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Abstract 
 

The growing multiculturalism in Sweden means that more and  more schools must accept 

children from other countries and cultures. With this, there are a variety of cultures in today's 

schools, it can sometimes be difficult to give these children a good community in the 

classroom. Based on this qualitative study, we have used semi-structured interviews with 

three teachers, to find out how they work to integrate newly arrived students in a multicultural 

classroom. To answer this, we have taken out the teachers 'thoughts and practices regarding 

integration, challenges and opportunities experienced in multicultural classrooms and 

teachers' attitude towards different cultures. In order to create good community and integrate 

newcomers, working teachers much pick up the different cultures and arouse the curiosity of 

students. Students contribute much knowledge to each other in a multicultural class. The 

challenges in this work arising from the clash of cultures including at swimming and physical 

education. Teachers have a very positive attitude towards different cultures in the classroom 

and see it as an opportunity to have a whole world in a classroom. 
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1. Inledning 
Dagens skola och lärarroll har genomgått stora förändringar under de gångna åren. 

Borta är den homogena skolan där personal och elever nästan alla hade samma 

språk och kulturbakgrund. En skola där lärarna kunde bygga sin undervisning på 

en “gemensam förståelse” och planera undervisningen utifrån det som ansågs 

“normalt och genomsnittligt”. Skolan och hemmet hade ungefär samma 

värdegrund, trots variationer utifrån sociala klasser och ekonomiska förhållanden. 

Till det kom att alla elever hade samma språkbakgrund och skulle undervisas i 

svenska och på svenska (Lahdenperä & Lorentz 2010 s.15). 

 

Sveriges samhälle har förändrats radikalt från att vara en monokulturell och homogen 

befolkningssammansättning till att vara mångkulturell och internationell (Lahdenperä & 

Lorentz 2010). Sverige är ett mångkulturellt land dit fler och fler människor från andra länder 

och kulturer antingen flyttar till av egen fri vilja, eller flyr från krig och fattigdom. Under 

januari – mars år 2015 har 13060 människor ansökt om asyl i Sverige, 4164 st. av dessa är 

barn (Migrationsverket 2015). Då dessa barn kommer hit kan de ofta inte svenska, de har en 

annan kultur än många av de som redan befinner sig i Sverige och de har kanske varit med om 

saker som gör att de bär på trauman. Vi lever alltså i en mångkulturell verklighet vilket gör att 

vi behöver fungera i internationella och interkulturella sammanhang. Jonas Stier & Margareta 

Sandström Kjellin (2009) menar att vår interkulturella kompetens är otillräcklig i ett 

interkulturellt samspel och detta leder till kulturkrockar och som de kallar det, social friktion.  

Även om barnen har en utländsk bakgrund, är de ändå som vilka barn som helst i Sverige och 

har enligt Skollagen (SFS 2010:800 § 8) rätt till utbildning. Nihad Bunar (2010) menar att det 

som är gemensamt för dessa individer är att de är nyinvandrare i Sverige och nybörjare i den 

svenska skolverksamheten. Han förklarar att dessa individer för med sig möjligheter, 

utmaningar och svårigheter i skolan både för sig själva, sina familjer och för 

skolverksamheten. För lärare uppstår det en ny situation och de måste skaffa sig kompetens 

för att förhålla sig till den verklighet som är idag (Lahdenperä 2004). Lahdenperä hävdar att 

lärare även måste kunna reflektera över sin undervisning och vara flexibel för att hitta 

metoder som passar eleverna och försöka hitta vilket sätt de tar in kunskaper på bästa sätt. 

I och med den växande mångkulturen i Sverige är det en viktig kompetens att som lärare ha 

kunskap om hur dessa barn kan tas emot på ett sätt så att de känner sig välkomna och känner 

tillhörighet. Lahdenperä & Lorentz (2010) skriver om hur läraren uppskattar eller nedvärderar 

elevernas kulturella kapital och att olika etniciteter och språkkunskaper har betydelse för 

elevernas trivsel och skolframgång. Därför är det viktigt att läraren besitter en hög grad av 
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interkulturell kompetens för att motverka marginalisering bland eleverna. Vi tror att genom att 

bemöta dem på ett sätt som gör att de känner sig trygga i skolan kan vi skapa en trygghet för 

dem även i framtiden så att de kan växa upp och leva ett gott liv i Sverige. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är bidra med kunskaper om hur lärare kan arbeta med att integrera 

nyanlända elever i klassrummet. Detta genom att undersöka hur lärare skapar samhörighet i 

ett mångkulturellt klassrum. Vi kommer att ta reda på hur lärare tänker kring andra kulturer 

och hur de utifrån detta arbetar i klassrummet med att integrera nyanlända elever. Uppsatsen 

kommer även belysa möjligheter och utmaningar för läraren med en mångkulturell klass. 

Fokus kommer att ligga i lärares inställningar till olika kulturer och deras pedagogiska arbete i 

en mångkulturell klass där även en sociokulturell tradition har stor betydelse eftersom att 

gemenskap och tillhörighet är en utgångspunkt för lärande. 

De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån är: 

 Hur arbetar lärare kring integrering av nyanlända elever i klassrummet? 

 Vilka utmaningar och möjligheter upplever lärarna i mångkulturella klassrum? 

 Vad har lärare för inställning kring olika kulturer i klassrummet? 

 

De två första frågorna är av mer beskrivande slag medan den sista är en analytisk fråga. För 

att besvara dessa frågeställningar kommer vi att genomföra tre intervjuer med lärare i åk F-3, 

vi kommer att förklara närmare hur vi har gått till väga under metodavsnittet. 

 

1.2 Disposition 

Denna studie inleds med beskrivning av det teoretiska ramverk som utgör kärnan i uppsatsen. 

Det är dessa ramar som kommer att utgöra ett underlag vid analysen av det resultat vi fått 

fram i den empiriska undersökningen. Under metodkapitlet beskrivs vilka 

vetenskapsteoretiska metoder som använts för att genomföra undersökningen. Sedan 

presenteras resultatet följt av en analys. Till sist avslutas uppsatsen med ett kapitel med 

sammanfattning och avslutande reflektioner. Som bifogat dokument finns intervjuformulär 

och informationsbrev.  
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt innehåller tre delar. Centrala begrepp som används i uppsatsen förklaras 

eftersom att de kan tolkas på olika sätt beroende på vilka perspektiv och teorier man utgår 

ifrån. Därefter behandlas olika styrdokument och bestämmelser kring hur lärare bör arbeta för 

att nyanlända elever ska få en bra start i skolan. Avslutningsvis kommer tidigare forskning 

kring nyanlända elever att beröras.  

 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Nyanlända 

Skolverket (2008) beskriver nyanlända elever som barn som kommer hit till Sverige i början 

eller under sin skoltid. De kan oftast inte tala eller förstå det svenska språket. Att vara 

nyanländ kan betyda olika saker. Dels kan ett barn vara nyanländ i skolan, men det kan också 

betyda att vara nyanländ i Sverige. Deras bakgrunder kan se olika ut, barnen kan ha kommit 

till Sverige med eller utan vårdnadshavare, som flykting, eller för att ens förälder gift sig med 

en svensk medborgare. Utbildningsdepartementet (2013) har skrivit en promemoria där de ger 

förslag om hur skolan ska arbeta med utbildningen för nyanlända elever. Som ett tillägg i 

beskrivningen av nyanlända anger de att en individ får ha varit i Sverige i max fyra år för att 

betraktas som nyanländ. Då vi skriver “nyanlända” i vår uppsats syftar vi till denna definition.  

2.1.2Kultur 

Elisabeth Elmeroth (2008) anger att kulturbegreppet är aningen svårt att redogöra för eftersom 

det finns många definitioner av begreppet. Ulrika Jepson Wigg (2011) för ett liknande 

resonemang, men beskriver kultur som mänskliga normer, värderingar, regler och 

meningssystem som råder i en viss grupp människor. Elmeroth (2008) beskriver den 

antropologiska definitionen av kulturbegreppet. Den handlar om individers beteenden, där 

synen på kultur anses vara överförbar, inlärd och delad av människor. Hon påstår även att 

kultur är någonting man föds in i och ingenting man är.  Det är både Elmeroths och Jepson 

Wiggs (2011) definitioner som fortsättningsvis kommer att användas under begreppet kultur i 

uppsatsen. 

2.1.3 Mångkultur 

Begreppet mångkultur definierar Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2006) som ett tillstånd 

eller en situation. 
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Ett exempel på något som kan betraktas som en mångkulturellt är ett mångkulturellt 

samhälle eller en mångkulturell skola, vilket då innebär att samhället eller skolan befolkas av 

individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationaliteter” (Lorentz & 

Bergstedt 2006 s.16). 

Det är utifrån ovanstående citat begreppet mångkultur kommer att referera till fortsättningsvis 

i uppsatsen. 

2.1.4  Integration 

Lisbeth Eriksson (2002) beskriver att integration kan ses ur två olika synvinklar där den ena är 

som en process och den andra som ett tillstånd. Vidare menar hon att integration även kan ses 

utifrån två olika nivåer, makronivå som rör samhället och mikronivå som handlar om 

individen. Den utgångspunkt vi har är att integration är någonting som sker under en process 

där individer får mer och mer tillgång till ett samhälle.  

2.2 Läroplanen 

Enligt Lgr 11 är det skolans ansvar att se till att varje elev kan samspela med andra människor 

efter att ha fått kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 

historia. Lgr 11 betonar att medvetenhet om sin egen kultur och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet som finns i dagens samhälle ger individer en trygghet. Eftersom 

skolan är en social och kulturell mötesplats har skolan ett ansvar att utveckla denna trygghet 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Lgr 11 betonar även att lärande sker i samspel med andra och att skolans uppdrag, förutom 

kunskapsuppdraget, är att ge eleverna verktyg till att bli demokratiska medborgare. Som 

demokratisk medborgare i vårt samhälle behöver man kunna samarbeta med andra och kunna 

respektera och acceptera andras åsikter, beteenden och behov. Genom att göra detta 

accepterar man också andra kulturer. På så vis anser vi att olika kulturer och socialt samspel 

går hand i hand och därför inte bör skiljas åt i vår studie. 

2.3 Allmänna råd 

Det finns inga bestämda riktlinjer för hur skolor ska arbeta med nyanlända elever (Jepson 

Wigg 2011). För att ändå stödja skolor och lärare i deras arbete med nyanlända har Skolverket 

(2008) tagit fram Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Dessa råd berör många 

områden i skolan som mottagande, introduktion, individuell planering, undervisning, 

uppföljning och utvärdering av nyanlända elever. I och med att det är rekommendationer 
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behöver inte dessa råd följas om skolan genomför utbildningen på så vis att alla krav i 

bestämmelserna som t.ex. skollagen och Lgr 11 uppnås.  

Vid mottagande av nyanlända elever framhäver skolverket att skolan anordnar ett möte med 

den nya eleven, vårdnadshavare, skolsköterska, klasslärare och eventuell tolk för att diskutera 

elevens tidigare skolgång, information om eleven och den nya skolan. Skolverket (2008) 

belyser att även introduktionen för eleven är en viktig aspekt. De hävdar att faddrar, mentorer 

och kamratstödjare är viktiga faktorer att använda sig utav för att eleven ska känna en 

gemenskap i den nya skolan och klassen.       

2.4  Tidigare forskning 

Jepson Wigg (2011) har gjort livsberättelseintervjuer med personer som flytt från oroligheter i 

sina hemländer till Sverige under sin skolgång. Dessa personer berättar bland annat om hur de 

upplevde den första skolgången. Jepson Wigg menar att eftersom alla personer var barn då de 

kom till Sverige var skolan en viktig plats för dem. Deras upplevelser av skolstarten utgör en 

grund för hur de ser på sin plats i det svenska samhället idag. Flera av intervjupersonerna 

beskriver en känsla av utanförskap och att inte passa in. En person berättar att han fortsatte att 

bete sig som han alltid gjort utifrån sin kultur och på grund av detta blev han inte accepterad. 

Detta ledde till att han kände sig tvungen att ändra sitt beteende till ett mer svenskt. En annan 

elev berättar att efter en tid i Sverige blev oroligheterna i hemlandet värre och detta medförde 

att skolarbete och övriga intressen blev lidande. Eleven visade fruktansvärda bilder för läraren 

från hemlandet och läraren sa då att hon aldrig mer skulle påstå att hon kunde förstå elevens 

situation. På grund av detta menar eleven att skolan aldrig varit en plats där känslan av 

tillhörighet och förståelse infunnit sig.  

Vidare skriver Jepson Wigg att de flesta flyktingbarn går i förberedelseklass innan de börjar i 

vanlig klass. Intervjupersonerna berättar att det är först då de kan skapa sig en plats och känna 

tillhörighet. Vänskapsrelationer som skapas i skolan ses som en central aspekt i den första 

tiden i Sverige. Dessa relationer ger inte bara stöd och hjälp utan även viktiga för att uppnå 

mål och ambitioner.  

Jepson Wigg beskriver att det är inom ramen för utbildning som en ny framtid och nya 

möjligheter formas för dessa personer och ger nya livschanser. Att komma till rätta in i skolan 

för nyanlända skiljer sig åt eftersom de har olika erfarenheter med sig och hur de tillägnar sig 

språk och kommer in i den svenska skolan beror alltid på mer än en sak. 
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Lisbeth Eriksson (2002) har skrivit en avhandling om invandrare som integreras i 

folkhögskola. Avhandlingen innehåller intervjuer med invandrargrupper och lärare. Eriksson 

beskriver att lärarna anser att invandrarnas kulturella bakgrund ses som ett problem, då i 

första hand deras syn på könsrollerna och olika religiösa inställningar. Problemet ligger inte i 

att individerna har dessa kulturella bakgrunder utan de svenska studenternas attityder till 

detta. Svenskarna tycks ha svårt att acceptera deras historia och traditioner. Detta leder enligt 

Eriksson till att det är svårt att hålla i samundervisning och detta i sin tur medför isolering för 

invandrargrupperna. Utifrån Jepson Wiggs (2011) och Erikssons (2002) studier kan vi se hur 

viktigt det är att skapa en samhörighet i skolan tidigt och att integrera nyanlända barn i skolan 

på ett sätt som gör att de känner sig accepterade och trygga. Att svenska elever lär sig att 

anpassa sig och att acceptera olikheter för att minska isolering och utanförskap är en aspekt 

som lyfts i Erikssons studie. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs de begrepp och teorier som analysen senare kommer att utgå ifrån. Vi 

kommer att börja beskriva sociokulturell tradition som utgör den bas som vi anser att lärande 

vilar på. Vidare beskrivs lärares inställningar till främmande kulturer och till sist lärares 

pedagogiska arbete i en mångkulturell klass.  

 

3.1 Sociokulturell tradition 

Den sociokulturella traditionen utvecklades på 1920-talet men glömdes snabbt bort av 

pedagoger och forskare då behaviorismen var den tradition som tog mest plats. Roger Säljö 

(2012) beskriver traditionen i Lärande, skola, bildning och berättar att intresset för traditionen 

kom tillbaka under 1980- och 1990-talet. Anledningarna till detta är flera och en av dem är att 

samhället har blivit mer och mer globaliserat och mångkulturellt. Detta medför att skillnader 

mellan människors kunskaper och värderingar blir allt mer framträdande. Säljö beskriver att 

den sociokulturella traditionen har mångfald i föreställningsvärldar som utgångspunkt. En 

annan utgångspunkt är vikten av socialt samspel för lärande och utveckling där interaktion 

och kommunikation är viktiga byggstenar. Kunskap är inte något som överförs mellan 

människor utan något som vi deltar i och som skapas i samspel med andra. Vad lärare behöver 

tänka på är hur de organiserar samspelet mellan elever och mellan elever och lärare. Eftersom 

Lgr 11 har inslag av det sociokulturella perspektivets traditioner kan det anses relevant att 

tänka utifrån den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskijs arbeten om lärande i denna uppsats, 

eftersom vi kommer att behandla socialt samspel i en mångkulturell skola.  

3.2 Lärares inställningar till främmande kulturer 

Lorentz & Bergstedt (2006) beskriver mångkultur som ett tillstånd, vilket vi idag i Sverige 

som samhälle och många skolor befinner sig i. Vidare beskriver författarna begreppet 

interkultur som en handling mellan individer.  

Om man i en mångkulturell skola har en ambition om att utveckla ett nytt sätt att förhålla sig 

till varandra, ett sätt som ställer krav på alla i skolan till följd av den mångkulturella 

situationen, då blir kravet en interkulturell undervisning och ett interkulturellt synsätt samt 

ett interkulturellt ledarskap hos skolans ledare (Lorentz & Bergstedt 2006 s. 16).  

Detta innebär en ömsesidig kommunikation mellan personer som kommer ifrån olika kulturer. 

Lärare som arbetar i en mångkulturell skola behöver således inneha en kompetens inom detta 

område, som kallas interkulturell kompetens. Stier & Sandström Kjellin (2009) beskriver fyra 
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olika idealtypiska lärare (figur 1), baserat på deras utgångspunkt att alla människor bär med 

sig olika erfarenheter, upplevelser, ambitioner och kunskaper vilket i sin tur påverkar hur 

läraren bemöter sina elever.  

 

Figur 1. Beskrivning av idealtypiska lärare i en mångkulturell skola 

De idealtypiska lärare som beskrivs ovan kan jämföras med Lorentz & Bergstedts (2006) 

pedagogiska utvecklingsmodell. Modellen beskriver utvecklingen från kulturförnekande och 

att inte ha någon interkulturell kompetens till att stå för bildning och integration och därmed 

inneha interkulturell kompetens (se figur 2).  

 
 

Fig. 2 Utvecklingsmodell från kulturförnekande till interkulturell kompetens 

De första stadierna förklarar Lorentz & Bergstedt som etnocentriska stadier där individen 

anser att den egna kulturen är den som ska råda. Som lärare i dessa stadier menar dem att de 

eleverna med annan kultur och bakgrund bör anpassa sig till vår svenska kultur. 
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Det första steget i det etnocentriska stadiet beskrivs som kulturförnekande där individen 

menar att alla som bor i Sverige är lika och inga skillnader finns. De som befinner sig i detta 

steg menar också att de inte upplever några skillnader och påstår att det inte finns något behov 

av att möta andra. Vidare beskriver Lorentz & Bergstedt nästa steg som de kallar försvar 

vilket innehåller bland annat tre olika sätt att försvara sitt förnekande. Ett sätt är att inta ett “vi 

och dem”- perspektiv vilket innebär att se “dem” som “alla andra”. En individ i detta steg 

menar till exempel att invandrare tar våra jobb och kostar oss pengar. Ett annat sätt att 

försvara sig är att anta att den egna kulturen är överlägsen alla andra och individen är därför 

inte intresserad av att möta andra. Det tredje sättet att försvara sig är att inte vilja se skillnader 

och anse att alla har samma behov och att världen är lika för alla. Därför menar de att det inte 

finns några skillnader. Det sista steget i det etnocentriska stadiet kallar Lorentz & Bergstedt 

för acceptans och innebär att individen försöker komma i kontakt med andra kulturer. De 

anser att andras beteenden och värderingar är konstiga men accepterar det. 

I det etnorelativa stadiet accepteras kulturella skillnader och personer inser att olikheterna är 

oundvikliga och tilltalande. I det första steget som benämns som reflektion i figur 2 börjar 

människan skaffa sig kulturell empati, blir medveten om att nyfikenhet väckts om det som är 

annorlunda och börjar bearbeta och reflektera över sina tidigare ståndpunkter. Nästa steg 

kallar Lorentz & Bergstedt för utbildning och innebär att skaffa sig kunskaper för att kunna 

vidareutvecklas. Ett av målen med utbildning är att skapa en interkulturell medvetenhet som 

kan bidra till en flertydlig syn på kunskap, lärande och personlig utveckling. Det sista steget i 

utvecklingsmodellen kallas bildning-integration. Författarna uttrycker sig som följer 

angående det sista steget, “det är själva integrationen och integrationens individuella 

utveckling som utgör skillnaden mellan interkulturell medvetenhet och interkulturell 

kompetens“ (Lorentz & Bergstedt s.129). En av de viktigaste komponenterna i begreppet 

bildning kallas för personlig integrering med vilket författarna menar att kunskaperna blir 

införlivad i personligheten och får en genomgripande betydelse för människans sätt att leva, 

tänka och handla. Vidare beskrivs begreppet mångkulturell integrering där distansen till 

andras kulturella identiteter ständigt är närvarande. Människor som kommit så långt att de 

befinner sig i detta stadium har en förmåga att förflytta sig inom skilda interkulturella 

kontexter. 

3.3 Pedagogiskt arbete i en mångkulturell klass 

Stier & Sandström Kjellin (2009) beskriver interkulturell pedagogik som den undervisning 

som sker i skolverksamheten vid mångkulturella grupper. Socialisation, lärande och 
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undervisning i ett kulturellt, multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang, är det som 

studeras i interkulturell pedagogik (Lahdenperä 2004). Syftet med denna pedagogik är enligt 

Lahdenperä att konstruera en kompetens hos pedagoger som handlar om att relatera kulturella 

aspekters inverkan på människors utveckling och lärande. Detta genom att skapa en förståelse 

om hur kulturbundna föreställningar påverkar elever. Hans Lorentz (2007) uttrycker 

interkulturellt pedagogisk forskning som möten mellan individer och dess kulturer, mötenas 

innebörd och vad de skapar för relationer. 

Lahdenperä & Lorentz (2010) menar att lärare behöver kunna använda en varierande 

repertoar av ledarstilar och inte vara rädd för att vara bestämd, styrande, krävande och 

disciplinerade för att kunna skapa en interkulturell lärandemiljö. Lärare bör utgå ifrån 

elevernas olikheter och laborera med olika gruppsammansättningar i klassen för att motverka 

fördomar och negativa kategoriseringar. På samma sätt lär sig eleverna att samarbeta och att 

umgås med varandra. Vidare betonar Lahdenperä (2004) att lärare bör utveckla sin 

interkulturella kommunikativa kompetens kontinuerligt. Med detta menas kulturella koder, att 

kunna växla mellan olika perspektiv och att lära sig utav sina egna tillkortakommanden och 

erfarenheter. Läraren behöver stödja eleverna i deras olika sätt att tänka, handla, resonera, 

utforska och jämföra olika perspektiv. 

Stier & Sandström Kjellin (2009) och även Elmeroth (2008) tar båda upp olika infallsvinklar 

och utgångspunkter lärare behöver vara medvetna om för att kunna skapa en interkulturell 

lärandemiljö. Följande faktorer är vad de tillsammans menar är av vikt i det pedagogiska 

arbetet med mångkulturella grupper 

 Att få in olika kulturer i undervisningen exempelvis genom att samarbeta med 

närsamhället och använda sig av den kunskap som finns där och få in ämnesinnehåll 

från andra kulturer. Genom detta kan läraren hjälpa eleverna att skapa positiva 

attityder till andra människor. 

 Att läraren är flexibel i undervisningen och bekräftar, uppmuntrar och synliggör 

elevernas språkliga och kulturella bakgrunder. Eventuella problem med elever läggs 

inte på eleven utan ses som en effekt av samspelet i skolan. På så vis får alla elever 

samma möjlighet till sin egen utveckling. 

 Att skolan förändrar sin kultur så att alla olika grupper ska få samma möjlighet att 

känna tillhörighet i skolans kulturliv. 
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Utifrån dessa infallsvinklar kommer vi i analysen titta på om detta kan kopplas till den empiri 

vi samlat in, eller om det kommer uppstå andra faktorer för att skapa en interkulturell 

lärandemiljö.     
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4. Metod 
I detta kapitel kommer det att beskrivas vilka metoder som valts för genomförande av 

undersökningen. Vi kommer beskriva urval, hur empiri har samlats in och hur vi gått tillväga 

för att analysera det empiriska materialet. Det finns många metoder att välja mellan inom det 

samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Att hitta rätt metod kräver att som forskare veta vad 

man är ute efter för resultat. Thomas Harboe (2013) menar att metoderna som väljs är i första 

hand kopplade till problemformuleringen. En viktig fråga att ställa sig är “ vilken metod 

hjälper dig bäst att belysa det problem du valt” (Harboe 2013 sid.37). Andra faktorer som 

påverkar metodvalet är situationen, tiden och resurserna. 

4.1 En kvalitativ undersökning 

Det finns flera traditioner inom kvalitativ forskning och vår undersökning grundar sig i vad 

Alan Bryman (2009) beskriver som etnometodologi vilken syftar till en förståelse av hur den 

sociala ordningen skapas och formas, detta genom samtal och samspel. Denna tradition har 

även en naturalistisk inriktning som i sin tur eftersträvar en förståelse av den sociala 

verkligheten. Genom denna tradition får vi beskrivningar av hur människan samspelar i 

naturliga miljöer. Vi anser att denna tradition är den som ligger närmast vår egen 

undersökning då vi kommer att intervjua personer för att ta reda på hur de upplever 

verkligheten precis som Bryman beskriver.  

Då forskare genomför en kvalitativ undersökning finns ett antal steg som är viktiga att gå 

igenom. Det finns tre forskningsprocesser som kan användas vid studier som vår, induktiv, 

deduktiv och abduktiv. Induktivt förhållningssätt beskriver Bryman som när teori växer fram 

utifrån observationer eller annan undersökning. Motsatsen till detta är ett deduktivt 

förhållningssätt där forskaren utgår ifrån en teori och skapar hypoteser som sedan testas. 

Andreas Fejes & Robert Thornberg (2007) beskriver abduktion som att forskaren växlar 

mellan induktion och deduktion. Nedan beskrivs de steg vi följt genom undersökningen och 

dessa är inspirerade från Brymans (2009) beskrivning och ordningen är ändrad för att passa 

den abduktiva process som vår undersökning genomgått. Stegen visas i figur 3. 
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Figur 3 en beskrivning av de steg som studien utgick ifrån, inspirerat av de steg som ingår i 

en kvalitativ undersökning enligt Bryman. 

Vår undersökning gick igenom de steg som visas ovan, begrepp formulerades och 

teoribildningar skedde redan efter att generella frågeställningar ställts. Detta för att ha en 

grund att utgå ifrån när data samlades in. Under steg 3 valdes lämpliga platser ut med 

relevanta personer att samla empiri ifrån. Därefter skedde själva undersökningen och 

tolkningen av empirin som samlats in. Sedan följde ytterligare specificering av 

frågeställningarna och vidare ytterligare begreppsligt och teoretiskt arbete där en del begrepp 

valdes bort och andra specificerades mer. Det sista steget innebär skrivande av själva 

rapporten om det resultat och slutsatser vi kom fram till. 

4.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Ett lätt och bra sätt att få information om olika personers synsätt på saker är att ställa frågor 

(Lantz 2007). Därför valde vi att samla in empirimaterial utifrån kvalitativa intervjuer. Jan 

Trost (2007) beskriver att kvalitativa intervjuer går ut på att få fram hur respondenten tänker, 

tycker, känner och vilka erfarenheter och synsätt den intervjuade har gentemot de frågor som 

ställs. Även Bryman (2009) nämner att i denna slags intervjumetod ligger tyngden på 

respondentens egna uppfattningar och ståndpunkter kring ämnet. Han anger också att i en 

sådan intervju ska det ställas öppna frågor för att intervjuaren vill ha detaljerade och fylliga 

svar ifrån respondenten. 

 

Enligt Bryman (2009) är kvalitativa intervjuer ett ganska stort område och menar på att det 

finns två olika slags intervjuformer, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den 

intervjumetod vi har valt i vår empiriinsamling är semistrukturerad intervju. Här användes en 
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intervjuguide, en lista med teman/frågor som skulle behandlas under intervjun. Intervjun 

behöver inte genomföras exakt utifrån intervjuguiden och eventuella frågor som kan uppstå 

under intervjun får ställas. Vi har använt oss utav denna intervjumetod, eftersom vi hade flera 

frågor som skulle beröras och det var då lättare att göra en intervjuguide att utgå ifrån. 

Samtidigt ville vi att intervjuerna skulle vara så naturliga och likna ett så vanligt samtal som 

möjligt. 

4.3 Urval och genomförande 

Vi har valt att genomföra intervjuerna på tre olika skolor, där alla skolor har ett stort antal 

elever med utländsk bakgrund. Skolorna valdes för att vi har haft VFU på dessa platser och 

varit med och sett när nyanlända elever integrerats. Skolorna ligger i två olika kommuner i 

mellansverige och alla skolor har klasser från F-5. Vi har intervjuat tre grundskollärare som är 

klasslärare i förskoleklass till och med årskurs fyra. De har alla varit yrkesverksamma lärare i 

flera år och är väl etablerade i sina lärarroller. Det som förenar dessa lärare är att de alla 

arbetar i mångkulturella skolor och är därför högst relevanta för denna undersökning. Varför 

vi har valt att intervjua klasslärare är för att vi vill veta hur de arbetar med nyanlända i den 

vanliga klassrumsmiljön. Inför intervjuerna mailade vi lärarna först och berättade kort om vår 

studie och frågade om vi kunde få komma på intervju. Efter positiva svar från respondenterna 

skickades ett informationsbrev ut där vi berättade om studien, vad syftet är, att vi kommer att 

spela in intervjun och vilka frågor som kommer att ställas (bilaga 1). Istället för att endast 

ställa frågor gjordes en fallbeskrivning och frågor ställdes utifrån den. Vi förberedde även en 

intervjuguide till oss själva med fallbeskrivningen och frågorna som skulle ställas, för att ha 

med utifall vi inte skulle minnas (bilaga 2). Innan intervjuerna ägde rum bestämde vi vem av 

oss som skulle anteckna och vem som skulle leda intervjun. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon och vi förde samtidigt anteckningar i en dator. Metoderna valdes för att 

kunna förbättra vårt minne och för att underlätta när vi analyserade intervjusvaren. När vi var 

på plats för att genomföra intervjuerna började vi med att tala om de extra frågor som hade 

tillkommit efter att informationsbrevet skickats ut. Vi förklarade också hur vi använder och 

ser på begreppet nyanländ. Intervjuerna skedde i klassrum och tog ca 30-60 minuter att 

genomföra.  

Bryman behandlar fyra etiska principer som rör de inblandade personerna vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Alla de vuxna personer som var med deltog frivilligt och de 

var väl medvetna om syftet med undersökningen (informationskravet). I och med att vi 

mailade förfrågan om deltagande i vår undersökning och inga barn eller andra vuxna nämns 
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under intervjun innebär detta att vi som forskare inte tagit del av någon sekretessbelagd 

information (samtyckeskravet). De är även anonyma och kommer inte att namnges eller 

beskrivas på något sätt i uppsatsen som gör att det går att spåra deras identitet 

(konfidentialitetskravet). Intervjupersonerna var medvetna om och har gav sitt godkännande 

att intervjun spelades in. Inspelningen spelades endast upp och lyssnades på utav oss i 

forskningssyfte och blev ej tillgänglig för någon annan (nyttjandekravet).   

4.4 Databearbetning 

Då intervjuerna var genomförda transkriberades dem var och en för sig. Därefter 

sammanfattades dem och under denna process sållades irrelevant information bort och kvar 

fanns sådant som kunde kopplas till våra frågeställningar. Då sammanfattningen var klar 

tematiserades informationen i relation till det teoretiska ramverk uppsatsen bygger på. 

Därefter skedde en analytisk process där informationen tolkades utifrån vårt teoretiska 

ramverk och sattes i relation till syfte och frågeställningar. Bryman beskriver analysmetoden 

hermeneutik som en tolkning och förståelse utav texter. Fejes & Thornberg (2009) anger att 

den empiri som samlats in för att analysera utifrån ett hermeneutiskt sätt borde gett 

respondenterna utrymme att berätta om sina erfarenheter och upplevelser utan att intervjuaren 

styr för mycket, vilket vi har strävat efter under intervjuerna. Fejes & Thornberg nämner att i 

den hermeneutiskiska analysmetoden brukar forskare registrera återkommande faktorer från 

texten och använda litteratur som ger mer kunskaper om området men även förstärker det 

empiriska materialet. Det vi har gjort när vi analyserat är att leta efter nyckelord och begrepp 

som sedan relateras till det teoretiska ramverk som skapats, alltså användes hermeneutik vid 

analysen av det empiriska materialet.    

4.5 Reliabilitet och validitet 
Två viktiga kriterier för att bedöma samhällsvetenskapliga undersökningar som denna, är 

reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (Bryman 2009).  Bryman beskriver reliabilitet, som 

även handlar om tillförlitlighet, om resultaten från en undersökning blir samma om 

undersökningen görs om eller om det påverkas av olika faktorer. Vi använde oss utav 

intervjuer där vi både förde anteckningar och spelade in när de genomfördes. Detta gör att 

reliabiliteten är hög, för att genom både anteckningar och inspelat material gör att det blir 

svårare att missa något som sägs under intervjun. Både under intervjuerna och under 

analysprocessen var vi två intervjuare som deltog, vilket gjorde att tolkningen av materialet 

inte kunde bli partiskt. Faktorer som skulle kunna påverka svaren från respondenterna är vem 

det är som intervjuar.    
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Bryman framställer betydelsen av validitet som en bedömning av de slutsatser som 

framkommit av studien hänger ihop med den undersökning som gjorts eller inte. Vi anser att 

validiteten i vår undersökning är hög, eftersom intervjufrågorna är kopplade till vårt syfte och 

frågeställningar. Det resultat och slutsatser som framkommit under intervjuerna är relaterade 

till den undersökning vi genomfört och vi har fått svar på det som efterfrågades. 

Eftersom studien utgörs av intervjuer av endast tre lärare ifrån två olika kommuner anser vi att 

resultatet inte kan generaliseras i stor utsträckning. För att göra studien mer generaliserbar kan 

vi gå vidare och göra fler intervjuer med fler lärare alternativt genomföra en kvantitativ studie 

för att få en större svarsfrekvens. Nackdelen med att göra det är att det tar mer tid och att 

svaren vi i så fall skulle få inte är lika utvecklade som de vi har nu.   
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av vår undersökning. Lärarnas svar ifrån 

intervjuerna är sammanställda och kopplingar har hittats till det teoretiska ramverket i kap 3. 

Vi har tematiserat in svaren från intervjuerna utifrån våra frågeställningar i kap 1.1. Först görs 

en beskrivning av resultatet för att sedan övergå till en analytisk del i nästa kapitel. Lärarna 

har blivit tilldelade fiktiva namn, Anna, Pia och Lisa för att tydligt skilja dem åt.  

5.1 Integrering av nyanlända 

För att skapa en bra start för en nyanländ elev gäller det för lärare att vara förberedda inför 

elevens ankomst. Alla tre lärare är överens om att innan eleven kommer vill de veta så mycket 

som möjligt om individen. Vilket land och kultur personen kommer ifrån, hur språket är, om 

eleven gått i skola tidigare eller inte, vilka traditioner de följer, om personen kommer ifrån ett 

krigsdrabbat land och om trauman finns. Oftast får inte lärarna reda på så mycket om eleven, 

dels för att det inte finns någon information om eleven och familjen och dels för att skulle 

eleven komma från förskolan där de har en annan sekretess kan det också vara svårt att få 

information (SFS 2009:400). Lisa påstår att oftast kommer det fram mer information om 

eleven efter ett tag, t.ex. om eleven har svårigheter visas det efter hand ju mer tiden går. 

oftast vet vi ju inte så mycket (...) man försöker luska fram så mycket som möjligt - Lisa  

Även traumatiska händelser och andra upplevelser brukar komma fram med tiden när 

eleverna känner sig mer och mer trygga med sin klass och lärare. Lärarna förbereder även 

eleverna i klassen på att det kommer en ny elev genom att berätta vem eleven är och var 

personen kommer ifrån. De menar på att det är svårt att berätta när de oftast vet så lite om 

eleven. Även övrig personal så som matpersonal, kurator, tolkar och skolsköterskan brukar 

förberedas. De är viktiga för att en nyanländ elev ska känna sig trygg och får en bra start i 

skolan.   

om de aldrig gått i skola alls så är det ju bara de här att få vara i den här miljön å att just 

få lära sig hur det gå till i ett klassrum å att det också får ta lite tid, de här med sociala 

kontakter -Pia 

Lärarna är eniga i att de behöver försöka sätta sig in i barnens olika kulturer för att själva 

förstå varför de gör som de gör eller för att undvika att utsätta dem för situationer som de kan 

känna obehag inför. Lisa berättar att skolan har en tolk som brukar berätta för lärarna om 

olika fenomen som kan tyckas konstiga för andra, men tack vare en förklaring skapas 

förståelse både bland barn och vuxna. Ett exempel är varför en del flickor från Somalia ofta 

går på toaletten, det kan bero på att de blivit könsstympade och har problem med detta. 
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Lärarna Anna och Pia berättar att skolan de arbetar på använder sig utav inskolningssamtal 

när en nyanländ elev ska börja en ny klass. Vid dessa samtal medverkar eleven, förälder, 

specialpedagog, eventuellt tolk och ibland medverkar klassläraren. Här diskuteras om det 

finns en tidigare skolgång, språket, religion, vad föräldrarna tillåter, kost och eventuella 

traumatiska upplevelser. Anna menar att de även diskuterar vilken klass som skulle passa 

eleven bäst, var det finns potentiella kompisar, elever som har liknande bakgrund och 

språk.  Efter detta samtal dröjer det ca en vecka innan eleven placeras i sin blivande klass. 

det är ju inte bara undervisningen utan leken ska ju också fungera – Anna 

Pia berättar att de använder något som heter språkverkstaden. Dit får eleverna gå vissa 

lektioner för att de ska kunna arbeta på sin nivå och få den hjälp de behöver för att kunna nå 

målen. 

Lisa berättar att nyanlända elever kommer till en förberedelseklass (klass där nyanlända 

elever får introduktion och grundläggande svenskundervisning) och tillbringar sin första 

skoltid där i någon månad, och integreras i några få ämnen i taget tillsammans med den klass 

de senare kommer att tillhöra, innan de sätts in i klassen på heltid.  

När den nyanlända eleven har fått en tillhörighet i en klass menar alla lärare på att det är 

viktigt att ta tillvara på elevens erfarenheter från sin kultur.  

när dom varit här ett tag och vi till exempel jobbar, flyttar mellan olika kulturer och 

länder så berikar ju dom verkligen och kan berätta och har kunskaper - Pia 

Eleverna får berätta om sina kulturer och traditioner, och lärarna påstår att de övriga eleverna 

oftast blir insatta och tycker det är intressant när klasskompisarna berättar vart de kommer 

ifrån och hur de gör i sitt hemland. Eleven som berättar får även stå i centrum, och de lärarna 

tycker det är ett bra sätt att integrera en nyanländ i klassen på. Anna antyder att ju mer man 

pratar om olika kulturer desto mer förståelse skapas för många olika kulturer och genom detta 

ses ingen individ som konstig, det blir en acceptans för olikheter i klassrummet.  

5.3 Utmaningar och möjligheter 

Gemensamt för alla intervjuade lärare är att de menar att de hinder som upplevs ofta är 

relaterade till vissa moment i undervisningen. En del elever kan inte delta i vissa aktiviteter 

som ingår i undervisningen på grund av sin tro eller traditioner från sin kultur. De aktiviteter 

som påverkas mest är idrott och bad, där flickor inte får visa sin kropp för andra. Det kan även 

uppstå hinder vid klassrumssituationer där pojkar inte vill sitta bredvid eller arbeta 

tillsammans med en flicka därför att detta går emot deras tro. I Annas klass anordnas massage 
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under 30 minuter per vecka för att skapa en samhörighet i klassen. Under dessa situationer har 

en del flickor ansett att det inte är lämpligt att bli berörd av en människa av andra könet på det 

sättet som görs. Här ändrar inte läraren, utan flickorna få lov att vara med ändå. 

 

En del personer i vissa kulturer menar att mannen är överordnad kvinnan och detta kan 

medföra att pojkar inte lyder kvinnor och detta innebär att de inte vill lyssna till sin kvinnliga 

lärare. Just detta kan också vara ett problem i kontakten med föräldrar där pappor inte vill ta i 

hand eller se läraren i ögonen då de samtalar. Detta leder till att läraren i sin tur känner sig 

kränkt i situationen och har svårt att få en bra kontakt med eleven. Alla tre lärarna berättar 

vidare att de flesta problem som uppstår mellan eleverna är ute på rasten och inte i 

klassrummet eftersom att läraren finns närvarande på ett annat sätt där. 

 
det är mycket i dom fria situationerna som man får jobba mer med än i klassrummet - Pia 

 

Det är inte ofta det uppstår konflikter mellan svenskfödda och nyanlända men ibland händer 

det att en del svenska barn inte vill delta i aktiviteter om det är utländska barn med. Ofta 

kommer problemen hemifrån som exempelvis konflikter mellan olika kulturer hemma i 

bostadsområdet som då följer med till skolan. I vissa kulturer finns det olika grupperingar 

inom den kulturen och det är oftast mellan dessa grupperingar som konflikter uppstår. 

 

För att få bukt med dessa hinder arbetar lärarna mycket med att vara tydlig med vad som 

gäller här i Sverige och i skolan. Att tidigt prata om och arbeta med värdegrunden är en 

strategi som flera lärare berättar är ett bra sätt att förhindra dessa kränkningar. Ibland behöver 

läraren kalla in föräldrar till samtal om ett barns attityd till det andra könet eller liknande och i 

dessa situationer blir det tydligt att barnets inställning kommer hemifrån. Anna berättar om en 

förälder som log och såg nöjd ut då läraren berättade att dennes son betett sig nedlåtande mot 

kvinnor. 

 
det är många föräldrar som jag varit tydlig med och sagt att det är de här som gäller, de 

är såhär de är, för det är inte såhär att ja kränker någon - Anna 

 

Anna menar också att om hinder uppstår på grund av deras tro eller om de uppstår på grund 

av traditioner spelar roll i hur de hanterar en situation. Vid bad anordnas så att flickorna får 

byta om i omgångar eller inne på toaletten. De erbjuds även att använda heltäckande 

badkläder. Detta för att eleverna ska få möjlighet att bli godkända i alla ämnen och kunna 

tillägna sig högre utbildning i framtiden. 
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vi duschar ju pojkar och flickor ihop i dom lägre klasserna och ja ser då till att vill du gå 

ut tidigare eller duscha efteråt - Anna 
 

Detta är de tydliga med föräldrarna också eftersom att barnens motvilja ofta kommer från 

hemmet och genom att påverka föräldrarna påverkas även barnen. Pia arbetar på samma sätt. 

Däremot om hinder uppstår på grund av traditioner kan läraren i vissa fall inte ändra eller 

acceptera detta. Ett exempel är från en idrottslektion där en flicka blev strypt på grund av att 

sjalen fastnat. På grund av detta har Anna nu förbjudit sjalar på idrotten. När det gäller 

svenska högtider och traditioner är det dessa som följs i skolan i allmänhet och eleverna i 

klasserna får ibland välja om de vill närvara vid dessa tillställningar t.ex. i kyrkan, en del 

elever vill inte följa med och då behöver de inte. 

 

Gemensamt för alla lärare är att de anser att det finns många möjligheter med en 

mångkulturell klass. Nyanlända elever blir ofta intressanta för de övriga eleverna och de får 

berätta om sin bakgrund och sina erfarenheter för de andra om de vill. Lisa uttrycker att det är 

som att ha hela världen i sitt klassrum. Alla lärare menar att det är en stor tillgång och att 

eleverna kan lära sig mycket av varandra. Lisa menar också att det är viktigt att lyfta fram 

olikheter mellan kulturerna för att jämföra med varandra. På så vis kan de även upptäcka 

likheter och känna samhörighet trots olika kulturella tillhörigheter. Detta är ett sätt att arbeta 

med att förebygga fientlighet och fördomar och skapa acceptans för olika individer. 

 

En annan möjlighet som Pia lyfter att nyanlända elever ofta är mer studiemotiverade än de 

svenska eleverna, mycket på grund av krav hemifrån. De är mer medvetna om att studierna är 

nyckel till framgång och arbete som leder till ett bra liv i framtiden. 

 

5.4 Skapa social gemenskap 

Alla tre lärarna menar att vara tillgänglig och visa närhet i början av nyanlända elevers skoltid 

är viktigt, så att de känner en trygghet hos dem. Lärarna berättar också att de väljer ut en eller 

några elever som gått i klassen ett tag, som får ställa upp som fadder åt den nyanlända. De 

menar att det är viktigt att den eleven känner trygghet och gemenskap hos någon mer än 

läraren. 

förut har ja allti haft faddrar så när dom kommer till klassrummet så finns de två stycken 

som visar lite - Pia 
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Pia nämner att det är viktigt att den nya eleven känner att den har en klasstillhörighet och 

gemenskap med klasskompisarna, även fast eleven ibland går iväg till språkverkstaden. Hon 

trycker på att arbeta så att det inte blir “vi och dem”. Det är viktigt för att inte skapa grupper 

inom klassen. 

jag tänker att från dag ett, att de har en klasstillhörighet och att dom alltid startar dagen 

här inne för det här är ju deras klass och sen behöver man gå ifrån ibland för att träna 

språk. Men att dom är liksom en elev som alla andra men att dom behöver träna språket 

och det är därför man går ifrån. Och sen just här  att vi hjälper till när det bli bråk och 

strul så behöver vi visa hur ska man göra, att vi är tydliga med kroppsspråket och att 

genom att hjälpa så skapar man en samhörighet. Man känner att men jag får hjälp, det 

tror jag är jättejätte viktigt. Framförallt att de andra får en förståelse så att det inte blir vi 

och dom. - Pia 

Att skapa en samhörighet mellan läraren och den nyanlända är betydelsefullt för arbetet med 

eleven. Lärarna anger att de försöker vara nära, visa, vägleda och vara tydliga med vad det är 

som gäller, de menar att detta ger en trygghet som leder till bra relation. De belyser även 

vikten av att vänta ut eleven och vara lyhörd. Inte pusha på för mycket i början så eleven 

känner sig tvingad till saker, utan att låta eleven komma till läraren.  

I Annas klass får elever som inte lärt sig svenska än prata på sitt språk inför klassen och med 

läraren, detta trots att ingen annan förstår språket. Detta gör de för den sociala kontexten och 

för att eleven ska känna sig lyssnad till och komma in i gemenskapen som finns i klassen.  

Om det skulle uppstå svårigheter att nå en bra gemenskap mellan den nya eleven och 

klasskamraterna, eller mellan eleven och lärare, uppger de flesta intervjuade lärarna att de tar 

hjälp av kollegor. De menar på att om svårigheter uppstår med att skapa bra relationer handlar 

det ibland om att eleven har någon svårighet av något slag. Pia anger att hon då brukar 

diskutera med rektor och elevhälsoteamet om hur de ska arbeta med denna elev. Lisa förklarar 

att när det gäller svårigheter att skapa relationer mellan eleverna, burkar hon ge en elev ett 

uppdrag. Uppdraget är att den eleven ska ta hand om den nya eleven, Lisa brukar trycka på 

hur viktigt uppdraget är, den elev som får uppdraget brukar tycka det är stort och gör ofta sitt 

bästa.  

Vid gruppsammansättningar i klassen gör lärarna olika. Anna sätter den nyanlända 

tillsammans med de som kan samma språk och Lisa låter de som är på samma nivå 

kunskapsmässigt vara tillsammans. Anna och Pia blandar så att de som behöver mer stöd kan 

få det av sina kamrater som hunnit längre och kan mer. Ibland gör de lite olika beroende på 



25 
 

uppgift. De menar att det är viktigt att alla lär sig att det inte spelar någon roll vem man jobbar 

med, detta för att motverka fördomar och att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet.  

det spelar ingen roll vem du jobbar med, det är ju viktigt (...) är ju viktigt senare i livet 

också det är en sån attityd ja jobbar med från början att alla kan jobba med alla - Pia 

Anna menar också att som lärare kan man skapa situationer utifrån vad man vet om sina 

elever. Vid exempelvis frågesporter eller grupparbeten kan den nyanlända eleven medvetet 

sättas tillsammans med en grupp som läraren vet kommer att lyckas med uppgiften. På så vis 

får den nyanlända känna att han eller hon har lyckats och som grupp känner de att “vi vann”, 

vilket kan leda till en känsla av samhörighet. 
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6. Analys 
I detta kapitel ställs resultatet av vår undersökning i relation till vårt teoretiska ramverk. Här 

fördjupas den frågeställning i kap 1.1 som är av en mer analytisk karaktär. Vi förklarar och 

visar på i vilken utsträckning lärarna har för inställningar till främmande kulturer. Hur de 

arbetar och upplever möjligheter och utmaningar med nyanlända elever i ett mångkulturellt 

klassrum. 

6.1 Inställningar till främmande kulturer 

Utifrån resultatet kan vi se att alla intervjuade lärare innehar ett interkulturellt perspektiv som 

innehåller interkulturell undervisning, synsätt och ledarskap, som Lorentz & Bergstedt (2006) 

berättar om och som vi beskrivit närmare i kap 3. Vi kan se att lärarna har detta perspektiv 

eftersom att de undervisar i en mångkulturell skola där de tillsammans med eleverna försöker 

jämföra kulturerna med varandra för att hitta olikheter och likheter. Genom att hitta likheter 

mellan kulturerna strävar lärarna mot att eleverna ska få möjlighet att känna samhörighet 

oavsett var de kommer ifrån och att arbeta med detta kan skapa acceptans för olika individer. 

Vi kan se att alla lärare i de flesta situationer passar in i beskrivningen av den medvetna 

läraren som Stier & Sandström Kjellin (2009) beskriver i figur 4. Den medvetna läraren 

beskrivs som entusiastisk och nyfiken, diskuterar kultur med eleverna, försöker förstå 

handlingar och beteenden utifrån olika kulturer och som vill skapa en rättvis värld. Eftersom 

lärarna diskuterar olika kulturer med eleverna och eleverna själva får bidra med kunskaper om 

sin kultur och traditioner, visar detta att läraren är nyfiken och tar tillvara på elevernas 

erfarenheter. Lärarna försöker även förstå elevernas beteenden och traditioner genom att 

själva undersöka och ställa frågor om deras kultur.  

 

Figur 4.beskrivning av idealtypiskalärare i en mångkulturell skola enligt Stier och Sandström 

Kjellin (2009) 
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Lärarna visar att de själva är villiga att utveckla sin interkulturella kommunikativa kompetens 

genom att de försöker inta elevernas perspektiv för att förstå deras kulturella koder och de 

visar att de lär sig av sina erfarenheter. Detta är något som Lahdenperä & Lorentz (2010) 

betonar. Författarna menar också att det är viktigt att lärarna stödjer elevernas sätt att tänka, 

handla, resonera, utforska och jämföra perspektiv och detta kan vi se att de intervjuade lärarna 

gör genom att de aktivt uppmuntrar eleverna att visa och berätta. De anpassar undervisningen 

och aktiviteter efter elevernas traditioner och behov i den mån det är möjligt. Detta kan även 

kopplas till Lorentz & Bergstedts (2006) utvecklingsmodell som vi beskrivit i kap 3, lärarna 

placeras då i det etnorelativa stadiet (se figur 5) i de flesta fall eftersom att de accepterar 

kulturella skillnader och de är medvetna om att olikheterna är oundvikliga. Vi kan se att 

samtliga lärare oftast befinner sig i steg tre, bildning - integration, eftersom att de visar att 

medvetenheten om andra kulturer ständigt är närvarande i undervisningen och de kan skifta 

mellan olika interkulturella kontexter. De gör anpassningar i undervisningen och andra 

situationer runt omkring i skolmiljön för att alla kulturer ska kunna delta och känna att de 

passar in. 

 

 
 

Figur 5. Utvecklingsmodell från kulturförnekande till interkulturell kompetens 

En del lärare uttrycker att i vissa fall kan de inte göra ändringar med hänsyn till andra kulturer 

och menar då att “nu är vi i Sverige och då gör vi såhär”. Detta visar på ett etnocentriskt sätt 

att tänka och handla, som Lorentz och Bergstedt beskriver det menar personer i detta stadium 

att alla som bor i Sverige är lika och inga skillnader finns. Genom att tolka vår empiri kan vi 

dock se att lärarna som befinner sig i detta stadium gör det endast i vissa situationer, oftast där 

de inte har möjlighet att påverka. Det kan vara att styrdokument och andra politiska beslut står 
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i vägen för att kunna införa en anpassning i situationen. Ett exempel på detta kan vara att 

pojkar inte vill sitta bredvid en flicka på grund av sin tro. Detta är något som står fast i Lgr 11 

att utbilda för ett jämställt samhälle där individerna kan acceptera alla medmänniskor, oavsett 

kön, etnicitet mm. Då lärarna handlar på detta sätt passar de även delvis in i beskrivningen av 

den naiva och den likgiltiga läraren som Stier & Sandström Kjellin (2009) beskriver i figur 4. 

Detta eftersom att de i dessa situationer inte ser någon kulturell skillnad, utan alla behöver 

rätta sig efter de svenska normer som råder i klassrummet. 

6.2 Pedagogiskt arbete  
Den sociokulturella traditionen har varit tydligt framträdande hos dessa lärare då de alla 

trycker på att det sociala samspelet är en utgångspunkt för lärande och utveckling vilket vi 

beskrivit i kap 3.1. Lärarna uttrycker vikten av att eleverna känner trygghet och tillhörighet 

vilket skapas genom interaktion och kommunikation. De är öppna för att eleverna själva 

berättar visar och tar initiativ. De som inte gör detta, får stöd och situationer skapas för att de 

ska komma in i gruppen och få en positiv start. För att ge eleverna en bra start anordnas ett 

inskolningssamtal, detta är kopplat till Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

(2008).  

I och med att samtliga lärare dagligen undervisar i mångkulturella grupper använder de sig 

utav interkulturell pedagogik (Stier & Sandström Kjellin 2009). De utgångspunkter och 

infallsvinklar som beskrevs i kap 3 kan relateras till det resultat som framkommit ur vår 

empiri. Alla intervjuade lärare menar att elever med olika kulturella bakgrunder i klassrummet 

är en stor tillgång. De låter eleverna berätta och visa och på så vis får de in ämnesinnehåll från 

olika kulturer. Lärarna synliggör även elevernas språkliga och kulturella bakgrunder genom 

att göra detta och ger även eleverna möjligheten att jämföra med varandra, vilket kan bidra till 

att de utvecklar positiva attityder till andra människor. Lärarna skapar en interkulturell 

lärandemiljö genom att använda de flesta av de infallsvinklar som Stier & Sandström Kjellin 

(2009) och Elmeroth (2008) menar är viktiga för lärare att ha i åtanke. Elevernas språkliga 

och kulturella bakgrund bekräftas, synliggörs och uppmuntras av lärarna genom att alla får 

visa, berätta och läraren frågar och visar nyfikenhet. Lärarna låter eleverna berätta och prata 

på sin nivå och ibland även på sitt språk även fast ingen annan förstår vad som sägs. Ingen av 

lärarna visar någon tendens till att lägga eventuella problem hos eleverna och detta är en 

viktig infallsvinkel enligt Elmeroth. Lärarna menar däremot att problemen uppstår i mötet 

mellan olika kulturer och därmed som en effekt av samspelet i skolan. Lärarna hjälper de 

nyanlända eleverna att göra sig förstådda i den svenska skolverksamheten genom att vara 
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tillgängliga och visa närhet. Det kan även vara en annan elev som agerar som en fadder för att 

hjälpa den nya eleven. Utifrån de allmänna råden som beskrivits i kap 2 är faddrar och 

kamratstödjare en viktig faktor för att få en nyanländ elev att känna gemenskap i den nya 

klassen. Detta visar även på att de arbetar med att reducera fördomar och att ge möjligheter 

till att känna tillhörighet. Lärarna arbetar för att skolan ska passa för alla elever, men de 

ändrar inte eller lägger till traditioner för att det finns elever med annan bakgrund än svensk. 

T.ex. så firas det påsk enligt svensk tradition och inte enligt den judiska traditionen även fast 

det kanske finns en elev med judisk tro i klassrummet. Samma sak gäller normer och 

värderingar, lärarna håller exempelvis inte med om att kvinnor är lägre i rang än män även 

fast en del kulturer har den synen. 

Som Lahdenperä & Lorentz (2010) betonar är viktigt för att skapa en interkulturell 

lärandemiljö behöver läraren utgå ifrån elevernas olikheter och kunna laborera med olika 

gruppsammansättningar. Detta kan vi se utifrån intervjuerna att lärarna arbetar aktivt med 

genom att inte slumpmässigt göra gruppsammansättningar. De funderar och tänker ut vilka 

elever som behöver vara med vilka för att uppnå maximal utvecklingsmöjlighet.  

7. Sammanfattning och avslutande reflektioner 
I detta avslutande kapitel kommer vi att sammanfatta våra resultat och analys för att besvara 

våra frågeställningar. Den andra delen av kapitlet kommer att innehålla våra egna reflektioner 

utifrån arbetet. 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om hur lärare kan arbeta med att 

integrera nyanlända elever i klassrummet. Utifrån vår studie kan vi se att lärarna som deltagit 

arbetar aktivt med integration av nyanlända elever genom att ge dem en tillhörighet i klassen. 

De utser faddrar och de väcker nyfikenhet kring olika kulturer genom att de får visa och 

berätta om sin kultur. De försöker skapa en samhörighet genom att identifiera likheter och 

skillnader mellan olika kulturer och eleverna får själva visa och berätta om var de kommer 

ifrån och vad de har för erfarenheter. De försöker hitta lösningar på problem som uppstår 

genom att anpassa situationer efter elevernas traditioner och kulturer. De största utmaningarna 

lärarna upplever är inom olika kulturer där grupperingar inom dessa grupper skapar 

utanförskap. Lärarna menar att det inte finns något utanförskap på grund av annan kultur i 

övrigt och detta relateras då till att de arbetar så mycket med värdegrunden och talar mycket 

om detta. Möjligheterna anses vara stora då eleverna kan lära mycket av varandra, och lärarna 
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också lär sig mycket genom detta. Genom att det finns mycket olikheter i klasserna och 

genom att lyfta det och prata mycket om det skapas en acceptans mot olikheter och att vara 

annorlunda.  Lärarna visar tydligt att de har ett etnorelativt sinne för främmande kulturer och 

skapar en interkulturell lärandemiljö genom att vara öppen och anpassningsbar i 

undervisningen. De accepterar och är väldigt öppna för nya kulturer och anser att de är en 

enorm tillgång att ha så många olika kulturer i klassrummet, då alla, både elever och lärare lär 

sig av varandra. I vissa avseenden blir lärarna dock hindrade i sin utveckling mot en 

interkulturell kompetens, oftast på grund av rådande lagar och regler som inte gör det möjligt 

att som lärare befinna sig i ett etnorelativt stadie samt vara öppen för olikheter. 

7.2 Avslutande reflektioner 

I och med att mångkulturen i Sverige växer, och allt fler elever med utländsk bakgrund 

placeras i svenska skolor, har lärare ett ansvar att ge dessa barn rätt utbildning. Utifrån 

analysen i föregående kapitel visade det sig att lärarna som intervjuades har ett interkulturellt 

perspektiv i de flesta avseenden. Utifrån vår undersökning kan vi se att de intervjuade lärarna 

erbjuder de nyanlända eleverna möjligheten till en bra skolstart, eftersom lärarna själva har en 

positiv inställning till andra kulturer. De arbetar med att få sina elever att se positivt på sina 

klasskamrater med utländsk bakgrund. De arbetar aktivt med värdegrunden och trycker på 

allas lika värde vilket till stor del bidrar till den acceptans av olikheter som finns. 

De allmänna råden från Skolverket (2008) hävdar att mottagandet av en nyanländ elev ska 

genomföras på så vis att ett möte anordnas med elev, föräldrar och viss skolpersonal, och att 

introduktion för eleven med en tillhörande fadder är en viktig infallsvinkel för att kunna 

känna tillhörighet och gemenskap. Detta kan relateras till lärarnas berättelser, även fast de inte 

använder sig utav alla råd och rekommendationer som Skolverket ger ser vi ändå att det finns 

kopplingar. Utifrån detta resultat kan vi se att lärarna håller hög standard för integrering av 

nyanlända elever.  

De intervjuade lärarna anser att olika kulturer i klassrummet är en stor tillgång och ser detta 

som en möjlighet snarare än en utmaning. De dilemman som finns närvarande enligt lärarna, 

är det faktum att lärarna vill passa in i ramen för etnorelativt stadium men å andra sidan blir 

de hindrade från att faktiskt vara där. Det finns normer och regler i Sverige och även inom 

skolor finns de även outtalade normer och regler som det gäller att de som kommer nya in i en 

klass bör rätta sig efter oavsett varifrån de kommer. Med detta menar vi exempelvis hur 

eleverna ska behandla personer av det andra könet och vilka moment i undervisningen de 
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behöver delta i för att kunna bli bedömd i ämnet. I dessa situationer har läraren inget val annat 

än att lära eleven att bli som “oss”. Den tidigare forskningen som beskrevs i kap 2.4  visade 

på elevers osäkerhet kring att komma ny till Sverige och känslan av att inte passa in. De 

känner att de inte kan vara sig själva utan måste anpassa sig till vår kultur. Detta kan bli en av 

följderna till att läraren tvingas agera etnocentriskt i vissa avseenden.  

Ett annat dilemma som tagits upp tidigare i analysen och i kap 3.3 handlar om det som Stier & 

Sandström Kjellin (2009) och även Elmeroth (2008) diskuterar, nämligen att skolan förändrar 

kulturen så att alla kulturella grupper ska få möjlighet att känna tillhörighet i skolans kulturliv. 

Detta är något som resultatet pekar på att lärarna tar hänsyn till, till stor del men inte fullt ut. 

Som vi redogjort för tidigare i studien kan vissa elever med annan utländsk bakgrund inte 

delta i vissa moment i undervisningen på grund av deras tro och traditioner som vid t.ex. bad 

och idrott. Det som lärarna gör då är att ge dessa elever möjlighet att kunna delta på deras 

villkor genom att låna ut heltäckande badkläder, eller låta dem duscha i omgångar där pojkar 

inte är med. Att som lärare arbeta på detta sätt gör att eleverna ges möjlighet att kunna delta i 

undervisningen som alla andra, fast på deras villkor. Genom att kunna delta i dessa moment 

ger lärarna eleverna en möjlighet till att känna en tillhörighet i skolan och i klassen. Själva 

dilemmat i detta är att skolan inte förändrar sin kultur pga. att det finns flera olika kulturella 

skillnader i skolan. Lärarna i undersökningen berättar att de försöker visa eleverna och även 

föräldrarna att eleverna är i en svensk skola, med svensk undervisning och det är de innehåll 

med mål som framgår i Lgr 11 som gäller. Lärarna tillsammans med eleverna diskuterar andra 

kulturers traditioner och levnadsvillkor, eleverna får även visa hur de gör i sin hemmakultur, 

men det är ändå de svenska traditionerna som tar störst plats i dessa skolor. Resultatet pekar 

på att skolorna inte förändrar kulturen så alla kulturella grupper får möjlighet att känna 

tillhörighet i skolans kulturliv. 

Den tidigare forskning som redovisades i kap 2.4 visade på att elever i de studier som gjorts 

inte känner den känsla av tillhörighet som är viktig för ett barn som kommer ny till skolan. 

Forskningen pekar även på problemet med att svenska elever inte har förståelse för andra 

kulturer vilket skapar isolering och utanförskap. Den tidigare forskningens resultat bygger på 

intervjuer med de nyanlända eller de som en gång varit nyanländ. Detta gör att resultatet inte 

helt kan jämföras med vårt eftersom vi intervjuat lärare och inte elever. Eftersom så är fallet 

kan vi inte veta hur eleverna i de skolor som lärarna i vår studie arbetar upplever sin skolgång. 

Utifrån det resultat som vår studie visat kan vi se att lärarna ger goda möjligheter för 

nyanlända elever att komma in i skolan på ett sätt som ger dem känslan av tillhörighet. 
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Lärarna arbetar med värdegrunden vilket kan ge de svenska barnen insyn i allas lika värde och 

lära sig att acceptera olikheter på ett sätt som inte kunde ses i den tidigare forskningen. 

Det vi kunde se utifrån vår undersökning är att de tre intervjuade lärarna arbetar 

förhållandevis på samma sätt och har i princip likadana tankar och arbetssätt när de gäller 

integrering av nyanlända. Något som har stor betydelse i arbetet med nyanlända elever är 

lärarnas syn på olika kulturer. Dessa lärare visar en enorm positivitet till främmande kulturer 

genom att vara öppna, nyfikna och bjuda in eleverna till att visa och berätta. Att läraren visar 

intresse tror vi smittar av sig på de övriga eleverna som kan få samma positiva syn och på det 

sättet bilda en gemenskap med individer från andra kulturer. Även fast lärarna arbetar på lite 

skilda sätt, har de ändå samma grundtankar när det gäller arbetet med att integrera nyanlända 

elever i klassrummet.  
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Bilaga 1 
Tänk dig: På måndag morgon kommer det en ny elev till klassen, det är Mohammed 8 år från 

ett icke europeiskt land. Han kom till Sverige för 1 år sedan med sin familj och ska nu börja 

skolan. Han kan göra sig förstådd och han förstår en del svenska. 

 

* Vad vill du veta om Mohammed innan han kommer till klassen?  

* Hur förbereder Du dig som lärare och klassen inför Mohammeds första skoldag? och hur 

möter Du honom på måndag morgon för att han ska känna sig trygg och välkommen? 

* Tar Du tillvara på Mohammeds erfarenheter från sin kultur i klassrummet? I sånt fall hur?   

* Vilka utmaningar ställs Du inför med tanke på de kulturella skillnaderna som finns i 

klassrummet?   

* Vilka möjligheter ser Du med tanke på de kulturella skillnaderna? 

* Hur arbetar du för att skapa en gemenskap mellan Mohammed och resten av klassen i 

klassrummet? 

* Hur tänker Du när Du ska skapa grupper i klassen? Vem/Vilka ska Mohammed vara i grupp 

med?  

* Vilka konflikter tror Du kan uppstå mellan eleverna? 

* Hur arbetar du för att skapa en samhörighet mellan dig och Mohammed?  

* Om du har svårt att skapa en samhörighet hur går du vidare? 

* Vilken relation tänker du dig att du behöver skapa med Mohammeds vårdnadshavare? 

* Finns det andra personalgrupper som kan behöva engageras för att göra Mohammeds start i 

klassen positiv? 
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Bilaga 2 

 

 

Hej, här kommer ett informationsbrev till Dig som ska medverka i vår undersökning. 
 

Vi vill börja med att säga Tack för att Du ställer upp på vår intervju, utan Dig skulle det inte 

vara möjligt att genomföra vår undersökning. 

 

Vi kommer att spela in samtalet samt använda dator för att på ett så enkelt sätt som möjligt 

sammanställa svaren. Du kommer att vara anonym, men vill Du inte bli inspelad under 

intervjun ber vi dig höra av dig snarast. 

 

Vi ska alltså skriva ett självständigt arbete inom Samhällsorienterande ämnen. Syftet med vår 

undersökning är att bidra med kunskaper om hur lärare kan arbeta med att integrera 

nyanlända elever i klassrummet. Med detta avser vi att undersöka hur läraren skapar 

gemenskap och samhörighet i ett mångkulturellt klassrum. Vi vill därför ta reda på hur 

lärare tänker kring andra kulturer och hur de utifrån detta arbetar i klassrummet med att få 

nyanlända elever att känna sig trygga och välkomna. 

 

Skolverket beskriver nyanlända elever som barn som kommer hit till Sverige i början eller 

under sin skoltid. De kan oftast inte tala eller förstå det svenska språket. Deras bakgrunder 

kan se olika ut, barnen kan ha kommit till Sverige med eller utan vårdnadshavare, som 

flykting, eller för att ens förälder gift sig med en svensk medborgare. 

Utbildningsdepartementet (2013) har skrivit en promemoria där de i beskrivningen av 

nyanlända anger att en nyanländ individ får ha varit i Sverige i max fyra år för att betraktas 

som nyanländ. Det är denna beskrivning vi kommer att utgå ifrån när vi talar om nyanlända 

elever. 

 

De frågor som vi kommer utgå ifrån under intervjun är följande: 

 

Tänk dig: På måndag morgon kommer det en ny elev till klassen, det är Mohammed 8 år från 

ett icke europeiskt land. Han kom till Sverige för 1 år sedan som med sin familj och ska nu 

börja skolan. Han kan göra sig förstådd och han förstår en del svenska. 

 Hur förbereder Du dig som lärare och klassen inför Mohammeds första skoldag? och 

hur möter Du honom på måndag morgon för att han ska känna sig trygg och 

välkommen? 

 Hur tar Du tillvara på Mohammeds erfarenheter från sin kultur i klassrummet? 

 Vilka utmaningar ställs Du inför med tanke på de kulturella skillnaderna som finns i 

klassrummet? 

 Vilka möjligheter ser Du med tanke på de kulturella skillnaderna? 

 

 Hur skapar Du en gemenskap mellan Mohammed och resten av klassen? 

 Hur tänker Du när Du ska skapa grupper i klassen? Vem/Vilka ska Mohammed vara i 

grupp med? 

 Vilka konflikter tror Du kan uppstå mellan eleverna? 

 

 


