie framkommer att elever tillägnar sig olika förmågor när de 

arbetar med Ung Företagsamhets koncept. Han kategoriserar dem enligt ’allmänna 

färdigheter’ och ’företagsfärdigheter’. Där allmänna färdigheter kan relateras till egenskaper 

hos eleverna och företagsfärdigheter till det som är relaterat till affärsverksamheten.  

Både Hunter Lindqvist (2017) och Otterborg (2011) är enade om att autentiska uppgifter är 

viktiga för elevernas entreprenöriella lärande och därtill visar eleverna att de uppskattar det 

verklighetsbaserade lärandet. Eleverna menar att de anstränger sig mer och tar mer ansvar 

över sina studier när det är relaterat till entreprenöriellt lärande.    

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur nyanlända elever 

upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med det koncept som 

Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på Språkintroduktionen.  

Språkintroduktion.  

Studiens teoretiska utgångpunkter hämtas från den franska sociologen Pierre Bourdieu teori 

och begreppsapparat som har använts för att synliggöra vilka tillgångar som eleverna har med 

sig sedan tidigare men också vilka tillgångar som behöver reproduceras för att eleverna ska 

ingå i svenska samhället. Delvis kommer Bourdieus (Bourdieu, 1994) egna förklaringar av sin 

begreppsapparat att komma fram men därtill används Broady (1991) tolkningar av Bourdieu.  

Enligt Broady (1991) menar Bourdieu att alla människor har olika former av värden, 

tillgångar och resurser som de förfogar över, vilket Bourdieu kallar kapitaltillgångar. Dessa 

tillgångar delas upp i olika typer av kapital såsom socialt kapital, ekonomiskt kapital och 

symboliskt kapital vilka klassificeras som generella kategorier. Enligt Bourdieu (1994) är det 

symboliska kapitalet avvikande i jämförelse mot de andra kapitalen. Det symboliska kapitalet 

fungerar som ett tillstånd istället för innehav av kapital eftersom de andra kapitalen 

(exempelvis socialt och ekonomiskt kapital) genomgår en förvandling till symboliskt kapital 

när sociala grupper känner igen kapitalen, erkänner dem och tillskriver dem ett värde.  

Broady (1991) beskriver att Bourdieu betraktar det kulturella kapitalet som en underkategori 

till det symboliska kapitalet och i min studie kommer kulturella kapitalet vara en av de 

centrala begreppen i analysen av resultatet. Därutöver kommer andra kapital som Bourdieu 
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anser är mer specifika till sin karaktär att vara centrala i de teoretiska utgångspunkterna. 

Dessa begrepp är utbildningskapital, språkligt kapital och habitus (Broady, 1991). 

2.3.1 Kulturellt kapital 

Enligt Broady (1991) finns det ingen entydig definition av vad kulturellt kapital innebär men 

Bourdieu har använt begreppet när han utforskat dominansförhållanden i samhället. Ur detta 

kan kulturellt kapital framstå i likhet med i vilken utsträckning en individ är välinformerad. 

Individer kan ärva sitt kulturella kapital och har han eller hon ärvt ett välutrustat kulturellt 

kapital kan individen möta en framtid med goda utsikter. För då har individen kännedom om 

ett lands utbildningssystem, yrkesliv och vad den sociala världen erbjuder. Därtill tolkar 

Broady att det kulturella kapitalet enligt Bourdieu inte är något statiskt utan är högst 

föränderligt beroende på individens handlings- och orienteringsmöjligheter såväl som hens 

dispositioner och förmågor. Därför att kunskaper såväl som erfarenheter är tillgångar som är 

föränderliga och som användas på nya sätt när individen möter nya situationer. 

Vidare menar Broady (1991) att det kulturella kapitalet, enligt Bourdieu, återfinns på olika 

nivåer eller som också benämns olika ”tillstånd”. Däribland habitus som kommer att utvecklas 

under avsnitt 2.2.4 Habitus.  

2.3.2 Utbildningskapital 

Begreppet utbildningskapital kan ses som en speciell form av det kulturella kapitalet eftersom 

individers förhållande till utbildning är en aspekt av förhållandet till deras kultur. Ett 

utbildningskapital består bland annat av goda betyg och examina från eftertraktade skolor. De 

olika kapitalen som Bourdieu begreppsapparat består av kan ”växlas in” mot andra typer av 

kapital. Exempelvis om en elev har ärvt ett välbärgat kulturellt kapital kan hen tillägna sig ett 

värdefullt utbildningskapital som i sin tur kan växlas in mot ett välbetalt yrke. Detta medför 

att kapitalen betraktas som föremål för strider. Grupper utvecklar olika strategier för att 

antingen bevara sina innehav men också för att öka värdet på dem. Det handlar om att olika 

kapitalarter värdesätts och blir således mer eller mindre attraktiva vilket medför att det uppstår 

en kamp mellan ”växelkurserna” (Broady, 1991).  

Utbildningskapitalet är ett sådant kapital som Bourdieu (1994) menar är beroende av att 

människor tillskriver tillgången som attraktiv vid en bestämd tidpunkt. Alltså att sociala 

grupper måste anse tillgången (utbildningskapitalet) som värdefull för att det överhuvudtaget 

ska fungera som ett kapital (jmf symboliskt kapital). 

2.3.3 Språkligt kapital 

Broady (1991) uppger att det språkliga kapitalet är enligt Bourdieu förknippat med makt, 

prestige och resurser. Därtill handlar det också om att känna en tillhörighet. Han exemplifierar 

med jordbrukarna som såg upp till nomaderna. Jordbrukarna önskade att de hade samma 

kapitaltillgångar som dem och ansträngde sig att tillägna sig dessa kapitaltillgångar, däribland 

samma språkligt kapital. De ville till och med kallas för samma namn (jämför svensk) 

eftersom de arbetat så hårt för att stå i samma kapitalkurs. Av den orsaken går det att förstå, 

enligt Bourdieu (1994), att språket fyller fler funktioner utöver att det fungerar som ett 

kommunikationsinstrument. 
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Det kulturella kapitalet och språkliga kapitalet hör ihop. Har en individ ett gott kulturellt kapital anses 

den också ha ett gott språkligt kapital. För det kulturella kapitalet utgörs av individens språkliga 

”startkapital” vilket således utgör en källa till framgång (Broady, 1991). 

Ett språkligt kapital är också nödvändigt för att ha framgång i yrkeslivet såväl som privatlivet då 

yrken framförallt är förknippade med bestämda språkliga förmågor. Därtill är det också relaterat till 

skolans värld eftersom undervisningen är präglad av att eleverna ska tillägna sig en uppsättning av 

vetande men också färdigheter och då speciellt språkliga färdigheter. Broady redogör för att Bourdieu 

genomförde studier på skolor och såg att ett rikligt språkligt kapital premierades vilket ledde till att 

eleverna blev vinnare i skolan (Broady, 1991). 

Det språkliga kapitalet är också en hjälp till att avkoda såväl som hantera komplexa strukturer med 

avhängighet på hur rikt eller fattigt individens vokabulär är (Bourdieu, 1994). Precis som alla kapital 

kan det språkliga kapitalet omvandlas till kulturellt kapital som i sin tur kan växlas in mot socialt 

kapital.  

Därtill förknippar Bourdieu (1994) vikten av att inneha ett språkligt kapital som är relaterat till den 

nation individen bor i. Därför att ett land har sitt officiella språk och allt runtomkring är anpassat till 

detta språk vilket utgör den språkliga normen i landet. 

2.3.4 Habitus 

Begreppet habitus kan förstås som en individs identitet som utgörs av en länk mellan 

individens grundläggande tillgångar och livsstil. Det är ett system av olika dispositioner som 

gör att människor omedvetet handlar, tänker såväl som orienterar sig i den sociala världen. Ett 

system som är ett resultat av individens nedärvda och tillägnade kapitaltillgångar. Det 

kommer från individens sociala erfarenheter men också kollektiva minnen och därtill 

individens sätt att agera och tänka. Habitusteorin kan beskrivas som att individers habitus har 

formats utefter individens bakgrund och styrs av vilka föreställningar hen har och medför 

således att världen återskapas eller om människors habitus inte stämmer överens, då förändras 

den sociala världen (Broady, 1991). 

En individs habitus utgörs av huruvida individen kan handla och föra sig i en aktuell situation 

och habitus ses således som en faktor till att individer använder sig av olika strategier för 

olika tillfällen. Ibland använder en grupp som omfattas av liknande habitus av samma 

strategier som gör att det blir skillnad mellan grupper utifrån ett maktperspektiv eller utefter 

andra gemensamma egenskaper. Precis som människor förväntas förändra sitt habitus när de 

kommer till ett annat land för att identifiera sig med just det landet (jmf språkligt kapital) 

(Broady, 1991).  

För att analysera mina resultat kommer jag att utgå från Bourdieus begreppsapparat med 

fokus på kulturellt kapital, utbildningskapital och språkligt kapital. Detta för att kunna visa 

hur dessa kapitaltillgångar förändras när eleverna arbetar enligt Ung Företagsamhets koncept. 

Förutom detta kommer begreppet habitus att tillämpas för att analysera hur eleverna ser på sin 

situation och framtiden.  
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

3.1 Metodologisk ansats och metod 

Denna studie baseras på en kvalitativ forskningsstrategi där intervjuer har genomförts. 

Intervjuer är med säkerhet den mest vanliga metoden inom den kvalitativa forskningen och 

handlar om att respondenternas ord och utsagor är i fokus (Bryman, 2018). För att behandla 

studiens syfte som fokuserade på upplevelser var det viktigt att få dessa upplevelser beskrivna 

i ord så att all information som eleven ville dela med sig av kom fram.   

 

En kvalitativ intervju är inte lika strukturerad i sin karaktär som intervjuer inom den 

kvantitativa forskningen. En kvalitativ intervju fokuserar på respondenternas uppfattningar, 

synsätt och upplevelser samtidigt som respondenterna ges större utrymme att styra intervjun 

genom sina berättelser (Bryman, 2018). För att få ta del av elevernas upplevelser användes en 

intervjuguide (se Bilaga 1) med förutbestämda frågor. Bryman (2018) menar att vid 

kvalitativa intervjuer finns möjligheter att avvika från ordningsföljden på frågorna eftersom 

en kvalitativ intervju är flexibla till sin karaktär. Detta för att skapa goda möjligheter till att få 

data som utgörs av fylliga såväl som detaljerade svar.  

 

För att ta reda på hur någon upplever sin omvärld kan den fenomenologiska metoden vara 

användbar eftersom fenomenologin fokuserar på att se utifrån respondentens perspektiv 

(Bryman, 2018). Avsikten med denna studie var att betrakta hur eleverna uppfattar såväl som 

tolkar sin omvärld och för att förstå deras berättelser försökte jag tolka eleverna berättelser 

utifrån hur de uppfattade saker och ting.  

 

Trost (2005) hävdar att metoden ska väljas i anslutning till det teoretiska perspektiv som 

studien baseras på men också kopplat till frågeställningarna. Studiens teoretiska perspektiv 

utgår från Bourdieus begreppsapparat och analysen av elevernas upplevelser tolkas med hjälp 

av begreppen utbildningskapital, språkligt kapital och habitus. Detta för att synliggöra 

elevernas upplevelser av att vara elev på språkintroduktionen och vilka erfarenheter eleverna 

anammar i arbetet med Ung Företagsamhets koncept.  

 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med stöd av intervjuguiden (se 

Bilaga 1) som omfattades av specifika frågor anpassat till studiens syfte. Intervjuguiden 

utformades med två fokusområden där elevernas bakgrund och upplevelser av 

språkintroduktionen var ett område. Det andra området omfattades av elevernas upplevelser 

att arbeta med Ung Företagsamhets koncept samtidigt som de studerar på 

språkintroduktionen. 

Intervjuprocessen präglades av ett flexibelt förhållningssätt vilket är karaktäristiskt för 

kvalitativa intervjuer där elevernas upplevelser och berättelser är i fokus. I denna 

undersökning var det lämpligt att använda en semistrukturerad intervju eftersom det ger 

utrymme för att kunna omformulera frågorna om inte respondenten förstår frågan. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes enskilt för att respondents upplevelser skulle 

komma till tals oberoende av ytter påverkan. Respondenternas svar tolkades med en 

kunskapsteoretisk utgångspunkt som innebär att få en förståelse för elevernas sociala 

verklighet och hur de tolkar den (Bryman, 2018).  
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3.2 Etiska ställningstaganden 

Undersökningen har genomförts i enlighet med de grundläggande etiska riktlinjerna som 

Vetenskapsrådet (u.å) understryker är viktiga i samband med forskning. Där redogörs för att 

insamling av data sker enligt olika krav - informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

För att uppfylla informationskravet informerades respondenterna om undersökningens syfte 

både muntligt och skriftligt (se Bilaga 2). Där jag poängterade att deltagande var frivilligt och 

att de när som helst kan välja att avsluta intervjun utan att ange något skäl. Därefter fick 

eleverna information om intervjuns struktur att först kommer intervjun att handla om deras 

bakgrund och upplevelser av att studera på språkintroduktionen för att sedan övergå till deras 

upplevelser av att arbeta med Ung Företagsamhets koncept. 

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att eleverna fick skriva under en samtyckesblankett efter 

att de mottagit information om undersökningen (se Bilaga 3). Återigen blev de påminda 

genom blanketten att deltagande är frivilligt. Eftersom samtliga respondenter är myndiga 

behövdes inte vårdnadshavares godkännande. 

Samtidigt som eleverna informerades om studiens syfte fick de också information om att 

deras personuppgifter kommer att hanteras med aktsamhet i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Eleverna upplystes om att inga obehöriga kommer att ta del av data 

som samlats in och att all information kommer att bevaras på ett sådant ställe där ingen kan ta 

del av uppgifterna. Därtill meddelades att all data kommer att raderas när den inte fyller 

någon funktion längre (se Bilaga 2). 

 

Slutligen fick eleverna information, enligt nyttjandekravet, att allt material endast kommer att 

användas till forskningsändamålet. Eftersom intervjuerna spelades in med mobiltelefon 

angavs också att om de önskar att data raderas eller begränsas innan materialet är 

färdigbearbetat så är det okej.  

 

Personlig data diariefördes i enlighet med Karlstad Universitets riktlinjer där färdigskriven 

mall tillämpades och skickades till Karlstad Universitet för att få ett diarienummer. 

3.3 Genomförande 

Urvalet har skett i flera steg för att slutligen resultera i sex respondenter som svarar för det 

insamlade datamaterialet. Första urvalsnivån bestod av ett målinriktat urval eftersom målet 

var att söka svar på studiens uttalade syfte. Den andra urvalsnivån grundas i ett snöbollsurval. 

Det var Ung Företagsamhet som förslog och hjälpte till att kontakta en lärare på en skola som 

undervisar på språkintroduktionen och enligt Ung Företagsamhets koncept. Dessvärre gav inte 

detta något resultat varpå jag, förmedlat av Ung Företagsamhet, kontaktade en annan lärare på 

en annan skola som också undervisar på Språkintroduktion och enligt Ung Företagsamhets 

koncept. Återigen gav inte detta något resultat. Till sist kontaktades en tredje skola utan Ung 

Företagsamhets hjälp och där fick jag kontakt med en lärare som kunde förmedla en målgrupp 

för studien.  

 

Inom kvalitativ forskning kan det vara svårt att avgöra vad som är en lämplig urvalsstorlek 

eftersom det finns en svårighet med att i förhand veta hur innehållsrika svaren kommer att bli 
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(Bryman, 2018). Med hänsyn till studiens omfattning - dels tid men också nivå - efterfrågades 

sex stycken elever som studerar på språkintroduktionen och som arbetar med Ung 

Företagsamhets koncept. Läraren på skolan frågade vilka elever som kunde tänka sig att delta 

och urvalet kom till slut att bestå av tre pojkar och tre flickor. Med hänsyn till att eleverna inte 

ska kunna identifieras används fiktiva namn (Vetenskapsrådet, 2017). För att få fram dessa 

namn sökte jag på vanligt förekommande namn i deras hemländer som kommer att användas 

när resultaten av studien presenteras. Här är en presentation av respondenterna: 

 

Namn Kön Ålder Nationalitet Antal år i Sverige Uppehållst. 

Hani Flicka 19 Somalia 6 år  Perm. 

Ahmad Pojke 19 Somalia 4 år  Perm. 

Giang Pojke 20 Vietnam 1,5 år  Tillf. 

Jasmine Flicka 19 Filippinerna 2 år  Perm. 

Khadra Flicka 20 Somalia 5 år  Perm. 

Shamun Pojke 19 Syrien 4 år  Perm. 

 

För att samla in mitt empiriska material åkte jag till deras skola vid två tillfällen. Vid första 

tillfället intervjuades två elever och vid andra tillfället genomfördes fyra intervjuer. Samtliga 

intervjuer genomfördes under deras pågående skoldag. Bryman (2018) menar att det är viktigt 

att en god relation skapas mellan intervjuaren och respondenterna. Därför berättade jag lite 

information om mig själv (yrkesroll och arbetsplats) för att skapa en mer avslappnad 

stämning. Eleverna fick också ta del av vilket lärosäte jag studerar vid för att sedan övergå till 

studien och dess syfte.  

 

Bryman (2018) menar att det är viktigt att deltagarna i en undersökning inte upplever obehag. 

Därför ansågs det lämpligt att vara i en miljö som eleverna är bekanta med. Eleverna fick 

själva välja var vi skulle sitta i rummet för att reducera eventuella obehag av att möta för dem 

en ny person. Vidare menar Bryman (2018) att det är viktigt att inte inkräkta på elevernas 

privatliv. Därför var det viktigt att jag som intervjuare uppmärksammade elevernas reaktion 

på respektive fråga för att undvika att inkräkta på delar som de inte ville berätta. 

 

Intervjun startade med första frågan i intervjuguiden och personliga frågor såsom ålder, antal 

år i Sverige med mera (se Bilaga 4) sparades till intervjuns slut (Bryman, 2018). Samtliga 

intervjuer spelades in med mobiltelefon vilket ansågs lämpligt eftersom det är ett verktyg som 

eleverna är bekanta med. Längden på intervjuerna var varierande (tiden anges i 

minuter:sekunder): 

 

Hani Ahmad Giang Jasmine Khadra Shamun 

14:35 21:25 24:27 28:54 26:19 28:40 

 

För att undvika ett förhör och återigen få eleverna att känna sig bekväma användes andra ord 

till eleverna för att bekräfta att jag följde med i deras redogörelser. Om eleven inte förstod 

frågan förklarades den med andra ord men innehållet kvarstod. Detta för att reducera 

eventuella feltolkningar av frågan.  

 

Majoriteten av frågorna i intervjuguiden är öppna frågor som underlättade för eleverna att 

svara fritt och med egna ord. Detta för att fånga elevernas upplevelser och skapa möjlighet till 
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att få in oförutsedd data som inte ansågs som tilltänkta svar vid intervjuguidens utformning. 

Dessutom menar Bryman att öppna frågor är lämpliga att använda när nya områden undersöks 

(Bryman, 2018). Vilket denna studie svarar till eftersom det saknas forskning inom ramen för 

studiens syfte.  

 

Intervjuerna avslutades med att eleven tackades för hens deltagande och jag önskade hen 

lycka till i framtiden. 

3.4 Bearbetning av data 

All insamlad data transkriberades utan att göra tolkningar av materialet (Bryman, 2018). 

Intresset förelåg vid att få fram vad eleverna säger för att fånga deras upplevelser. Nyanlända 

elever kastar ibland om ord eller använder ord grammatiskt fel. För att analysen skulle bli mer 

lättläst och koncentrat till innehållet transkriberades data med viss språkkorrigering. Därefter 

lästes allt material igenom igen och data tematiserades (placerades) i enligt med de tre 

forskningsfrågorna som var centrala i studien.  

 

1) Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och språkliga kapital som de hade 

med sig till Sverige kommer till användning när de studerar på språkintroduktionen? 

2) Hur påverkar nyanlända elever studier deras identitetsutveckling? 

3) Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och språkliga kapital förändras när 

de arbetar enligt Ung Företagsamhets koncept? 

3.5 Reliabilitet och validitet 

För att få en uppfattning om en undersöknings kvalité utvärderas den inom den kvalitativa 

forskningen, likt den kvantitativa forskningen, med begreppen reliabilitet och validitet. 

Emellertid skiljer sig betydelsen av dessa begrepp åt mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Inom den kvalitativa forskningen läggs mindre vikt kring frågor som rör mätning 

utan handlar mer om i vilken utsträckning forskaren identifierar och observerar det som 

forskaren ämnar göra (Bryman, 2018). Denna studie har utformats i enlighet med syfte såväl 

som forskningsfrågor för att få en uppfattning om hur nyanlända elever upplever att det är att 

arbeta med det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på 

introduktionsprogrammet språkintroduktion. Intervjuguiden utformades med öppna frågor för 

att eleverna skulle ges möjlighet att berätta med sina egna ord för att uppnå en god validitet.  

Bryman (2018) understryker att inom den kvalitativa forskningen går det också att bemöta 

begreppen reliabilitet och validitet med andra begrepp. Han hävdar att begreppen 

tillförlitlighet och äkthet är bättre sätt för att bedöma en undersöknings kvalité. 

En studies tillförlitlighet omfattas av fyra delkriterier; studiens trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och till sist studiens möjlighet till att styrka och konfirmera. Trovärdigheten 

handlar om i vilken utsträckning forskaren beskriver och redogör för sina resultat, alltså hur 

noggrann forskaren har varit under hela forskningsprocessen. Ett sätt att nå detta är att 

forskningen genomförs enligt gällande regler. Ett annat sätt är att respondenterna får ta del av 

resultaten så att de kan bekräfta om forskaren har tolkat verkligheten korrekt. Det handlar 

också om hur noggrann forskaren har varit vid insamlingen av data, vid bearbetningen av data 

såväl som hur resultaten har sammanställts (Bryman, 2018). För att uppnå en god trovärdighet 

har forskningsprocessen präglats av en noggrannhet kring hur data har samlats in och i 
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beskrivningarna av resultatet. Däremot har ingen respondentvalidering genomförts där 

eleverna fått möjlighet att se om jag tolkat deras verklighet rätt.      

Det andra delkriteriet i att bedöma en undersöknings tillförlitlighet är studiens reliabilitet eller 

överförbarhet som Bryman använder i sin beskrivning inom den kvalitativa forskningen. Det 

handlar om i vilken utsträckning en studie kan replikeras (upprepas) men också i vilken 

utsträckning en studie kan generaliseras till andra miljöer. Kvalitativa studier utgörs oftast av 

ett djup vilket leder till att det kontextuellt unika blir framträdande. För att bemöta detta 

rekommenderas forskaren att förse läsaren med täta beskrivningar av detaljer som kulturen 

inbegrips av för att kunna se om resultaten är överförbara till en annan miljö (Bryman, 2018). 

Denna studie anses ha låg överförbarhet. Dels för att det är svårt att åstadkomma den exakta 

eller åtminstone snarlika sociala miljön som undersökningen har genomförts i. Dels för att 

beskrivningar av kulturen saknas med hänsyn till att upprätthålla avidentifieringen av 

deltagande elever men också för att resultaten är betingade till den miljö som eleverna verkar 

i. Elevernas upplevelser av att arbeta med Ung Företagsamhets koncept samtidigt som de 

studera på språkintroduktionen omfattas av flertalet påverkansfaktorer såsom skolans miljö, 

lärare och undervisning. Studiens generaliserbarhet är också svag eftersom urvalet är allt för 

litet i förhållande till verkligheten. 

Tredje delkriteriet är en studies pålitlighet och det kan forskaren upprätthålla när hen redogör 

för forskningsprocessens händelseförlopp (Bryman, 2018). I denna studie får läsaren följa hur 

forskaren har gått tillväga under forskningsprocessen. Slutligen anger Bryman (2018) att sista 

delkriteriet för att bedöma tillförlitligheten är att forskaren agerat i god tro vilket innebär att 

personliga värderingar inte har påverkat utförandet av undersökningen. Inte heller teoretisk 

inriktning såväl som slutsatserna. Denna studie baseras på inhämtat material som redogörs 

utan personliga värderingar. 

Därtill anger Bryman (2018) begreppet äkthet som viktigt i bedömningen av en studies kvalité 

vilket handlar om studien ger en rättvis bild genom att olika åsikter såväl som uppfattningar 

hos deltagarna synliggörs. I denna studie finns en medvetenhet när resultaten presenteras att 

vara noga med att alla elevers uppfattningar framställs.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Nyanlända elevers upplevelser att studera på 
Språkintroduktionen  

Eleverna har olika upplevelser av att studera på språkintroduktionen. Största faktorn till 

varierande upplevelser grundas i hur länge eleven har studerat på programmet. För de elever 

som studerat länge (3-4 år) finns en känsla av hopplöshet. För de elever som studerat kortare 

tid (1-2 år) de är betydligt mer positiva till sin skolgång. Alla elever är införstådda med att 

språkintroduktionen är en nödvändighet för att komma vidare i sina studier – speciellt i 

avseende att lära sig svenska - men också för att bli en del av det svenska samhället. Flera av 

respondenterna anger att ett vardagsliv (att studera med andra ungdomar eller arbeta) i 

Sverige känns långt borta. 

4.1.1 Nyanlända elevers bakgrund 

När eleverna kom till Sverige hade de alla med sig olika kunskaper och erfarenheter. Ibland 

handlar det om studier, ibland om arbetslivserfarenhet och ibland om en kombination. När 

eleverna vistades i sina hemländer var ambitionen att förbereda sig för ett liv där och trots sin 

unga ålder förstod de vad som krävdes av dem i det kommande vuxenlivet. De levde och 

verkade i en livsvärld som präglades av helt andra förutsättningar än det land som de sedan 

kom att anlända till – Sverige.  

I Somalia är det krig, jag ville hjälpa barnen. Mammorna jobbade hårt, 

jag var tio år, politikerna tar inte skatt som i Sverige. Personer kom till  

oss och ville ha skatt. Jag behövde studera hårt för att bli politiker och  

kunna hjälpa barn och mammor (Khadra).  

I elevernas berättelser åskådliggörs att de har förvärvat olika kapitaltillgångar i form av 

kulturellt kapital, utbildningskapital och språkligt kapital där största investeringen har skett i 

deras hemländer. Det kulturella kapitalet utgörs främst av nedärvda kapitaltillgångar men 

också av att eleverna har tillägnat sig olika kapital. Några av eleverna har endast studerat och 

några av eleverna har både studerat och arbetat i hemlandet. Några elever beskrev också hur 

de hade hjälp familj eller släktingar med olika sysslor. Detta är faktorer som har påverkat 

elevernas kapitaltillgångar. 

I hemländerna var eleverna mer välinformerade om deras livsvillkor och Khadra visar på att 

hon gärna investerade i sitt utbildningskapital för att kunna omvandla det till kulturellt kapital. 

Hennes avsikt var att skapa sig ett bättre kulturellt kapital för att kunna arbeta mot en positiv 

förändring för barnen i Somalia. Ett välutrustat kulturellt kapital gör att Khadra blir ännu mer 

välinformerad om de förutsättningar som råder i Somalia. Avsikten var att skapa sig bättre 

handlings- och orienteringsmöjligheter som hon kunde använda i nya situationer för att 

förhindra att vara i ett dominansförhållande där Khadra var den som hade mindre makt.  

4.1.2 Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och 

språkliga kapital som de hade med sig till Sverige kommer till 

användning när de studerar på språkintroduktionen? 

Synen på utbildning i Sverige är helt annorlunda än vad eleverna är vana vid. I vissa länder är 

utbildning också direkt förknippat med ekonomiska förutsättningar. Till och med skoldagarna 

såg annorlunda ut. En ungdom i Sverige har skoldagar på cirka åtta timmar vilket inte alls är 
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vanligt i elevernas hemländer. Skoldagarna var kortare vilket öppnade upp för eleverna att 

ägna dagen åt andra saker än studier. Det kunde handla om att vara behjälplig för familjen 

genom att passa små syskon eller hjälpa till på förälderns jobb eller ägna sig åt 

fritidsaktiviteter. I elevernas hemländer utgör inte utbildning så stor betydelse för att få ett 

arbete vilket ser annorlunda ut i Sverige. Här möter eleverna en värld där utbildning värderas 

högt och är en viktig väg för att komma framåt inom samhällsstrukturen.  

 Skolan var fyra till fem timmar per dag, inte som i Sverige, åtta timmar. 

 Jag har hela dagen ledigt (Shamun). 

Shamun visar att hans kulturella kapital förändrats i samband med att han kom till Sverige. I 

hemlandet kunde han balansera mellan att öka sitt utbildningskapital och kulturella kapital 

men i Sverige upplever han att kulturella kapitalet ökning då sker på bekostnad av 

utbildningskapitalet.  

Samtliga elever anger att de har en skolbakgrund och flera av dem har läst många olika 

ämnen. Matematik är ett ämne som många elever anger att de läst fast Ahmad anger att ämnet 

inte har precis samma utformning. 

 Mycket matematik i somalisk skola. […] Det är olika matematik 

 mellan Somalia och Sverige (Ahmad).  

Ahmad menar att utbildningskapitalet som han tidigare arbetat upp delvis kommer till 

användning eftersom tidigare tillgångar underlättar förståelsen i ämnet. 

Därefter anges engelska som ett vanligt förekommande skolämne i flera av elevernas 

hemländer. Ämnesmässigt upplever inte eleverna att det är så stor skillnad än det som är på 

schemat för dem idag och flera elever anger att de kan använda sina tidigare kunskaper inom 

olika ämnen på språkintroduktionen. Flera elever anger att de behärskar flera språk och ser det 

som en fördel till exempel för att de kan tolka åt lärare och till andra elever. 

 När jag är på engelskan, engelska 6, jag studerar högre engelska 

 och jag kan hjälpa dem att översätta (Jasmine). 

 Ibland tolkar jag också till mina kompisar som är araber och 

 somalier (Hani). 

Här kan visar både Jasmine och Hani att deras språkliga kapital kommer till användning. Det 

gör att de lättare kan avkoda situationen genom att använda tidigare tillägnade tillgångar. 

Shamun ger en väldigt konkret bild av hur hans tidigare erfarenheter har kommit till 

användning som elev på språkintroduktionen: 

 När jag började skolan i Malmö, då hade jag syslöjd. Först visste jag 

 inte vad det var eftersom jag inte kunde språket men när hon öppnade 

 dörren såg jag massa symaskiner, jag sa, jag kan det här, det var  

 mitt jobb (Shamun).  

Shamun kan i detta avseende dra nytta av hans tidigare kulturella kapital som vid detta tillfälle 

kan växlas in mot att höja utbildningskapitalet. Det inverkar också på Shamuns habitus 

eftersom det är en livsstil som han väl känner igen och han kan således använda tillgången i 

den nya sociala världen han kommit till. Den tidigare kända sociala värld återskapas för 

honom. 

Trots att dessa kapitaltillgångar minskade i värde i samband med att de kom till Sverige så 

hittar eleverna andra vägar för att nyttja tidigare tillgångar och resurser. Eleverna är 

flerspråkiga och detta används till exempel när de tolkar åt lärare eller klasskamrater och det 
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förvärvade utbildningskapitalet använder eleverna inom olika ämnen. För kunskaper såväl 

som erfarenheter är tillgångar som är föränderliga och som användas på nya sätt när individen 

möter nya situationer. 

Eleverna arbetar flitigt med att tillägna sig ett större utbildningskapital som idag är i 

beroendeställning till deras språkliga kapital. Detta är en faktor som de inte behövde ta hänsyn 

till tidigare eftersom de redan behärskade språket i sitt land. Elevernas beskrivningar visar på 

att Sverige har en högre kurs på sitt utbildningskapital vilket eleverna är ovana vid. Eleverna 

förknippade inte sin framtid med utbildning i hemlandet vilken ser annorlunda ut i Sverige. 

Här är det viktigt att ha en utbildning för elevernas framtid. För eleverna uppstår således en 

kamp mellan kapitalen där de behöver prioritera mellan deras kapital på samma gång som 

eleverna upplever att det är brådskande att öka flera av deras kapitaltillgångar på en och 

samma gång. 

4.1.3 Hur påverkar nyanlända elevers studier deras 

identitetsutveckling (habitus)? 

Eleverna berättar att deras studier präglas till stor del av ämnet svenska. Motivationen till att 

lära sig svenska är varierande samtidigt som samtliga elever är medvetna om att det handlar 

om så mycket mer än att endast lära sig språket. Deras studier inverkar på deras sociala liv 

men också på deras framtidsplaner både ur ett närperspektiv men också senare i livet. Giang 

har en lång skolbakgrund från Vietnam och var redo att börja gymnasiet där han ville studera 

ekonomi. När han kom till Sverige fick han ändra sin utbildningsplan. 

Svårt att fortsätta med ekonomi i Sverige. Måste lära mig språk,  

fick börja från noll (Giang).   

Det språkliga kapitalet är förknippat med makt, prestige och resurser (Broady, 1991) vilket 

synliggörs i Giangs ord. Giangs färdigheter i det svenska språket är lågt och därför har hans 

möjligheter att fortsätta sina studier inom ekonomi förspillts, alltså har hans makt, prestige 

såväl som resurser blivit påverkade.  

Studierna präglas av en stress eftersom när de blir tjugo år så får de inte vara kvar på 

språkintroduktionen och missar således chansen att börja ett nationellt gymnasieprogram. 

Samtidigt som eleverna också känner att deras tid på språkintroduktionen slösas bort, speciellt 

eftersom de ska börja på ett likande program men för vuxna. De får börja studera på SFI om 

betyg saknas i ämnet svenska och Komvux om eleverna har betyg i svenska (jmf 

grundskoleutbildning/gymnasieutbildning). Stressen över detta gör att eleverna försöker 

tillägna sig språket genom andra forum än skolan såsom fritidsaktiviteter eller svensk TV.  

 Innan språkintroduktion tänkte jag, du ska klara det här snabbt. 

 Du ska vara där samma år, samma år. Jag känner mig inte trygg 

 eftersom jag gått fyra år på språkintroduktionen. Dom kan inte  

 skicka dig vidare. Någon annan bestämmer. Jag är inte svensk, 

 jag ska inte vara med de andra studenterna och komma in på 

 nationellt program. […] Förra året ville jag till SFI för att slippa 

 slösa min tid här, men lärarna bestämmer här (Khadra).  

Det språkliga kapitalet är viktigt för att känna tillhörighet (jmf jordbrukarna och nomaderna). 

Khadra visar att hon önskar att ha samma kapitaltillgångar som de svenska eleverna i samma 

ålder och eftersom situationen inte ser så ut påverkas också hennes kulturella kapital såväl 

som habitus. Enligt Broady (1991) utgörs det kulturella kapitalet av individens språkliga 

”startkapital” som i sin tur är en källa till framgång. Khadra visar med hennes berättelse att 
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hennes framgångar i skolan blir påverkade av att hennes språkliga kapital är under 

uppbyggnad.  

Ett annat ämne som eleverna också pratar om som värdefullt är samhällskunskap. Här 

upplever de att de kan utveckla sin kännedom om Sverige och hur landet fungerar.  

En elev lyfter också svårigheten med att arbeta samtidigt som han studerar. För honom är 

arbete en väg till att kunna klara sig själv, speciellt ekonomiskt. Han berättar att han har så lite 

pengar att röra sig med så att det inte räcker till eget boende eller att till ta körkort. En orsak är 

för att studierna tar mycket av hans tid och en annan orsak att han i förhållande till svenska 

arbetsmarknaden har en låg ålder. Trots att han har arbetat sedan han var tolv år, vilket var en 

del av hans tidigare identitet, gör att för honom är det inte alls märkligt att ha ett arbete vid 

nitton års ålder.   

 Det är tufft att studera samtidigt som man har lite CSN. Pengarna räcker 

 inte till hyra och ta körkort. Jag behöver ha mer pengar. Jag vill gärna 

 jobba men arbetsförmedlingen säger nej när jag var där för två år 

 sedan när jag var arton. Kom till oss när du blivit tjugo år (Shamun).  

Shamuns habitus är för tillfället ur balans. Den livsstil han tidigare hade och som han vill hitta 

tillbaka till försvåras på grund av hans kapitaltillgångar. Han har inte tillräckligt stort 

kulturellt kapital för att eftersom det är svårt för honom att förändra det då hans handlings- 

och orienteringsmöjligheter är begränsade i relation till utbildningskapitalet och språkliga 

kapitalet.  

Eleverna arbetar hårt med att finna sitt nya habitus (identitet). Den identitet som de tidigare 

arbetat upp med hjälp av nedärvda alternativ tillägnade kapitaltillgångar medför att de har 

svårt med att föra sig i det svenska samhället. Tidigare hade de god kännedom om sin sociala 

värld men nu behöver de anpassa sig dels till den språkliga normen som råder i Sverige men 

också lära sig att identifiera sig med det nya landet. Förändringar i kapitaltillgångar medför 

förändringar i deras habitus. 

Det är framförallt det språkliga kapitalet som har minskat mest i samband med att eleverna 

kom till Sverige. Ett kapital som är förknippat med makt vilket blir synligt då olika habitus 

ställs mot varandra. När eleverna inte kan språket hamnar de i underläge i många olika 

sammanhang. Det kan handla om besök hos vårdcentralen, kontakt med myndigheter eller i 

skolsammanhang. Dessutom är det lärarna som godkänner huruvida eleverna får gå vidare 

med sina studier eftersom lärarna i relation till de nyanlända eleverna har betydligt större 

kapitaltillgångar. Det språkliga kapitalet fungerar som en länk mellan elevernas 

grundläggande tillgångar och den livsstil som de för tillfället befinner sig i och eftersom 

eleverna många gånger befinner sig för dem okända situationer på grund av språket så 

förändras deras sociala värld.  

Eleverna upplever att de har svårt att identifiera sig med svenska elever vilket är en följd av 

att nedärvda och tillägnade kapitaltillgångar skiljer sig åt mellan grupperna. Nyanlända elever 

och svenska elever har formats med olika dispositioner däribland språket som gör att de för 

sig på olika sätt i den sociala världen.  

Eleverna har, med andra ord, en önskan om att kunna växla in utbildningskapitalet och det 

språkliga kapitalet mot andra kapital däribland socialt kapital såväl som kulturellt kapital. 

Viktiga delar för att eleverna ska utveckla sin identitet och känna sig som en del av Sverige. 

För eleverna handlar det också om att undkomma den stress som skapas i samband med att 
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eleverna fyller tjugo år och måste gå vidare mot ett annat studiealternativ eller att få börja 

arbeta.  Det är precis som Broady (1991) beskrev förhållandet mellan jordbrukarna och 

nomaderna där jordbrukarna ansträngde sig på flera olika sätt att bli accepterade i nomadernas 

ögon. Jordbrukarna önskade omfattas av samma kapitaltillgångar som nomaderna för att 

omfattas av samma kapitalkurs. Eleverna önskar ha samma kapitaltillgångar eller åtminstone 

liknande som den sociala världen som de omringas av, alltså skolan så att de kan stå i samma 

kapitalkurs som andra ungdomar. De vill också ha möjligheten att börja på ett nationellt 

gymnasieprogram med andra ungdomar. Ungdomar som de önskar identifiera sig med för att 

de är närmast till hands att jämföra sig med i övergångsperioden.    

4.1.4 Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och 

språkliga kapital förändras när de arbetar enligt Ung 

Företagsamhets koncept? 

Eleverna upplever att de lär sig väldigt mycket olika saker när de arbetar med Ung 

Företagsamhets koncept eller som eleverna säger, entreprenörskap. Alla är mycket positiva 

och berättar gärna om deras olika affärsidéer. Många elever hade kontakt med företagsamhet 

från deras hemländer då en förälder eller nära släkting bedrev företag så en viss förståelse 

hade eleverna med sig. Emellertid har de förstått att det är en skillnad på att starta och driva 

företag i Sverige än i deras hemländer, framförallt ur regelsynpunkt.  

 Man kan starta när man vill i Somalia. Bara hyra ett rum och sätta 

 sina grejer där. Men här är det steg för steg, du måste betala, du måste 

 anställa. Om du anställer måste du betala dom pengar. Det finns mycket (Hani).  

Hani visar att hennes kulturella kapital har förändrats eftersom hon blivit mer välinformerad 

om Sverige och dess system att starta och driva företag. Hennes handlings- och 

orienteringsmöjligheter har ökat i samband med arbetet med Ung Företagsamhets koncept. 

Eleverna berättar att de tillägnar sig både företagsfärdigheter men också allmänna färdigheter. 

Dessutom utvecklas deras svenska men också modersmålet. 

 Vi pratar svenska och arabiska. Jag har blivit bättre på båda (Jasmine). 

Eleverna ges möjlighet att utveckla sina språkliga kapital som de i sin tur kan växla in mot 

kulturellt kapital eller annan tillgång som de upplever värdefullt.  

De använder många begrepp som är kopplade till företagande i sina beskrivningar men också 

ord som kan relateras till hur en god medarbetare ska vara. Flera berättar att de utvecklat sin 

förmåga att arbeta i grupp och samarbeta. 

 För mig entreprenörskap lär mig om företag och jobba tillsammans 

 i grupp och att vara en gång tillsammans med andra elever (Ahmad). 

Ahmad visar att han tillägnat sig nya förmågor såsom att arbeta i grupp vilket gör att hans 

kulturella kapital påverkas positivt.  

  



 

23 

 

Eleverna upplever att de blir utmanade när de arbetar enligt Ung Företagsamhets koncept 

vilket gör att självförtroendet höjs och att deras kontakt till världen utanför skolan har ökat. 

De känner sig också mer trygga inför framtiden eftersom de har fått erfara hur det är att starta 

och driva ett företag. Några elever anger att de gärna vill starta ett företag medan andra elever 

redan har en plan för vad de ska arbeta med.  

 Möjlighet att utveckla mig så mycket om att presentera, fick presentera 

 inför kommunen och ha ett säljtillfälle, och sälja vid (eleven anger ett 

 köpcentrum) och i skolan. Höjt mitt självförtroende. Vi har läst hur man 

 startar ett företag, registrera, bolagsverket, skatteverket. Lärt oss om  

 inkomst och utgift. Hur man räknar en budget i sitt företag (Giang).  

Giangs habitus har påverkats positivt i samband med att arbetet med Ung Företagsamhets 

koncept. Hans kapitaltillgångar har stärkts och således också hans identitet. Giang agerar och 

tänker i mer positiva termer om sig själv när hans tillgångar har ökat och att han också kan 

använda hans tillgångar i olika situationer.  

Eleverna anger att deras kulturella såväl som språkliga kapital ökar i värde när de arbetar med 

Ung Företagsamhets koncept. De blir mer välinformerade dels om det svenska samhället men 

också i form av att utbildningskapitalet växer. Genom olika strategier såsom att utmana sig 

själv och vara kreativa i sina affärsidéer såväl som alla begrepp de tillägnar sig gör att 

eleverna tillskriver dessa tillgångar som värdefulla. Följden blir då att arbeta med Ung 

Företagsamhets koncept blir mer attraktivt och på så sätt ökar värdet i utbildningskapitalet. 

Resultatet av detta blir att eleverna därefter kan växla in det förvärvade kapitalet till andra 

kapital som för tillfället är lågt, exempelvis som det sociala kapitalet. Ett exempel på hur detta 

sker är när eleverna får kontakt med människor utanför skolans värld kopplat till konceptet 

(exempelvis rådgivare).   

Eleverna ges nya handlings- och orienteringsmöjligheter i arbetet med Ung Företagsamhets 

koncept som gör att det kulturella kapitalet förändras eftersom de kan genom att använda 

nedärvda och tidigare tillgångar till att få en bättre inblick i det svenska yrkeslivet. Eleverna 

använder dessa tidigare tillgångar till att skapa affärsidéer som inte finns på den svenska 

arbetsmarknaden vilket medför att de i stället är med och formar arbetsmarknaden. Det blir en 

strid att dels bevara sina innehav men också för att öka värdet på dem. 

Elevernas habitus förändras eftersom eleverna använder sig av nya strategier för att föra sig i 

nya situationer genom arbetet med Ung Företagsamhets koncept.  

4.2 Slutsatser 

Min studie har visat att eleverna har varierande upplevelser av att studera på 

språkintroduktionen vilket relateras till hur länge de har studerat på programmet. Deras 

studier i svenska fungerar dels som en väg framåt i utbildningssystemet men inger samtidigt 

en uppgivenhet när eleverna upplever att det tar tid att lära sig språket. Deras tidigare 

kunskaper och erfarenheter premieras inte på programmet ur ett organisatoriskt perspektiv 

utan det är eleverna själva som aktivt får tillämpa det som de tidigare tillägnat från hemlandet. 

Till exempel inom ämnena matematik och engelska eller när de tolkar till andra elever och 

lärare.  

Studien har visat att eleverna arbetar hårt med att finna sitt nya habitus då de upplever att de 

har mycket att lära oavsett om det handlar om det kulturella eller språkliga kapitalet såväl som 

utbildningskapitalet. Utbildningen i Sverige har ett helt annat system än vad de är vana vid 
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och att endast studera är för dem ovant. Tidigare tilltänkta yrken behöver omvärderas 

eftersom både ålder och språkutvecklingens progression skapar en stress hos eleverna. Därtill 

handlar det också om att lära känna ett helt nytt land där det är viktigt att klara sig själv 

eftersom alla inte kan hämta stöd i sin familj.  

Eleverna anger att de tycker om att arbeta med Ung Företagsamhets koncept och är mycket 

positiva i sina beskrivningar om entreprenörskapen. Med denna arbetsmetod får eleverna dels 

tillägna sig nya saker men också utmana sig själva i en autentisk uppgift. Många elever hade 

kontakt med företagande genom föräldrar eller annan nära släkting i hemlandet. Varav arbetet 

med Ung Företagsamhets koncept gör att eleverna ges möjlighet att använda sig av tidigare 

kunskaper och erfarenheter.  

Nyanlända elevers tidigare tillgångar upplevs som rörliga i Sverige. Det språkliga kapitalet är 

i vissa avseenden användbart när eleverna tolkar. I andra avseenden är det betydligt mindre 

användbart när det handlar om elevernas kunskaper i svenska. Samma gäller elevernas 

utbildningskapital. Ibland kan de använda tidigare tillgångar medan i andra avseenden utgörs 

utbildningskapitalet av ett lågt värde.  

Ung Företagsamhet öppnar upp möjligheter för eleverna att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande under den tiden som de studerar. Därtill ges eleverna möjlighet att i 

framtiden öppna ett eget företag för att kunna försörja sig. Vidare ger det eleverna möjlighet 

att öka sitt sociala kapital eftersom delar av processutbildningen handlar om att genomföra 

aktiviteter utanför klassrummet.  

Elevernas berättelser visar att deras habitus är påverkade av deras kapitaltillgångar. Ibland 

tillskrivs deras kapitaltillgångar av ett värde medan i andra avseenden är deras 

kapitaltillgångar inte alls värderade. För eleverna är det svårt att veta i vilka situationer som 

befintliga kapitaltillgångar är användbara och när någon kapitaltillgång behöver ökas i värde.  
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5. Diskussion 
Syftet med denna studie var att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur 

nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med 

det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på 

Språkintroduktionen. 

Följande frågor har besvarats:  

1) Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och språkliga kapital som de hade 

med sig till Sverige kommer till användning när de studerar på språkintroduktionen? 

2) Hur påverkar nyanlända elevers studier deras identitetsutveckling (habitus)? 

3) Hur upplever nyanlända elever att deras kulturella och språkliga kapital förändras när 

de arbetar enligt Ung Företagsamhets koncept? 

Här kommer mina resultat att jämföras med den tidigare forskning som presenterats. 

5.1 Nyanlända elevers upplevelser av att studera på 
Språkintroduktionen 

Respondenterna i min studie anger att de har varierande upplevelser av att studera på 

språkintroduktionen och största faktorn är relaterad till hur länge de har varit elev på 

programmet. De ser sin tid på språkintroduktionen som en nödvändighet för att komma vidare 

i utbildningssystemet såväl som att bli en del av Sveriges samhälle. I Bomström Ahos (2018) 

undersökning framkommer att elevernas varierande upplevelser av programmet är kopplat till 

om de har eller inte har tidigare skolbakgrund från hemlandet. Där ger elever utan 

skolbakgrund beskrivningar i termer av tacksamhet av att komma till Sverige och nyttja de 

möjligheter som finns medan elever med skolbakgrund upplever att de får börja om med sina 

studier. Om eleverna får arbeta med UF-företagande samtidigt som de studerar på 

språkintroduktionen kan det leda till att eleverna upplever sin tid på programmet som mer 

meningsfull. Även om eleverna har arbetat med UF-företagande ett år finns det inga hinder att 

göra det kommande år heller, oavsett om det är på språkintroduktionen eller nationellt 

program. Följaktligen skapas den form av lärandespiral som Hunter Lindqvist (2017) 

beskriver med att lärandet förstärks när eleverna vid upprepade tillfällen gör samma typ av 

aktiviteter.  

I Sharifs (2017) studie framkommer att eleverna har höga ambitioner kring sin utbildning men 

poängterar också, likt mina respondenter, att det är en väg till att etablera sig i det svenska 

samhället. Respondenterna i min studie upplever att ett vardagsliv i Sverige känns långt borta 

oavsett om det handlar om att studera på ett nationellt gymnasieprogram eller få ett arbete. 

Det stämmer överens med Hagströms (2018) resultat som också visar att eleverna ser 

språkintroduktionen som en möjlig väg till vidare utbildning. I Hagströms studie kan man 

också utläsa att vägen till ett nationellt gymnasieprogram känns svår och snårig.  

Skolverket (2016b) klargör att språkintroduktionen kan omfattas av motivationsinsatser som 

kan gynna elevens kunskapsutveckling vilket känns aktuellt för att eleverna ska känna att 

deras tid på språkintroduktionen är betydelsefull. Eleverna i Sharifs (2017) studie upplever att 

de känner sig tvungna att anpassa sig till det svenska skolsystemet. Genom att arbeta med 

Ung Företagsamhets koncept skulle eleverna kunna känna att skolsystemet anpassas efter dem 

och var de befinner sig i sin språk- och kunskapsutveckling.  
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Resultatet i flera studier, inklusive min undersökning, har visat att respondenterna delar 

liknande upplevelser om sin tid på språkintroduktionen (Sharif, 2017; Bomström Aho, 2018; 

Hagström, 2019). Upplevelserna går att beskriva med hjälp av det begrepp som Bomström 

Aho (2018) använder – mellanrum. Respondenterna i min studie upplever att deras studier på 

språkintroduktionen är en plats som de måste vara på inför nästa utbildningsanhalt (jmf SFI 

eller annan utbildning) där ett av målen är att integreras i det svenska samhället. En 

respondent upplever att hon slösar bort sin tid medan andra respondenter beskriver att de vill 

arbeta sig igenom språkintroduktionen så snabbt som möjligt (jmf Bomström Ahos (2018) 

begrepp mellanrum).  

Integrationsfrågan är synligt i samtliga studier (Sharif, 2017; Bomström Aho, 2018; 

Hagström, 2019; Fejes et. al, 2018) och tyder således på att det är ett svårlöst dilemma. 

Hagström (2018) hävdar att skolan är en viktig plats för nyanlända elevers 

socialiseringsprocess och Sharif (2017) menar att det spelar ingen roll om det är i eller utanför 

klassrummet. Min studie har också visat att om eleverna ges möjlighet att arbeta med UF-

företagande skapas goda förutsättningar för en mer naturlig integration.  

Kan eleverna också få arbeta med UF-företagande tillsammans med svenska elever skapas 

ännu bättre förutsättningar för integration. Elever kan mötas kring en uppgift som frambringar 

gemensamma aktiviteter såväl som en gemensam målsättning med UF-företaget. En väg till 

att ett möte sker genom gemensamma angelägenheter istället för att fokus ligger på skillnader 

mellan grupperna svenska och nyanlända elever. 

Ung Företagsamhets koncept inbjuder till en rad olika möjligheter såsom att elevernas tid på 

språkintroduktionen kan upplevas som mer meningsfull. Därutöver kan eleverna arbeta utefter 

den nivå där just de befinner sig såväl som att konceptet kan vara en väg till att skapa en 

naturlig integration.  

5.1.1 Nyanlända elevers upplevelser av hur deras kulturella och 

språkliga kapital blir användbart på Språkintroduktionen  

Sharif (2017) menar att nyanlända elevers bakgrund är direkt kopplat till hur eleverna 

kommer att se på Sverige. Respondenterna i min studie gör ofta jämförelser mellan deras 

tidigare hemland och Sverige till exempel i beskrivningarna av deras skoldagar och ämnen 

som de studerade i skolan. I Hagströms (2018) forskning framkommer att eleverna anser att 

det är märkligt att deras tidigare skolbakgrund inte tillskrivs något formellt värde i Sverige 

(jmf betyg). Det stämmer delvis med resultaten från min studie eftersom respondenterna 

berättar hur de tillämpar sina tidigare kunskaper. Framförallt handlar det om ämneskunskaper 

men också när de tolkar åt lärare och klasskamrater för att underlätta skolvardagen. Det ämne 

som anses lättast att tillämpa tidigare erfarenheter i är engelskan eftersom matematiken i vissa 

fall skiljs åt från deras tidigare studier.  

Ett sätt att komma ifrån att det endast handlar om ämneskunskaper och då framförallt 

kunskaperna i svenska är att tillämpa Ung Företagsamhets koncept på språkintroduktionen. 

Då Bomström Aho (2018) lyfter att eleverna anser att deras kunskapsutveckling men också 

sociala utveckling hämmas av att tidigare tillgångar inte tas tillvara på när de studerar på 

språkintroduktionen. Det stämmer delvis med resultaten från min studie då respondenterna i 

min studie berättar att i deras hemländer såg skoldagarna annorlunda ut vilket medförde att 

respondenterna hade möjlighet att ha ett socialt liv vid sidan av sina studier. Ibland omfattades 

det av arbete, fritidsaktiviteter eller hjälpa sin familj med olika sysslor. Tillgångar som, med 
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rätt förhållande, kan bli användbara på språkintroduktionen eftersom kapitaltillgångar är högst 

föränderliga beroende på situationen. 

Eleverna i Sharifs (2017) studie är förundrade över att de kunskapstester som de fick göra när 

de började på språkintroduktionen genomfördes på deras nya språk och att det då var svårt att 

uppvisa deras egentliga kunskaper. Dessutom var testerna relaterade till engelska och 

matematik samt svenska som de precis skulle lära sig. Andra ämneskunskaper testades inte 

ens. En respondent i min studie fick i ett tidigt skede möta ämnet syslöjd på 

språkintroduktionen. Eftersom han kunde så lite svenska förstod han inte först vad syslöjd var 

men när han visuellt fick se syslöjdssalen förstod han på en gång vad det handlade om och 

kände sig upprymd. 

När eleverna får arbeta med Ung Företagsamhets koncept samtidigt som de studerar på 

språkintroduktionen kan fokus flyttas från att endast handla om svensk- och ämneskunskaper 

men också gynna elevernas sociala utveckling. Detta kan också ses som ett hinder eftersom 

det tar tid av elevernas studier med att snabbt ta sig igenom språkintroduktionen.  

5.1.2 Nyanlända elevers upplevelser av hur studierna påverkar 

deras identitetsutveckling (habitus) 

Respondenterna i min studie framför kritik såväl som förståelse för att svenskan utgör en 

viktig del av deras studier och i Sharifs (2017) studie anger eleverna att det är kunskaperna i 

svenska som är det primära och andra kunskaper inte alls premieras i samma utsträckning. 

Därtill menar eleverna i Sharifs studie att ett svenskt utbildningskapital är vägen till att bli 

respekterade i svenskars ögon. En respondent i min studie uttrycker tydligt att han måste lära 

sig svenska språket för att studera vidare i Sverige och att det upplevs som att börja om med 

sina studier. I Bomström Ahos (2018) studie framkommer att eleverna upplever att de blir 

nybörjare igen i den svenska skolan på grund av språket. En respondent i min studie tydliggör 

hur språket gör att hon inte känner sig svensk och med svensk menar hon då ungdomar i 

samma ålder som studerar på nationellt gymnasieprogram. Vidare framkommer av en annan 

respondent att eftersom studierna tar så mycket tid finns inte möjligheten att arbeta. En viktig 

del för att försörja sig själv då nuvarande inkomster är alltför små. Denna respondent är från 

hemlandet van att arbeta vid sidan om sina studier men i Sverige ser den möjligheten helt 

annorlunda ut.  

I Hagströms (2018) studie uppenbaras att nyanlända elever anser sig själva som ”invandrare” 

och eleverna på nationella gymnasieprogrammen som ”svenskar”. Önskan att få vara en del 

av den gemenskapen blir stressande enligt mina respondenter. Flera av respondenterna 

påpekar att studierna på språkintroduktionen upplevs som stressande för dem men också för 

deras klasskamrater. Respondenterna berättar att elever kämpar så mycket med att undvika att 

studera på SFI när de förstått att ett nationellt gymnasieprogram inte är aktuellt för dem.  

Sharif (2017) åskådliggör att eleverna möter en helt ny studiekultur när de kommer till 

Sverige. Det är nya lärandeformer men också pedagogiska former som gör att eleverna 

upplever sin tid på språkintroduktionen som oseriös och flummig. En respondent i min studie 

upplever att hon slösar sin tid på språkintroduktionen medan andra respondenter vill arbeta sig 

igenom programmet så snabbt som möjligt. När programmet är organiserat som det är med att 

svenskan utgör en sådan viktig del skapas en stress hos eleverna. 
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Med Ung Företagsamhets koncept på programmet kan eleverna använda sina tidigare 

tillgångar men också nyttja det habitus som de tidigare byggt upp. UF-företagande medför att 

eleverna får på ett naturligt sätt öva sig på delar som för dem är en ny studiekultur.  

5.1.3 Nyanlända elevers upplevelser av hur deras kulturella och 

språkliga kapital förändras i arbetet med Ung 

Företagsamhets koncept 

Resultatet i flera studier, inklusive min undersökning, har visat att respondenterna upplever att 

svenskan utgör en stor roll på språkintroduktionen och ofta upplever eleverna att det är ett 

måste och motivationen för studierna blir således lidande (Sharif, 2017; Bomström Aho, 

2018; Fejes et. al, 2018). Enligt respondenterna i min studie så upplever de att deras 

kunskaper i svenska såväl som modersmålet utvecklas när de arbetar med Ung 

Företagsamhets koncept. Därtill att det sker under mer informella former än 

klassrumssituationer. Därför kan arbetsmetoden UF-företagande ses som ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt för eleverna som samtidigt är en motivationshöjande insats.  

Respondenterna anger att de kan använda sina tidigare erfarenheter i arbetet med UF-

företagande till exempel när de skapar sina affärsidéer. Sharif (2017) menar att 

språkintroduktionen fungerar som en formell länk till det svenska utbildningssystemet men 

också till det svenska samhället. Med UF-företagande ges elever möjlighet att använda sina 

tidigare tillgångar som ytterligare ett tillvägagångssätt att förstå det nya landet som de kommit 

till men då på ett informellt sätt eftersom de slipper fundera på betyg i de olika ämnena.  

Respondenterna i min studie visar alla på att de har olika bakgrunder och olika tillgångar att 

tillhandagå och att de arbetar hårt för att öka värdet på sitt utbildningskapital men att det är i 

beroendeställning till deras språkliga kapital. Deras tidigare identitet har bytts ut samtidigt 

som de försöker hitta en ny identitet och behovet tillgodoses inte i skolan. 

Arbetet med Ung Företagsamhets koncept kan vara en hjälp för nyanlända elever att finna sin 

nya identitet eftersom det tillämpar viktiga delar av den nya studiekulturen som eleverna 

möter. Dessutom är det en verklighetsbaserad uppgift som kan medföra att eleverna upplever 

sin tid på språkintroduktionen som mer seriös och de kan också använda de tillgångar som de 

förvärvat i sitt hemland. Tillgångar som de tidigare identifierade sig med och kände sig säkra 

med. Respondenterna i min studie uttrycker att Ung Företagsamhets koncept är en bra 

lärandeform eftersom de får lära sig andra saker som inte är direkt klassrumsrelaterat men 

också att de får visa upp andra kunskaper som inte är direkt relaterat till deras 

svenskkunskaper.  

5.2 Nyanlända elevers upplevelser av de hinder och 
möjligheter som uppstår i arbetet med Ung 
Företagsamhets koncept 

Respondenterna i min studie är mycket positiva till Ung Företagsamhets koncept och upplever 

att de lär sig väldigt mycket. Precis som Hunter Lindqvists (2017) studie anger eleverna att de 

utvecklar sitt självförtroende men också förmågor av allmän karaktär såsom att samarbeta, 

kommunicera muntligt, planera och ta ansvar. Eleverna i Sharif (2017) studie beskriver att det 

är arbetsmetoder som de inte är vana vid eftersom studiekulturen i hemlandet såg helt 

annorlunda ut. Respondenterna i min studie uttrycker att de gärna vill ha ett arbete, nu eller i 

framtiden, och i arbetet med UF-företagande ges eleverna möjlighet att öva på egenskaper 
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som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Arbetet med UF-företagande kan ge elever 

ytterligare en möjlig väg till att få ett arbete. Många företagare i samhället har kännedom om 

vad UF-företagande är och för eleverna kan det bli värdefullt att skriva med det i sitt CV när 

de söker jobb.  

I Hunter Lindqvist (2017) studie framkommer att eleverna också tillägnar sig 

företagsfärdigheter vilket han relaterar till att skapa en affärsidé samt affärsplan och allt 

kringarbete som det innebär. Han exemplifierar med bland annat försäljning, bemötande och 

marknadsföring. Respondenterna i min studie delger också att de tillägnar sig många 

fackuttryck men också att tillämpa dem i olika situationer. Flera av respondenterna berättar 

om säljtillfällen och när de hade muntligt framträdande för kommunen. Det är en av sakerna 

som Otterborg (2011) belyser är viktigt i arbetet med entreprenöriellt lärande, att möta externa 

kontakter och kommunikation.  

I Fejes et. al (2018) studie framkommer att det finns en idé på skolorna att elever som går 

olika program ska kunna mötas i skolan. Respondenterna i min studie uttrycker att arbetet 

med Ung Företagsamhets koncept är mycket intressant och givande samtidigt som det 

framkommer under intervjun att de känner ett utanförskap. För att komma förbi detta och nå 

den idé om ett möte mellan program i skolan kan eleverna på språkintroduktionen bedriva 

UF-företag tillsammans med ett nationellt gymnasieprogram. Ett arbetssätt som för nyanlända 

elever såväl som svenska elever blir både språk- och kunskapsutvecklande.  

Otterborg (2011) menar att autentiska uppgifter medför att elever tar mer ansvar men också 

att uppgiften får ett högre värde när eleverna vet att det är på riktigt. Respondenterna i min 

studie upplever att när de arbetat med UF-företagande så känner de sig mer säkra att starta ett 

företag i Sverige eftersom de faktiskt testat det. Flera av respondenterna hade kontakt med 

företagande i deras hemländer eftersom de hade en familjemedlem eller nära släkting som 

bedrev företag. För respondenterna är företagande ett vanligt sätt att försörja sig på i deras 

hemländer och nu genom UF-företagande har respondenterna själva möjlighet att bedriva ett 

företag eftersom de har en annan förståelse för de lagar och regler som Sverige har kopplat till 

att starta och driva företag.  

Ung Företagsamhets koncept är förknippat med så många mer möjligheter än hinder för 

eleverna. Eleverna upplever själva att det hjälper dem i deras språkutveckling såväl som 

kunskapsutveckling.  

5.3 Sammanfattning 

Nyanlända elevers upplevelser av att studera på språkintroduktionen är mycket varierande. 

Det är olika faktorer som påverkar deras upplevelser men i huvudsak relateras det till vilka 

tillgångar eleverna har med sig till Sverige men också hur länge de har studerat på 

språkintroduktionen. 

Studierna på språkintroduktionen är viktiga för att eleverna ska bli en del av Sverige och i 

Sharifs (2017) studie framkommer att nyanlända elever har höga utbildningsambitioner. 

Samtidigt poängterar Bomström Aho (2018) att eleverna upplever vägen till ett nationellt 

program som svår och snårig. Respondenterna i min studie uppmärksammar vid flertalet 

tillfällen hur viktig svenskan är för dem och genom att tolka deras utsagor med Bourdieus 

begrepp habitus går det att förstå att respondenterna är vilsna eftersom deras tidigare habitus 

är i en övergång till att ersättas med ett nytt habitus.  
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Integrationsfrågan genomsyrar dels min studie men också den tidigare forskning som har 

presenterats (Sharif, 2017; Bomström Aho, 2018; Hagström, 2019; Fejes et. al, 2018). Ung 

Företagsamhets koncept har genom min studie visat att det ger en positiv effekt för 

integrationen eftersom respondenterna anger att de får röra sig utanför klassrummet också.  

Ung Företagsamhets koncept omfattas också av en potentiell integrationsmöjlighet inom 

skolans verksamhet genom att låta svenska och nyanlända elever arbeta tillsammans med UF-

företagande. Det är också positivt ur den aspekten att elevernas tidigare tillgångar i form av 

kulturellt såväl som språkligt kapital blir mer användbart på språkintroduktionen. Särskilt 

eftersom Hagström (2018) har med sin forskning uppmärksammat att eleverna inte förstår 

varför deras tidigare skolbakgrund inte utgörs av något värde här i Sverige. Förutom detta så 

upplever nyanlända elever att, enligt Bomström Aho (2018), att deras kunskapsutveckling 

men också sociala utveckling hämmas när inte elevernas tidigare tillgångar tas tillvara på.  

Respondenterna i min studie upplever att arbetet med Ung Företagsamhet gör att det uppstår 

betydligt fler möjligheter än hinder för dem. De redogör att de lär sig så mycket relaterat till 

allmänna färdigheter såväl som företagsfärdigheter men viktigast är att de får ett ökat 

självförtroende (Hunter Lindqvist, 2017). En viktig aspekt eftersom eleverna arbetar med att 

finna sitt nya habitus.  

Med Ung Företagsamhets koncept på programmet språkintroduktion kan elevernas studietid 

upplevas som mer meningsfull och det öppnar vägar för att en mer naturlig integration sker 

mellan nyanlända elever och svenska elever. Ett hinder med konceptet är att det kan ta tid från 

elevernas studier i svenska men också de andra ämnena. Något som kan vägas upp av att 

eleverna blir mötta där just de är i sin språk- och kunskapsutveckling men också att det 

gynnar nyanlända elevers sociala utveckling. Ung Företagsamhet kan vara en av flera 

motivationsinsatser som programmet är i behov av för att skapa en meningsfull tid för 

eleverna när de studerar på språkintroduktionen.  

5.4 Metoddiskussion 

Denna undersökning baseras på en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade 

intervjuer har använts. Trost (2005) menar att kvalitativa intervjuer innebär att enkla samt 

raka frågor ställs till respondenterna med förväntningen att få innehållsrika svar. I denna 

undersökning utgörs respondenterna av nyanlända elever som arbetar med att utveckla 

svenska språket. Därför passar enkla och raka frågor för att undvika missförstånd mellan mig 

och de elever som intervjuats. Det gör också att eleverna ges möjlighet att beskriva och 

förklara utefter deras språkliga förmåga. 

 

Det finns en svårighet med att göra semistrukturerade intervjuer och det är hur jag som 

forskare förhåller mig till intervjusituationen. Det kan vara svårt att ha en objektiv roll 

samtidigt som man ska visa ett intresse för det som respondenterna säger. Dessutom när det 

handlar om nyanlända elever så kan frågesituationer relateras till negativa situationer eftersom 

de är vana att genom Migrationsverket blir intervjuade (utfrågade) om känsliga saker. Därtill 

är det ingen garanti för att respondenterna ger utförliga svar som forskaren har i åtanke att få. 

Det hade varit värdefullt att genomföra en pilotstudie för att se om frågorna var formulerade 

på ett bra sätt men också för att få en uppfattning om hur omfattande elevernas svar hade 

kunnat tänkas bli.  
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Bryman (2018) hävdar att i kvalitativa intervjuer är det svårt att bestämma vad som är en 

lämplig urvalsstorlek. I denna studie har sex stycken elever intervjuats vilket i efterhand 

upplevs som lite. Dels för att få ett resultat som kan generaliseras men också för att eventuella 

andra perspektiv går förlorad. Emellertid är det tidskrävande att transkribera och analysera 

data men i denna studie hade det varit värdefullt att ha minst två elever till. En anledning är att 

elevernas svar var för det mesta korta vilket generade brist på data. Å andra sidan förenklade 

det sammanställningen samt att likheter och skillnader kunde utläsas lättare. 

Bryman (2018) menar att det är viktigt att deltagarna i en undersökning inte upplever obehag. 

Därför ansågs det lämpligt att vara i en miljö som eleverna är bekanta med. Eleverna fick 

själva välja var vi skulle sitta i rummet för att reducera eventuella obehag av att möta för dem 

en ny person. Vidare menar Bryman (2018) att det är viktigt att inte inkräkta på elevernas 

privatliv. Därför var det viktigt att jag som intervjuare uppmärksammade elevernas reaktion 

på respektive fråga för att undvika att inkräkta på delar som de inte ville berätta. 

 

Metoden hade mycket väl kunnat kompletteras med observationer när eleverna arbetar aktivt 

med Ung Företagsamhets koncept. Det hade medfört att syftet hade behandlats ur en sådan 

synpunkt att upplevelserna också hade visats i form av hur aktiva eleverna är. Det gör att 

upplevelser som engagemang hade kunnat återspegla resultaten och elevernas svar hade 

kunnat analyseras i förhållande till deras aktivitet. En annan orsak till att observationer vore 

ett bra komplement är att det kan vara svårt att få exakt samma miljö när man intervjuar. 

Ställer jag som forskare frågorna med exakt samma tonfall eller återberättar eleven sin 

upplevelse på ett annat sätt än vad som är verkligheten.  

5.5 Förslag på vidare forskning 

Denna studie hade som avsikt att fylla en kunskapslucka som behandlar syftet att med hjälp 

av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur nyanlända elever upplever de hinder och 

möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med det koncept som Ung Företagsamhet har 

utformat samtidigt som de studerar på Språkintroduktionen. 

 

Det finns flertalet studier som behandlar hur nyanlända elever upplever att det är att studera 

på språkintroduktionen men endast ett fåtal studier som handlar om elevers upplevelser av att 

arbeta med konceptet Ung Företagsamhet. Därför är ett förslag att mer forskning behöver 

bedrivas inom området elevers upplevelser av att arbeta med Ung Företagsamhets koncept. 

Detta för att i sin tur kunna ha jämförbara resultat mellan svenska och nyanlända elever.  

 

Därtill är det intressant att undersöka både nyanlända elevers upplevelser av att studera på 

språkintroduktionen såväl som elevers upplevelser av att arbeta med Ung Företagsamhets 

koncept men då ur ett könsperspektiv, vilket inte har genomförts i denna studie. 

Respondenterna i denna studie är jämnt könsfördelade men ett sådant resonemang har 

utelämnats i analysen av resultatet. 

 

En annan kunskapslucka som är intressant att undersöka är vilken effekt motivationshöjande 

insatser har på programmet språkintroduktion och dessutom vilka insatser kan det tänkas vara. 

Vilket för oss vidare till beslutsfattandet kring programmet språkintroduktion. För att 

implementera Ung Företagsamhets koncept på programmet krävs ett beslut från huvudman 

alternativt rektor eftersom det handlar om programmets struktur. Så ett annat intressant 
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område är i vilken utsträckning huvudman/rektor planerar långsiktigt för programmets 

utformning relaterat till exempelvis innehåll och timplaner.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Information- och samtyckesblankett 
 

Bakgrund och Språkintroduktion 
- Kan du berätta om vad du gjorde när du bodde i ditt hemland (skola/arbetslivserfarenhet). 

- Kan du berätta vad du tyckte att du var bra på när du bodde i ditt hemland. 

- Vilket yrke hade du tänkt att du skulle jobba med när du bodde i ditt hemland?  

- Hur länge har du studerat på språkintroduktionen?  

- Det som du lärt dig och kunde innan du började studera på språkintroduktionen, hur har det 

använts på språkintroduktionen?  

- Hur tycker du att det är att vara elev på språkintroduktionen? 

- När upplever du att du lär dig svenska bäst? 

- Vilka möjligheter finns för dig i skolan som en flerspråkig elev? 

- Vilka svårigheter finns för dig i skolan som en flerspråkig elev? 

 

Språkintroduktion och Ung Företagsamhets koncept 
- Berätta om hur du arbetar med UF-företagande. 

- Hur tycker du att det är att arbeta med UF-företagande? (Varför tycker du så?) 

- Vad har du lärt dig när du arbetar med UF-företagande? 

- Finns det något som du hade velat lära dig som du inte lärt dig? 

- När kan du använda det som du lärt dig? (UF-företagande). 

- På vilket sätt har arbetet med UF-företagande påverkat din språkutveckling? 

- Har du lärt dig mer om det svenska samhället när du arbetat med UF-företagande? (Vad?) 

- Hur ser du på framtiden efter att du arbetat med UF-företagande?  

 

Avslutning 
- Är det något mer som du skulle vilja berätta om? 

 

Bakgrundsinformation (separat lapp) 
 

Tack för ditt deltagande 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
Studiens syfte är att undersöka nyanlända elevers uppfattningar av att arbeta 

med det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de 

studerar på introduktionsprogrammet Språkintroduktion.  

 

Personuppgifter behandlas enligt ditt informerade samtycke och deltagandet i 

studien är frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange 

orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.  

 

Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att 

uppsatsarbetet godkänts och betygen har registrerats i Karlstad universitets 

studieregister för att sedan förstöras.  

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få 

ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade.  

 

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstad 

universitet är dpo@kau.se. 

 

 

Student    Handledare 

Alicia Johansson   Olga Keselman 

E-mail: xxx   E-mail: xxx 

  

mailto:dpo@kau.se
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 
Samtycke till att delta i studien med syftet att undersöka nyanlända elevers 

uppfattningar av att arbeta med det koncept som Ung Företagsamhet har 

utformat samtidigt som de studerar på introduktionsprogrammet 

Språkintroduktion. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange några skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

______________________________ 

Underskrift 

 

___________________________  __________________________ 

Namnförtydligande   Ort och datum 

 

 

Student     Handledare 

Alicia Johansson    Olga Keselman 

E-mail: xxx    E-mail:xxx 
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Bilaga 4 – Bakgrundsinformation 
Ålder:____________________ 

 

Ursprungsland:_______________________ 

 

Språk:_____________________ 

 

 

Antal år i Sverige:____________________ 

 

 
Asylsökande          Permanent uppehållstillstånd Tillfälligt uppehållstillstånd 

 

 

Ensamkommande  Familj i Sverige 

 

 


