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Abstract 

Nordblad, Elin & Nässlander, Felicia (2018): Inkludering i en interkulturell skola -En 

sammanställning av 2000-talets forskning med inriktning på den interkulturella pedagogiken.  

  

I och med att det skett en ökad migration till Sverige har skolans arbetssätt och pedagogik 

påverkats för att anpassas till samhället. Var femte elev i den svenska skolan har utländsk 

bakgrund. Den mångkulturella variationen i klassrummen ställer höga krav på lärarnas 

didaktiska kompetens vilket gör syftet med den här studien angeläget. Syftet med studien är 

att granska och sammanställa tidigare forskning som behandlar lärares didaktiska kompetens 

och arbetet för att främja ett inkluderande klassrum under 2000-talet. Genom att anta ett 

kritiskt perspektiv på de artiklar som valts ut skapas möjligheter att se forskningen ur ett nytt 

perspektiv. I den här studien kunde det urskiljas vikten av språket som verktyg i framförallt 

den interkulturella pedagogiken. I diskussionen synliggörs en "annanhet" som artiklarna 

betonar och hur ”annanheten” kan påverka den didaktiska kompetensen och det inkluderande 

arbetet. 
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1. Inledning  

Världen har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. Det är konsekvenser 

av globalisering, naturkatastrofer och krig (Fridlund, 2011, s 13). De här faktorerna har 

genererat till en ökad migration till flertalet nationer, vilket i sin tur har påverkat skolan, 

utbildningens innehåll och didaktiska metoder. Enligt en artikel från SCB har var femte elev 

utländsk bakgrund. SCB (2013) beskriver att elever med utländsk bakgrund är elever som 

antingen är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands. Artikeln visar att 

av alla barn under 18 år var 20% barn med utländsk bakgrund. Det motsvarade år 2013 ca 380 

000 barn och det kunde konstateras att det skett en omfattande ökning sedan 2000-talet (SCB, 

2013). Men har det påverkat skolan i den omfattning som det svenska samhället vill få det att 

framstå som? Enligt Lena Granstedt (2010, s 13) är dagens lärare inte utbildade för en 

heterogen skola och besitter inte kunskapen som krävs för en interkulturell pedagogik trots att 

satsningar kring området har gjorts. Det har visats ett intresse från skolvärlden att regeringen 

bör ta fram ett material som ska användas för att kartlägga elevernas kunskaper när de 

kommer till Sverige (Skolverket, 2017, s 21). Det här kan förstås i relation till det ökade 

antalet barn med utländsk bakgrund. Sämre studieresultat och skolans gemensamma ansvar 

över varje enskild individs utveckling ses som ett komplext område och kan därför ha 

användning av en kartläggning. Det här gör forskningsöversikten angelägen eftersom den kan 

tydliggöra vilken forskning inom interkulturellt lärande som bedrivits och hur den kan förstås 

i relation till det komplexa området. Begreppet elever med utländsk bakgrund kan även det 

ses som komplext. I den här studien tolkas begreppet som SCB:s (2013) beskrivning, det vill 

säga att eleven ska vara född utomlands eller ha två föräldrar som är födda utomlands. I den 

här studien inkluderas alltså nyanlända elever i begreppet elever med utländsk bakgrund.  

 

Enligt skolverkets (skolverket, 2017, s 10) lägesbedömning uppdagas att resultaten för elever 

skiljer sig åt i dagens skola. De antaganden som gjorts en längre tid, till exempel att barn med 

högutbildade föräldrar, flickor och elever med svensk bakgrund är de elever som presterar 

bäst i skolan resultatmässigt fortfarande är aktuella. Vidare belyser även rapporten att det är 

hela skolans ansvar att elever, oavsett bakgrund, får de förutsättningar som behövs för att 

utveckla de kunskaper och förmågor som anses värdefulla (Skolverket, 2017, s 10).
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1.1 Bakgrund  

I det här avsnittet skapas en förståelse för historian kring arbetet för elever med utländsk 

bakgrund, vilket avser elever födda utomlands eller som har två föräldrar som är födda 

utomlands (SCB, 2013). Det presenteras även vilka centrala förändringar och synsätt som 

skett under de senaste decennierna rörande interkulturell pedagogik. Bakgrunden ska ge en 

förkunskap till styrdokumentet och vilka riktlinjer personalen som arbetar på skolan har att ta 

hänsyn till när det kommer till elever med utländsk bakgrund.   

 

1.1.1 Historiskt perspektiv  

Under decennier har människor emigrerat mellan länder för att förbättra sina livsvillkor. 

Granstedt (2010, s 35) beskriver att det var under 1960-talet som politiken började beröra 

migrationspolitik. Vilket gjorde att även skolan influerades av den här vändningen och nya 

begrepp kring ämnet etablerades, som till exempel mångkultur och migration. Det ansågs 

finnas ett behov av speciell undervisning för invandrare och invandrarundervisningen blev ett 

faktum. Under 1970-talet utvecklades invandrarundervisningen för att skapa en tvåspråkighet 

hos elever med utländsk bakgrund. Det fördes debatter kring de didaktiska valen som berörde 

problemet, alltså hur undervisningen skulle utformas för att uppnå tvåspråkighet. Debatten 

delades i två olika visioner, den ena förespråkade hemspråksklasser, det vi idag ser som 

introduktionsklasser. Den andra visionen var att alla klasser skulle vara sammansatta där 

eleverna skulle lära sig båda språken samtidigt. Den sammansatta klassen motiverades av att 

eleverna med utländsk bakgrund succesivt skulle vänjas med svenska som 

undervisningsspråk. Båda visionerna hade som mål att gynna den aktiva tvåspråkigheten.   

  

Synen på elever med utländsk bakgrund kom att förändras under 1980-talet. Under den 

tidsperioden fokuserade forskningen på elever med utländsk bakgrund och deras resultat. Det 

uppdagades att resultaten hos elever med utländsk bakgrund var bristfälliga och i behov av 

förändring (Granstedt, 2010, s 38). Däremot belyser Katarina Norberg (2017, s 635) att 

undervisningen förändrades 1985 i och med att det kom ett riksdagsbeslut om att 

interkulturell utbildning är viktigt för alla och inte bara elever med utländsk bakgrund. Den 

interkulturella utbildningen är viktig även för elever med svensk bakgrund eftersom den kan 

gynna elevernas studieresultat och deras förståelse för de demokratiska värderingarna.  
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Granstedt (2010, s 38–39) beskriver att forskningsfokuset återigen fick ett nytt perspektiv 

under 1990-talet. Nu gjordes studier kring läromedel, där problematiken ansågs ligga i 

språket. Lärare uppdagade att språket i läromedlen försvårade inlärningsprocessen för 

eleverna med utländsk bakgrund i och med att de inte förstod innehållet. Från att setts som 

bristfällig och komplex förändrades synen återigen på elever med utländsk bakgrund till att 

ses som en resurs för den interkulturella undervisningen.   

  

Som Åsa Wedin och Anneli Wessman (2017, s 874) belyser finns det många möjligheter för 

grundskolan att skapa en interkulturell undervisning. Däremot visar forskning att lärare saknar 

strategier på hur det ska gå till och de didaktiska valen blir därmed svåra att hantera. Genom 

historian som presenterats kan det konstateras att det har skett vissa förändringar inom 

utbildning för elever med utländsk bakgrund. Samtidigt som synen på elever med utländsk 

bakgrund och pedagogiken i skolan inte har genomgått några större förändringar sedan 1970-

talet. Det här gör det komplext för lärare att hantera de didaktiska valen. I och med 

svårigheterna anses det angeläget att studera vilka verktyg som lärare kan använda i sina 

didaktiska val för att skapa interkulturella klassrum under 2000-talet.   

  

1.1.2 Skolans styrdokument  

Personalen som arbetar inom skolan har vissa dokument och riktlinjer att ta hänsyn till och 

följa. Det främsta dokumentet är skolans styrdokument, alltså läroplanen. Den nuvarande 

läroplanen (Lgr11) beskriver inte hur lärarna ska arbeta utan betonar endast kunskapen som 

ska förmedlas till eleverna. Det går även att se en förändring av läroplanen, det räcker med en 

tillbakablick på läroplanen som publicerades och var verksam 1980–1994 (Lgr80) för att se 

förändringen. I Lgr80 är förslag på arbetssätt explicit uttryckta för att underlätta de didaktiska 

valen och inkluderingen. Det här uttrycks i kapitel arbetsformer och arbetssätt:   

  

Vid den gemensamma planeringen är det en huvuduppgift för lärarna att ta initiativ till 

att arbetsformerna prövas och utvärderas, genom enkäter och gruppdiskussioner. 

Eleverna kan arbeta med gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre grupper, i par 

eller helt individuellt. Läraren kan vända sig till hela klassen, handleda gruppvis eller 

individuellt. (Skolöverstyrelsen, 1980, s 48) 

  

Det här kapitlet finns inte i Lgr11 utan fokuset ligger på demokrati, värdegrunder och 

ämneskunskaper. Eftersom samhället har förändrats har även läroplanen varit tvungen att 
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anpassats i samma takt. Den mångkulturella variationen bör tas hänsyn till och accepteras. 

Lgr11 använder inte begreppet interkulturellt lärande utan mer allmänna begrepp som till 

exempel kulturell mångfald. Det här är synligt i skolans värdegrund och uppdrag där det 

står: "Det internationella perspektivet innebär också att utveckla en förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet." (Skolverket, 2011, s 9–10) Vad som ryms i begreppet 

kulturell mångfald framgår inte i Lgr11, utan kan därmed tolkas fritt vilket kan leda till 

missförstånd och skilda uppfattningar.  

 

 

Alla som arbetar inom skolan har enligt läroplanen ett ansvar för att utveckla eleverna. Det 

här visar att även det interkulturella arbetet bör förstås som en process och att det är hela 

skolans ansvar att interkulturen anammas och möjliggörs.  

 Det här synliggörs i kapitlet Övergripande mål och riktlinjer:   

"Alla som arbetar i skolan ska  

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön" (Skolverket, 2011, s15).  

  

1.2 Problemformulering  

Så som framgår av studier redogjorda för i inledningen är elever med utländsk bakgrund en av 

de kategorier som har sämre resultat i skolan jämfört med elever med svensk bakgrund. Det 

ställer höga krav på både skolans ledning men också på lärare, de didaktiska valen blir 

avgörande för de här elevernas undervisning. Därför är det relevant att i den här studien 

studera och belysa hur arbetet bedrivs för elever med utländsk bakgrund.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att sammanställa och granska forskning om lärares 

förhållningssätt och arbete med en inkluderande miljö i det interkulturella 

klassrummet. Genom att granska tidigare forskning skapas en översikt av kunskapsläget kring 

det som idag benämns som interkulturell pedagogik. För att möjliggöra det här kommer 

forskningen analyseras utifrån tre frågeställningar:  

• Vilka aspekter dominerar enligt 2000-talets svenska forskning i den interkulturella 

pedagogiken?   

• Vilka didaktiska val anses användbara inom området?  

• Vilka kritiska perspektiv kan antas i relation till studiens resultat?  
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1.4 Avgränsningar  

Studien avgränsas i den mån då forskningsöversikten endast riktar sig mot det svenska 

skolväsendet. Den här avgränsningen har medvetet gjorts för att göra forskningsöversikten 

hanterbar. Forskningen som behandlas i den här studien är forskning som är nyetablerad. 

Eftersom det endast är forskning som gjorts under 2000-talet får vi en uppdaterad insyn i 

arbetet i de interkulturella klassrummen. Genom att begränsa till 2000-talets forskning kan 

studien även ha den ökade migrationen, som SCB antyder har skett, i beaktning (SCB, 2013). 

Det här kan dock påverka studiens resultat då tidigare forskning kan ha behandlat ämnet ur 

andra användbara aspekter och synsätt.   

  

En annan avgränsning som gjorts i studien är att den forskning som studerats enbart har varit 

inriktad på grundskolans tidigare åldrar. I och med att den här studien grundar sig på andra 

forskares studier avgränsas materialet för att det ska bli mer hanterbart. Däremot begränsar 

det förståelsen för området eftersom det ger en snäv bild av ett komplext problem.   

  

1.5 Disposition  

I nästa kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Det vill säga vilken teori som studien 

grundar sig på och de termer som anses vara centrala. Teorin som valts är det sociokulturella 

perspektivet eftersom den anses ha de kriterier som stämmer överens med studiens syfte, det 

vill säga språket som verktyg för god kommunikation i utveckling. Därefter beskrivs vilken 

metod som används för datainsamling och en litteraturgenomgång som belyser hur litteraturen 

anknyter till studien. I avsnittet presenteras och diskuteras även studiens tillförlitlighet och 

överförbarhet.  

  

Därefter följer ett avsnitt av resultatredovisning. I det avsnittet presenteras den studerade 

litteraturens resultat för att tydliggöra de utgångspunkter som kommer till användning i 

analysen. Strukturen i analysen är upplagd för att först få en bild av vilka aspekter som kan 

anses som dominanta i forskningen för att sedan studera de didaktiska val som forskningen 

speglar. Studien avslutas med en diskussion och slutsats. I diskussionen presenteras de 

metodologiska övervägandena och en diskussion om resultatredovisningen där det antas ett 

kritiskt förhållningssätt till forskningen.  
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2. Teoretiskt ramverk  

I följande del kommer det presenteras vilken teori som används i analyseringsarbetet, men 

även vilka centrala termer som anses vara relevanta för den här forskningsöversikten. Det här 

för att kunna ge en förförståelse för kommande avsnitt.  

  

2.1 Teori  

Den här studien kommer behandlas ur ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet kommer 

användas för att på ett enklare och mer djupgående sätt analysera frågeställningarna i studien i 

relation till det resultat som förväntas få fram. Genom att använda det sociokulturella 

perspektivet skapas en förståelse för att allt som lärs ut i skolan bör ses som en process. 

Grundaren Lev Vygotskij menar att det sociokulturella perspektivet handlar om utveckling, 

lärande och språk (citerad i Ulf. P. Lundgren och Roger Säljö, 2014, s 297). Monica Eklund 

(2008, s 55) menar att det finns vissa redskap som vi använder när vi tänker. Det främsta 

redskapet anses vara språket. Det är genom förmågan att använda språket vi tänker och skapar 

förutsättningar för att göra vår omgivning bättre i form av kultur. Vidare beskriver Eklund 

(2008, s 55–56) att det är tack vare språket som vi kan ta till oss en viss kulturs kännetecken 

och föra den vidare. Det är alltså genom språket en interkulturell pedagogik möjliggörs. I och 

med att den interkulturella pedagogiken bör förstås som en process blir ett centralt begrepp 

inom sociokulturella perspektivet den proximala utvecklingszonen. Enligt Lundgren och Säljö 

(2014, s 307) är även den proximala utvecklingszonen en pågående process i lärande och 

utveckling, precis som den interkulturella pedagogiken.   

 

För att ge en tydligare bild av den proximala utvecklingszonen kan nedanstående bild 

användas (se figur 1). Den här figuren är till hjälp för att förstå hur vi har tolkat de olika 

utvecklingszonerna i det sociokulturella perspektivet och kommer tillämpas i studiens 

analysarbete.  

• Den inre cirkeln illustrerar det eleven kan på eget bevåg med hjälp av egna 

erfarenheter.  

• Den mittersta cirkeln föreställer det eleven kan med stöd och hjälpmedel, det är det här 

som kallas den proximala utvecklingszonen.   

• Den yttersta cirkeln illustrerar den nivå som eleven ännu inte har nått upp till, men dit 

eleven bör sträva efter att nå i den proximala utvecklingszonen.  
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Figur 1: En illustration av vår tolkning av den proximala utvecklingszonen. 

 

2.2 Centrala termer 

Att dagens klassrum har en hög mångkulturell variation är ingen ovanlighet. Det här är dock 

ingen nyhet utan har funnits med sedan många år tillbaka i Sveriges historia. Granstedt (2010, 

s 26) menar att termen mångkulturell har använts med olika betydelser under olika 

tidsperioder. Termen innebär att det existerar flera olika kulturer men att de inte 

nödvändigtvis samspelar med varandra på något sätt. För att förstå samspelet mellan kulturer 

krävs en annan term. Det är nu interkulturellt lärande kommer in i bilden. Granstedt (2010, s 

26) menar att interkultur bör ses som en process mellan olika kulturer där skiljaktigheterna 

lyfts fram och tydliggörs. Det här för att skapa ett inkluderande klassrumsklimat. Vidare 

förklarar författaren att termen interkulturell lanserades under 1980-talet. I den här studien 

används termen interkulturell istället för mångkulturell.  

 

En annan term som används i studien är introduktionsklass, med det menas en klass där 

nyanlända elever introduceras ofta med stöd av modersmålslärare för att senare kunna 

förflyttas till en ordinarie klass. Med ordinarie klass menas att det är en klasslärare som håller 

i undervisningen. Det görs ingen skillnad på nyanlända elever och elever med utländsk 

bakgrund i den här studien. Båda termerna används eftersom nyanlända elever är i tidigt 

stadie av begreppet elever med utländsk bakgrund. Nyanlända elever är elever som precis 

kommit till Sverige och ska introduceras i skolan medan elever med utländsk bakgrund är 
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som beskrivits ovan, elever som är födda utomlands eller med två föräldrar som är födda i ett 

annat land än Sverige (SCB, 2013).   

 

I studien används termen modersmålsundervisning. Med modersmålsundervisningen menas 

den undervisning där elever med utländsk bakgrund får läsa sitt modersmål. 

Modersmålsundervisningen är till för att ge elever med utländsk bakgrund möjlighet att 

fortsätta utveckla kunskaper i modersmålet (Skolverket, 2011, s 71).    
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3. Metod och material  

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015, s 23) förklarar metod som de tekniker som 

används för att samla in och analysera data. I det här avsnittet kommer de metodologiska 

övervägandena presenteras och förklaras. Det kommer även ske en genomgång av den 

litteratur som använts i analysarbetet och hur tillförlitligheten kring dem kan uppfattas.   

  

3.1 Litteraturgenomgång  

Forskningsöversikten grundar sig på vetenskapliga publikationer, vilket omfattar 

vetenskapliga rapporter, forskningsöversikter och artiklar. Alla relevanta kring det området 

som presenteras men ur olika perspektiv. Jonas Stier, Marja-Terttu Tryggvason, Margareta 

Sandström & Anette Sandberg (2012) syfte med studien var att utforska lärares förståelse och 

praktiska förhållningssätt till etnisk och kulturell mångfald i förskolorna de arbetar på. Genom 

att använda den här artikeln skapas en förståelse kring didaktiska strategier ur ett 

lärarperspektiv. För att få studien något mer generaliserbar behövs olika perspektiv som 

behandlar olika faktorer kopplade till det interkulturella lärandet. Det är något som artikeln 

tillför. Åsa Wedins (2014) studie hade som syfte att undersöka lärares attityder gentemot 

invandrare och hur attityderna genomsyrar undervisningen. Återigen är lärarens perspektiv i 

fokus, vilket ger studien mer material och tyngd. Även här är de didaktiska valen en del av 

resultatet vilket skapar fler perspektiv att utgå ifrån. Ytterligare en studie som behandlar 

lärarperspektivet är en annan artikel av Åsa Wedin (2009). Studiens syfte var att studera bland 

annat interaktionsmönster och elevengagemang samt hur läraren arbetar för att uppnå det.  

 

Helene Averys (2017) artikel beskriver en analys där handledare för modersmål och lärare 

samarbetar samt hur deras undervisningsroller ser ut. Även det här ger ett lärarperspektiv som 

är intressant att studera eftersom det skildras två olika typer av lärares didaktiska val. De 

didaktiska valen är en stor del av studien och det är många artiklar som behandlar just det. 

Johanna Lundqvist, Allodi Westling Mara & Eva Siljehags (2015) studie är en av de artiklar 

som behandlar utbildningsmönster och strategier för barn med och utan speciella 

utbildningsbehov. I studien förstås elever med utländsk bakgrund som elever med speciella 

utbildningsbehov. Artikeln ger kunskap om det finns likheter och skillnader mellan 

kategoriseringarna av elever. Den ska kunna ge ett elevperspektiv men ur en bredare aspekt.   
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Catarina Schmidts (2017) artikel har som syfte att undersöka hur elever kan bli mer 

engagerade och medvetna om hållbarhet och hur deras vardagsliv kan hjälpa dem att utveckla 

sin kommunikationsförmåga. Även i den här artikeln är det elevperspektivet som skildras med 

hjälp av språket som didaktiskt hjälpmedel. Det här medför att språket som didaktiskt 

hjälpmedel tydliggörs och genererar en tyngd i hur kommunikationsförmågan utvecklas. 

Hållbarhetsfrågan i den här artikeln kommer därför inte behandlas i studien, utan fokuset 

ligger på kommunikationsförmågan. Det här leder till att den här studien får ytterligare en 

infallsvinkel att analysera. Även Åsa Wedin och Anneli Wessmans (2017) artikel genererar 

den typen av kunskap. Artikeln har som syfte att utforska metoder som utvecklar elevernas 

språkliga tillgångar. Jenny Nilsson och Monica Nilssons (2013) artikel tillför även den 

kunskap ur ett elevperspektiv. Artikelns syfte var att studera nyanlända elevers uppfattningar 

om hur introduktionsklasser och ordinarie klasser påverkar deras utbildning. Den här artikeln 

är motiverad för studien eftersom den ger kunskap om olika arbetssätt och didaktiska val i 

olika typer av klasser.  

 

För att få en bredare bild av problemet är det två artiklar som behandlar utbildningsfrågor ur 

ett samhällsperspektiv. Girma Berhanus (2010) hade som syfte med studien att reflektera över 

hur olika utbildningsreformer påverkar didaktiska val, resultat och inkluderande. Den andra 

artikeln som behandlar det här var Katarina Norbergs (2017) studie om brister som 

uppkommit i de mångkulturella skolorna. Båda artiklarna tillför kunskap om hur samhället 

kan påverka de didaktiska valen en lärare bör ta och hur inkludering kan förstås. Jenny 

Nilsson och Nihad Bunars (2016) artikel är en litteraturstudie där syftet är att studera och 

förstå nyanlända elevers behov. I och med att artikeln behandlar skolan på en makronivå 

placeras även den här artikeln in i samhällsperspektivet och tillför kunskap om hur samhället 

bidrar till förståelse för nyanlända elevers behov.   

  

3.2 Tillvägagångssätt och analysmetod  

Den här studien är en allmän forskningsöversikt som studerar hur inkludering genomförs i ett 

interkulturellt klassrum. Genom att granska och analysera tidigare forskning från 2000-talet 

och framåt skapas en bild av hur lärarens didaktiska val påverkar undervisningen. Katarina 

Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s 25) beskriver att syftet 

med en allmän forskningsöversikt är att sammanställa och beskriva kunskapsläget över 

området.   
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Det material som kommer användas är tidigare forskning kring ämnet. För att få tillgång till 

rätt material och forskning har det studerats forskning gjord av experter på området. Eriksson 

Barajas et al. (2013, s 26) antyder att det är viktigt att hålla sig kunskapsmässigt uppdaterad, 

vilket görs med hjälp av tidigare forskning. Analysarbetet grundar sig huvudsakligen på 

vetenskapliga artiklar som har samlats in via databasen ERIC (ebsco). Sökorden som 

användes var, Intercultural pedagogic, education, immigrant, cultural*, pupils*, education, 

childhood, new* pupils*, second language, multilingualism, elementary school, educational, 

migration och tutoring language. De här sökorden användes i olika sammansättningar men 

något som alla hade gemensamt var att de avgränsades med begreppet Sweden (se bilaga 1). 

Totalt gav sökningarna 1606 artiklar. Urvalet av artiklar baserades på en överblick av rubriker 

relevanta för studien för att sedan läsa abstract på artiklarna. I abstracten gjordes ett försök att 

urskilja om det var ett passande område och åldersgrupp för vår studie. Om de ansågs 

relevanta gick urvalet vidare till att studera vilka metoder som använts i studien för att kunna 

avgöra om artikeln fortfarande gick att applicera till vår studie.   

  

Materialet som kommer analyseras har samlats och sammanställts i en sökmatris (se bilaga 1). 

Matrisen består av sex stycken kolumner: artikel/datum, sökord, syfte, metod, resultat och 

peer review. De här kolumnerna ska strukturera upp materialinsamlingen och tydliggöra 

skillnader som är väsentliga i analysarbetet genom att skapa en överskådlig bild av artiklarna. 

Genom matrisen skapas det en tydlig bild av vilka aspekter som kan anses var dominanta i 

varje enskild studie, som utvinns genom syftet och resultatet av studien. Matrisen kan även 

tillhandahålla information om vilka artiklar som behandlar de didaktiska val som studien ska 

behandla. Eftersom matrisen genererar överskådlig information om samtliga artiklar skapas 

möjligheter att enklare kritiskt analysera artiklarnas resultat.   

  

För att kunna analysera resultatet utifrån forskningsfrågorna var det nödvändigt att koda 

resultatet utifrån olika aspekter och mönster. Det gjordes en substantivkodning där aspekter 

och mönster synliggjordes (Fejes och Thornberg, 2015, s 42). Kodningen kategoriserades i sju 

olika aspekter; kulturella olikheter/likheter, eleverna som tillgång, elevers erfarenheter, 

språkanvändning, förutfattade meningar, samarbete och samhällets påverkan. Det här för att 

enklare skapa en tydlig relation till det sociokulturella perspektivet då de aspekter och 

mönster som kodats är viktiga när språket används som verktyg.  
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3.3 Tillförlitlighet och räckvidd  

Språket är ett centralt innehåll i det sociokulturella perspektivet. De artiklar som valdes ut 

behandlade alla språket men ur olika perspektiv. Dels språket som ett centralt didaktiskt 

verktyg, men även språket som en bristande faktor för det interkulturella lärandet. Några av 

artiklarna nämner inte språket explicit utan betonar kulturella likheter och olikheter som en 

aspekt. I den här studien synliggörs samspelet mellan de kulturella aspekterna och språket. 

Både språket och de kulturella aspekterna ska förstås i relation till varandra, det vill säga att 

språket är centralt för att synliggöra och förstå de kulturella likheterna och olikheterna som 

skolan består av. Alan Bryman (2011, s 52) beskriver fyra centrala begrepp inom validitet, 

vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.   

  

För att göra den här studien trovärdig kommer det endast dras slutsatser som grundar sig på 

den tidigare forskningens resultat. Studiens överförbarhet kan anses komplext. Studien 

grundar sig på tidigare forskning samt att det skett ett urval kring vilka artiklar som var 

relevanta, det vill säga behandlade antingen språket eller den kulturella aspekten, och riktade 

sig mot grundskolans yngre åldrar. Vilket gör att det kan upplevas svårt att generalisera 

resultatet och slutsatserna till andra kontexter än de som artiklarna utgör. Däremot går 

slutsatserna kring de didaktiska strategierna att tillämpa i andra klassrum och 

situationer. Bryman (2011, s 52) menar att pålitlighet är ett annat begrepp för reliabilitet. 

Studien gör ett försök att uppnå hög pålitlighet trots att det är komplext. Det som gör det 

komplicerat är det faktum att i studier som rör mångkulturalitet och interkulturell pedagogik 

krävs det små marginaler för att resultatet ska bli annorlunda (Soly Erlandsson och Lena 

Sjöberg, 2013, s 133). Det kan alltså räcka med att använda artiklar som belyser andra 

samhälleliga och geografiska kontexter. Däremot om exakt samma studie görs med exakt 

samma artiklar bör resultatet inte variera utan vara konstant. Erlandsson och Sjöberg (2013, s 

133) menar att om en deltagare i en studie lämnar samma svar under en annan tid och 

situation har studien en hög reliabilitet. Svaren och resultaten i artiklarna som använts i den 

här studien kan inte förändras och skapar därmed en hög reliabilitet.   

 

Konfirmering eller objektivitet handlar om forskarens kontroll över sina värderingar (Bryman, 

2011, s 52). I och med att den här studien är en forskningsöversikt och grundar sig på andra 

forskares resultat blir vår roll endast avgörande i analysarbetet. Studien har till uppgift att 

sammanfatta det som tidigare forskning sagt och inte lägga några värderingar i det. 
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Erlandsson och Sjöberg (2013, s 166) menar däremot att en forskare inte kan uteslutas helt 

från sin forskning utan alltid har en viss del av den.  

 

4. Resultatredovisning  

I den här delen redovisas de vetenskapliga publikationernas resultat i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. De valda publikationerna har alla olika syften och resultat vilket 

gör det angeläget att de presenteras för att bidra till en djupare förståelse för relevansen 

gentemot den här studien.  

4.1 Didaktiska strategier 

De didaktiska valen har stor betydelse för klassrumsmiljön och undervisningen. Stier et al 

(2012) belyser fyra olika strategier för att underlätta de didaktiska valen. Instrumentalt 

tillvägagångsätt, samproduktivt tillvägagångsätt, framåtsiktande öppenhet och integrerande 

tillvägagångsätt. Författarna menar att instrumentalt tillvägagångsätt innebär ett arbete med 

konkreta föremål och frågor för att förstå en annan kultur. Det kan innebära att läraren väljer 

att arbeta genom att eleverna får se, röra och smaka saker från delar av världen för att skapa 

en interkulturell pedagogik och öka förståelsen för människors olikheter (Stier et al, 2012, s 

288–289). Den andra strategin för att vägleda lärare i de didaktiska valen är samproduktivt 

tillvägagångsätt. Det betyder att det ständigt bör ske ett samarbete mellan berörda parter inom 

skolan för att skapa förståelse för både människan och kulturen. Resultatet i studien belyser 

vikten av att förstå människan bakom kulturen vilket underlättas genom kommunikation. 

Kommunikationen ska minska förvirringar och ogrundade antaganden om en viss människa 

och kultur (Stier et al, 2012, 289–290).  

 

Den tredje strategin som Stier et al. (2012) beskriver är framåtsiktande öppenhet. Strategin 

bygger på att läraren tar hänsyn till elevernas egna erfarenheter och nyfikenhet. Genom att ta 

hänsyn till det här skapas tillfällen för inlärningssituationer kring kulturella skillnader vilket i 

sin tur bör leda till en acceptans som möjliggör inkludering (Stier et al, 2012, s 290–291). 

Integrerande tillvägagångsätt är den sista strategin som författarna beskriver. Integrerande 

tillvägagångsätt innebär att lärare kan arbeta strategiskt för att öka elevers självkänsla genom 

en integrerande pedagogik. Den här pedagogiken innebär att ta tillvara på oförväntade 

situationer där eleverna själva kan beskriva och berätta om delar i sin kultur för att växa som 

individer och stärka deras personliga identitet (Stier et al, 2012, s 291–292).   

 



14 
 

De ovannämnda strategierna är något som flera artiklars resultat implicit benämner. Wedin 

(2014) beskriver hur lärarens acceptans för elevinflytande gav positiva studieresultat. Även den 

här författaren betonar vikten av elever som lärare, det vill säga att eleverna själva antar 

lärarrollen för att skapa förståelse för olika kulturer. Det går även genom resultatet att urskilja 

en förståelse för att det finns ogrundade förutfattade meningar kring kulturella skillnader. Även 

den här författaren menar att det är något som genom de didaktiska valen ska minska och 

elimineras på så sätt att det bildas ny kunskap kring kulturerna. Genom att skapa en förståelse 

för elevernas erfarenheter, bakgrund och nyfikenhet uppstår en grund för inlärning (Wedin, 

2014, s 291–292).   

 

Vidare menar Wedin (2014) att lärarens val att inkludera eleverna i sin undervisning kräver mer 

didaktiska överväganden än så. Det är av vikt att det finns en genomtänkt plan med 

inkluderingen som utmanar eleverna till vidareutveckling och framåtsyftande kunskap. 

Författaren menar även att det är viktigt att eleverna får möjlighet att inkluderas och ta plats i 

klassrummet och minska på lärarkontrollen för att låta varje elev få ta plats och utvecklas i den 

takt som den behöver (Wedin, 2014, s 291–292).   

 

4.2 Didaktiska tillgångar 

Wedin (2009) hävdar att ett ogenomtänkt didaktiskt val kan vara att inte utmana eleverna och 

ge dem den kognitiva stimulansen som de behöver. I studien belyser författaren vikten av 

språkanvändningen i klassrummen. Genom att använda språket som ett verktyg till att skapa 

inkluderande klassrum menar författaren att låta eleverna vara initiativtagande medan läraren 

ska inta en handledarposition. Författaren betonar de förutfattade meningarna mot människor i 

en viss kultur som en aspekt som påverkar de didaktiska valen och det inkluderande 

klassrummet (Wedin, 2009, s 181–182).  

 

Schmidt (2017) studie belyser vikten av litteraturens anknytning. Resultatet i studien visade på 

att elevernas utveckling ökade när litteraturen kunde knyta an till deras närområde. Det här för 

att eleverna kunde känna igen sig i större sammanhang, men även för att lärarna får möjligheten 

till att öppna upp för att integrera ämneskunskaper med demokratiuppdraget (Schmidt, 2017, s 

176). Vidare menar författaren att det är lärarens ansvar att eleverna använder sig av sina 

personliga resurser och tar tillfällen i akt för att inhämta och ta tillvara på nya resurser. Det här 

arbetssättet ska leda till att eleverna använder sig av och förstår demokratiska värderingar 

(Schmidt, 2017, s 177).   
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Även Schmidt (2017, s 176) uppmanar till att se elever med utländsk bakgrund som en resurs 

och tillgång i klassrummet. Genom att ta tillvara på de här elevernas egenskaper och kunskaper 

minskar de låga förväntningarna på eleverna. Som flera författare ovan betonar finns det 

ogrundade förutfattade meningar kring elever med utländsk bakgrund. De här eleverna bör 

synliggöras för att omgivningen ska få en medvetenhet kring olikheters möjligheter och 

positiva aspekter (Schmidt, 2017, s 176).   

 

4.3 Stöttning som didaktiskt val 

Ett av de didaktiska valen en lärare kan göra är att inkludera en modersmålshandledare i sin 

undervisning för att möjliggöra inkludering av elever med utländsk bakgrund. Avery (2017) 

behandlar i sin studie två olika perspektiv på den här typen av didaktiskt val. Författaren menar 

att det finns olika sätt för modersmålshandledningen att praktiseras, enskilt utanför 

klassrummet eller integrerat med ordinarie undervisning. Resultatet av studien visar de två olika 

perspektiven på det här, lärarens och handledarens. Läraren anser att handledningen bör ske 

utanför klassrummet och den ordinarie undervisningen på ämnen som eleverna uppfattade svåra 

(Avery, 2017, s 411). Argumentet för det var att handledningen skulle störa den ordinarie 

undervisningen och påverka resterande elever. Handledarna ansåg däremot att 

modersmålshandledningen skulle ske integrerat med den ordinarie undervisningen och i ämnen 

som eleverna hade lättare för så att de kunde bygga självförtroende. Anledningen till att 

handledaren förespråkade det var att handledaren ansåg sig behöva mer förståelse för vad som 

hände under de ordinarie undervisningstimmarna både socialt men också kunskapsmässigt 

(Avery, 2017, s 409). Författaren förklarar däremot att både klasslärarna och 

modersmålshandledarna beskriver att det bör ske en bättre kommunikation och ett större 

samarbete mellan parter för att underlätta för eleverna. Genom ett förbättrat arbetssätt 

möjliggörs situationer för gemensam planering och framtagande av undervisningsmaterial 

(Avery, 2017, s 411). 

  

Som nämnts tidigare påverkar de didaktiska valen klassrumsmiljön och undervisningen. Ibland 

krävs det att läraren tar didaktiska val som är mer individanpassade än andra. Lundqvist et al. 

(2015, s 12) studie menar att ett stöd som en gång satts in inte behöver vara konstant utan kan 

ändras i samma takt som eleven utvecklas. Författaren antyder att stödet som eleverna med 

speciella behov har rätt till ska inkluderas i den ordinarie undervisningen. Resultatet tyder på 

att eleverna påverkas negativt om de exkluderas från den ordinarie undervisningen och att de 



16 
 

behöver få känna sig som en del av en klass och få sammanhängande skoldagar för sin 

utveckling. Även den här artikeln belyser vikten av samarbete mellan olika instanser och 

personal som arbetar med eleverna (Lundqvist et al, 2015, s 14). Samarbetet ska minska 

missuppfattningar om elevens kunskaper och utveckling för att kunna ge den undervisning som 

krävs. Nilsson och Nilsson (2013, s 151–152) beskriver i sitt resultat hur skillnaderna mellan 

eleverna i ordinarie klass och introduktionsklass uppfattas. Det beskrivs som en fördel att elever 

med utländsk bakgrund får vara majoriteten av skoltiden i ordinarie klass eftersom det får dem 

att höra och använda sig av det svenska språket i större utsträckning. Författaren belyser även 

att den sociala aspekten av en plats i ordinarie klassrummet kan öka elevernas vilja att lära sig 

mer svenska då de måste kommunicera med sina klasskamrater. Vidare menar Nilsson och 

Nilsson (2013, s 152) att eleverna beskriver hur de anser att introduktionsklasserna inte utmanar 

eleverna till att vidareutvecklas och lära sig använda nya förmågor för att inhämta kunskap. 

Resultatet belyser även att det inte finns någon smidig och rättvis övergång från 

introduktionsklasserna till ordinarie klasserna. När eleverna kommer till den ordinarie klassen 

betraktas eleverna själva ha ansvaret för att ta reda på hur en uppgift ska lösas och de får inte 

några specifika hjälpmedel för att lösa dem (Nilsson och Nilsson, 2013, s 159). Slutligen menar 

författarna att eleverna känner en tillhörighet när de undervisas i introduktionsklass som de inte 

upplever i den ordinarie undervisningen. Resultatet visar alltså att introduktionsklasserna 

skapar en social tillhörighet men inte utmanar rent kunskapsmässigt (Nilsson och Nilsson, 2013, 

s 159).   

  

Berhanu (2010, s 156) menar att inkludering baseras på den sociala rättvisan, det vill säga att 

inkludering och social rättvisa ofta arbetar tillsammans. Studien beskriver att inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd ger större framgångar i skolan och de sociala relationerna 

förbättras och möjliggörs. Det påvisas även att det inte bara är eleverna som är i behov av 

särskilt stöd som gynnas av en inkluderande undervisning utan också elever utan svårigheter 

(Berhanu, 2010, s 150).  Vidare fastställer författaren att; kompetent personal, differentiering i 

läroplanen, gynnsamma bedömningsmetoder, samarbete mellan lärare, klasstorlek, deltagande 

av skolledare, kontinuerlig och intensiv personalutbildning, partnerskap med föräldrar och 

ekonomiska faktorer är aspekter som påverkar inkluderingsarbetet på en fysisk men också 

social nivå (Berhanu, 2010, s 155).   

 

Flertalet av de valda artiklarna har fått liknande resultat. Wedin och Wessman (2017) belyser 

problemet med ogrundade förutfattade meningar. För att synliggöra det kommer här ett citat ur 
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studiens resultat: "Many of the children who were perceived to be of Somali origin had, for 

example, never been to Somalia" (Wedin och Wessman, 2017, s 881). Det uppdagades även 

under studien att eleverna insåg att deras flerspråkiga kunskaper uppskattades som resurs vilket 

stärkte deras självkänsla. Vilket ledde också till att eleverna kände mer ansvar för sitt arbete 

vilket gjorde att eleverna utvecklades både socialt och kunskapsmässigt (Wedin och Wessman, 

2017, s 883).  

 

4.4 Styrdokumentens påverkan på de didaktiska valen 

Wedin (2009) hävdar även att styrdokument som till exempel läroplanen begränsar arbetet för 

nyanlända elever eftersom det inte finns några riktlinjer på hur arbetet ska utföras. Vilket 

resulterar i sämre skolframgång både i nutid och i framtida avancerade skolgångsnivå. 

Författaren menar att det kan minska genom att läraren gör didaktiska val som får eleverna till 

att reflektera och kritiskt använda språket i klassrummen (Wedin, 2009, s 181-182).   

 

Resultatet i Wedin och Wessman (2017, s 885) studie beskriver hur ledningsbeslut har tagit sig 

hela vägen ner till praxisnivån med positiva resultat. Det visades i både observationer och 

intervjuer där lärare förklarade hur språket hade fått en avgörande roll i deras klassrum.  Genom 

att använda olika typer av strategier och arbetssätt, workshops och skriva berättelser, kunde 

språket få en större del i klassrummen och utveckla elevernas språkkunskaper (Wedin och 

Wessman, s 880–882).  

  

Norberg (2017, s 642) studie belyser hur politiken kan påverka det praktiska arbetet med 

inkludering och jämställdhet i skolan. Författaren menar att politiken kan tolkas olika 

beroende på resurser och kunskap vilket skapar konsekvenser i hur kommunerna arbetar med 

mottagande och vidare utveckling av elever med utländsk bakgrund. Studiens resultat 

beskriver att det uppstår utmaningar för huvudmännen att organisera undervisningen för 

elever med utländsk bakgrund eftersom det inte finns några tydliga policydokument som 

anger mål och strategier för hur det ska gå till. Däremot är det huvudmännens ansvar att 

lärarna besitter den kunskap som behövs för att bedriva en likvärdig utbildning för alla elever. 

Norberg (2017, s 643) menar att det i dagsläget inte finns kompetent personal på området 

vilket gör utbildningen svår att bedriva. Slutligen menar författaren att svenskhet som norm 

måste ifrågasättas. Det är av vikt att alla lärare har kompetens om interkulturellt lärande och 

elever med flerspråkighet för att kunna skapa en jämställd och inkluderande utbildning 

(Norberg, 2017, s 641).  
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Även Nilsson och Bunar (2016, s 405) påvisar problematiken att det inte finns 

några policydokument eller riktlinjer om hur arbetet med nyanlända elever ska organiseras. 

Det är upp till varje enskild skola att planera och organisera arbetet efter den förmåga som är 

möjlig för dem. Däremot urskiljer författarna tre huvudsakliga modeller för att introducera 

elever med utländsk bakgrund i den svenska skolan. Den första modellen är det som oftast 

används i det svenska skolsystemet, det vill säga övergångsklass under en tidsperiod. De här 

klasserna är ofta åtskilda från den övriga skolan och de sociala möjligheterna minskar. 

Eftersom det inte finns några policydokument hur elever med utländsk bakgrund ska bli 

mottagna, använder skolorna skrivna styrdokument för elever i behov av särskilt stöd för att få 

möjligheten att segregera eleverna vilket annars inte är tillåtet.    

  

Den andra modellen är en modell som förespråkar direkt introducering i den ordinarie 

undervisningen. Introduceringen ser olika ut beroende på skolsituationer, ibland sker den med 

modersmålslärare och ibland utan. Författaren menar att arbetssättet med att bemöta social 

interaktion har fått stor kritik då det anses påverka resterande undervisningens kvalitet 

(Nilsson och Bunar, 2016, s 406). Vidare beskriver författarna en tredje modell som innebär 

att eleverna ska få möjlighet att lära känna landet i en miljö utanför skolan innan de börjar i 

övergångsklass (Nilson och Bunar, 2016, s 407).  

  

Resultatet i Nilsson och Bunars (2016, s 411–412) studie belyser återigen problemet med att 

det inte finns några riktlinjer på hur arbetet ska ske med nyanlända elever, vilket ger 

kommunerna stor frihet i organiseringen kring arbetet och leder till varierande 

utbildningskvalitet. Slutligen menar författarna att det som behövs för att förbättra kvaliteten i 

utbildningen för elever med utländsk bakgrund måste eleverna börja ses och accepteras för 

deras olikheter och personliga identitet. De vill även införa uppföljningar på det skolorna 

påstår sig arbeta med gällande inkludering och jämställdhet.   
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5. Analys  

I det här avsnittet sker en analys av resultatet som presenterats tidigare. Resultatet analyseras 

utifrån studiens forskningsfrågor ur ett sociokulturellt perspektiv. Genom att göra det skapas 

det förhoppningsvis en förståelse för hur tidigare forskning har skildrat de interkulturella 

klassrummen och hur arbetet i dem kan praktiseras.   

 

5.1 Dominanta aspekter 

Den första aspekten som kunde urskiljas som dominant i resultatet var kulturella olikheter och 

likheter. Det vill säga både kulturella men även jämställdhet och inkludering. Stier (2017) 

belyser vikten av att arbeta för att öka förståelsen för människors och kulturers olikheter. 

Förståelsen kommer inte per automatik utan måste ses som en process. Processen kräver ett 

arbete med olika kulturer där eleverna får smaka, röra och se kulturernas särdrag. Att se 

arbetet med människors och kulturers olikheter som en process kan förstås i relation till det 

sociokulturella perspektivet där allt lärande bör ses som en process (Eklund, 2008; Lundgren 

& Säljö, 2014).  

  

Nilsson och Bunar (2016) beskriver att skolans förutsättningar för att förbättra kvaliteten 

möjliggörs genom att inkludera elever med utländsk bakgrund. Det bör alltså ske en 

utveckling av acceptansen av olikheter i skolans värld. Det är något som även Norberg 

(2017), Berhanu (2010), Nilsson och Nilsson (2013) och Schmidt (2017) betonar genom att 

hävda att resultaten inte bara för elever med utländsk bakgrund utan även för elever med 

svensk bakgrund förbättras genom en inkluderande pedagogik. Den proximala 

utvecklingszonen kan här ses som en del av det. Genom att resultaten förbättras finns det en 

underförstådd medvetenhet om att eleverna ligger i den proximala utvecklingszonen i och 

med att det sker en utveckling. Berhanu (2010) menar att social rättvisa och inkludering ofta 

samverkar och därför kan även den sociala aspekten av inkluderingens arbete, som flera 

författare behandlar exempelvis; Nilsson och Nilsson (2013) och Schmidt (2017), även den 

kan ses som en värdefull del i den proximala utvecklingszonen.   

  

Wedin (2014) beskriver hur arbetet med att få eleverna att förstå olika kulturer kan förstärkas 

genom att använda eleverna som resurser i undervisningen. Det här är även något som 

Schmidt (2017) och Wedin och Wessman (2017) betonar som en tillgång i undervisningen.   

Återigen kan den proximala utvecklingszonen användas som något att sträva efter för elever 
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som resurser. När elever agerar som resurser i undervisningen utvecklas de mot mål som 

läraren kanske inte har möjlighet att förutspå och det sker som en process mot den proximala 

utvecklingszonen. Genom att använda eleverna som resurser utvecklas eleverna både 

kunskapsmässigt och socialt (Nilsson och Nilsson, 2013; Wedin och Wessman, 2017). Att 

arbeta på liknande sätt stärker elever med utländsk bakgrunds självkänsla eftersom de får vara 

den kunnige och får en högre social status i klassrummet. Som nämndes ovan har även den 

sociala aspekten en avgörande roll i den proximala utvecklingszonen och i det här fallet kan 

arbetet med elever som resurser förstärka den. För att eleverna ska kunna agera som resurser 

krävs det att de har egna erfarenheter att dela med sig av. Det finns olika strategier för att 

arbeta med inkludering i undervisningen. Men genom att låta eleverna berätta om sina 

erfarenheter och knyta sin undervisning till elevernas närområde skapas en förståelse för 

andra kulturer men även ökad självkänsla för eleverna (Stier, 2012; Schmidt, 2017). 

Relationen mellan elevernas egna erfarenheter och ökad självkänsla är alltså tydlig.   

  

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses språket som det främsta verktyget i en undervisning 

(Wedin, 2009). Att lärarna har en god kompetens kring flerspråkighet ses som en avgörande 

del för elevernas utveckling. Norberg (2017) betonar att det interkulturella lärandet speglas av 

en förståelse för elever med flerspråkighet för att skapa en inkluderande utbildning. Genom 

att ge flerspråkigheten en större del i undervisningen kan eleverna nå den proximala 

utvecklingszonen eftersom de erbjuds olika strategier för att möjliggöra den kritiska och 

reflekterande användningen av språket och elevernas resultat kan förbättras. Det är inte bara 

flerspråkigheten som ska ha en större del i undervisningen, utan även det svenska språket. Om 

det svenska språket är en större del av elever med utländsk bakgrunds vardag kan deras vilja 

att lära sig språket öka (Wedin, 2009; Wedin och Wessman, 2017; Nilsson och Nilsson, 

2013).  

  

En annan dominant aspekt som kunde urskiljas i resultatet var de ogrundade förutfattade 

meningarna. Det här synliggjordes av både Wedin (2014), Wedin (2009), Wedin och 

Wessman (2017) och Norberg (2017). De förutfattade meningarna grundar sig sällan i 

konkreta fakta utan verkar endast som lösa antaganden. Eftersom förutfattade meningar var en 

del av vardagen påverkade de också de didaktiska valen som lärare gjorde. Antagligen 

handlar det om okunskap hos lärarna om hur interkulturell pedagogik och flerspråkighet ska 

tas tillvara på i klassrummet. De här antagandena kan hämma eleverna med utländsk 

bakgrund att våga vara den kunnige och höja sin sociala status. Det här sin tur leder till att den 



21 
 

proximala utvecklingszonen även den hämmas och eleverna utvecklas inte med de 

förutsättningar som de har rätt till.   

  

Återigen bör språket ses som en viktig del av undervisningen. Om ett felaktigt antagande har 

gjorts angående en elev med utländsk bakgrunds språkkunskaper kan det ge konsekvenser för 

elevens lärprocess. Det här är en aspekt som kan motverkas med hjälp av samarbete 

(Lundqvist et al, 2015). Avery (2017) belyser modersmålslärarens roll i elever med utländsk 

bakgrunds utbildning. Det finns olika sätt för en modersmålslärare att vara integrerad i 

elevernas undervisning. Men genom att låta modersmålsläraren vara en del av undervisningen 

kan klassläraren få en djupare förståelse för elever med utländsk bakgrund och deras 

kunskaper för att undvika förutfattade meningar.   

  

Samarbetet som krävs för att upprätthålla en god undervisning och kommunikation, ligger på 

samtliga parter inom skolan men det främsta ansvaret ligger hos berörda lärare. Vilket gör det 

angeläget att samarbetet mellan läraren och modersmålsläraren sker på ett givande och 

framåtsyftande sätt. Men det är också betydelsefullt att läraren arbetar för att eleverna ska bli 

egna individer och inte endast sin kultur, de bör även lära sig att ta ansvar över sitt 

initiativtagande (Stier et al, 2017; Schmidt, 2017; Berhanu, 2010).   

  

Berhanu (2010) belyser samarbetet med hemmet som en central del. Genom en god 

samverkan med hemmet kan utbildningen ses som en process för att nå den proximala 

utvecklingszonen. Det kan förstås som en process eftersom utbildningen kring vissa frågor 

inte avslutas vid skoldagens slut utan vårdnadshavare har ett ansvar att utbilda kring vissa 

frågor hemma. Det är även av vikt att skolan arbetar för att även vårdnadshavare ska känna 

sig inkluderade i sitt barns utveckling. Genom att göra det möjliggörs en interkulturell 

pedagogik som tar hänsyn till både elever med utländsk bakgrund och vårdnadshavare med 

utländsk härkomst.  

  
Det som försvårar samarbetet mellan kollegor, huvudmän och hemmet är en annan aspekt 

som dominerat i resultatet, det vill säga samhällets påverkan på skolan. Det som gör det 

komplext är att det inte finns några tydliga riktlinjer eller styrdokument som beskriver hur 

arbetet med elever med utländsk bakgrund ska gå till (Berhanu, 2010; Nilsson och Bunar, 

2016; Wedin, 2009). Norberg (2017) beskriver hur politiken och styrdokumenten är öppna för 

tolkning. Det här leder till att det skiljer mellan skolor hur arbetet med elever med utländsk 
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bakgrund går till och resultaten blir därav olika. Det blir ännu mer komplext när det kommer 

till den faktorn att det överhuvudtaget inte existerar några riktlinjer och dokument hur resurser 

och ekonomiska tillgångar ska fördelas på området (Berhanu, 2010). Det gör att det läggs ett 

stort ansvar på huvudmännen att arbetet ger resultat vilket kan ge konsekvenser. Däremot 

belyser Wedin och Wessman (2017) hur ett ledningsbeslut har tagit sig ner på praktisk nivå 

och gett positiva resultat. I och med det går det att konstatera att ett ledningsbeslut inte enbart 

behöver anses som negativa utan en god samverkan kan leda till framgångsrika resultat. Det 

sociokulturella perspektivet beskriver en process av lärandet medan här kan processen förstås 

uppifrån ledningsnivå till praxisnivå. Ingen av de ovan nämnda aspekterna är möjlig utan en 

god samverkan mellan skolans alla berörda parter och det är inte heller möjligt att se det som 

något annat än en process. 

 

5.2 Didaktiska val 

Stier et al (2012) beskriver fyra olika strategier för att underlätta de didaktiska valen. De här 

fyra strategierna kompletterar varandra och kan förstås i olika led. En analys av strategierna är 

att ett samproduktivt tillvägagångsätt skapar möjligheter för ett gemensamma 

undervisningsmetoder där det möjliggörs för eleverna att bemöta olika kulturer genom att se, 

röra och smaka. De här undervisningsmetoderna genererar tillfällen där elevernas egna 

erfarenheter genomsyras vilket i sin tur ska öka inkluderingen av eleverna som ska stärka 

deras självförtroende och vilja att lära mer. Strategierna kan förstås som en långvarig process 

där språket är ett verktyg för att utveckla en god undervisning som ska leda eleverna mot den 

proximala utvecklingszonen. Generellt agerar språket som verktyg i vardagen, men speciellt i 

de här strategierna eftersom det behövs för att framhäva sina erfarenheter och dela med sig av 

sina kulturella kunskaper och erfarenheter. 

 

Att lära eleverna att ställa sig kritiska och reflekterande över olika ställningstaganden är ett 

problematiskt område men kan underlättas genom att använda språket som ett didaktiskt 

verktyg (Wedin, 2009). Att använda språket för att diskutera och analysera skillnader och 

likheter mellan kulturer för att stärka förståelsen för kulturella olikheter och minska de 

ogrundade förutfattade meningarna. Genom att låta eleverna diskutera och dela med sig av 

sina erfarenheter ökar elevinflytandet i undervisningen. Vilket också är ett av de didaktiska 

valen en lärare kan ta, alltså att ta steget tillbaka och låta elevinflytandet genomsyra 

undervisningen (Wedin, 2014). Genom att arbeta på det sättet ökar elevers självkänsla och 

motivation för att utvecklas, dock är det ett komplext förhållningssätt gentemot den proximala 
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utvecklingszonen. Det som gör det komplext är problematiken att den proximala 

utvecklingszonen kräver ett visst stöd av läraren för att hjälpa och utmana eleverna att ta sig 

vidare. Men om läraren lämnar ett för stort ansvar på eleverna uppnås inte zonen i och med 

bristen på stöd. Det gäller alltså att ha en genomtänkt planering kring det här didaktiska valet 

då det ställer höga krav på läraren att se när elevinflytandet fått för stort utrymme. 

Relationerna mellan klasslärare och elever är central då lärare ibland behöver fatta didaktiska 

val som är individanpassade (Lundqvist et al, 2015). Schmitd (2017) hävdar att en del elever 

kan behöva ett stöd som innebär material som de har lättare att koppla till sin vardag. Däremot 

menar Lundqvist et al. (2015) att det individanpassade stödet är förändringsbart. En lärare bör 

besitta kompetensen att se när stödet och de didaktiska valen behöver förändras och förnyas. 

Det är genom förändringarna som läraren gör i de didaktiska valen och stödet som utmanar 

eleverna i den proximala utvecklingszonen, om stödet aldrig förändras utmanas inte heller 

eleverna. Det här visar på att de didaktiska valen har stor påverkan på elevernas undervisning 

och de individanpassade valen är centrala för varje elevs utveckling. Genom att se de 

didaktiska valen som föränderliga kan även de ogrundade förutfattade meningarna minimeras 

och även dem vara föränderliga. 

 

Det går även att se mänskliga tillgångar som ett didaktiskt val. Modersmålshandledare och 

deras integration i undervisningen är ett av dem (Avery, 2017). Som nämnts ovan är språket 

ett centralt verktyg för elever med utländsk bakgrunds utveckling. Med hjälp av 

modersmålshandledaren kan språket utvecklas och eleverna får möjlighet till att använda 

språket som fler än bara ett verktyg. Det vill säga att eleven med utländsk bakgrund kan 

använda både svenska språket men också modersmålet för att kommunicera och utvecklas. 

Däremot är även det här ett komplext didaktiskt val en lärare måste ta eftersom en integration 

av modersmålshandledaren i den ordinarie undervisningen kan påverka andra elever i 

klassen.   

 

Som nämnts tidigare innebär den proximala utvecklingszonen att eleven tar sig an nya 

kunskaper med ett visst stöd, däremot kan elever med utländsk bakgrund behöva ett 

omfattande stöd för att vidareutvecklas. Med stöd av en modersmålshandledare kan även 

elever med utländsk bakgrund nå den proximala utvecklingszonen och utvecklas därifrån. Det 

här beror på att det i vissa fall inte bara är uppgifterna som elever med utländsk bakgrund 

behöver stöd i utan en bristande kunskap av språket gör att situationen problematisk att 
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hantera. Så med ett omfattande stöd har även elever med utländsk bakgrund möjlighet att nå 

kunskap som på annat sätt inte hade uppnåtts.   

6. Avslutande diskussion  

I det här avsnittet diskuteras både de metodologiska övervägandena och studiens resultat ur ett 

kritiskt perspektiv. Det görs för att skapa en förståelse för de överväganden som diskuterats 

och de tankar som har funnits med under studiens gång.   

  

6.1 Metodologisk diskussion  

Här presenteras de metodologiska val som anses relevanta för att förstå studiens upplägg och 

skildringar. Det finns faktorer som kan påverka en studies resultat markant. Som nämnts ovan 

är den här studien en forskningsöversikt som har utvunnit sitt material på en databas, ERIC 

(ebsco). Om studien funnit sitt material på en annan databas hade det troligtvis funnits artiklar 

som inte finns på ERIC. Eriksson Barajas et al. (2013, s 78) menar att ett vanligt sätt att hitta 

passande sökord vid sökningen i en databas är att använda ord från forskningsfrågorna. Det 

här arbetssättet har praktiserats i den här studien, däremot har det skett en tolkning av 

begreppen i forskningsfrågorna för att finna lämpliga synonymer som kan utvidga 

sökområdet. En tolkning lik den här kan få både positiva och negativa följder. Det positiva 

utslaget innebär många träffar på en databas medan den negativa följden av det innebär att 

träffarna inte är relevanta för området.   

  

Den här studien behandlar forskning från svenska skolor under 2000-talet. Det här är även en 

avgränsning som kan påverka resultatet. Genom att exkludera den internationella forskningen 

minskar antalet artiklar markant. Granstedt (2010, s 27) menar att olika begrepp har olika 

betydelser för olika länder. Genom att avgränsa sökområdet till endast Sverige minskar risken 

för missuppfattningar kring begreppens betydelse. Det här kan få konsekvenser genom att det 

är mycket användbar forskning som inte används och tas del av, däremot blir området mer 

hanterbart med den här typen av avgränsning. Det gjordes en avvägning och det ansågs att 

hanterbarheten och intresset för svensk forskning prioriterades över den forskning som 

eventuellt riskeras att mistas.    

  

Granstedt (2010, s 11) beskriver att migrationen har funnits i många årtionden. Att den här 

studien baseras på 2000-talets forskning är på grund av att det fortfarande är ett område som 

är aktuellt. Genom att avgränsa till 2000-talet ges möjligheten till forskning som är nära i 
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tiden. Den allmänna flyktingkrisen som råder under 2000-talet är ett högaktuellt ämne och var 

femte barn har utländsk bakgrund, det vill säga är födda utomlands eller har två föräldrar som 

är födda utomlands (SCB, 2013). Det är även av vikt att ta med den geografiska aspekten av 

den här studien. En stor del av de valda artiklarna är gjorda på skolor i segregerade 

bostadsområden i Sverige, se exempelvis Nilsson och Nilsson (2013), Wedin (2014) och 

Avery (2017). Det här kan påverka den här studiens resultat i och med att på skolor med hög 

mångkulturalitet är arbetet med inkludering i undervisningen mer omfattande än på en skola 

med låg mångkulturalitet. Med det här menas inte att inkluderingsarbetet på en skola med låg 

mångkulturalitet inte är obefintligt men det är inte lika många kulturer som ska integreras.   

  

Enligt Fejes och Thornberg (2015, s 31) är det viktigt att anta ett teoretiskt perspektiv tidigt i 

forskningsprocessen. Att analysen skulle anta ett sociokulturellt perspektiv valdes tidigt och 

har genomsyrat hela studien. Anledningen till att det sociokulturella perspektivet antogs var 

på grund av att språket ses som det mest användbara verktyget för utveckling i den här teorin 

och för elever med utländsk bakgrund är det ofta språket som brister. I och med att språket 

kan ses som bristande försvårar det även arbetet med kulturella olikheter och likheter. Om 

språkkunskaperna inte är befästa är det svårt att synliggöra de kulturella aspekterna, på så sätt 

måste relationen mellan språkkunskaperna och de kulturella aspekterna förstås. Om det 

istället hade antagits ett annat teoretiskt perspektiv hade förmodligen studien sett annorlunda 

ut eftersom alla teorier grundar sig på olika verktyg och strategier. För att kunna genomföra 

analysen i den här studien gjordes en substantivkodning. Vilket innebär att se mönster i datan 

och ligger nära det materialet analysen grundas på (Fejes och Thornberg, 2015, s 42). Hade 

kodningen genomförts på ett annat sätt och de dominanta aspekterna hade valt ut ur annat 

perspektiv hade studien fått en annan utgångspunkt.    

 

6.2 Diskussion 

Här diskuteras de kritiska aspekter som väckts under studiens gång. Studien behandlar frågan 

om inkludering av elever med utländsk bakgrund. Kristian Lutz (2013, s 39) belyser att 

inkludering innebär en process där en anpassning av miljön sker för att passa alla människors 

olikheter. I den här studien behandlas de kulturella olikheterna och likheterna i relation till 

språket som ett centralt verktyg.  Det här är ett komplext område. För bakom varje kultur 

finns det också en personlig individ som bör accepteras och tas hänsyn till. Alltså bör arbetet 

med inkludering inte enbart se till de olika kulturer som finns i klassrummen utan också till 
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varje enskild individs behov och erfarenheter. För att elever med utländsk bakgrund ska få 

möjlighet att inkluderas krävs att eleverna får bli en del av sin miljö och den undervisning 

som bedrivs. Med det här menas inte bara en del i fysisk bemärkelse utan även psykisk 

(Wedin, 2009; Wedin, 2014; Lutz, 2013). Genom att få eleverna att känna psykisk inkludering 

kan deras självkänsla och lust att lära växa. För att möjliggöra den typen av inkludering, krävs 

en kulturell förståelse. Flertalet av artiklarna gör en betoning på olikheter. Både Schmidt 

(2017) och Stier et al. (2012) menar att det är viktigt att eleverna får ta del av olika kulturer 

genom att se, smaka och röra men också belysa olikheter i vardagliga diskussioner för att 

förstå kulturella olikheter. Det kan tolkas som att författarna reproducerar en "annanhet". Det 

här komplexa området skapar motsägelser till arbetssätten med inkludering. Som beskrivits 

tidigare vill man skapa en förståelse för de olika kulturer som existerar i dagens samhälle, 

men samtidigt vill man inte betona det som något annorlunda. Men är det inte det annorlunda 

som betonas när vi undervisar om varje enskild kultur?   

 

Det skildras strategier som medför en reproduktion av ”annanhet”. Stier et al. (2012) menar 

att lärare bör som didaktiskt val ta tillfällen i akt för att prata om olika kulturer i vardagen. 

Exemplen som författarna beskriver skildrar att läraren betonar olikheterna i kulturer 

i vardagssituationer. Det som däremot blir intressant är att det går att urskilja att eleverna inte 

relaterar till skillnaderna på ett djupare sätt utan besitter en högre acceptans än vad som 

förväntas av dem. Sabine Gruber (2007, s 37) menar att det finns en viss problematik i 

relationerna mellan människor med svensk bakgrund och människor med utländsk bakgrund. 

Det här visar på att problematiken existerar i vuxenvärlden, men löper den enda ner till barnen 

som vi tror att den gör? Artiklarna skildrar ett synsätt där olikheterna ska synliggöras och 

förklaras vilket leder till att det stjälper elever mer än hjälper dem. Men samtidigt behöver 

eleverna ha kunskap om likheter och skillnaderna mellan kulturer för att bygga acceptans och 

förståelse för människors lika värde. För att utan den här förståelsen skapas det som den här 

studien beskriver som ogrundade förutfattade meningar. Inget barn föds med förutfattade 

meningar om vad som anses som normalt. Lutz (2013, 15) beskriver att det är samhället och 

dess värderingar som bestämmer vad normaliteten är. Aino Dahl och Marcus Lundgren (SOU 

2006:40, s 275 & 301) betonar att media har en central roll i att definiera normaliteten. Enligt 

författarna upplevs ofta svenskar som moderna och det normala och de svenska eleverna som 

normen på en skolelev. Arbetet med inkludering bör ha som mål att motverka normalitet, men 

eftersom det är upp till varje skola hur inkludering av elever med utländsk bakgrund ska gå 

till uppstår svårigheter. 
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Som Berhanu (2010), Nilsson och Bunar (2016) och Wedin (2009) beskriver finns det inga 

tydliga riktlinjer på hur arbetet bör praktiseras med elever med utländsk bakgrund. Författarna 

menar att det är upp till varje kommun och huvudman att avgöra det. Vilket gör att arbetet för 

att motverka normaliteten och "annanheten" blir problematisk. Att ansvaret ligger på varje 

kommun och huvudman är inget problem i sig, utan det är differensen mellan arbetssätten i 

olika kommuner och för olika huvudmän som skapar problem. Som konsekvens av det här 

blir eleverna med utländsk bakgrunds resultat försämrade (Barhanu, 2010; Nilsson och Bunar, 

2016; Wedin, 2009).  

 

Camilla Hällgren, Lena Granstedt och Gaby Weiner (SOU 2006:40, s 334) beskriver hur 

reproduktionen av ”annanhet” kan leda till diskriminering. Dagens styrdokument är tydligt 

uppdelade i ”vi-dem” vilket i sin tur kan leda till en tydlig gränsdragning mellan olikheter och 

diskrimineringen blir ett faktum. Som nämndes tidigare behandlar dagens styrdokument den 

mångkulturella variationen i termer av kulturell mångfald. Vad som ryms inom kulturell 

mångfald framgår inte och det är antagligen det Statens offentliga utredning (SOU 2006:40, s 

334) menar skapar en ”vi-dem” känsla. Det är intressant att diskutera hur det kommer sig, 

som nämndes under 2.2 Styrdokument, att arbetsformer och arbetssätt är det kapitlet som 

tagits bort när det kanske är det kapitlet som kunde verkat som stöd för lärarna i det 

interkulturella klassrummet. Men för att motverka det här har regeringen överlämnat en 

proposition som behandlar riktlinjer kring arbetet med elever med utländsk bakgrund. 

Regeringen vill att riksdagen ska revidera skollagen (2010:800) så att den omfattar vad elever 

med utländsk bakgrund har rätt till när det kommer till deras utbildning (prop. 2017/18:194). 

Det här visar en strävan efter att förändra förutsättningarna för elever med utländsk bakgrund 

inom skolan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

7. Slutsats  

I den här studien har inriktningen varit på vilka dominanta aspekter och didaktiska val som 

presenterats i svensk forskning på 2000-talet. Det har även diskuterats hur forskningen kan 

tolkas ur en kritisk synvinkel.   

  

De dominanta aspekterna som kunde urskiljas från forskningen var att de kulturella olikheter 

som finns i ett klassrum och i elevernas vardag bör synliggöras och förklaras för att skapa en 

kulturell förståelse. När det här uppmärksammas är språket ett användbart verktyg och 

används inte enbart gentemot eleverna utan även för att uppnå en god samverkan mellan 

berörda parter. Genom att ta tillvara på eleverna med utländsk bakgrunds egna erfarenheter 

och använda dem som resurser ökar elevernas egna självkänsla och risken för ogrundade 

förutfattade meningar minskar radikalt. De ogrundade förutfattade meningarna kan även 

minska om regeringens proposition 2017/18:194 träder i kraft då det minskar utrymmet för 

tolkning av eleverna med utländsk bakgrunds utbildning.   

  

De didaktiska valen som presenterats i den här studien är framförallt att ta tillvara på 

vardagliga situationer som generar kunskap om kulturella olikheter och likheter men även 

språket. Språket bör ses som ett användbart verktyg och ska vägleda undervisningen. Även de 

didaktiska valen förespråkar att ta tillvara på elever med utländsk bakgrunds erfarenheter och 

kunskap för att skapa en inkluderande atmosfär.   

 

Det går att ställa sig kritisk till det forskningen säger om att belysa och synliggöra kulturella 

olikheter och skillnader. När olikheter synliggörs och betonas reproduceras en "annanhet", det 

vill säga som Hällgren, Granstedt och Weiner (SOU 2006:40) beskriver skapar en ”vi-och-

dem” känsla. Trots det här bör arbetet med att motverka normaliteten och "annanheten" vara i 

centrum för framtida forskning.  
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om att förstå 
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Urval,  
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Metod, 
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intervjuer 
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elever i 
grundskolans lägre 

åldrar.  
Urval, 

39 elever och deras 

De identifierade 
fyra olika metoder: 

instrumental, co-

productive, 
'acilitative 

proactive och 
agitative. Det är de 

här metoder som 

lärare arbetar efter 
när det kommer till 

etnisk och kulturell 
mångfald. 

 

 
 

 
 

 

 
Resultatet i studien 

belyste att lärare 
har en relativt hög 

risk att se 

invandrarelever 
som mindre 

kompetenta. 
Resultatet visade 

även att hög 

lärarkontroll över 
innehåll och 

lärande ger lågt 
deltagande. 

 

 
En för lärarstyrd 

undervisning gör 
att eleverna inte 

vågar ta plats och 

det hämmar både 
deras interaktion 

med andra elever 
och sitt eget 

engagemang  

Ja  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ja 
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provisions and 

early childhood 
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Catarina Schmidt 
(2017)  

Thrown Together: 

Incorporating 
place and 

sustainability into 
early literacy 

education. 
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6/4 
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AND 

childhood 
AND 
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relationer mellan 

interaktionsmönst
er, läroplaner och 

elevengagemang i 

klassrummen. 
 

 
Syftet med 

analysen var att 

studera hur 
handledare på 

modersmål och 
lärare samarbetar 

och hur deras 

undervisningsroll-
er och strategier 

ser ut. 
 

 

 
 

 
 

Syftet med 

studien var att 
undersöka 

undervisningsmö-
nster för en grupp 

barn med och 

utan speciella 
utbildningsbehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet i den här 
studien var att 

undersöka hur 

barn kan bli 
engagerade och 

medvetna om 
hållbarhet samt 

deras vardagsliv 

och genom detta 

klasslärare. Etiskt 

godkänd, Ja 
 

 

 
 

 
Metod,  

observation och 

intervju 
Studiegrupp, 

Klasslärare och 
modersmålslärare 

Urval,  

6 stycken 
modersmålslärare 

med erfarenhet och 6 
stycken klasslärare i 

grundskolan  

Etiskt godkänd, Ja 
 

 
 

Metod,  

En del av 
longitudinella studier 

Studiegrupp,  
Elever i förskolans 

sista år, inklusive 

utbildning till skolan 
1: a klass i flera 

svenska kommuner.  
Urval,  

56 barn och 65 

lektioner  
Etiskt godkänd, Ja 

 
 

 

 
 

Metod, 
Observationer, 

intervjuer 

Studiegrupp,  
elever och lärare i 

årskurs 1  
Urval,  

21 stycken elever i 

en klass, mellanstor 

 

 
 

 

 
 

 
Resultatet tyder på 

att graden av 

samarbete mellan 
modersmålslärare 

och lärare inte var 
tillräckligt för att 

göra det möjligt för 

handledning att 
fungera på det sätt 

som planeras av 
nationella 

styrdokument.  

 
 

 
 

Resultateten tyder 

på att barnens 
behov inte 

nödvändigtvis är 
detsamma under de 

tidiga skolåren och 

istället eventuellt 
förändras. Det 

betyder att det kan 
vara svårt att 

förutse vilka barn 

som ska betraktas 
som behov av stöd 

i framtiden, från 
erfarenheter från en 

tidigare skolfas.  

 
 

Resultatet i studien 
belyser vikten av 

att som lärare ha 

förväntningar på 
barnen samt förstå 

att eleverna startar 
sina läskunskaper 

på olika nivåer. 

Resultatet visar 
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Monica Nilsson 
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Arrived Students’ 

Experiences of 
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Even in Sweden? 
Excluding the 
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reflections on the 

consequences of 
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förmåga. 

 

 

 

 

 

Syftet med denna 
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var att utveckla 

metoder som 
skulle stödja 

elevernas olika 

språkliga 
tillgångar. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Syftet med denna 

studie var att få 

en fördjupad 
förståelse för den 

övergripande 
överenskommelse 

som författarna 

kallar "migration 
efter ekologi" för 

de nyanlända 
elevernas behov.  

 

 

 

 

 

Syftet är att 
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effekterna av 

utbildningsreform
-er om 

pedagogiska 

processer, resultat 

stad.  

Etiskt godkänd, Ja 
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intervjuer, elevernas 
material som 

exempelvis 
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även lärares 
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Studiegrupp,  

elever i årskurs 3-6  

Urval,  
en skola, fyra olika 

klasser.  
Etiskt godkänd, Ja 

 

 
 

 
Metod, 

observationer och 
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Studiegrupp, 

Nyanlända elever 
Urval, Tre skolor i 

olika stora 

kommuner, 22 
studenter  

Etiskt godkänd: Ja 
 

 

 
 

 
 

Metod, 

forskningsöversikt 
 

 
 

 

 

även att vid 

lektionsplanering 
av läskunnighet är 

det av vikt med 

flerspråkiga 
överväganden.  

 
 

Resultatet i denna 

studie visade att 
genom 

utvecklingsarbete 
av rektor och 

utvalda lärare 

kunde det som 
bestämts på 

ledningsnivå 
praktiseras och 

skapa flerspråkiga 

lärandepraxis. 
Resultatet visar 

även att det är 
viktigt att involvera 

alla i personal i 

dessa processer. 
 

 
Eleverna uppfattar 

att det som görs 

statusskillnader på 
introduktionsklass-

er och vanliga 
klasser. Denna 

skillnad måste 

elimineras och det 
måste byggas en 

relation mellan 
dessa för att skapa 

inkluderande miljö 

för alla.  
 

 
En inkluderande 

miljö gynnar inte 

bara elevernas 
utbildning utan 

även de sociala 
relationerna. Det 

skapar möjligheter 

för eleverna att lära 
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Katarina Norberg 

(2017) 
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preparation, 

practice and 
policy – the 

Swedish case 

 

 

 

 

 
 

 

Jenny Nilsson & 
Nihad Bunar 

(2016) 
Educational 

response to newly 

arrived students 
in Sweden: 

Understanding 
the structure and 
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al AND 
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al AND 
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AND 
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och inkluderande 

utbildning i 
Sverige. 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 
studera vilka 

typer av brister 
som finns i de 

idag mer 

mångkulturella 
skolorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 
studien var att få 

en fördjupad 
förståelse för den 

övergripande 

överenskommelse 
som författarna 

kallar "migration 
efter ekologi" för 

de nyanlända 

elevernas behov. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Metod,  

Intervjuer 
Studiegrupp, 

Huvudmän från en 
kommun.  

Urval,  

5 stycken huvudmän 
från grundskolan, 1 

från gymnasiet och 1 
från chef för en 

språkenhet.  

Etiskt godkänd, Ja 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Metod, 
litteraturstudie 

Urval, 

relevanta politiska 

dokument samt 

kommunala och 
regionala dokument 

från 
skolinspektionen. 

Etiskt godkänd, Ja 

 

sig av varandras 

bidrag.  
 

 

 
 

 
Det som krävs för 

att en skola ska 

kunna upprätta 
hålla en struktur 

som stödjer 
mångkulturalitet är 

att rektorer behöver 

vara utbildade 
inom området. 

Resultatet visar 
även att brister på 

behöriga lärare för 

det svårt för 
rektorer att få stöd 

till 
utvecklingsarbete 

för en bättre 

mångkulturell 
skola. 

 
 

 

Författarna menar 
att det krävs en 

omställning om 
förstår de 

individuella 

behoven och de 
resurser som 

behövs för 
nyanlända elever. 
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