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Sammanfattning  
Mina erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning tyder på att läraren påverkas av att ha 

nyanlända elever i klassen på så sätt att undervisningen behöver individanpassas. Jag upplever 

att lärare i dagens svenska skola möter större utmaningar än förr, på grund av en ökad 

migration i samhället. Tidigare forskning lyfter fram att den mångkulturella skolan i Sverige 

har bidragit till att lärare behöver ändra sitt arbetssätt för att individanpassa lektionerna. 

Utifrån mina erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och tidigare forskning är 

studiens syfte att undersöka hur lärare påverkas av att integrera nyanlända elever in i den 

svenska skolan och hur lärare arbetar för att integrera in dem i skolan. Studiens 

frågeställningar är; På vilket sätt kan nyanlända elevers integration i svenska skolan påverka 

lärares arbete i skolan och i undervisningen? Samt Hur arbetar lärare för att integrera 

nyanlända elever in i den svenska skolan? Studien tar hjälp av det sociokulturella perspektivet 

för att kunna förstå och tolka resultatet. Studien är av en kvalitativ undersökning där intervju 

har använts som metod, inom vilket sex stycken lärare intervjuats i mellersta Sverige. 

Intervjuerna ägde rum på två olika skolor, en mångkulturell skola och en svensk homogen 

skola. 

Resultatet visar att lärare, mer eller mindre påverkas av olika faktorer genom att integrera 

nyanlända elever. Några av de faktorer som påverkar lärares integrationsarbete är nyanländas 

svaga språkkunskaper i svenska, konflikter mellan lärare och föräldrar, nyanländas 

traumatiska erfarenheter samt klyftan mellan svenska- och nyanlända elever. Under 

intervjuerna med lärarna lyfts det fram att nyanlända elevers integration in i skolan och 

samhället innebär stora utmaningar för läraryrket och dess arbetsuppgift. Resultatet visar att 

lärare på den mångkulturella skolan är oroade över en ökad migration. Lärare tror att framtida 

utmaningar innebär brist på lärare och resurser samt en ökning av nyanlända elever i 

klasserna. 
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1. Inledning 
Mina erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning tyder på att undervisningens upplägg 

förändras och anpassas i en klass som har nyanlända elever, och att lärarens sätt att undervisa 

påverkas av det. Jag upplever att lärare i dagens ökade mångkulturella skola möter större 

utmaningar än vad de tidigare har gjort då undervisningen ska individanpassas till både den 

svenska eleven och den nyanlända eleven. Jag upplever även att elever många gånger 

grupperar sig, där svenska elever och nyanlända elever inte umgås med varandra. Mina 

upplevelser kan kopplas samman till tidigare forskning av Kerstin Von Brömssen (2014), som 

menar att det finns en klyfta mellan invandrarelever och svenska elever, och att eleverna 

själva tycks acceptera klyftan mellan dem. Jag anser att klyftan mellan dem försämrar 

samarbetet på lektionerna, som i sin tur även kan försvåra arbetet för lärare vad gäller 

integrationen av nyanlända elever in i skolan. En annan orsak som kan bidra till en klyfta 

mellan svenska- och nyanlända elever är om det sker en kulturkrock. Jenny Rosén (2014) 

menar att kulturkrockar är en faktor som skapar grupperingar och splittringar mellan elever på 

skolor. Av den anledningen blir det viktigt för lärare att integrera nyanlända elever in i den 

svenska skolan för att skapa samarbeten och goda relationer i klassen.  

I förhållande till de utmaningar som jag ovan nämner gällande en ökad mångkulturell skola, 

lyfts det fram i Göteborgs-Posten, juni 2015, att drygt 130 000 asylsökande barn väntas 

anlända till Sverige de kommande fem åren. Enligt Göteborgs-Posten innebär det här stora 

utmaningar för både skola och samhälle. Den nyanlända eleven förväntas inte bara lära sig 

svenska, utan också att hålla samma tempo under undervisningen som sina svenska 

klasskamrater, samt bearbeta traumatiska upplevelser, om sådana finns. Jag menar att den här 

flyktingkrisen innebär en stor förändring i den svenska skolan som många lärare inte är 

beredda att möta och hantera. Marie Carlson (2009) menar att migrationen har bidragit till att 

lärare idag behöver öka sin förståelse och respekten för olika kulturella identiteter och 

religiösa grupper. Det ställs högre krav på lärare att utbildas för att kunna verka i en 

mångkulturell skola. I skolverkets allmänna råd står det att den nyanlända elevens första tid i 

skolan är avgörande för hans eller hennes fortsatta skolgång. Skolan behöver tillförse en 

förståelse för elevens sociala förmåga, behov av stöd och andra personliga förhållanden. 

Skolverket menar även att lärare ska vara tydliga med skolans mål, värdegrund, arbetssätt och 

förklara hur skolan arbetar för att utveckla kunskaper. Jag upplever att dessa krav, som nämns 



 
 

2 
 

ovan, är en fråga om tid och resurser. Finns det tillräckligt med tid och anpassade resurser för 

att lärare ska kunna integrera nyanlända in i skolan? 

Med hänvisning till vetskapen om att lärare idag står inför stora förändringar gällande 

nyanlända elevers integration in i den svenska skolan, är målet med den här studien att 

undersöka om de nyanländas integration i svenska skolan påverkar lärarens arbete i skolan 

och i undervisningen. Vidare undersöks det hur lärare arbetar för att integrera nyanlända 

elever in i skolan.  

2. Syfte  
Tidigare forskning visar att Sverige är ett land med en ökad mångkultur, där många skolor 

runt om i landet numera även består av elever med en utländsk härkomst. Tidigare forskning 

beskriver i hög utsträckning att en förändring har skett i den svenska skolan, och att 

undervisningen på ett eller annat sätt har påverkats av dess mångfald. Därför är syftet med 

denna studie att undersöka om de nyanlända elevers integration in i skolan har påverkat 

lärares arbete. Studien kommer även undersöka hur lärare arbetar för att integrera de 

nyanlända eleverna in i den svenska skolan. 

2.1 Frågeställningar 
- På vilket sätt kan nyanlända elevers integration i svenska skolan påverka lärares arbete 

i skolan och i undervisningen?  

- Hur arbetar lärare för att integrera nyanlända elever in i den svenska skolan 

2.2 Disposition  
Studiens första kapitel ger en inledande beskrivning om varför temat har valts och vad 

undersökningen kommer att handla om. I efterföljande kapitel förklaras studiens syfte och 

studiens frågeställningar presenteras. I samma kapitel förklaras termer och begrepp för att ge 

läsaren en bättre förståelse för hur de ska tolkas i denna uppsats. En förklaring på hur 

forskning har sökts fram beskrivs även i samma kapitel. I det tredje kapitlet, bakgrund, lyfts 

rapporter, litteratur och delar från skolverkets allmänna råd fram, som bidrar till uppfyllandet 

av studiens syfte. Kapitel fyra är en sammanställning av tidigare forskning som hör till 

studiens syfte och frågeställningar. I efterföljande kapitel, fem, presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkt, nämligen det sociokulturella perspektivet. Vidare i kapitel fem ges en 

förklaring för hur det sociokulturella perspektivet kan hjälpa mig att förstå och tolka studiens 

resultat. Kapitel sex består av en presentation om vilken metod studien utgick ifrån. Eftersom 
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studien använde intervjuer som metod ges en presentation om vad intervjuer innebär, samt en 

diskuterande text om hur data har producerats och analyserats. Kapitlet lyfter även fram de 

etiska överväganden som forskaren ska hålla sig till, samt en presentation om vad kvalité i en 

kvalitativ studie innebär. I metodavsnittet ges även en beskrivning på hur jag har gått tillväga 

för att framställa studiens resultat. Kapitel sju omfattar en presentation av studiens resultat, 

som lyfts fram med hjälp av citat från intervjuerna med lärarna. Det sista kapitlet är ett 

diskussionsavsnitt som är uppdelat i tre delar. Första delen diskuterar resultatet i förhållande 

till tidigare forskning, ur ett sociokulturellt perspektiv. Det andra avsnittet diskuterar styrkor 

och svagheter med studien, och det sista avsnittet omfattar avslutade reflektioner där jag bland 

annat lyfter fram studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskningsfrågor.  

2.3 Termer och begrepp 
För att tydliggöra termer och begrepp som används i denna studie kommer jag nedan kort 

förklara och beskriva dem. Förklaringar och beskrivningar hämtas från Skolverket (2015), 

Nationalencyklopedin (2015), samt beskrivs av forskarna Henrik Bohlin (2009) och Pirjo 

Lahdenperä (2008). En förklaring på termer och begrepp ges för att läsaren ska förstå 

innehållet och få vägledning i hur de ska tolkas. 

 Förberedelseklass  

Begreppet finns inte i författningarna, står det skrivet i Skolverket (2015), men förklaras som 

en grupp eller klass som består av nyanlända elever i grundskolan. Gruppen eller klassen ska 

gynna nyanlända elevers svenskkunskaper, då de får introduktion och grundläggande 

svenskundervisning i förberedelseklassen (Skolverket 2015). 

 Integration 

Integration härstammar från latin och betyder ”återställa”. I Nationalencyklopedin (2015) 

definieras integration till termen där en person eller grupp ska anpassa sig i ett nytt land. Att 

integrera innebär att ta upp och passa in i ett sammanhang. När invandrare ska integreras och 

anpassa sig till det nya landet ska de lära sig språket och arbeta i landet, som övriga 

medborgare. Däremot kan personen som ska integreras in i det nya landet behålla banden med 

sin gamla kultur och sitt modersmål.   

 Mångkultur 

Henrik Bohlin (2009) menar att termen mångkultur syftar på att människor med olika 

kulturella bakgrunder lever tillsammans i samma land. Mångkultur tyder på ett samhälle som 

omfattar invånare med olika kulturer, religiösa uppfattningar och andra modersmål, än 
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exempelvis svenska. En mångkulturell skola innebär en skola där elever och skolpersonal har 

olika kulturella bakgrunder.  

 Nyanlända elever 

I Skolverket (2015) menas det att begreppet en nyanländ elev anses vara en person som har 

flyttat från ett land, som den tidigare har varit bosatt i, till ett nytt land. Eleven ska ha påbörjat 

sin utbildning i Sverige efter sju års ålder, eller vid särskilda fall, åtta års ålder. Efter fyra års 

skolgång i Sverige räknas eleven inte längre som nyanländ (Skolverket 2015).   

 Skolpersonal  

Begreppet syftar bland annat på lärare, studiehandledare på modersmålet, mentor, elevhälsans 

personal och studie- och yrkesvägledare. Skolverket (2015) skriver att en studiehandledare på 

modersmålet innebär en stödperson som talar på elevens modersmål.  

2.4 Sökord   
När jag sökte efter material till studien använde jag flera olika tillvägagångssätt. Jag började 

med att söka efter tidigare forskning via Örebro Universitets databas. Jag valde att söka inom 

ERIC ProQuest som är en pedagogisk forskningsbas. När material från forskare skulle sökas 

upp valde jag att använda engelska sökningsord för att inte begränsa min sökning och den 

forskning som fanns till endast svenska. Jag använde bland annat dessa ord; swedish, 

immigrants, school och new arrived. När jag sedan lärde mig hur databasen fungerade blev de 

slutliga sökorden (all(swed*) AND all(new arriv*) AND all(school)) NOT all(technology) och 

(all(swed*) AND all(new arriv*) AND all(school)) NOT all(technology). Genom att använda 

termer och symboler som ”*”, ”and” och ”not” begränsas och riktas den sökning till just den 

forskning jag söker. Ett problem med att använda engelska sökord är dock att forskningen står 

på engelska, som jag anser blir svårare och mer tidskrävande för en person med svaga 

språkkunskaper i engelska. Vidare i min sökning av forskning fick jag även tips av min 

handledare, på namn till forskare som tidigare hade undersökt och skrivit om liknande ämnen 

som jag sökte efter. När jag sedan hade några namn att utgå ifrån sökte jag både i databaser, 

samt frågade personalen i Örebro bibliotek om hjälp för att hitta material som forskarna hade 

skrivit inom mitt sökta område.  

När jag sökte efter material till avsnittet Bakgrund, fick jag råd av min handledare att söka i 

Skolverket och i Statens offentliga utredningar. För att hitta litteratur som kunde svara på 

studiens syfte sökte jag, med hjälp av personalen på Örebro Universitet, efter kurslitteratur. Vi 

sökte i databasen Libris, som är en nationell samkatalog, och använde sökorden; Nyanlända 
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elever, mångkulturell skola, integration i skolan och pedagogiskt arbete. Vid sökning efter 

material till avsnittet Metod, använde jag böcker som jag tidigare kände till. Min handledare 

tipsade om några nya böcker som jag även använde mig av.  

3. Bakgrund  
Följande kapitel kommer att lyfta fram vad som står i Statens offentliga utredningar gällande 

regeringens mål för barn- och ungdomsutbildning. Vidare kommer skolverkets allmänna råd 

och hur läraren kan arbeta med nyanlända elever på skolan att lyftas fram. 

3.1 Vår mångkulturella värld  
Alla som arbetar i den svenska skolan känner till att vi numera levar i en mångkulturell värld, 

menar Hans Lorentz (2013). Samhället har inte några likheter med hur det såg ut under 1700 – 

1800 talet, då samhället under den tiden var homogent. Idag ser situationen annorlunda ut då 

Sverige, såsom hela Europa, har blivit en plats där befolkningen byter plats och land, på ett 

sätt som under 1800 talet var otänkbart. När människor flyttar mellan olika länder sätter 

medborgarna i landet gärna etiketter på dem, menar Lorentz (2013). Medborgare som redan 

bor i landet kallar dem bland annat för invandrare och en rad andra benämningar som tyder på 

att de är annorlunda.  

Lorentz (2013) menar att skolans arbete med att främja värdegrunden ibland kan få de 

motsatta effekterna, det vill säga att arbetet med värdegrunden har medverkat till en ökad 

exkludering istället för en inkludering. Lorentz (2013) menar att en sådan exkludering kan ske 

när värdegrunderna förmedlas på ett påtvingande sätt. För att nyanlända ska känna en 

inkludering är det viktigt att värdegrunderna förmedlas på ett varmt och välkomnande sätt, 

menar Lorentz (2014). Om värdegrunden inte fungerar i skolan kan det istället leda till 

kränkningar och diskriminering, som kan leda till en sämre skolgång för eleven. Skolan ska 

arbeta med mångfalden och komplexiteten på ett respektfullt och ömsesidigt sätt i fråga om 

när möten med både individer och grupper sker. Lisa W Egholm (2007) menar att den mest 

naturliga vägen för att integrera de nyanlända är att de får arbeta. Barn ska gå till skolan och 

vuxna ska inkluderas i arbetslivet. Egholm (2007) menar att svenskar och invandrare känner 

mer tolerans för varandra om de får mötas och lära känna varandra i arbetslivet och i skolan. 

Kunskap ger vänskap, som kan förklaras med att de som talar generellt om ett folkslag eller 

folkgrupp egentligen inte känner till dem. En betydelsefull faktor för att nyanlända elever ska 

integreras in i skolan blir därför att få en ökad kunskap, tolerans och uppfattning för andra 

människor.  
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Integration tyder på en god dialog, menar Egholm (2007). Detta innebär inte att alla ska bli 

likadana, utan snarare att man bör samtala med varandra och lära av varandra. Däremot är 

Egholm (2007) bestämd med att mycket hänsyn kan bidra till negativa konsekvenser, bland 

annat till att främja fundamentalismen. Egholm (2007) talar om detta i förhållande till 

religion, vanor och traditioner, och menar att lärare inte ska acceptera allt som de nyanlända 

eleverna kräver att få. Eleverna ska inte slitas mellan krav som ställs i skolan och hemmet, 

som gör att skolan behöver genomtänka kompromisser i praktiken. Samtidigt ska 

värdegrunder inte ändras, och lärare ska stå fast vid svenska uppfattningar, menar Egholm 

(2007). 

I skolverket står det att den nyanlända elevens första tid i skolan är avgörande för hans eller 

hennes fortsatta skolgång. I juni 2015 skrev skolverket att det är viktigt att elevens kunskaper 

bedöms tidigt och att läraren möter eleven med högre förväntningar. Lärare ska kartlägga 

elevens kunskaper där fokusen ska ligga på elevens styrkor och inte kunskapsbrister. Skolan 

behöver en tydligare förståelse för elevens sociala förmåga, behov av stöd och andra 

personliga förhållanden. Lärare behöver knyta kontakter med elevens föräldrar eller 

målmanshavare för att skapa ett samarbete mellan skolan, eleven och hemmet. Vidare menar 

Skolverket att lärare ska vara tydliga med skolans mål, värdegrund, arbetssätt, och förklara 

hur skolan arbetar för att utveckla kunskaper. Lärare ska vara tydliga med att förklara varför 

de undervisar som de gör, för att eleven på så sätt ska få en förståelse för arbetet och dess 

betydelse (Skolverket 2015). 

4. Tidigare forskning  
Det här kapitlet kommer att behandla tidigare forskning om nyanlända elever, lärare och 

undervisning, samt en kort presentation om Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Kapitlet 

är uppdelat i tre avsnitt, där det första avsnittet Sverige, ett mångkulturellt samhälle kommer 

att ge en överblick om mångkulturen ur ett samhällsperspektiv. Detta avsnitt är skrivet för att 

ge läsaren en överblick på hur Sverige, som ett mångkulturellt samhälle ser ut och ge en 

förståelse till varför den svenska skolan behöver arbeta med integration. Avsnittet Svenskar 

och invandrare i skolan kommer att lyfta fram relationen mellan elever på skolor, och vilka 

möjliga konflikter som kan finnas mellan dessa parter. Det sista avsnittet, läraren och 

undervisningen, lyfter bland annat fram tidigare forskning om lärarens arbete med nyanlända 

elever samt hur det kan påverka undervisningen.  
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4.1 Sverige, ett mångkulturellt samhälle?  
Girma Berhanu (2010) lyfter fram i en artikel att Sverige har haft en hög integration de två 

senaste decennierna som har bidragit till ett mångkulturellt samhälle. Det har både medfört 

positiva och negativa följder. En negativ aspekt som Berhanu (2010) lyfter fram är att 

integrationen har varit ojämnt fördelat mellan kommuner runt om i landet, som har gjort att 

några kommuner har fått ett överbelastat arbete gällande invandring och integration. Berhanu 

(2010) menar att det är uppenbart att svenska skolsystemet har varit under hög press de 

senaste åren på grund av drastiska förändringar i undervisningen gällande nyanländas 

integration i skolan. Detta har inneburit ett förändrat och försvårat arbete för lärare, som har 

behövt individanpassa undervisningen. Berhanu (2010) förmodar att det svenska samhället 

kommer att öka antal medborgare med utländsk bakgrund med åren, och att samhället 

kommer att förbli ett flerspråkigt samhälle. I nästa avsnitt kommer relationen mellan svenskar 

och invandrare i skolan att lyftas fram.  

Rosén (2014) belyser att det betonas i läroplanen att språket har en stor betydelse för 

invandrarens deltagande och integration i det svenska samhället. Språksvårigheter bland 

nyanlända elever anses vara det största integrationsproblemet i samhället generellt, samtidigt 

som goda färdigheter i svenska är en avgörande faktor för individens integration och framtid i 

Sverige. Vidare lyfter Rosén (2014) fram att invandrare har bristande kunskaper i det svenska 

språket som försämrar delaktigheten och jämlikheten mellan dem och övriga medborgare, 

både i skolan samt vardagslivet.  

4.2 Svenskar och invandrare i skolan 
Rosén (2014) menar att invandrare kan känna sig identitetshotade och att det kan framställa 

frustration, som leder till en kulturkrock mellan invandrare och svenskar. Kulturkrocken kan 

leda till konflikter på skolor där mötet mellan svenskar och invandrare kan upplevas 

känsloladdat. För att motarbeta konflikten mellan svenskar och invandrare arbetar lärare med 

att lyfta fram jämförelser mellan förhållandena och livet i hemländerna i relation till livet i 

Sverige. Detta sker för att invandrarelever ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. I 

förhållande till konflikter mellan svenskar och invandrare visar en undersökning av Brömssen 

(2014) att det finns en klyfta mellan grupperna. Brömssen (2014) undersökte en särskild 

korridor som eleverna på skolan kallade för ”invandringshörnan”. Invandringshörnan kan 

betraktas som en symbolisk plats som talar om att det finns grupperingar och klyftor mellan 

utländska- och svenska elever. Brömssen (2014) förklarar att eleverna som befann sig på 

platsen kände frihet till att dansa, leka, sjunga och att vara precis hur de önskar, utan att 
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skolpersonalen skulle avbryta och förstöra stämningen. Vad som utmärkte sig tydligt i 

undersökningen, säger Brömssen (2014), var att eleverna som befann sig i korridoren hade 

speciella roller att leva sig in i. Pojkar med invandrarbakgrund hade en dominerande roll 

gentemot de andra eleverna, speciellt mot svenska pojkar. Flickorna, både utländska och 

svenska, var överens om att svenska elever blev övervakade av invandrarelever när de befann 

sig på platsen. Nedanstående citat visar vad en elev svarade, under en intervju med Brömssen 

(2014), gällande relationen mellan svenska elever och invandrarelever på skolan:  

The school is just a reflection of society. Immigrants live in their areas and we live in ours. 

Nothing changes in society, so why should we suddenly move to other places in school? 

Immigrants live in their neighborhoods so it’s not surprising that they want to stick together in 

school as well. […] Immigrants and Swedes are living side by side in the school, but so what? 

What is the matter? I do not really understand the problem. 

Citatet visar att det finns en klyfta mellan invandrarelever och svenska elever, och att eleverna 

själva tycks acceptera klyftan mellan dem. Citatet beskriver en skolmiljö där svenskar och 

invandrare inte umgås med varandra, och att skolan är en reflektion av samhället som även är 

uppdelad mellan svenskar och invandrare. I likhet med Brömssen (2014) menar Johannes 

Lunneblad och Thomas Johansson (2012) att människors tänkesätt och uppträdanden grundar 

sig på upplärda normer från barndomen. Människor runt om i världens har olika uppfattningar 

om vad ett ”normalt” uppträdande kan vara, eftersom samhällsnormer kan se olika ut 

beroende på land och kultur.   

Rickard Jonsson (2007) lyfter fram att det skiljer sig mellan svenska elever och invandrar 

elever. Nedanstående citat beskriver ett samtal mellan Jonsson (2007) och en svensk elev, 

som hävdade att det fanns en gemenskap mellan invandrareleverna på skolan, men att han 

själv inte var medlem där på grund av sitt svenska ursprung. Jonsson (2007) skriver att: 

Han säger att ”invandrarna” som sitter på bänkarna innanför skolans entré verkar ha bättre 

gemenskap än ”svenskarna”, att det är en fördel att vara invandrare på skolan för ”det finns inga 

invandrare som är ensamma, alla invandrare hör ihop!” och han tillägger skrattande: ”alla 

invandrare är ju släkt med varandra!”(s 22). 

 

Citatet beskriver en skolmiljö där invandrarelever håller sig till varandra, precis som citatet av 

Brömssen (2014) även beskriver. Att eleven, i Jonssons (2007) studie, skrattar och lägger till 

att alla invandrare är släkt med varandra tyder på en förståelse till att invandrare har en 

gemenskap till varandra. Jonsson (2007) menar att elever och skolpersonal visar en acceptans 

över att klyftan finns, som återigen kan dra kopplingar till Brömssens (2014) citat där en elev 

menar att klyftan mellan svenskar och invandrare inte är ett problem. En annan aspekt som 

lyfts fram i Jonssons (2007) undersökning var att invandrareleverna på skolan talade 
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nedlåtande om sig själva. De ansåg att invandrare bör tala med sitt ”vanliga turksnack”, och 

när en elev med utländskbakgrund pratade korrekt svenska kritiserades eleven av sina 

klasskompisar. Även i Jonssons (2007) undersökning visade det sig att eleverna hade speciella 

roller att leva sig in i, som Brömssen (2014) ovan lyfter fram. Nästa avsnitt behandlar hur 

lärare kan och bör arbeta med nyanlända elever samt hur arbetet kan påverka lärare och 

undervisningen i skolan. 

4.3 Läraren och undervisningen 
En faktor som har påverkat undervisningen för lärare är föräldrar till elever med utländsk 

bakgrund som inte delar samma åsikter och värderingar som står i kursplanen. I förhållande 

till ovanstående faktor har detta i sin tur påverkat lärare arbete med att integrera nyanlända 

elever in i den svenska skolan. Lunneblad och Johansson (2012) menar att föräldrar till elever 

med utländsk bakgrund ofta har ett annat tankesätt än vad lärarna har, vilket försämrar 

samarbetet mellan dem. På en skola i södra Sverige höll Lunneblad och Johansson (2012) en 

intervju med utländska föräldrar, där föräldrarna lyfte fram att de hade en kritisk syn på det 

svenska skolsystemet. Föräldrarna ansåg att de svenska lärares arbetssätt inte är tillräckligt bra 

för att uppfostra eleverna till goda medborgare. Lunneblad och Johansson (2012) menar att 

lärare på samma skola ansåg att ett gott samarbete med invandrarföräldrar var en viktig faktor 

för invandrarelevernas integration in i skolan samt deras skolutveckling. Om dessa föräldrar 

skulle visa tillit och ha ett gott samarbete med lärarna, skulle elevernas kunskapsutveckling 

öka i skolan, menar Lunneblad och Johansson (2012).  

Lunneblad och Johansson (2012) lyfter även fram att lärare många gånger har misslyckats att 

kommunicera med föräldrar med invandrarbakgrund på grund av språkbrist, som bidragit till 

att samarbetet har försämrats och därmed förvärrat klyftan mellan dem. Detta har gjort att 

lärare har valt att använda andra arbetsmetoder än vad de i vanliga fall skulle göra för att nå ut 

till elever med utländsk bakgrund. Lärare har, med andra ord, behövt anpassa sina 

arbetsmetoder för att nå ut till nyanlända elever. Detta går i linje med Nihad Bunars (2010) 

som menar att lärare upplever att utländska föräldrars kulturer och traditioner är ett stort 

hinder för elevers skolframgångar. Lärare upplever att föräldrar med utländsk bakgrund har en 

negativ inverkan på deras dagliga arbete som rör arbetet för integrationen med de nyanlända.  

Bunar (2010) menar att en stark faktor som kan motivera nyanlända elever i skolan är att de 

får ett extra stöd, exempelvis från en lärare eller en klasskamrat. En relation med en 

individuell aktör i skolan har gett positiva utfall för motivation- och skolutvecklingen. När de 



 
 

10 
 

nyanlända får ett extra stöd, som exempelvis en hjälpande mentor, blir uppgifter och andra 

skolarbeten enklare att förstå vilket gynnar kunskapsutvecklingen. När de nyanlända kommer 

i kontakt med en stödperson skapas stödjande nätverk, då de får interagera med svenskar, som 

är betydelsefullt för att lära sig samhällskoderna och för att anpassa sig till det nya landet.  

Berhanu (2010) lyfter fram att lärare har i uppgift att leda en rättvis undervisning, och att 

planeringen för undervisningen har förändrats sedan skolan blev en mångkulturell plats. 

Lärare har tidigare följt och förhållit sig till svenska traditionella diskurser under lektionerna, 

som idag ser annorlunda ut för att undervisningen idag behöver anpassas för alla elever. 

Berhanu (2010) menar att frågor om rättvisa, jämlikhet och valfrihet mellan eleverna är tre 

områden som ska genomsyras i undervisningen och ska diskuteras i klassrummen. När lärare 

ska påbörja sådana diskussioner är det viktigt att tala om skillnader och likheter mellan 

kulturer. Berhanu (2010) anser att ett anpassat pedagogiskt lärande kan mildra dilemman och 

motgångar när lärare möts av en mångkulturell klass, där eleverna får svårt att samarbeta på 

grund av kulturkrocken som sker. Exempel på frågor som lärare behöver behandla och 

analysera kring är vilka förkunskaper eleverna har, vilken betydelse eleven får för 

undervisningen, samt hur det kommer till uttryck i undervisningen. Berhanu (2010) menar 

även att lärare behöver bygga upp en god relation med eleven för att en tillit ska finnas mellan 

dem, som vidare kan gynna samarbetet i klassrummet. 

Lärande och språket är nära sammanflätade med vem vi är och vilken identitet vi har, menar 

Jenny Rosén (2013). Hon lyfter fram att lärande alltid sker, men att den pedagogiska frågan 

då är vad som lärs, och vilka kunskaper som anses vara viktiga att lära sig. Lärandet kan 

betyda olika för eleven beroende på vad individen värdesätter som betydelsefull kunskap. Vad 

som påverkar individens tänkesätt och värderingar i fråga om viktig kunskap grundar sig på 

individens sociala ”natur”, som Rosén (2013) menar är individens ursprungliga identitet. 

Rosén (2013) förklarar att begreppet identitet kan svara på frågor om vilka vi är, har varit och 

kommer att bli. Bunar (2010) menar att nyanlända elevers sätt att utforma sina identiteter är 

bland annat valet av umgängeskrets på skolan. De nyanlända vänder sig, av trygghetsskäl, till 

elever som talar samma språk som dem själva. När de möter förändringar i sin omgivning 

används olika strategier för att hantera dem.  

Betydelsen av en strukturerad vardag för de nyanlända är att skapa känslan av normalitet. 

Lärare måste, enligt Bunar (2010), få de nyanlända elevernas vardag på skolan att kännas 

normal, främst för de elever som har traumatiserade erfarenheter. Bunar (2010) menar att 
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känslan av normalitet kan uppstå när eleven får gå i skolan, åka och handla, vara med i olika 

föreningsaktiviteter, hälsa på vänner och utföra andra vardagliga aktiviteter. Att flytta till ett 

främmande land och bära på traumatiserade erfarenheter kan försvåra elevens skolutveckling. 

Loshini Naidoo (2013) lyfter fram att nyanlända elever upplever en stress för att anpassa sig 

till den nya miljön. Det är kulturändringar och språkbrister som upplevs vara det största 

problemområdet enligt flyktinggrupperna. Elevens kunskapsutveckling kan öka om det finns 

stöd att få hemma från föräldrar eller andra myndighetshavare. Naidoo (2013) menar att ett 

samarbete med föräldrar ger positiva resultat bland eleverna och en förbättrad skolgång. 

Dessvärre förekommer det fall där nyanlända elever har förlorat sina familjemedlemmar i sina 

hemländer. Den gruppen av elever kan bära på traumatiska minnen från krig och andra 

situationer som kan påverka välmående negativt. Naidoo (2013) hävdar att de traumatiska 

minnena som eleverna bär på även påverkar lärares arbetsuppgifter, eftersom mycket av 

arbetstiden går till att nå ut till eleverna via samtal, med ökad hänsyn och visad förståelse. 

Bunar (2010) menar att några av lärares strategier för att bygga en interaktion mellan eleverna 

i klassrummet är att blanda grupper för eleverna så att de får hjälpa varandra, och att låta 

eleverna dela med sig av sina egna erfarenheter. Bunar (2010) förklarar vikten av att fråga 

traumatiserade elever hur de mår, för att visa dem att skolpersonalen finns på plats för att 

hjälpa och lyssna.  

Som det redan har nämnts ovan förväntas invandraren att anpassa sig efter svenska normer 

och värderingar för att de ska integreras in i samhället. Rosén (2013) menar att Sverige är ett 

av de mest jämställda länder, där mannen och kvinnan har samma rättigheter och 

skyldigheter. Detta går i strid med vissa utländska länder där mannen har betydligt mer makt 

och talan än kvinnan. Rosén (2013) menar att invandrarkvinnor och invandrarmän identifieras 

som avvikande inom jämställdhetsfrågor i Sverige. Lärare har upplevt att utländska pojkar 

och flickor har en annan förståelse och värderingar gällande jämställdhetsarbetet kring kön 

och könsroller. Rosén (2013) hävdar att lärare upplever att detta är ett dilemma för 

invandringspolitiken gällande valfrihetsmål, det vill säga att behålla och utveckla sina 

ursprungliga kulturarv, eftersom kulturarven behövs begränsas om det strider mot svenska 

normer och värderingar. För att elever med utländsk bakgrund ska förändra sin syn på 

könsroller har undervisningen en central roll i jämställdhetsarbetet. I nästa stycke kommer 

SFI-undervisningen att lyftas fram och vilken betydelse den har för de nyanlända i den 

svenska skolan.   
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4.3.1 Lärarutbildningen 
Carlson (2009) skriver att det talas närmare 200 olika språk i Sverige, och att det finns ca 140 

olika modersmål i svenska grundskolan. Carlson (2009) hävdar att över en och en halv miljon 

av Sveriges befolkning under år 2009 hade ett annat modersmål än svenska. Carlson (2009) 

refererar till lärarutbildningens proposition som lyfter fram att förändringar i Sverige medfört 

till nya läraruppgifter i läraryrket. Migrationen har gjort att lärare idag behöver öka sin 

förståelse och respekt för olika kulturella identiteter samt religiösa grupper. Lärare ställs inför 

högre krav på att dels utbildas, för att kunna verka i en mångkulturell skola, och dels för att 

utveckla barn och ungdomars förståelse kring ett mångkulturellt samhälle.  

Lynda Marie Cesare Robinson (2010) lyfter fram att lärare är olika kompetenta där några 

hade mer kunskap om och förståelse för mångfaldsfrågor inom skolan. En väl fungerande 

mångkulturell skola kräver kompetenta lärare som kan följa läroplanen samtidigt som lärandet 

i klassrummet anpassas efter alla elever, oavsett bakgrund och språkkunskaper. Skolan har ett 

ansvar att få elever att känna trygghet och delaktighet i undervisningen, samt att ge alla en 

lika stor chans för en akademisk framgång. Robinson (2010) menar att lärare har ansvar för 

att skapa en respektfull stämning mellan eleverna där alla får samma möjligheter att vara 

delaktiga i samtalet.  

4.4 Sammanfattning  
Girma Berhanu (2010) belyser att Sverige har haft en hög migration de två senaste 

decennierna som har bidragit till ett mångkulturellt samhälle. Det svenska skolsystemet har 

varit under hög press de senaste åren på grund av drastiska förändringar i undervisningen 

gällande nyanländas integration in i skolan. Detta innebär ett förändrat och försvårat arbete 

för lärare, då lärare har behövt individanpassa undervisningen. En annan faktor som har 

försvårat arbetet för läraren är relationen mellan utländska- och svenska elever. Rosén (2014) 

menar att invandrare kan känna sig identitetshotade och att det kan framställa frustration som 

har lett till en kulturkrock mellan invandrare och svenskar. Brömssen (2014) menar att 

”invandrarhörnan”, som är en symbolisk plats i en skolkorridor, visar på att det finns klyftor 

mellan invandrare och svenskar där de inte umgås med varandra. Brömssen (2014) menar att 

eleverna känner till grupperingarna och att de tycks acceptera klyftan mellan dem, som även 

förstärks av Jonsson (2007). 

Lunneblad och Johansson (2012) och Bunars (2010) lyfter fram att lärare har sämre kontakt 

med utländska föräldrar och att lärare många gånger misslyckas att kommunicera med 



 
 

13 
 

föräldrar med invandrarbakgrund på grund av språkbrist. Bunar (2010) menar att en faktor 

som kan motivera nyanlända elever i skolan är om de får extra stöd från en lärare eller en 

klasskamrat. Relationen med en individuell aktör i skolan har gett positiva utfall för 

motivation- och skolutvecklingen. Samtidigt som lärare anpassar lektionerna och arbetar med 

att integrera nyanlända elever menar Bunar (2010) att skolan har en viktig roll att få 

nyanlända att känna gemenskap. Om eleven har ett trauma är det betydelsefullt att den 

nyanlända eleven får en strukturerad vardag för att skapa känslan av normalitet. Rosén (2013) 

menar att Sverige är ett av de mest jämställda länder där mannen och kvinnan har samma 

rättigheter och skyldigheter. Detta går i strid med vissa utländska kulturer och perspektiv där 

mannen har mer makt än kvinnan. Lärare har upplevt att utländska pojkar och flickor har en 

annan förståelse och syn gällande jämställdhetsarbetet kring kön och könsroller.  

Efter min eftersökning av tidigare forskning vad gäller hur lärare påverkas av nyanlända 

elever integration in i skolan upplevde jag att det fanns en mängd forskning som svarade på 

studiens frågeställning. Däremot fann jag inte lika mycket forskning som beskrev hur lärare 

arbetar för att integrera nyanlända elever in i den svenska skolan. Av den anledningen ansåg 

jag att det var viktigt att undersöka den frågeställningen ytterligare med hjälp av intervjuer, 

för att få mer kunskaper inom det området. I ovanstående kapitel, tidigare forskning, 

framkommer det kort om hur lärare upplever nyanlända elevers syn på jämställdhet mellan 

män och kvinnor. Jag är medveten om att området bär på en problematik, och därför berör jag 

området. Däremot har jag medvetet valt att inte fördjupa mig i det området, för att det inte är 

studiens syfte. Ett förslag på en vidare forskningsfråga kan därför vara att belysa vilken syn 

nyanlända elever har på män och kvinnor, och på vilket sätt läraren kan påverkas av 

nyanlända elevers perspektiv av männens och kvinnors lika värde samt jämställdhet. 

5. Teoretiska ramverk 
Följande avsnitt kommer att behandla det sociokulturella perspektivet som är studiens 

teoretiska utgångspunkt. Studiens analys av det empiriska materialet grundar sig i det 

sociokulturella perspektivet 

5.1 Sociokulturella perspektivet  
Roger Säljö, seniorprofessor i pedagogisk psykologi, menar att människan är läraktig. I sin 

bok Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv (2014) belyser Säljö att lärande, ur det 

sociokulturella perspektivet, kan äga rum på en individuell och kollektiv nivå. Ur ett 
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sociokulturellt perspektiv handlar lärande och utveckling inte bara om vad eller hur mycket vi 

lär oss, utan även de sätt vi lär oss på. Säljö (2014) menar att lära sig läsa är en komplex 

kommunikativ färdighet, som handlar om så mycket mer än att bara känna igen bokstäver, 

uttala ljud och ord till meningar. Att lära sig läsa innebär att ”ta mening” från texten och 

förstå innebörden. För att förstå texten måste man bli bekant med de regler för tolkning som 

ska användas, i relation till en särskild text. Säljö (2014) lyfter fram det inte räcker att 

behärska svenska språket för att förstå en text. Vad Säljö (2014) menar är att om ett 

reklamblad från exempelvis studieförbundet Vuxenskolan ska läsas, tolkas och förstås 

behöver individen även veta en hel del om det svenska samhället och de utbildningstraditioner 

som finns för att förstå formuleringen. Att lära sig om det svenska samhället blir därför en 

viktig faktor för de nyanlända elevernas språk- och läsutveckling, som i vidare steg gynnar 

integrationen i skolan. 

Genom att analysera studiens resultat ur ett sociokulturellt perspektiv ger det mig en bredare 

förståelse för betydelsen av att lära sig ett nytt språk. Genom att förstå att språk- och 

läsutvecklingen handlar om mer än att bara känna igen bokstäver och uttala ord ges en större 

tolerans och förståelse för de nyanlända elevernas skolgång.  Det sociokulturella perspektivet 

hjälper mig att förstå betydelsen av att de nyanlända eleverna snabbt måste lära sig en hel del 

om det svenska samhället för att kunna skapa en tolkning och förståelse i de texter som de 

läser i skolämnena. 

Vidare in i en sociokulturell förståelse för hur individer lär sig och utvecklar kunskaper, 

menar Säljö (2014), att synen på lärande skiljer sig beroende på var en människa kommer 

ifrån. Uppfattningar om hur lärande sker skiljer sig mellan olika länder och kulturer, och 

dessa uppfattningar spelar en väsentlig roll för elevens förhållningssätt i skolan och 

skolutveckling. Vilken uppfattning och syn eleven har till lärande och kunskapsutveckling 

påverkar attityden gentemot skolan och sina möjligheter att bli bättre. Detta perspektiv hjälper 

mig att förstå att det kan finnas nyanlända elever, från olika länder och kulturer, som har en 

annorlunda syn på lärande än vad vi i Sverige har. Det hjälper mig även att förstå varför det 

kan finnas nyanlända elever som har en annan attityd gentemot skolan och sina möjligheter att 

utvecklas. Att få nyanlända eleverna att ändra sin syn på lärande, till ett västländskt 

perspektiv, blir en viktig faktor för att integrera dem in i skolan.  

Roger Säljö (2015) refererar till L. S. Vygotskij, i sin bok Lärande- en introduktion till 

perspektiv och metaforer, som hävdar att fysiska redskap såsom en hammare, kan hjälpa oss 
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att slå en spik, som vi inte kan göra med handen. Med fysiska redskap kan vi utveckla föremål 

som inte skulle vara möjligt utan dem. Lika så är det med mentala (språkliga) redskap, lyfts 

det upp i Säljös (2015) bok. Genom att använda sig av bland annat begrepp, symboler, 

räknesätt och formler kan vi redogöra för vad vi tänker och vill förtydliga. Säljö (2015) menar 

att Vygotskij vill poängtera att mentala redskap är lika viktiga i ett socialt sammanhang som 

fysiska redskap är i ett byggsammanhang. Vi behöver de mentala redskapen för att kunna göra 

oss förstådda i sociala sammanhang. Vygotskij poäng får en betydelse för min studie då jag 

kan knyta samman perspektivet till förmågan att kunna integrera nyanlända elever i skolan. 

Perspektivet ger mig en förståelse för frustrationen som nyanlända elever kan känna under 

lektioner, när de inte kan göra sig förstådda på grund av språkbrist eller när de inte förstår 

undervisningen på grund av brist på mentala redskap. Att sakna mentala redskap i ett samhälle 

blir en faktor till varför integrationen måste ske.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande och kunskap under ett deltagande i sociala 

sammanhang, skriver Ingrid Carlgren (1999), professor i pedagogik, i sin bok Miljöer för 

lärande. När människor möts och samspelar utvecklas kunskap mellan dem, då kunskapens 

ursprung finns i interaktionen. Perspektivet förklarar en situation där samtal och samspel 

mellan individer får en betydelse för kunskapsutvecklingen, vilket även ger en betydelse för 

de nyanländas integration i skolan. Genom att förstå betydelsen av interaktionen mellan olika 

individer ur ett sociokulturellt perspektiv ger det mig en förståelse till varför det är viktigt att 

nyanlända elever får en bra relation med svenska elever, nämligen att de snabbare integreras i 

skolan och samhället. Det sociokulturella perspektivet får en betydelse för min studie då 

resultat kan analyseras ur ett bredare perspektiv i förhållande för individers tankesätt och 

handlingar i förhållande till undervisning och lärande. Perspektivet ger mig även en förståelse 

för hur lärande och utveckling sker, samt individers olika syn på lärande som vidare kommer 

att hjälpa mig att tolka resultatet under analysprocessen. 

 6. Metod  
Det här avsnittet kommer att behandla intervju som metodval, samt förberedelserna av 

intervjuerna och genomförandet av dem. Avsnittet kommer även lyfta fram vad som 

kvalificerar kvalitén i en kvalitativ studie samt vad reliabilitet och generaliserbarhet innebär. 

Vidare kommer etiska överväganden och urval att behandlas, och hur det empiriska materialet 

har analyserats. 
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6.1 Metodval 
Kvalitativ data kan se olika ut, menar Martyn Denscombe (2009), då det finns i olika former 

såsom bland annat intervjuskrifter, texter, fältanteckningar och fotografier. En sak som de alla 

har gemensamt är att all kvalitativ data måste ”förberedas och organiseras innan de låter sig 

analyseras” (Denscombe 2009 s. 370). Intervjuer är en passande metod för en undersökning 

som söker en djupare förståelse och inblick för respondentens upplevelser och tankar, då 

följdfrågor och efterföljande diskussioner är viktiga. Av den anledningen valde jag denna 

metod eftersom jag ansåg att intervju som metod passade min undersökning bäst.   

Denscombe (2009) menar att forskaren får tillfälle att styra intervjun eftersom forskaren är 

den som väljer vilka frågor som ska ställas. Vad som skiljer intervjuer från samtal är att 

intervjuer är mer än bara en konversation då mötet söker en högre grad av kunskaper om en 

situation. Eftersom undersökningen söker lärares uppfattning om hur undervisningen påverkas 

av nyanlända elever samt hur de arbetar för att integrera dem in i skolan och samhället, 

behövdes en metod som lyfter fram uppfattningar, åsikter, erfarenheter och känslor. Om 

undersökningen istället skulle söka korta svar, men fler respondenter, skulle 

enkätundersökningar som metod vara mer lämplig, menar Denscombe (2009).   

Det finns olika intervjustilar att välja mellan, där en av dem är semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån att forskaren har förberedda frågor. Denscombe 

(2009) menar att semistrukturerade intervjuer ska bestå av öppna frågor för att låta 

respondenten utveckla sina idéer och tankar, samt att använda sina egna ord för att utveckla 

svaren. Fokusen hamnar på respondentens utvecklade synpunkter, och därför valde jag denna 

intervjustil. Denscombe (2009) förklarar att semistrukturerade intervjuer i regel vill 

”upptäcka” snarare än att ”kontrollera”, som även passar in på ostrukturerade intervjuer. Jag 

anser att de mest viktiga och användbara empiri oftast framförs när läraren ges tiden att 

utveckla de tankar som de oftast sitter och grubblar över. Av den anledningen valde jag att 

använda mig av en öppen intervjustil, eftersom strukturerade intervjuer riskerar att styra 

respondentens svar mot forskarens egna önskningar. Nackdelen med att använda sig av en 

strukturerad intervjustil är att forskaren riskerar att gå miste om viktig information. I nästa 

stycke kommer jag att förklara förberedelser inför intervjuerna och hur dessa genomfördes, 

samt hur en intervjuguide ska skrivas. 
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6.2 Tillvägagångssätt 
Mina intervjuer genomfördes på två högstadieskolor som jag hade en viss anknytning till. 

Rektorerna på skolorna kontaktades för att ge sina godkännanden för intervjuerna. Därefter 

kontaktades två lärare på varsin skola för att ge en kort beskrivning av studiens syfte och 

frågeställningar. Vi kom överens om att lärarna skulle fråga sina kollegor om det finns ett 

intresse för att ställa upp på intervjuer. Ett önskemål var att intervjua lärare som både hade, 

och inte hade, nyanlända elever i sin reguljära klass, samt lärare som jobbade med nyanlända 

elever i förberedelseklasser. Intervjuerna genomfördes individuellt och pågick i ungefär 45-60 

minuter. Denscombe (2009) menar att gruppintervjuer riskerar att respondenterna kommer 

fram till ett gemensamt svar då de kan påverkas av varandras åsikter och kommentarer. Av 

den anledningen genomfördes individuella intervjuer för att inte riskera att lärarna skulle 

påverkas av varandras svar. Beslutet togs med hänsyn till risken att eventuella dominerande 

lärare skulle ta över samtalet och därmed påverka intervjuerna markant. 

För att forskaren ska vara förberedd och leda en välplanerad intervju är en intervjuguide ett 

effektivt verktyg att använda sig av. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att 

intervjuguiden skrivs som ett manus, där frågor och följdfrågor strukturerar intervjuförloppet. 

Hur manuset utformas beror helt på vilken intervjustil forskaren söker. Frågorna och 

följdfrågorna ska formuleras utifrån studiens syfte och frågeställningar eftersom 

intervjufrågorna ska hjälpa till att besvara dem. Steinar och Brinkmann (2009) menar 

datainsamlingen blir bättre med högre kvalité på den kunskap som söks, ju noggrannare 

intervjuguiden är planerad. Jag delade upp min intervjuguide (se Bilaga 1.) i tre olika 

områden; bakgrundsfakta, påverkan i klassrummet och lärarens arbete, varav de två sista 

områdena innehöll formulerade frågor utifrån studiens frågeställningar. Anledningen till 

första områdets utformning, bakgrundsfakta, var att informera respondenten om de 

överväganden som det redogörs för (se 6.4 Etiska överväganden nedan). Jag ställde även 

korta, personliga frågor till respondenten för att visa ett personligt engagemang, som 

Denscombe (2009) menar är en god idé för att få en varm intervjustil. En klyfta mellan 

forskaren och respondenten kan uppstå vid en kall intervjustil, som därför är det viktigt att 

forskaren visar ett personligt engagemang. En varm intervjustil kan få respondenten att känna 

sig trygg och bekväm att diskutera känslosamma frågor. Ett personligt engagemang från 

forskaren visar att forskaren är villig att visa känslor för att i nästa steg skapa en dialog. Jag 

anser att en god intervjustart fås genom att inleda samtalet med bakgrundsfrågor, i syfte att få 



 
 

18 
 

respondenten att känna sig trygg och samarbetsvillig inför de huvudfrågor som vidare 

kommer att ställas. 

För att försäkra sig om att intervjuguiden håller i praktiken kan det vara lämpligt att utföra en 

pilotstudie, menar Denscombe (2008). En pilotstudie innebär en provintervju med en frivillig 

deltagande, i syfte att se om intervjuguiden behöver bearbetas ytterligare inför de riktiga 

intervjuerna. Datainsamlingen från pilotstudien används inte i slutresultatet. Min pilotstudie 

genomfördes tillsammans med en bekant till mig, som är lärare på en grundskola.  

Att fundera kring en passande mötesplats är en viktig aspekt för ett lyckat samtal. Denscombe 

(2009) hävdar att en lugn plats är ett lämpligt alternativ för att inte riskera att samtalet störs av 

omgivningen. Forskaren ska fundera på en mötesplats för respondenten känner sig trygg att 

utveckla sina tankar och funderingar, utan att någon annan hör samtalet. Om intervjun ska 

spelas in på band ges en ytterligare anledning till att mötesplatsen är på en lugn miljö, för att 

ljudupptagningen blir tydlig under transkripten. Av ovanstående skäl, som Denscombe (2009) 

lyfter fram, ansåg jag att ett grupprum eller ett tomt klassrum var en bra plats att utföra 

intervjuerna på, vilket även blev fallet. Jag valde att spela in intervjuerna på band för att inte 

riskera att viktig information skulle missas. Jag ansåg att risken för eventuell 

informationsförlust var större om jag använde mig av anteckningar och kommentarer. I 

följande avsnitt ges en presentation av respondenterna samt redogörs det för syftet bakom mitt 

urval av lärare. 

6.3 Urval 
Studien bygger på intervjuer med sex stycken lärare, där alla förutom en lärare hade 

nyanlända elever i sin klass. Syftet med att genomföra sex intervjuer var att säkerställa att 

tillräckligt mycket information hämtades in. Jag ansåg att det var lämpligt att både intervjua 

lärare som hade nyanlända i klassen och lärare som inte hade det för att kunna se skillnader 

och likheter i deras sätt att arbeta samt hur de resonerade kring påverkan av nyanlända elever i 

skolan. Intervjuerna ägde rum på två skolor i mellersta Sverige, där ena skolan vara 

mångkulturell sedan fler år tillbaka. Den andra skolan har under fler år haft fler elever med 

svensk härkomst, och kallas därför av lärarna på skolan för ”en svensk homogen skola”.  

På varje skola intervjuades lärare som arbetade i grundskolans tidigare och senare år. 

Anledningen till att undersökningarna genomfördes på grundskolan var för att jag ansåg att 

frågor om nyanlända elever behandlades mer i grundskolan, eftersom nyanlända elever i 

första hand går i grundskolan och inte i gymnasiet.  
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Jag gjorde ett urval utifrån sannolikhetsurvalet, som Denscombe (2009) förklarar är när 

forskaren i förväg inte väljer ut sina respondenter, utan låter någon annan gör det urvalet. 

Denscombe (2009) menar att en anledning till varför forskare låter någon annan göra ett urval 

åt hen bero på att forskaren själv inte kan avgöra vem som mest är lämplig för 

undersökningen. När urvalet av respondenter gjordes till den här studien började jag med att 

kontakta en lärare på varsin skola för att förklara vad studien syfte var. Därefter bad jag 

lärarna att göra ett urval med erfarna och kunniga lärare som hade en förståelse för studiens 

område. Jag bad om ett sådant urval för att datainsamlingen skulle bidra till ett betydelsefullt 

resultat som besvarade studiens syfte och frågeställningar.    

L1: Arbetar med nyanlända elever i förberedelseklass L4: Arbetar med nyanlända elever 

L2: Arbetar med nyanlända elever  L5: Arbetar med nyanlända elever 

L3: Arbetar med nyanlända elever  L6: Arbetar inte med nyanlända elever 

 

I nästa avsnitt redogörs de etiska överväganden och vilka krav som finns när en 

forskningsstudie ska produceras. 

6.4 Etiska överväganden 
För att respondenterna ska svara ärligt och uppriktigt behöver de, i en rimlig grad, känna ett 

förtroende för intervjuaren. Vid känslan av misstanke och hot är sannolikheten mindre att 

svaren förblir uppriktiga, menar Denscombe (2009). Forskaren vill att respondenten ska känna 

sig trygg och säker för att deltagarna ska svara öppet och fritt. För att skapa denna tillit mellan 

forskaren och respondenten är det lämpligt att informera gällande anonymitet, innan intervjun 

startar. Jag förmedlade etiska överväganden till var och en av respondenterna, innan 

bandinspelningen startade. Nedan kommer jag lyfta fram vad forskaren ska informera sina 

respondenter inför varje intervjustart, som även jag gjorde innan mina intervjuer. 

Staffan Larsson (2005) menar att när en intervjustudie involverar andra människor har 

forskaren ett ansvar över att respondenternas identitet ska vara skyddad. Deltagandet ska vara 

frivilligt, och om respondenten vill avbryta intervjun eller inte besvara någon fråga ska det ges 

möjligheten för detta. Denscombe (2009) menar att ”det finns ett samtycke till att delta” (s. 

231). Att respondenterna deltar av egen vilja talar om ett samtycke, som även är ett krav inför 

en intervjustudie. Om intervjustudien ska spelas in på band ska forskare innan inspelningen få 

ett godkännande av respondenten. Denscombe (2009) menar att ”respondentens ord kan 

betraktas som protokollförda och dokumenterade” (s. 231). Citaten beskriver att varje 

respondent har rätten till anonymitet, där hens namn inte offentliggörs. För att genomföra en 

bra intervju, krävs att ”forskaren bestämmer dagordningen för diskussionen” (Denscombe 
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2009 s. 232). Inför varje intervju var jag noga med att förmedla ovanstående informationen 

för att bland annat förhålla mig till samtyckekravet.  

I Vetenskapsrådet (2011) står det att forskare har skyldigheten att visa respekt för deltagarnas 

självbestämmande och integritet. Däremot är det viktigt att skilja på anonymisering, som inte 

är detsamma som tystnadsplikt och sekretess. Att ha tystnadsplikt och sekretess över något 

innebär en högre skydd av deltagare och information. Begreppet konfidentialitet lyfts fram i 

Vetenskapsrådet (2011) och innebär att undersökningspersonens integritet och privatliv är 

under forskarens ansvar att skydda. Jag förklarade begreppet för respondenterna innan varje 

intervju startade. Det lyfts fram i Vetenskapsrådet (2011) att forskaren tillsammans med 

respondenterna kommer överens om att använda andra namn under intervjuinspelningen, för 

att inte riskera att strida mot anonymiteten. Jag var tydlig med att informera respondenterna 

om att inga namn skulle framgå under intervjuerna. I nästa avsnitt redogörs de data som 

framkom under intervjuer samt hur data har bearbetats. 

6.5 Analysmetod 
När varje intervju är inspelad och klar är det dags att transkribera allt till text tills det börjar 

likna ett manus. Hur detaljerad transkriptionen ska skrivas väljer forskaren då man ställs inför 

vissa standardval, menar Denscombe (2009). För att välja hur många dimensioner i intervjun 

som ska skrivas ner bör ett urval göras. Det finns inget rätt eller fel för hur transkriberingen 

ska ske, utan beror helt på utskriftens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att 

analysen kan se ut på olika sätt. Skriften kan antingen ha en samtalsanalys eller en språklig 

detaljerad analys. Skriften kan även formas som en läsbar offentlig berättelse av 

respondenternas redogörelser. Eftersom intervjuerna svarade på studiens syfte och 

frågeställningar skulle dessa vara med i resultatanalysen, vilket gjorde det nödvändigt att 

transkribera texten från talspråk till skriftspråk. 

När alla intervjuer var transkriberade och läsbara var nästa steg att analysera det empiriska 

materialet. Denscombe (2009) menar att det första steget när data ska analyseras är att koda 

och kategorisera. Att koda data innebär att de oredigerade intervjuerna märks med olika 

symboler eller etiketter. Hur forskaren väljer att koda data har ingen betydelse för 

slutresultatet, utan forskaren väljer sitt arbetssätt. All kodning är användbar så länge det 

används på ett systematiskt sätt när idéer länkas och redovisas i analysen. Nästa steg i 

analysprocessen var att ”identifiera teman och samband bland koder och kategorier” 

(Denscombe 2009 s. 374). När forskaren har blivit bekant med empirin är det dags, med hjälp 
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av koder och kategorier, att göra kopplingar, då mönster och teman börjar synliggöras i det 

empiriska materialet. När data har identifierats, menar Denscombe (2009) att analysen har 

nått sitt sista steg, som innebär att presentera vilka slutsatser som har framkommit. 

Slutsatserna är baserade på de teman och mönster som har analyserats innan. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) underlättar användningen av koder som står för olika 

dimensioner. Ett exempel på en sådan kod kan vara en stjärna, som innebär en längre paus. 

För kodning, föreslår jag att frågeställningarna färgläggs med två olika färger och de data som 

svarar på varje frågeställning markeras i samma färg. Resultatet av kodningen ger en tydlig 

överblick och koppling mellan dataanalyserna och dess tillhörande frågeställning. Ett 

ytterligare moment som utfördes under dataanalysen var att sortera ut olika citat som svarade 

till studiens syfte och sedan bearbeta varje citat i resultatanalysen. Det nästa steget var att 

placera data under rätt kategori. Genom att koda all data möjliggjordes det att placera alla 

sammankopplade koder under en och samma kategori. Enligt Denscombe (2009) är kodning 

och kategorisering av transkripten ett sätt att få en klar bild av vilka delar av materialet som är 

sammankopplat. Alla svar från transkripten kodades och placerades under olika kategorier, 

ungefär som olika paraplybegrepp där sammankopplade koder kan placeras. Exempelvis, om 

citatet handlade om utmaningar sökte jag efter relaterade begrepp för att kunna sammanställa 

det på ett effektivt sätt. I nästa avsnitt redogörs det för hur jag gjorde för att säkerställa god 

kvalitet i min kvalitativa studie. 

6.6 Kvalitet i kvalitativa studier 
För att nå kvalité i en kvalitativ studie är det viktigt att verifiera forskningen. När 

undersökningen verifieras innebär det att resultatet ska visa på trovärdighet, för att andra ska 

känna tilltro till vad som har producerats och vidare redovisats. För att undersökningsresultat 

ska förhålla sig till en god trovärdighet behöver studien bygga på metoder och 

tillvägagångssätt, för att försäkra läsaren om hur resultatet har framställts. För att nå en god 

forskning i min studie strävade jag efter att upprätthålla en god forskningsetik.  

Larsson (2005) menar att individer alltid skapar en egen tolkning i allt tänkande. Vad Larsson 

(2005) beskriver är en förförståelse, som innebär en tolkning för vad saker kan betyda. Dock 

ändras ständigt tolkningar, som gör att forskarens förförståelse kommer att ändras under 

undersökningens gång. För att uppnå kvalité i en kvalitativ studie är det ett krav att forskaren 

redogör sin förförståelse, och att det tydliggörs vad som är tidigare forskning och vad som är 

egna tolkningar. Larsson (2005) menar att studien på så vis hålls öppen för kritisk granskning, 
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och att läsarens perspektiv inte kommer att påverkas av forskarens förförståelse. För att 

förhålla mig till detta krav var jag noga med att skriva namn på den forskare som uttalade sig, 

samt tydligt redogöra för vad som var mina åsikter i texten. 

6.6.1 Validitet  
Validitet är en av grundpelarna för att bedöma en kvalitativ studie. Begreppet kan även gå 

under termen ”trovärdighet”. Denscombe (2009) menar att forskare är överens om att all 

forskning inte kan garantera full sanning och korrekt information, vilket gör det betydelsefullt 

att undersökningar valideras. Denscombe (2009) lyfter fram att en del av den anledningen 

väljer att använda termen ”trovärdighet” istället för validitet. Validitet handlar om 

noggrannheten och precisionen i att forskningsfrågorna är vad som faktiskt undersöks. 

Denscombe (2009) menar att forskaren under bearbetning av data ska ställa sig frågan ”är 

data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt sätt?” (s. 378). I 

förhållande till vad Denscombe (2009) ovan lyfter fram kontrollerade jag regelbundet att den 

inhämtade empirin bestod av rätt data. Under bearbetning av analys kontrollerade jag att data 

svarade på studiens syfte och frågeställningar, för att försäkra att jag förhöll mig till kraven.  

6.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet eller pålitlighet) är en annan betydelsefull aspekt för att bedöma en 

kvalitativ studie. Monica Dalen (2008) menar att det som skiljer validitet från reliabilitet är att 

validitet undersöker om det som har mäts var avsett att mätas, medan reliabilitet undersöker 

om resultatet är trovärdigt. Skulle resultatet bli detsamma om en annan forskare skulle 

undersöka samma situation?  Denscombe (2009) lyfter fram att reliabilitet innebär att 

forskningsinstrumentet ska vara neutralt för att inte styra resultatet från data. Eftersom jag 

använde mig av en semistrukturerad intervjustil med öppna intervjufrågor berördes inte 

lärarna av en styrd intervju. Samtliga lärare svarade på frågorna med mycket information som 

rörde studiens syfte och frågeställningar, vilket gjorde det enkelt för mig att hålla kraven 

gällande reliabilitet då jag under intervjuerna inte sa mycket utan höll mig neutral. Jag ansåg 

att risken för att påverka lärarnas svar skulle sjunka om jag höll mig neutral. 

6.6.3 Objektivitet 
Denscombe (2009) lyfter fram en annan grundval som liknar reliabilitet, nämligen 

objektivitet. Likheterna mellan begreppen är att forskaren ska hålla sig neutral och opartisk för 

att inte påverka resultatet av datainsamlingen. Vad forskaren redan vet och anser ska inte få 

någon betydelse för hur resultatet slutligen visar. För att förhålla mig till objektivitet under 



 
 

23 
 

studiens gång undvek jag att diskutera ämnet i studien, eftersom åsikter och argument även 

här kan påverka datainsamlingen. Jag valde därför att förhålla mig till frågorna i min 

intervjuguide, och eftersom jag ställde öppna frågor växte kunskapsrik information fram, utan 

att jag behövde påverka med egna åsikter och kommentarer.   

6.6.4 Generaliserbarhet 
Dalen (2008) menar att en intervjustudie kan bedömas tillförlitlig (reliabel) och giltig (valid), 

men att frågan då ska ställas om resultatet är ett lokalt intresse eller som resultatet skulle visa 

detsamma om undersökning överfördes till en annan plats med andra undersökningspersoner.   

Dalen (2008) lyfter fram att det är en fråga om hur vida undersökningen är generaliserbar. 

För att få ett generaliserbart resultat är det viktigt att forskaren inte har för få respondenter till 

sin intervjuundersökning. Dalen (2008) hävdar att ”kravet att samhällsvetenskapen ska 

producera generaliserbar kunskap bygger på antagandet att vetenskaplig kunskap 

nödvändigtvis är giltig för alla platser och tider, för alla människor från evighet till evighet” (s 

310). Citatet beskriver betydelsen till varför all forskningsundersökning bör och ska 

generaliseras. 

7. Resultat 
Under denna rubrik kommer jag i förhållande till studiens syfte och frågeställningar redovisa 

och systematiskt presentera analysen från mina intervjuer med sex lärare. Det första avsnittet 

kommer att behandla första frågeställningen; På vilket sätt kan nyanlända elevers integration 

i svenska skolan påverka lärares arbete i skolan och i undervisningen? och det andra avsnittet 

kommer att behandla studiens andra frågeställning; Hur arbetar lärare för att integrera 

nyanlända elever in i den svenska skolan? Resultatet kommer att presenteras i form av de 

olika kategorier jag identifierat vid analysen av det empiriska materialet. I resultatet kommer 

jag hänvisa till lärarna på följande sätt: 

L1: Arbetar med nyanlända elever i förberedelseklass L4: Arbetar med nyanlända elever 

L2: Arbetar med nyanlända elever  L5: Arbetar med nyanlända elever 

L3: Arbetar med nyanlända elever  L6: Arbetar inte med nyanlända elever 

I resultatet använder jag mig av uttrycken nyanlända elever, utländska elever och svenska 

elever. ”Nyanlända elever” syftar endast på elever som har mindre än fyra års skolgång i den 

svenska skolan (se begreppsdefinitionen på s. 4). ”Utländska elever” syftar på både nyanlända 

elever och svenskfödda elever som har ett annat modersmål än svenska. ”Svenska elever” 

syftar i första hand på svenskfödda elever som har det svenska språket som modersmål. 
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Däremot finns det undantag där ”svenska elever” även syfta på elever med utländsk bakgrund, 

då lärarna uppfattar dem som svenskar, det vill säga de elever med familjer som levt i Sverige 

under fler generationer.  

7.1 På vilket sätt kan nyanlända elevers integration i svenska 

skolan påverka lärares arbete i skolan och i undervisningen? 
Under analysen av mitt empiriska resultat givet studiens första frågeställning, fann jag fem 

kategorier vad gäller påverkan av nyanlända elevers integration in i den svenska skolan; Att 

språket ger utmaningar för läraren, Att ha svenskar och nyanlända i klassen, Att trauma får 

en betydelse, Att föräldrar får en betydelse och Att arbeta i den framtida svenska skolan. De 

fem kategorierna kommer i följande avsnitt att lyfta fram citat från de sex intervjuerna med 

lärarna. Resultatet är uppbyggt med kategorier, för att placera rätt resultat på tillhörande plats. 

I kategorierna har resultat sorterats ut i olika citat som svarar till studiens syfte, där varje citat 

sedan har bearbetats. Varje citat som tillhör en kategori är sammankopplade.  

Här kommer en kort sammanfattning för studiens första frågeställning: Under intervjuerna 

visar det sig att samtliga lärare är överens om att nyanländas svaga svenskkunskaper är den 

största utmaningen för att lyckas i undervisningen. De svaga språkkunskaperna är den främsta 

faktorn som försvårar lärares arbete att integrera nyanlända elever in i skolan. Vidare 

synliggörs det att de nyanländas svaga språkkunskaper leder till att de svenska eleverna 

hamnar i kläm. Svenska elevers kunskapsutveckling försämras när läraren anpassar 

undervisningen till de nyanlända eleverna. Två andra faktorer som påverkar lärares sätt att 

undervisa är nyanländas tidigare upplevelser, såsom trauma, samt föräldrarnas kontakt och 

samarbete med lärarna. Hur lärarna påverkas av dessa faktorer kommer att lyftas fram i 

följande avsnitt under kategorierna. Lärarna som arbetar i den mångkulturella skolan menar 

att nyanlända elever ger undervisningen stora utmaningar, och att svenska skolan ur ett 

framtidsperspektiv står inför större utmaningar. 

7.1.1 Att språket ger utmaningar för läraren  

Under denna kategori presenteras resultatet i förhållande till hur lärare påverkas av nyanlända 

elevers svaga svenskaspråkkunskaper. Det lyfts fram att lärare måste upprepa och förklara om 

delar av innehåll för att nyanlända elever ska förstå undervisningen som gör att bland annat 

genomgångarna tar längre tid än vanligt. Resultatet visar att nyanlända elever inte är delaktiga 

i diskussioner i samma utsträckning som de andra eleverna, och att det beror på att de ännu 

inte känner sig trygga med det nya språket. Lärare menar att de tycker att det är svårt att veta 
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hur de ska kommunicera med nyanlända eftersom de tidigare i sin lärarutbildning inte har lärt 

sig hur de ska gå till väga i en sådan situation. Nedanstående citat visar hur en lärare, på den 

mångkulturella skolan, svarade när frågan ställdes om hur hen påverkas av att ha nyanlända 

elever i klassen: 

Allt tar mycket längre tid. Mitt första halvår var ett kaos… För en genomgång som jag tänker att 

”det här tar 20 minuter – så här mycket kommer jag hinna”, och sen gjorde jag inte det. Jag fick 

förklara om många gånger. Begrepp och ord som jag tänkte var självklara kunde de [nyanlända] 

inte (L2.) 

Samtliga lärare är överens om att låga svenskkunskaper bland de nyanlända eleverna 

problematiserar lektionsgenomgångarna. Genomgångarna tar längre tid på grund av att ord 

och begrepp ständigt måste förklaras. En lärare menar att de nyanlända eleverna snabbt lär sig 

begreppen som tillhör temat, men att de har svårt att förstå helheten i texten på grund av att de 

inte kan ”alla svenska ord emellan” (L5). En aspekt som lyfts fram är att genomgångarna har 

mycket fokus på ord, och att lärarna ständigt måste tänka på att inga ord är självklara att 

förstå. Att ha nyanlända elever i klassen har påverkat lärarna på så sätt att ”genomgångarna 

blir inte lika djupa som de tidigare har varit, utan man får lägga sig lite på ytan för att alla ska 

kunna förstå” (L2). I följande citat förklarar en lärare, som inte har nyanlända elever i sin 

klass, vilka tänkbara konsekvenser som kan uppstå av att ha svaga språkkunskaper: 

Jag har ju märkt att det kan bli så att de nyanlända känner sig osäkra att prata [svenska] ibland 

[med resterande klassmedlemmar]. Men det är klart, sånt förstår man ändå […] det är inte lätt när 

man [nyanlända elever] inte samma ordförråd som de andra barnen (L2). 

Resultatet lyfter fram att lärare upplever att låga språkkunskaper bland nyanlända elever leda 

till att de väljer att inte tala svenska med lärarna och klasskamraterna på grund av osäkerhet 

och stress. Under intervjuerna lyfter lärarna fram att nyanlända elever tenderar att prata på sitt 

modersmål med de andra utländska eleverna som delar samma modersmål. Lärarna menar att 

nyanlända elever ofta talar på sitt modersmål med andra utländska elever för att det blir lättare 

för dem att göra sig förstådda. Lärare på den mångkulturella skolan menar att detta är negativt 

för nyanländas svenskaspråkutveckling, och när svenskkunskaperna inte utvecklas leder det 

till en osäkerhet som gör att de helst inte diskuterar på lektionerna. När nyanlända inte vågar 

tala svenska försämrar det kontakten mellan nyanlända elever och svenska elever, som blir en 

missgynnande faktor för integrationen in i svenska skolan. Resultatet nedan visar att det finns 

lärare som upplever en bristande kompetens i deras lärarroll gällande integrationsarbetet då de 

inte fick lära sig hur de ska gå tillväga under lärarutbildningen: 
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Jag tycker det är svårt, jag har inte i min utbildning jobbar med exakt elever som har de här 

situationerna [integrera nyanlända], med språkutveckling och så… Så det kan vara svårt att veta att 

man gör rätt, tycker jag (L4). 

Här uttrycker en lärare att hen känner en bristande kompetens i sitt läraryrke, då hen i sin 

lärarutbildning inte lärde sig hur lärare ska arbeta med nyanlända elever. Lärarna känner, från 

och till, en frustration och osäkerhet ”på hur bra man är som lärare, även om man tidigare inte 

hade ifrågasatt sig själv [innan de fick nyanlända i klassen]” (L2). Resultatet lyfter fram att 

lärare känner frustration när de inte vet hur de ska kommunicera och göra sig förstådda i ett 

sammanhang där nyanlända elever har svårt att förstå.  

7.1.2 Att ha svenskar och nyanlända i klassen 
Denna kategori kommer presentera resultatet vad gäller påverkan av att ha en klass med både 

svenska elever och nyanlända elever. Det lyfts fram under intervjuerna att en klyfta mellan 

nyanlända- och svenska elever kan uppstå samt att utländska elever tenderar att tala 

nedlåtande om sig själva. Vad det innebär kommer att lyftas fram i nedanstående citat. Lärare 

menar att kraven kan sänkas för alla elever i klassen eftersom nivån på lektionerna sjunker. 

Vidare synliggörs det att lärare tvingas hålla ett långsamt tempo under lektionerna för att de 

nyanlända ska förstå innehållet, som i sin tur missgynnar de svenska eleverna. Under 

intervjuerna lyfts det fram att en mångkulturell klass även bidrar med positiva aspekter, där 

lärare menar att undervisningen blir mer levande när egna erfarenheter lyfts fram under samtal 

och diskussioner. Nedan beskriver en lärare hur den tänkbara klyftan mellan nyanlända elever 

och svenska elever kan påverka läraren under lektionerna: 

De utländska eleverna är mycket med varandra. Även om de är i olika grupper är dem mycket med 

varandra på rasterna. Jag antar att det är att de känner att de delar identitet […] det finns absolut en 

grupperingsrisk. (L4). 

Citatet ovan beskriver att en lärare uppfattar att elever med samma etniska bakgrund tenderar 

att oftast söka sig till varandra. En lärare hävdar att klyftan mellan nyanlända elever och 

svenska elever kan resultera i en spänd klassrumsmiljö. Det lyfts fram att spänningar mellan 

grupperna bland annat skulle försvåra grupparbeten och arbetsmoment som kräver 

diskussioner mellan eleverna. Lärare menar att en fientlighet mellan grupper snabbt märks av 

redan när läraren stiger in i klassrummet. När en fientlighet mellan grupper märks av måste 

lärare lösa konflikterna vilket blir en energikrävande faktor för lärarna. En annan aspekt som 

lyfts fram är att undervisningen blir svårare att planera om klyftan mellan svenskar och 

nyanlända elever är tydlig. Resultatet nedanför lyfter fram att lärare är oroliga över att kraven 

på en mångkulturellskola sänks:  
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Det farliga med att ha svenska elever och nyanlända elever i en klass är att lärarna sänker kraven 

på något vis […] det är lätt att bli hemblind. För om det helt plötsligt går barn [nyanlända elever] 

som är svaga på svenska skulle jag kunna tänka att ”det här är bra”, när svenska elever lämnar in 

en uppgift. Men då kanske uppgiften, i jämförelse med någon annan uppgift, inte är i så hög nivå 

som den ska vara. Risken är att man sänker kraven (L5). 

Citatet beskriver att en lärare känner oro för att kraven sänks i en klass med både nyanlända 

elever och svenska elever. Under intervjuerna lyfts det fram att lärare upplever att nyanlända 

elever oftast inte levererar skoluppgifterna i samma kunskapsnivå som de svenska eleverna i 

klassen. Detta kan bidra till att lärarna bedömer svenskarnas skoluppgifter som mycket bättre 

än vad de egentligen är, på grund av jämförelsen som sker mellan de nyanländas skolarbeten. 

En lärare lyfter fram att det är enkelt att bli hemmablind när skoluppgifterna ska bedömas, 

vilket innebär att de svenska eleverna skoluppgifter kan bedömas högre än vad de egentligen 

når upp till. För att inte kraven ska sänkas och för att inte bli hemmablind ”skulle det vara bra 

att man flyttar på oss lärare, att man jobbade på en annan skola ett tag och sedan komma 

tillbaka hit” (L3). Under intervjuerna lyfts det fram att en negativ konsekvens gällande sänkta 

krav är att lärare uppfattar att svenska eleverna inte får med sig de kunskaper som slutbetygen 

visar, och att det kan bli problematiskt för dem när de senare byter skola. Lärarna menar att 

det kan bli problematisk på grund av att kraven på andra skolor är högre och att det då blir 

svårt för svenska elever att följa med. Samtliga lärare är överens om att sänkta krav varken 

gynnar svenska- eller nyanlända elever, och att skolan inte ska vara för enkel. Samtidigt lyfts 

det fram att en svår undervisning kan leda till att ”eleverna inte hänger med och tappar 

motivationen tillslut” (L2). I följande citat beskriver en lärare att svenska elever ibland kan 

tröttna när läraren tar lång tid på sig att förklara genomgångarna för de nyanlända: 

Men eftersom man måste vara så tydlig och långsam och vänta in och låta dem [nyanlända elever] 

fråga så kan de andra barnen [svenska elever] tröttna för att det går lite för trögt helt enkelt (L5). 

Det synliggörs att ett dilemma med att ha nyanlända elever i klassen är att undervisningen har 

ett långsamt tempo som lärarna upplever blir missgynnande för svenskarna i klassen. En 

lärare menar att ”barnen som är ganska duktiga kom inte vidare för det blev mycket 

helklassundervisning hela tiden” (L2). En annan aspekt som indikeras är att lärare upplever att 

de svenska eleverna blir understimulerade när läraren upprepar samma sak fler gånger. En 

lärare hävdar att undervisningen blir upprepande ”för att ingen ska gå miste om information” 

(L3). En annan lärare lyfter fram att svenska elever inte ”får det lilla extra som de egentligen 

ska få, och det är en väldig nackdel” (L5). En konsekvens på denna aspekt är att svenska 

elever kan känna en irritation mot nyanlända elever på grund av att läraren ständigt måste 
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återberätta informationer som ges. Vidare kommer resultat att lyfta fram hur en mångkulturell 

klass kan gynna både lärare och svenska elever: 

En positiv faktor med att ha en mångkulturell klass är att få höra andras erfarenheter och 

perspektiv. De [nyanlända elever] kan ta reda på saker som jag inte kan ta reda på lätt. Hur det är i 

en religion exempelvis […] det blir en mer levande undervisning (L5). 

Det synliggörs under intervjuerna att samtliga lärare anser att en mångkulturell klass kan bidra 

med intressanta och lärorika diskussioner, främst under historie- och religionslektioner. 

Nyanlända elever bidrar med nya infallsvinklar då elever får se samhällsproblem från olika 

perspektiv. Lärarna upplever att svenska elever får mer tolerans samt större förståelse för 

andra kulturer och religioner när de möter nyanlända elever i klassen och skolan. En annan 

faktor som påvisar att en mångkulturell klass gynnar lärare och svenska elever är när 

nyanlända elever delar med sig av egna erfarenheter. En lärare menar att ”eleverna minns en 

verkligbaserad historia bättre än om de läser i någon lärobok” (L4).  

Nedanför förklarar en lärare att svenska elever ibland kan håna nyanlända elever på grund av 

feluttal:   

Det kan vara att de [svenska elever] som är födda här kan vara lite att de retas med hur dem 

[nyanlända elever] pratar och bryter. Det kan vara så en hel del… (L5). 

Lärare erfar att svenska elever kan skratta och ge hånande kommentarer när nyanlända elever 

uttalar ord fel. Lärare lyfter fram att de inte tolererar ett sådant beteende samt att nyanlända 

elever inte tycks besväras av kommentarerna från deras klasskamrater. Flickorna i klassen har 

en mjuk jargong mot varandra medan killarna är tuffare mot varandra. Det antyds att lärarna 

tycks acceptera att det finns ett litet hån för hur nyanlända uttalar ord, trots att de menar att 

beteendet inte tolereras. En lärare menar att ”det är nog mest på skoj” (L2). Citatet nedan 

beskriver att nyanlända – samt utländska elever tenderar att tala sämre om sig själva, i 

jämförelse med svenska elever:  

De [nyanlända och andra utländska elever] talade nedlåtande om sig själva. Eleverna talade om att 

”ja men vi är bara blattar”. Man blir ledsen. Även om de är så små så märker man att de pratar 

nedlåtande – att de är utanför (L4). 

En aspekt som indikeras under intervjuerna är att svenskar och nyanlända är grupperade på 

rasterna. Lärarna menar att de nyanlända eleverna håller sig för sig själva samt att 

interaktioner mellan nyanlända och svenska elever sällan sker. Det synliggörs även att en 

anledning till grupperingen är att ”nyanlända elever ännu inte behärskar de sociala reglerna 

[…] det blir känsligt […] och det kan leda till ett utanförskap, för de nyanlända” (L1). Läraren 
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menar att de sociala reglerna innebär sociala koder som ständigt används i vardagen. Lärare 

upplever att grupperingar mellan svenska elever och nyanlända elever kan uppstå om 

nyanlända känner att de är annorlunda, då de är minoritet i en svensk skola och av den 

anledningen håller sig till varandra. Intervjuerna medför information om att lärare är oroliga 

för att det finns en fortsatt grupperingsrisk i skolan där nyanlända elever och elever med 

utländsk bakgrund talar nedlåtande om sig själva.  

7.1.3 Att trauma får en betydelse  
Denna kategori kommer att lyfta fram hur traumatiska erfarenheter kan påverka lärare under 

lektionerna. Resultatet visar att det finns nyanlända elever som har fått stora trauman i sina 

hemländer och att lärarna upplever att det bidrar med koncentrationssvårigheter på 

lektionerna. Lärare får ibland agera kurator när eleverna behöver bearbeta minnena som i sin 

tur blir en tidskrävande faktor för dem. Under intervjuerna framförs det att nyanlända mer 

eller mindre bär på ett trauma även om de inte har upplevt hemska saker i hemlandet, där 

lärarna anser att tvånget att behöva fly till ett annat land blir en sort trauma för de nyanlända. I 

följande citat ger en lärare ett exempel på hur nyanlända elevers trauma kan påverka elevens 

skolgång och hur det i vidare steg påverkar lärarens arbete: 

Han såg sin syster dö, och han blev döv i kriget. Han vill inte prata om det överhuvudtaget. Han 

behövde hörapparat men han fick inte det för mamman o pappan (L5). 

Citatet ovan beskriver att en faktor som påverkar lärandet på lektionerna är traumatiserade 

elever. Lärare belyser att de har märkt av koncentrationssvårigheter bland många nyanlända 

elever. En aspekt som påvisas är att ”lärare får inte veta det här, men det kröp fram tillslut – 

att pojken hade ett […] trauma” (L5). Resultatet lyfter fram att ett dilemma i förhållande till 

traumatiserade nyanlända elever är att ”de har svårt att öppna upp sig för främlingar, och 

kuratorn är en främling för dem (L1). Läraren menar att nyanlända har upplevt och sett 

mycket innan de kommer till Sverige, men att de inte kan bearbeta traumat av den orsaken att 

de har svårt att släppa in nya personer i deras liv. Lärare klargör att de har fått agera kurator 

vid många tillfällen då nyanlända elever känner en större trygghet bland dem. En lärare som 

arbetar i förberedelseklass menar att ”det är svårt att hinna med att vara lärare och kurator för 

eleverna, men jag hittar luckor […] det är mycket att bolla med” (L1). Resultatet nedan 

beskriver hur en lärare besvarade frågan om hen hade fler nyanlända elever med 

traumatiserade erfarenheter:  

Bara att bli tvungen att flytta, även om man inte har varit i krig eller så, men att vara tvungen att 

fly… Bara det måste vara ett stort trauma (L5). 
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Citatet beskriver att en lärare uppfattar att nyanlända elever, mer eller mindre, har gått igenom 

händelser som har gett dem ett trauma. En lärare menar att omväxlingen i de nyanländas liv 

blir ett stort trauma i sig. Läraren tror att livsomväxlingen gör sig påmind av den orsaken att 

de tvingats byta land, lära sig ett nytt språk samt anpassa sig efter det nya samhället. Läraren 

upplever att detta blir ett trauma på grund av att ändring måste ske. En lärare lyfter fram att 

trots alla livsförändringar nyanlända elever har gått igenom ”klarar de sig fantastiskt bra, men 

tanken på allt – det finns verkligen hopp (L3). 

7.1.4 Att föräldrar får en betydelse  
Denna kategori kommer lyfta fram hur föräldrar till de nyanlända eleverna påverkar lärares 

arbete med att integrera deras barn in i skolan. Lärarna upplever att det finns föräldrar som 

känner en fientlighet mot andra kulturer och religionen som försvårar samarbetet mellan 

nyanlända elever på skolan. Lärarna på den mångkulturella skolan menar att 

föräldrakontakten blir mindre med utländska föräldrar och att den nyanlända elevens skolgång 

blir tuffare om läraren och föräldern hamnar i kant. Resultatet nedan beskriver hur föräldrar 

kan påverka elevernas syn på olika kulturer och religioner samt hur det vidare påverkar 

läraren att integrera dem in i skolan:  

Det kan hända att föräldrar säger att de inte vill att sitt barn [nyanlända elever] ska leka med något 

annat barn som kommer från ”det landet” eller har ”den religionen”. (L4). 

En faktor som kan påverka samarbetet mellan eleverna i en mångkulturell klass är barnens 

föräldrar, lyfter lärarna fram. Resultatet visar att det inträffar fall när elever från olika kulturer 

och religioner inte får umgås på grund av att föräldrarna känner en fientlighet mot den andra 

kulturen eller religionen. Lärare är hårda med att visa dessa föräldrar att ”här [i skolan] 

respekterar vi varandra och vi arbetar tillsammans […] vi grupperar oss inte här och vi 

accepterar varandra” (L4). Lärare är förvånade över att föräldrafientligheten är så stor som 

den är, men att de samtidigt kan förstå varför situationer ser ut som de gör. En lärare tror att 

de flesta nyanlända föräldrar har flytt till Sverige där olika kulturer och religioner har varit två 

faktorer till flykten. En lärare som arbetar med nyanlända elever i förberedelseklass menar att 

”föräldrar kan prata dåligt om religioner framför barnen, och barnen köper det”(L1). Detta 

innebär att föräldrar målar upp en fientlig bild om en viss kultur och religion som barnet tar 

med till skolan. Konsekvenserna för denna påverkan kan leda till att samarbetet mellan elever 

från olika kulturer försämras, som i vidare steg påverkar läraren och undervisningen när 

exempelvis samarbetsövningar ska ske. Nedanstående citat beskriver lärarnas föräldrakontakt 

på den mångkulturella skolan: 
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Föräldrakontakten har blivit mindre här, så blir det oftast när man måste prata genom en tolk och 

så... Jag brukar ha rätt så bra föräldrakontakt [på lärarens förra arbetsplats]. Jag saknar att inte ha 

den kontakten att bara kunna ringa hem till någon och prata svenska med dem (L2). 

Lärare har sämre kontakt med föräldrar med utländsk bakgrund, i jämförelse med svenska 

föräldrar. Kontakten blir mindre på grund av att det arrangerade mötet tar längre tid att 

anordna när en tolk ofta behövs på plats. Lärare upplever att mötet mellan föräldern kan bli 

opersonligt för att samtalet sker mellan dem och en tolk. Lärare menar att nackdelen med att 

inte kunna tala direkt till varandra bidrar till en otrygg relation mellan lärare och föräldrar. 

Det synliggörs att lärare önskar en bättre föräldrakontakt då det i längden gynnar relationen 

med eleven. Nedanför beskriver en lärare betydelsen av att ha en god relation till de 

nyanlända elevernas föräldrar: 

Det är viktigt att föräldrarna [med utländsk bakgrund] förstår att skolan är viktig, att de säger 

”lyssna på lärare”[till sina barn]. För om skolan och föräldrarna kommer i kant så har eleven det 

svårt (L2). 

Citatet beskriver att lärarkontakten får en betydelse för elevens skolgång. En lärare anser att 

”det är viktigt att få med sig föräldrarna, men på den här skolan [mångkulturell skola] är det 

svårt” (L2). Det påvisas under intervjuerna att lärare uppfattar att föräldrar med utländsk 

bakgrund inte förstår den svenska skolan och att de därmed har svårt att motivera sina barn. 

Lärare har svårt att komma överens med utländska föräldrar om föräldrarna mår psykiskt 

dåligt. En anledning till att föräldrar kan må dåligt, menar lärarna, beror bland annat på 

flykten till det nya landet. Lärare och nyanlända föräldrar kan komma i kant om de delar olika 

syn och värderingar. Ett exempel på detta som en lärare belyser, är om föräldrar med utländsk 

bakgrund nekar deras barn till att duscha tillsammans med andra elever efter 

idrottslektionerna. 

7.1.5 Att arbeta i den framtida svenska skolan 
Under denna kategori kommer antaganden från lärare att lyftas fram gällande hur de tror att 

den framtida svenska skolan kommer att se ut. Lärare menar att svenska skolan står inför stora 

utmaningar, då lärarbristen ökar och antalet nyanlända elever stiger. Vidare tror lärare att 

utmaningarna blir för svåra att hantera vilket leder till att många lärare istället väljer att byta 

yrke.  

Under intervjuerna visar det sig att ett ökat antal nyanlända i skolan även kan gynna landet 

om de integreras och kompetenserna tas tillvara. En lärare beskriver i nedanstående citat att 

den framtida svenska skolan bland annat kommer att leda till lärarbrister:  
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Det här med lärarbrist – många barn och för få vuxna. Brist. Man försöker var positiv men ibland 

känns det bara usch. Brist på resurser. Och det kommer bli värre med tanken på att det inte har 

blivit bättre med åren. Då blir man mörk i tanken (L4). 

Samtliga lärare menar att lärarbristen kommer att få negativa konsekvenser i den svenska 

skolan. Lärare är oroliga över att lärarbristen kommer att stiga, samtidigt som elevantalet 

antas öka. Under intervjuerna lyfts det fram att det finns en oro över hur situationen ska 

bemötas och lösas. En lärare tror att de har tuffa år framför sig och att lärarkrisen kommer att 

bidra med ”lärare som tvingats till att arbeta i skolan, som även saknar utbildning” (L3). 

Samma lärare menar att nyanlända elever behöver professionell hjälp att integreras in i skolan 

samt att lärare som saknar utbildning kan missgynna integrationsarbetet eftersom de inte vet 

vad arbetet egentligen kräver. En annan lärare lyfter fram att lärarbristen och ett ökat antal 

nyanlända innebär utmaningar ”… och att man inte behöver vara raketforskare för att räkna ut 

att det kommer bli problematiskt” (L6). Resultatet nedan beskriver att en lärare tror att 

framtida skolutmaningar kommer att leda till att fler lärare väljer att byta yrke:  

Jag tror tyvärr att vi kommer få många lärare som kommer duka undan, för att det är tufft att gå 

från det jag jobbade med [svensk homogen skola] in i det här [att ha nyanlända i klassen]. Och då 

hade jag ändå kollegor som kunde tipsa mig när jag kom hit. Tänk att det kommer 50 nyanlända 

elever till en annan skola, där ingen [lärare] har erfarenheten. Då blir det inte lätt. Jag tror det 

kommer att märkas (L2). 

Citatet beskriver hur en lärare tror att en framtidssituation kan komma att se ut. Lärare som 

har nyanlända elever i klassen menar att undervisningen påverkas och ändras. Vidare menar 

de att skolor som ännu inte har nyanlända elever kommer att möta tuffa och stora utmaningar, 

då lärarna på dessa skolor inte har den kompetens som krävs för att handleda nyanlända 

elever. En lärare lyfter fram att om fem år kommer det sitta tio nyanlända elever i alla svenska 

grundskolor och de skolor som tidigare inte har haft nyanlända elever lär ha svåra år framför 

sig. En lärare menar att lärare kommer att säga upp sig för att yrkets arbetsuppgifter kommer 

att kräva mer än vad de kan leverera, och ”att samhället därför kommer att dala ner lite” (L2). 

I citatet nedan beskriver en lärare det faktum att trots stora framtida skolutmaningar, kan en 

ökning av nyanlända bidra med positiva följder: 

Visst är det enorma utmaningar, samtidigt vet vi att Sverige behöver mer folk, om vi tänker 

demografiskt. Det är en åldrande befolkning – många som går i pension, många som kommer leva 

tills de är 90 år. Det behövs fyllas på med produktiva unga människor. På så vis ser jag värsta 

potentialen, att det fylls på med folk utifrån. Men man måste ju ta tillvara på de här kompetenserna 

[från nyanlända elever], och då krävs det stora utbildningssatsningar (L6). 

I citatet ovan ges uttryck för att ett ökat antal nyanlända inte enbart behöver ge negativa 

utmaningar, utan att det även kan bidra med utökade kompetenser. Trots att lärare menar att 
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den svenska skolan står inför stora framtida utmaningar verkar de ändock tro att problem så 

småningom kommer att lösas. En lärare hävdar att inga utmaningar är för stora, utan att det 

gäller att ”vaska fram rätt kompetenser för att då det svenska samhället att rulla framåt” (L6). 

En annan lärare menar att framtida skolutmaningar gällande ett ökat antal nyanlända i skolan 

lär bli tuffa och att ovissheten av att inte veta hur skolförhållanden kommer att se ut är bland 

det jobbigaste som finns. Samtidigt lyfter samma lärare fram att ”alla problem kommer att 

lösas […] det är jag övertygad om” (L3). En annan lärare menar att en av de viktigaste 

faktorerna för att den framtida svenska skolan ska hålla kvalitén är att ständigt arbeta med att 

integrera nyanlända in i samhället och ”att inte lämna några sysslolös i något läger” (L6). 

7.2 Hur arbetar lärare för att integrera nyanlända elever in i den 

svenska skolan? 
Under analysen av resultatet synliggjordes fyra kategorier vad gäller studiens andra 

frågeställning. De fyra kategorierna är; Att gå i förberedelseklass, Att anpassa undervisningen 

och upplägget, Att lära ut svenska normer och värderingar samt Att integreras i det svenska 

samhället. Liksom avsnittet innan kommer varje kategori innehålla citat från intervjuerna som 

efteråt kommer att behandlas med ytterligare resultat. Även i detta avsnitt kommer varje 

kategori ge en kort sammanfattning av vad området kommer att innehålla. 

En kort presentation av vad resultatet visade gällande studiens andra frågeställning kommer 

nu lyftas fram: Lärare har på ett flertalet sätt påverkats av att integrera nyanlända elever in i 

skolan. Under intervjuerna presenteras olika arbetssätt samt strategier som lärarna förhåller 

sig till när nyanlända elever ska integreras in i skolan och samhället. Nyanlända elever startar 

sin svenska skolgång i en förberedelseklass där de successivt slussas in i sin reguljära klass. 

För att en integration in i skolan ska ske har lärare blivit tvungna att anpassa upplägget av 

undervisningen. Lärarna på den mångkulturella skolan arbetar inte enbart med skolämnena 

utan lägger mycket av lektionstiden på att förmedla och förklara svenska normer samt 

värderingar. Lärarna gör detta för att hjälpa de nyanlända eleverna att integreras in i 

samhället. Lärarna vill skapa interaktioner mellan de nyanlända och andra svenska personer 

utanför skolan, i syfte att integrera dem i det svenska samhället. Hur interaktionerna skapas 

kommer redovisas i den sista kategorin under detta stycke.  

7.2.1 Att gå i förberedelseklass  
Denna kategori kommer lyfta fram tillvägagångssättet för hur den mångkulturella 

skolan arbetar gällande de nyanlända eleverna i förberedelseklasserna.  
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Det är väldigt olika på skolor hur man integrerar de nyanlända eleverna in i den klassen som de 

ska tillhöra lite senare. Men här är vi väldigt noga med att nyanlända slussas in. Att de verkligen 

får lära känna gruppen ordentligt, och att de får vara med och lära känna mentorerna så att de 

[lärare] inte en dag säger ”nej nu är du klar i förberedelseklassen – nu ska du in här”, och sen är 

det helt nytt igen. Utan att man [nyanlända elever] får en mjuk övergång (L4). 

Citatet beskriver att förberedelseklasser för nyanlända elever fungerar olika från skola till 

skola. På den mångkulturella skolan, som studien utförde sin undersökning på arbetade 

lärarna med ett inslussande system, till skillnad från andra skolor som behåller nyanlända i 

förberedelseklassen i alla skolämnen under ett år. Överslussningen på den mångkulturella 

skolan innebar att de nyanlända eleverna fick läsa de ämnen som de behärskade väl med sin 

reguljära klass. De ämnen som den nyanlända inte behärskade väl lästes i förberedelseklassen. 

Det synliggörs att lärare anser att ett inslussande system är en gynnande faktor för nyanlända 

elever och integrationen in i skolan. Lärarna menar att deras system, i jämförelse med hur 

andra skolor arbetar som ovan nämnt, ger möjligheter för de nyanlända att skapa interaktioner 

med svenska elever. Lärarna anser att deras system gynnar nyanlända för att de redan vid 

skolstart får integreras med svenska elever i de skolämnen som de behärskar väl. Lärare 

menar tillika att deras system även gynnar nyanlända att utveckla sina ämneskunskaper 

eftersom att de får arbeta på en högre nivå och bibehålla ett snabbare tempo i de ämnen där de 

presterar väl. Nyanlända elever tillbringar tiden i förberedelseklassen i ungefär ett år tills de 

sedan på heltid går över till den reguljära klassen. Under vissa undantag får den nyanlända 

stanna i förberedelseklassen i två år. Detta sker dock inte ofta, av den orsaken att skolan får 

”så många barn av kommunen, så vi måste slussa ut och ta in fler” (L1). 

7.2.2 Att anpassa undervisningen och upplägget  
Denna kategori belyser det sätt lärare anpassar undervisningen och lektionsupplägget 

under lektionerna.  

Under lektionerna använder lärare sig utav bilder som stödmaterial för att nyanlända 

elever enklare ska förstå vad som sägs. Vidare tillämpas för-föreläsningar i syfte att ge 

en förberedande förståelse över vad ämnesområdet kommer att innehålla. Nyanlända är 

uppdelade i mindre grupper där en av klassmentorn och studiehandledaren avsides från 

den större gruppen fokuserar resurserna för att ge de nyanlända så stor förståelse som 

möjligt vid undervisning av svårare skolämnen, såsom exempelvis naturämnen. Under 

intervjuerna lyfts det fram att de nyanlända eleverna placeras bredvid andra elever som 

talar samma modersmål, i syfte att eleven ska hjälpa samt översätta meningar och 
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begrepp till den nyanlända eleven. Nedan lyfter en lärare upp att undervisningen och 

upplägget har ändrats på så sätt att lektionerna numera måste ske med hjälp av bildstöd: 

Man använder smartboarden mycket mer nu. Google använder jag mycket, för jag måste använda 

mig av fler bilder. Om vi pratar om en långtradare så många jag visa en sådan, om någon inte 

förstår. Och det upplägget har ändrats, så jag inte får panik att jag inte hinner det jag ska. Skulle 

jag inte ha en smartboard skulle det vara svårt att ha undervisningen, för barnen [nyanlända elever] 

behöver bildstödet så mycket (L2). 

Ovanstående citat beskriver att lärare har fått ändra upplägget på undervisningen sedan det 

kom nyanlända elever till skolan. För att lärare ska kunna hålla ett tempo och kunna gå vidare 

under undervisningen använder de bilder för att få nyanlända elever att snabbare förstå vad 

som sägs. Citatet ovan beskriver att en lärare måste använda sig av bilder under lektionerna 

för att, som L2 nämner, ”inte få panik” över att det finns några som inte förstår vad som sägs. 

En aspekt som lyfts fram är att lärare som arbetar med nyanlända i reguljära klasser menar att 

bildstöd gynnar alla elever, även svenska elever. En lärare anser att undervisningen anpassas 

mycket för att nyanlända elever ska förstå och lära sig. Samma lärare menar även att ”om jag 

[läraren] skulle byta skola, där barnen har mer förkunskaper, skulle jag ändå vilja jobba 

ungefär likadant” (L3). Läraren tror att bildstöd är bra för alla elever och att det är viktigt att 

lärare inte tar förgivet att eleverna förstår allt till fullo omedelbart vid undervisning. I vidare 

citat lyfter en lärare upp vad för-föreläsningar innebär och att det är ett gynnande arbetssätt 

för nyanlända elever: 

Jag känner kollegor i andra skolor som jobbat med för-föreläsning och sådant. Alltså innan den 

ordinarie föreläsningen, som är för alla, har man en samling två dagar innan med dem som man 

inte tror har samma förkunskaper (L6). 

För-föreläsningar är en undervisningsteknik som tillämpas för att integrera nyanlända elever 

in i skolan. Under för-föreläsningarna finns en lärare på plats och förklarar vad som kommer 

att tas upp under nästa lektion. Dessutom delas begreppslistor ut till de nyanlända som de ska 

hinna läsa in sig på innan huvudföreläsningen. Som ovanstående citat beskriver, är en för-

föreläsning till för att ge nyanlända elever en chans att förstå innehållet innan den riktiga 

föreläsningen. En tyngande aspekt som synliggörs är att tidsbrist är en faktor som kan 

försvåra planeringen och utförandet för-föreläsningar. Lärare menar att de redan har mycket 

att handskas med och att det många gånger inte finns tid för extra föreläsningar. En annan 

lärare tror att för-föreläsningar är en gynnande faktor för integrationen av nyanlända elever in 

i skolan, ”för att nyanlända ofta har svårt att förstå vad som sägs under en muntlig 

genomgång” (L5). Nedanför beskriver en lärare att nyanlända elever ibland får arbeta i 

mindre grupper tillsammans med en studiehandledare och klassmentorn: 
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Vi har gjort små grupper. Några får studiestöd också, tillviss del, de [nyanlända elever] går iväg o 

får hjälp på sitt modersmål (L4). 

Under vissa lektioner får de nyanlända eleverna i klassen arbeta i grupprum tillsammans med 

en av klassmentorerna. Resultatet pekar på att lärare tidigare inte har arbetat på detta sätt, men 

att det ibland är nödvändigt att dela upp eleverna om de nyanländas förkunskaper skiljer sig 

mycket från de svenska elevernas förkunskaper. Lärare menar att nyanlända elever oftast 

sitter i grupprum och arbetar under naturämnena. I smågrupperna arbetar de i ett långsammare 

tempo, där de även får språkhjälp på sitt modersmål av en studiehandledare. Det lyfts fram 

under intervjuerna att detta system fungerar bra, så länge båda klassmentorerna finns 

tillgängliga. En lärare menar att ”om min kollega är sjuk och jag är ensam så får vi vara i hel 

grupp, och jag ser då att dem [nyanlända elever] inte hänger med” (L2). Samma lärare lyfter 

fram att i en sådan situation får de nyanlända ”klara av det dem klarar av […] dem får ta hjälp 

av den som sitter bredvid” (L2). Ett annat arbetssätt som lärarna på den mångkulturella skolan 

använder sig av kommer i nedanstående citat att beskrivas: 

Vi har gjort så att en tjej får vara med en annan tjej som pratar samma språk som henne och då får 

de prata arabiska just då. Annars är vi väldigt hårda med att de [alla i klassen] ska prata svenska. 

(L2). 

Lärare placerar alltid nyanlända elever bredvid någon elev som talar samma modersmål som 

dem. Placeringen sker för att eleverna som delar samma modersmål ska kunna översätta det 

som undervisas om kamraten skulle ha svårt för att förstå dess begrepp och innebörd. En 

lärare menar att detta sker ganska lite samt att det inte stör eleven som översätter till den 

nyanlända eleven. Tvärtemot menar en annan lärare att eleven, som översätter, kan bli störd 

av att förklara meningar och begrepp. Även de andra eleverna kan störa sig på översättningar 

på deras modersmål, anser samma lärare. Läraren i favör till ovanstående arbetssätt som 

beskrivet i citatet, menar att tillvägagångssättet är det största hjälpmedel för lärarnas framgång 

på undervisningen och att en mångkulturell skola därmed blir positivt för deras 

integrationsarbete, då det finns mycket hjälp att få via utländska elever. En lärare menar att 

”det är tråkigt att man måste ta hjälp av andra elever, men ibland förstår de [nyanlända elever] 

inte ett dugg – då måste vi göra så här” (L3).  

7.2.3 Att lära ut svenska normer och värderingar  
Under denna kategori kommer det lyftas fram hur lärare arbetar för att främja svenska normer 

och värderingar. Resultatet visar att lärare uppfattar att nyanlända elever inte alltid har en 

jämställd syn på kön. Lärare menar att flertalet nyanlända elever ännu inte behärskar sociala 
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regler i skolan som i sin tur kan leda till ett utanförskap. Vidare beskrivs hur lärare möter 

dessa dilemman samt tillvägagångssättet som används för att lösa dem.  

I nedanstående resultat lyfts det fram att lärare på den mångkulturella skolan upplever att det 

finns nyanlända elever som inte har en jämställd syn mellan män och kvinnor:  

Konflikten om jämställdhet har vi haft, mer den konflikten än religion mot religion […]. Men 

värderingar o synsätt för andra människor – oavsett religion – tar tid att bryta mönstret på. Det tar 

tid att få dem [nyanlända elever] att förstå hur det ser ut i Sverige och hur en demokrati faktiskt ser 

ut, och hur vi vill att dem ska vara mot varandra. För mycket kommer hemifrån (L1). 

Lärare upplever att nyanlända elevers syn på jämställdhet mellan kön kan vara en faktor som 

problematiserar samarbetet i skolan. Lärare menar att de ständigt arbetar med att främja en 

jämställd syn på kön bland alla elever samt att arbetet för jämställdhet har tilltagit sedan det 

kom nyanlända elever till skolan. Ett stort problem i förberedelseklasser är nyanlända elevers 

syn på kön. Resultatet pekar på att lärare upplever att många pojkar har en manshierarkisk syn 

på omvärlden, vilket kan få följder när en kvinnlig lärare tilltalar dem. Lärarna erfar att en del 

nyanlända pojkar inte har samma respekt gentemot kvinnor som de har för män. En lärare 

menar att ”vissa kulturer sätter männen högre, och därför har de [nyanlända elever] inte alltid 

en jämställd syn på män och kvinnor” (L2). En lärare lyfter fram att lärare måste vara hårda 

med att visa hur de svenska värderingarna och normerna ser ut i frågan om jämställdhet, 

eftersom ”det finns en läroplan som talar om allas lika värde” (L6). Samma lärare anser att 

skolan ska vara tydlig vad gäller jämställdhetsarbetet, samtidigt som ”man inte behöver vara 

fientlig och säga att allt annat är dum och korkat” (L6). Lärare är överens om att värden och 

normer ska förmedlas av den orsaken att en lärares arbetsuppgifter inte annars sköts, men att 

det kan ske på ett ödmjukt sätt. Nedan beskriver en lärare som arbetar i förberedelseklass att 

nyanlända elever ännu inte förstår sociala koder och att det kan leda till ett utanförskap:   

Dem [nyanlända elever] behärskar inte de sociala reglerna ännu. Allt ifrån sociala normer till 

skolspråk som dem inte har fått tidigare. Och det kan leda till ett utanförskap, för de nyanlända 

(L1). 

Citatet beskriver att lärare erfar att nyanlända elever inte behärskar de sociala reglerna, bland 

annat de sociala koder som finns och att det leder till ett utanförskap i skolan. Lärare menar 

att arbete gällande de sociala reglerna blir en faktor för integrationsarbetet in i skolan. Det 

synliggörs under intervjuerna att det är svårare att lära nyanlända elever på högstadiet sociala 

regler, i jämförelse med nyanlända på låg- och mellanstadiet. En lärare tror att ” det är lättare i 

lågstadiet för då leker man […] på högstadiet leker man inte lika mycket” (L1). Sociala regler 

lär sig människor genom åren, menar lärare, och därmed behöver nyanlända tid på sig. För att 
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hjälpa dem en bit på vägen arbetar lärare i förberedelse klasser och reguljära klasser med att 

förklara det svenska skolsystemet, sociala normer, värden samt andra demokratiska fria 

värden. En lärare menar att det gynnar integrationen gällande sociala normer om läraren 

”möter eleven med en stor ödmjukhet som balanserar på kärlek och struktur” (L1). 

7.2.4 Att integreras i det svenska samhället 
Denna kategori innehåller resultat vad gäller hur lärare arbetar för att integrera de nyanlända 

eleverna in i samhället.   

För att nyanlända ska lära sig svensk kultur och tradition berättar lärare om dessa teman under 

lektionerna. Skolan har samarbeten med olika föreningar för att nyanlända elever ska ges 

möjligheter till att skapa interaktioner med andra svenskar. Resultatet visar att lärare hjälper 

nyanlända att skapa kontakter i samhället. Vidare lyfts det fram att en viktig faktor för att få 

ett utvecklande samhälle är att fler grundskolor ska ta emot nyanlända elever för att ett 

samarbete mellan skolorna ska kunna ske. Nedanstående resultat visar hur lärare arbetar för 

att främja svenska traditioner och svensk historia:  

Vi pratar mycket om hur det fungerar i det svenska samhället, och man säger att ”i Sverige är det 

så här”. När jag hämtade hit en julgran visade jag att så här gör vi i Sverige… Men jag tvingar inte 

på dem det. Men jag visar att den här traditionen har vi (L2). 

Ovanstående citat beskriver att lärare ofta förklarar och berättar om svenska traditioner för att 

nyanlända elever ska lära känna den svenska kulturen. Lärarna är noga med att inte tvinga på 

någon elev de svenska traditionerna, utan de menar att de berättar om ämnet i syfte att ge en 

förståelse samt kunnighet för landets kultur och historia. En aspekt som lyfts fram är att lärare 

uppfattar att nyanlända inte integreras lika mycket som de egentligen skulle kunna göra om de 

istället gick på en svensk homogen skola. En lärare menar att nyanlända elever snabbare 

integreras in i samhället när de går i en svensk homogen skola, med anledning av att det finns 

mer svenskar att integreras med i jämförelse med den mångkulturella skolan som mestadels 

består av utländska elever. Att gå i en mångkulturell skola blir därmed en missgynnande 

faktor för nyanlända i förhållande till samhällsintegrationen, lyfts det fram under intervjuerna.  

För att integrera nyanlända in i samhället har bland annat skolan samarbeten mellan olika 

föreningar. 

Vi tar emot erbjudanden från föreningar, ridskolor och så. Så man går ut i samhället. Men jag 

tycker det är rätt dåligt i det här området. Det är många som vill spela fotboll och göra något, men 

de [nyanlända elever] kommer inte till ngn fotbollsklubb (L5). 
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I ovanstående citat beskriver en lärare att ett aktivt föreningsliv kan gynna integrationen in i 

samhället för de nyanlända eleverna. Lärare menar att nyanlända elever snabbare kommer att 

integreras in i det nya landet om de går ut i samhället och träffar andra svenskar. Resultatet 

lyfter fram att olika föreningar har ett samarbete med skolor som tar emot nyanlända elever 

för att hålla olika aktiviteter med eleverna efter skoltid. En lärare menar att det dock är mindre 

föreningsdeltagande bland nyanlända elever på den skolan, men att lärarna ”tjatar på barnen 

att de ska våga, för dem är lite rädda att gå någonstans” (L3). En annan anledning till att få 

nyanlända delaktiga i någon aktivitet är för att ”det är svårt att leda en aktivitet för att det inte 

finns många vuxna i det här området som vill hjälpa till” (L5). I nästa citat beskriver en lärare 

att nätverk och knutna kontakter i samhället är en fördel för integrationen in i samhället: 

Det är viktigt att skapa möten och diskussion, att försöka göra det så naturligt som möjligt att man 

lär känna personer som är mer etablerade i samhället […]. Om man skapa möten och förståelser 

för hur det funkar i Sverige kan man komma en bit på vägen. Knyta kontakter (L6). 

Här menar en lärare att ett kontaktnät är en gynnande faktor för att integreras in i samhället. 

Samma lärare anser att skolan behöver lära nyanlända hur mötena kan ske, där läraren ger ett 

exempel om hur bland annat ett UF-företag (ung företagsamhet) kan startas och drivas. 

Resultatet lyfter fram att lärare tror att nätverk är en nödvändig faktor för att lättare bli 

delaktig i samhället. En lärare menar att skolan ska hjälpa nyanlända elever att skapa nätverk 

eftersom de är nya i landet och inte har kontakter. Samma lärare anser att det inte är enkelt för 

nyanlända att integreras om de inte har något eller någon att integreras med samt att ”de måste 

nog vara ensammast i världen som inte känner någon” (L6).  

En annan viktig faktor för att nyanlända elever ska integreras in i samhället är att skolor 

samarbetar, lyfter en lärare fram. Se citatet beskrivet nedan: 

En pusselbit i problemet är samarbete. Om vi som samhälle ska hålla måste vi samarbeta 

tillsammans. Många nyanlända elever har inte ens en skolplats. Hur ska de integreras in i 

samhället? 135 barn sitter just nu hemma för ingen skola vill ha dem. Vad gör vi? Alla skolor som 

tar emot nyanlända elever har fulla lokaler (L1). 

Under intervjuerna lyfts det fram att alla grundskolor inte tar emot nyanlända elever. Lärare 

menar att dilemmat vad gäller fulla förberedelseklassen kan lösas om fler grundskolor skulle 

samarbeta tillsammans och ta emot nyanlända elever. En lärare beskriver att på grund av att 

alla grundskolor inte tar emot nyanlända elever får de skolorna som gör det ett högt tryck med 

fulla lokaler. Läraren menar att problemet inte ligger på lärarna att lösa, utan att det snarare är 

ett problem för skolledningen och politikerna att handskas med. Lärarna på den 

mångkulturella skolan var överens om att det svenska samhället kommer att stå inför stora 
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utmaningar om inte alla grundskolor öppnar sina portar och samarbetar inom och mellan 

kommunerna. Vidare under intervjuerna på den mångkulturella skolan synliggörs det att 

lärarna på den skolan känner en frustration över att de kämpar och ofta arbetar övertid för att 

integrera nyanlända elever in i skolan och samhället, samtidigt som det finns skolor som inte 

släpper in nyanlända in i klasserna. En lärare menar att ”kommunen och rektorer från skolor 

måste träffas och se en lösning” (L1).  

7.3 Sammanfattning  
Under intervjuerna synliggörs det att lärare upplever att nyanländas integration in i svenska 

skolan, mer eller mindre, påverkar arbete i skolan och undervisningen. För att få en 

individanpassad undervisning har lärare blivit tvungna att ändra upplägget på undervisningen 

samt ändra sina tidigare arbetsstrategier. Lärare upplever att den individanpassade 

undervisning för nyanlända elever missgynnar svenska elevers kunskapsutveckling. Resultatet 

visar att undervisningen har fått ett långsammare tempo och att det därmed blir svårt för 

läraren att hinna genomföra det som egentligen var planerat. Lärare arbetar med att förmedla 

svenska normer och värderingar för att även integrera nyanlända elever in i samhället. För att 

de nyanlända ska integreras in i skolan och samhället uppmuntrar lärare nyanlända elever att 

bli aktiva i olika föreningar och på så sätt skapa interaktioner mellan dem och andra svenskar. 

8. Diskussion  
Detta kapitel är indelat i tre avsnitt där Resultatdiskussion diskuterar studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning ur ett sociokulturellt perspektiv. Det andra avsnittet, 

Metoddiskussion, kommer att presentera samt diskutera studiens styrkor och svagheter. 

Avslutade reflektioner är det sista avsnittet, som behandlar studiens syfte och frågeställningar 

utifrån både ett pedagogiskt perspektiv samt ett samhälleligt perspektiv. Det sista avsnittet 

kommer presentera studiens kunskapsbidrag och ge förslag på vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer kopplingar mellan resultatet och tidigare forskning att lyftas fram ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Jag kommer även diskutera för- och nackdelar av vad som 

synliggörs i resultatet i relation till tidigare forskning. Syftet är att diskutera studiens första 

frågeställning; På vilket sätt kan nyanlända elevers integration i svenska skolan påverka 

lärares arbete i skolan samt i undervisningen? 
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8.1.1 Hur lärare påverkas av att integrera nyanlända elever in i skolan 
En aspekt som lyfts fram i resultatet under resultatavsnittet att språket ger utmaningar för 

läraren är att nyanlända elevers svaga språkkunskaper i svenska försvårar undervisningen för 

lärare. Under intervjuerna nämndes det att genomgångarna på lektionerna tar längre tid när 

det finns nyanlända elever i klassen, just för att begrepp och ord inte alltid är självklara att 

förstå. Denna aspekt förstärks i Roséns (2014) artikel som visar att språksvårigheter bland 

nyanlända elever anses vara det största integrationsproblemet i samhället generellt. Detta 

betyder att en avgörande faktor för nyanlända elevers integration in i skolan är att de innehar 

goda färdigheter i svenska språket.  

Det indikeras i resultatet att en annan faktor som försvårar integrationen, i förhållande till 

nyanlända elevers svaga språkkunskaper i svenska, är osäkerheten och stressen av att inte 

kunna göra sig förstådd. Att nyanlända elever undviker att tala svenska kan resultera i en 

sämre delaktighet samt försvagad relation till resterande elever och lärare i klassen. Detta är i 

linje med Roséns (2014) och Naidoos (2013) artiklar som båda menar att språkbrister upplevs 

vara det största problemet för nyanlända elever, då det försämrar delaktigheten och samarbetet 

med resterande klasskamrater. Att nyanlända elever helst undviker att tala svenska på grund 

av oro och inre stress över att tala inkorrekt, blir en anledning till att lärare tidigt behöver 

integrera dem in i skolan och lära dem det svenska språket.  

Det sociokulturella perspektivet får mig att förstå denna aspekt, som ovan nämns, ur en 

närmre synvinkel. Säljö (2015) menar att Vygotskij vill poängtera att mentala redskap – 

liksom begrepp, symboler samt formler – är lika viktiga i ett socialt sammanhang som fysiska 

redskap är i ett byggsammanhang. Människor behöver mentala redskap för att kunna göra sig 

förstådda i sociala sammanhang. Lärarna och de nyanlända eleverna delar inte samma mentala 

redskap, som får mig att förstå varför kommunikationen mellan dem brister. Att lärare saknar 

de kulturella redskapen blir en faktor som påverkar deras arbete i skola och i undervisningen.  

En annan upptäckt som belystes under intervjuerna är att det fanns lärare som kände att de 

hade bristande kompetenser i sin yrkesutövning på grund av att de inte fick lära sig i 

lärarutbildningen hur integrationsarbetet bör fungera. Detta problem skildras i studier av både 

Carlson (2009) och Robinson (2010) som menar att den mångkulturella skolan behöver 

utbildade och kompetenta lärare för att en integration ska ske. Forskarna lyfter fram att den 

ökade migrationen i landet innebär att lärare idag behöver öka sina förståelser och kunskaper 

för hur nyanlända elever ska integreras in i skolan.  
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En viktig iakttagelse i resultatet är att relationen mellan svenska- och nyanlända elever 

påverkar lärares arbete i skolan. Under intervjuerna lyfter lärare fram att elever med samma 

etniska bakgrund tenderar att sluta sig till varandra och att grupperingar som uppstår blir ett 

energikrävande moment för lärare att lösa. Lärarna upplever att det finns en klyfta mellan 

svenska elever och nyanlända elever, som överensstämmer med både Brömssens (2014) och 

Jonssons (2007) observationsstudier som pekar på att de två grupperna tenderar att inte umgås 

med varandra. Bunar (2010) tyder på att klyftan uppstår när elever utformar sina identiteter 

och utifrån det väljer sin ungdomskrets. Av trygghetsskäl vänder sig de nyanlända eleverna 

till de elever som talar samma språk som de själva. Vad som utmärker sig i Brömssens (2014) 

och Jonssons (2007) observationsstudier är att både de svenska eleverna och utländska 

eleverna tycks acceptera att klyftan finns. Brömssen (2014) menar att eleverna får speciella 

roller att leva sig in i beroende på sin ursprungliga etnicitet. Detta stärks av Jonsson (2007) 

som belyser att utländska elever blir kritiserade av sitt umgänge om de talar korrekt svenska, 

av den anledningen att det inte tillhör deras roll att använda avancerade begrepp i sitt tal. 

Utländska- och nyanlända elever ger, med andra ord, självmant en sämre bild av sig själva till 

omgivningen. Denna aspekt går i linje med resultatet som visar att lärare uppfattar att 

utländska elever och nyanlända elever tenderar att tala nedlåtande om sig själva.  Lärarna 

anser att en anledning till att de talar nedlåtande beror på att de ser sig själva som annorlunda 

då de är minoritet i den svenska skolan. Detta kan kopplas samman till Lorentz (2013) som 

hävdar att medborgarna i ett land gärna vill sätta etiketter på nyanlända, bland annat 

invandrare, och andra benämningar som tyder på att de är annorlunda.  

För att motarbeta dessa grupperingar och de roller som eleverna lever sig in i, som det ovan 

nämns, behöver grupperna mötas och skapa samspel. Ur ett sociokulturellt perspektiv skapas 

samt utvecklas kunskap när människor möts och samspelar, då kunskapens ursprung finns i 

interaktionen. Genom att förstå betydelsen av interaktionen mellan olika individer, ur ett 

sociokulturellt perspektiv, ger det en förståelse till varför lärarna upplever klyftor mellan 

svenska- och utländska elever, eftersom de inte tycks umgås, enligt lärarna på den 

mångkulturella skolan. Konsekvenserna för att nyanlända- och svenskaelever inte umgås, som 

lärarna uppfattade det, ges det inga utvecklingsmöjligheter då möten och samspel inte skapas. 

Därav blir det förståeligt att lärarna upplever att nyanlända som är minoritet i den svenska 

skolan kan känna sig annorlunda, i jämförelse med de svenska eleverna. 

En annan aspekt som lyfts fram i resultatet är att lärare är oroliga över att kraven sänks i en 

mångkulturell klass och att lektionerna får ett lågt tempo. Under intervjuerna belyses det att 
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lärare upplever att svenska elever tröttnar under lektionsgenomgångarna och tappar 

motivationen, då lärarna upprepar sammanhang flertal gånger för att nyanlända elever ska 

förstå vad som sägs. I skolverket (2015) står det att lärare ska möta eleverna med höga 

förväntningar och att elevens kunskaper tidigt ska bedömas. Detta går i linje med resultatet 

som visar att samtliga lärare är överens om att sänkta krav varken gynnar svenska- och 

nyanlända elever och att skolan inte ska vara för enkel. Trots det, visar resultaten i studien att 

lärarna på den mångkulturella skolan anser att de har ett lågt tempo och sänkta krav.  

Under intervjuerna uppmärksammas det att en mångkulturell klass, trots olika utmaningar, 

gynnar lärare och svenska elever på så sätt att nyanlända elever kan bidra med intressanta 

samt lärorika diskussioner under bland annat historie- och religionslektionerna. Rosén (2014) 

hävdar att lärare ska ta tillvara på resurser som nyanlända elever kan bidra till, som att 

exempelvis berätta om egna erfarenheter. Att nyanlända får känna sig delaktiga och 

betydelsefulla är ett sätt att motarbeta konflikter mellan svenskar och invandrare, som i sin tur 

hjälper lärares arbete i skolan och i undervisningen. Därmed är det viktigt att lärare inkluderar 

nyanlända elever under lektionerna för att de ska känna en tillhörighet. Detta kan kopplas 

samman till Egholm (2007) som menar att kunskap ger vänskap. Även genom denna aspekt 

får det sociokulturella perspektivet en betydelse i förhållande till samspelet och interaktionen 

mellan individer. Utifrån det resonemanget får interaktioner mellan eleverna en betydelse då 

möten och samtal kan bidra till en ökad kunskapstillväxt. Perspektivet blir betydelsefullt då 

det hjälper mig att förstå varför lärare upplever att en mångkulturell klass och nyanlända 

elevers delade erfarenheter på lektionerna blir gynnande för resterande elever. Ur det 

sociokulturella perspektivet bidrar möten till större uppfattningar och mer tolerans för andra, 

som gör det förståeligt att lärare upplever att nyanländas delaktighet på lektionerna blir en 

positiv faktor för svenska- och nyanländas relation på skolan. 

I resultatet framkommer det att trauma får en betydelse för lärarnas arbete när nyanlända 

elever ska integreras in i skolan. En aspekt som lyfts fram under intervjun med en 

förberedelseklasslärare var att hen fick agera kurator eftersom de traumatiserade eleverna 

kände trygghet till läraren. Vikten av att lärare finns till hands för elever med trauma är 

betydelsefull för elevens fortsatta skolgång, poängterar Bunar (2010). Naidoo (2013) hävdar 

att lärare som har traumatiserade elever i klassen påverkas på så sätt att mycket av arbetstiden 

går till att samtala och visa förståelse för elevens upplevelser. Detta går i linje med resultatet 

som visar att läraren i förberedelseklassen menar att det är tidskrävande att både vara lärare 
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och kurator samt att läraren fick hitta luckor för att hinna samtala med de traumatiserade 

eleverna. 

En annan aspekt som synliggörs i resultatet, i förhållande till hur nyanlända elevers 

integration in i svenska skolan, är att föräldrarna får en betydelse för arbetet. Under 

intervjuerna menar lärarna på den mångkulturella skolan att föräldrakontakten är betydligt 

mindre på deras skola. Läraren som tidigare hade arbetat på en mer svensk homogen skola 

menade att relationen till föräldrarna var bättre där. I skolverket (2015) står det att lärare 

behöver knyta kontakten med elevers föräldrar eller målmanshavare, för att ett samarbete 

mellan skolan och hemmet ska ske. Detta stärks av Naidoo (2013) som anser att elevens 

kunskapsutveckling kan öka om det finns stöd att få hemma från föräldrar eller andra 

myndighetshavare. Ett samarbete mellan skolan och föräldrar ger positiva resultat bland 

eleverna och deras fortsatta skolgång, hävdar Naidoo (2013). Lunneblad och Johansson 

(2012) menar att lärare känner oro över att ett sämre samarbete mellan utländska föräldrar och 

lärare leder till konflikter som i ett vidare steg drabbar eleven. Detta överensstämmer med 

resultatet som visar att lärare upplever att en oansenlig föräldrakontakt bidrar till en otrygg 

relation mellan lärare och föräldrar, samt att eleven får en svår skolgång om läraren och 

föräldern kommer i kant.  

Lärarna upplever att föräldrarna inte förstår den svenska skolan och att föräldrarna av den 

anledningen har svårt att motivera sina barn.  För att kunna förstå att det på vissa 

mångkulturella skolor finns konflikter mellan lärare och utländska föräldrar hjälper det 

sociokulturella perspektivet mig att förstå anledningen bakom. Som lärarna nämner på 

intervjuerna förstår inte alla föräldrar den svenska skolan, då de är uppväxta och lärda i ett 

annat skolsystem i sina hemländer. Länder har olika skolsystem där kunskaper värderas på 

olika sätt, då individer har olika åsikter om hur lärande bör ske i undervisningen. Individer har 

olika förutsättningar och erfarenheter av lärande, som gör att människor, ur ett sociokulturellt 

perspektiv, uppfattar lärande på olika sätt Perspektivet hjälper mig att förstå varför lärare 

upplever att utländska föräldrar har en kritisk syn på den svenska skolan, för att det kan vara 

ett främmande skolsystem för de föräldrar som är uppväxta i ett annat land. Eftersom 

perspektivet pekar på att kunskap värderas på olika sätt beroende på vilket land individen 

kommer ifrån, hjälper det mig att förstå varför lärarna upplever att de utländska föräldrarna på 

den mångkulturella skolan kunde ha en kritisk syn. 
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En viktig upptäckt i resultatet, i förhållande till vilken betydelse föräldrarna får för nyanländas 

integration in i skolan, är att lärare uppfattar att kommunikationen via en tolk försämrar 

samarbetet och relationen mellan dem. Språket blir därmed en faktor till att relationen mellan 

utländska föräldrar och lärare blir sämre. Detta stärks av Lunneblad och Johanssons (2012) 

som poängterar att språkkunskaperna i svenska blir en avgörande faktor för relationen. 

Återigen kan dessa resonemang kopplas samman till det sociokulturella perspektivet som 

visar på att vi behöver mentala redskap i vårt språk för att kunna göra oss förstådda. Det 

innebär att individer förstår och använder sig av symboler, begrepp, räknesätt, formler samt 

andra kulturella redskap, för att kunna göra sig förstådd i sociala sammanhang. Säljö (2015) 

refererar till L. S. Vygotskij som menar att mentala redskap är lika viktiga som fysiska 

redskap i ett byggsammanhang. Att lärarna saknar de kulturella symbolerna, begreppen samt 

formlerna i föräldrarnas språk får en betydelse för samarbetet mellan skolan och hemmet, som 

i vidare steg problematiserar lärares arbete. Att nyanlända elever och föräldrar lär sig det 

svenska språket blir av den anledningen betydelsefullt för lärarens arbete i skolan. I nästa 

avsnitt kommer jag diskutera resultat som besvarade studiens andra frågeställning i relation 

till tidigare forskning ur ett sociokulturellt perspektiv; Hur arbetar lärare för att integrera 

nyanlända elever in i den svenska skolan? 

8.1.2 Hur lärare arbetar för att integrera nyanlända elever in i skolan 
Det första steget när nyanlända elever ska integreras in i den svenska skolan är att gå i 

förberedelseklass, där de läser skolämnen och utvecklar kunskaper i det svenska språket. I 

skolverket (2015) står det att lärare tillsammans med den nyanlända eleven ska planera och 

genomföra undervisningen i förberedelseklassen, för att de så snabbt som möjligt ska kunna 

delta i den ordinarie undervisningsgruppen. Resultatet visar att nyanlända elever undervisas i 

förberedelseklassen i ungefär ett år tills de sedan på heltid går över till den ordinarie klassen. I 

resultatet lyfts det fram att lärarna på den mångkulturella skolan använder sig av ett så kallad 

överslussande system i förberedelseklassen, som enligt dem är en gynnande faktor för 

nyanlända elevers integritet in i skolan. Överslussningen innebär att de nyanlända eleverna får 

läsa de ämnen som de behärskade väl med sin ordinarie undervisningsgrupp. Lärarna upplever 

att systemet blir gynnande för den nyanlända för att de bland annat ges möjligheten att tidigt 

skapa interaktioner med svenska elever. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns det en 

kvalité i interaktionen, som gör perspektivet betydelsefullt. I interaktionerna finns 

erfarenheter och kunskaper att hämta, som kan tillge en ökad kunskapsutveckling. Att skapa 

interaktioner mellan svenska- och utländska elever bidrar till en nytta, för att det öppnar 
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förståelser för varandra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ger interaktioner möjligheten att 

byta erfarenheter, som gynnar lärarens arbete att integrera nyanlända elever in i skolan. 

Genom att förstå perspektivet skapas en förståelse till varför lärare upplever att det 

överslussande systemet blir gynnande för nyanlända elever, på grund av att överslussningen 

ger de nyanlända möjligheten att skapa möten med andra elever. Som perspektivet ovan 

beskriver ger möten och interaktioner möjligheten att bya erfarenheter och utveckla sociala 

kunskaper, som hjälper mig att förstå varför lärarna på den mångkulturella skolan var positivt 

inställda till att de nyanlända även fick delta i reguljär klass. 

För att nyanlända elever ska integreras in i skolan på ett effektivt sätt blir det betydelsefullt att 

läraren anpassar undervisningen och upplägget. Under intervjuerna med de lärare som 

arbetar på den mångkulturella skolan framkom det att undervisningen och upplägget har 

anpassats sedan det kom nyanlända elever till klasserna. Detta förstärks med Berhanu (2010) 

som menar att planeringen för undervisningen har förändrats på skolor där det finns 

nyanlända elever. Berhanu (2010) menar att lektionerna idag ser annorlunda ut i jämförelse 

med lektionerna förr i tiden, på grund av att de behövts anpassas till nyanlända elever. I 

resultatet synliggörs det att lärare bland annat använder sig av bildstöd för att nyanlända 

lättare ska förstå sammanhang under exempelvis lektionsgenomgångar. Innan föreläsningar 

finns det lärare som arbetar med för-föreläsningar, som innebär ett tillfälle där nyanlända 

elever ges möjligheten att förstå temaområdet i förväg.  

Under intervjuerna lyfts det fram att ett annat arbetssätt, för att integrera nyanlända elever in i 

skolan på ett effektivt sätt, är att placera nyanlända bredvid någon elev som talar samma 

modersmål som dem. Eleven, som talar samma modersmål, får under lektionerna översätta 

mening, begrepp samt sammanhang till den nyanlända, för att denne ska förstå innehållet 

bättre. Detta sätt att arbeta stärks av Bunar (2010) som menar att en relation med en 

stödperson ger positiva utfall för motivation- och skolutvecklingen. När nyanlända får 

extrastöd, av exempelvis en klasskamrat, skapas en relation till den personen. Bunar (2010) 

anser att relationen kan bidra till att den nyanlända bland annat lär sig samhälls-koder för att 

anpassas till det nya landet. Detta kan kopplas samman till det sociokulturella perspektivet, 

som lyfter fram att språk- och läsutvecklingen inte handlar om att enbart känna igen 

bokstäver, uttala ljud och förstå ord i meningar. Säljö (2014) menar att lära sig läsa är en 

komplex kommunikativ färdighet samt att individen behöver förstå sammanhanget och 

bakgrunden av ett ämne för att kunna skapa tolkning och förståelse för en text. Utifrån de 

resonemangen ges en uppfattning till varför lärare erfar att ett extra stöd från en klasskompis 



 
 

47 
 

gynnar den nyanländas skolgång, då den nyanlända kommer i kontakt med en person som 

redan är integrerad in i skolan. 

För att få en integration av nyanlända elever in i det svenska samhället behöver lärare lära ut 

svenska normer och värderingar. Det lyfts fram i resultatet att lärare uppfattar att nyanlända 

elever inte alltid har en jämställd syn på kön och att det kan problematisera samarbetet i 

skolan. Lärare menar att det finns nyanlända pojkar som har en manshierarkisk syn på 

omvärlden och att det beror på att vissa kulturer värdesätter männen högre. Detta går i linje 

med Roséns (2013) studie som menar att i vissa länder och kulturer har männen mer makt än 

kvinnorna. Rosén (2013) anser att lärare upplever att nyanlända elevers syn på jämställdhet 

kan bli ett dilemma för invandringspolitiken gällande valfrihetsmål. För att nyanländas syn på 

kön ska förändras får jämställdhetsarbetet en central roll i undervisning, menar Rosén (2013). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet blir det betydelsefullt att skapa interaktioner mellan 

nyanlända elever och det nya landet för att skapa kunskap samt förståelse för 

jämställdhetsarbetet.  

Under intervjuerna menar lärare att skolan ska vara tydliga och hårda med att visa hur de 

svenska värderingarna och normerna, i förhållande till jämställdhet, ser ut. Detta går i linje 

med Egholm (2007) som menar att lärare ska stå fast vid svenska uppfattningar och att 

svenska värderingar inte ska ändras. Lärare ska inte acceptera allt som nyanlända elever 

kräver att få. Samtidigt hävdar Lorentz (2013) att normer och värderingar ska förmedlas 

ödmjukt och respektfullt för att arbetet ska genomföras effektivt och ge goda resultat. Lorentz 

(2013) intention överensstämmer med studiens resultat som visar att lärare anser att 

värdegrunder och normer ska förmedlas utan att vara fientliga mot de nyanlända eleverna. Att 

nyanlända elever inte förstår och behärskar alla sociala koder kan leda till ett utanförskap i 

skolan, lyfter lärare fram under intervjuerna. Resultatet visar att en lärare upplever att en 

gynnande faktor när nyanlända elever ska lära sig de svenska normerna och värderingarna är 

att möta dem med ödmjukhet som balanseras på kärlek och struktur. Läraren menar att det är 

viktigt att förmedla normer och värderingar på rätt sätt för att nyanlända elever inte ska känna 

sig identitetshotade och få en känsla av utanförskap. Det sociokulturella perspektivet ger en 

förståelse av att lärande och utveckling inte bara handlar om vad eller hur mycket vi lär oss, 

utan även de sätt vi lär oss på. Utifrån perspektivet och studiens resultat hjälper det mig att 

förstå varför lärare anser att det är viktigt att möta de nyanlända med ödmjukhet, för att 

normerna och värderingarna ska få en positiv verkan vad gäller integration in i den svenska 

skolan. 
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För att lärares integrationsarbete i skolan ska få betydelse är det viktigt att lärare även 

integrerar dem in i det svenska samhället. I resultatet framkom det att lärare arbetar på olika 

sätt för att nyanlända ska integreras in i samhället. Lärare förklarar och berättar om svenska 

traditioner för att nyanlända elever ska känna till den svenska kulturen, där syftet är att ge en 

förståelse samt kunnighet för landets kultur och historia. Den mångkulturella skolan har 

samarbeten med olika föreningar för att de nyanlända ska träffa andra och skapa interaktioner 

med svenskar från andra områden. Under intervjuerna lyfter lärare fram att kontaktnät är en 

gynnande faktor för integrationen in i samhället och att skolan behöver lära nyanlända hur 

mötena kan ske. Detta kan sammankopplas med Egholm (2007) som menar att den naturliga 

vägen för att integrera nyanlända in i samhället är att skapa nätverk och inkluderas in i 

arbetslivet. Egholm (2007) menar att när nyanlända integreras med svenskar i samhället får de 

båda större tolerans och förståelse för varandra samt att kunskapen för varandras kulturer i 

vidare steg ger vänskap. Vad Egholm (2007) och lärarna från intervjuerna lyfte fram kan 

återigen ses ur ett sociokulturellt perspektiv, som pekar på att kunskapens ursprung finns i 

interaktionen mellan individer. För att få en ökad kunskapstillväxt för andra människor 

behöver individer skapa interaktioner, då det ur ett sociokulturellt perspektiv finns en kvalité 

inom interaktionen som kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för andra människor.  

Genom att förstå interaktionens betydelse ur det sociokulturella perspektivet ger det mig en 

förståelse för att lärarna upplever att delaktighet i samhället kan bidra med en integration. 

Perspektivet hjälper mig att inse varför lärarna på den mångkulturella skolan uppmuntrar de 

nyanlända eleverna till att komma i kontakt med andra människor, via exempelvis 

föreningsliv. 

En viktig upptäckt i resultatet är att lärarna på den mångkulturella skolan känner sig 

otillräckliga på grund av ett överbelastat arbete gällande nyanländas integration in i skolan 

och samhället. Lärarna menar att en lösning på dilemmat är samarbeten mellan alla 

grundskolor, då det finns grundskolor som inte tar emot nyanlända elever. Detta går i linje 

med Berhanus (2010) artikel som visar att integrationen har varit ojämnt fördelat mellan 

kommunerna i landet och att det har resulterat till överbelastat skolsystem. Berhanu (2010) 

menar att lärare som arbetar på skolor där det finns nyanlända elever i klasserna möter 

utmaningar, då integrationen innebär ett förändrat och försvårat arbete för lärare. Detta 

överensstämmer med resultatet som visar att lärarna på de mångkulturella skolorna känner en 

oro över de framtida utmaningar, av den anledningen att skolorna väntar en ökad siffra av 

nyanlända elever inom de närmaste åren. Lärare tror att den framtida svenska skolan kommer 
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att innebära brist på både lärare och resurser på grund av att svåra utmaningar kommer bidra 

med att lärare väljer att byta yrke. En positiv aspekt som lyfts fram under intervjuerna är att 

en ökad mångkulturell skola kan bidra med utökade kompetenser för det svenska samhället, 

om kompetenserna tas tillvara. Detta kan kopplas samman till vad Egholm (2007) ovan lyfter 

fram, om att nyanlända tidigt ska inkluderas in i skolan samt arbetslivet för att en integration 

ska ske i samhället.  

I studiens resultat presenteras olika arbetssätt som lärarna på den mångkulturella skolan 

använder för att integrera nyanlända elever in i skolan och samhället. Resultatet presenterar 

även hur arbetssätten påverkar lärare i deras arbete i undervisningen och i skolan. För att 

arbetssätten ska bli effektiva för den nyanländas integritet in i skolan blir det betydelsefullt att 

förstå hur det sociokulturella perspektivet ser på bland annat lärande, kommunikation, samtal 

samt möten. Alla dessa delar som det sociokulturella perspektivet berör ger en nytta för 

lärares arbete när nyanlända elever ska integreras in i skolan. Perspektivet ger nytta för att en 

bredare och djupare förståelse ges för individers olika tankesätt och handlingar i förhållande 

till undervisning samt lärande. Att lärare förstår nyanlända elever ur ett djupare och bredare 

perspektiv kan bidra till en effektiv integration in i skolan och in i samhället. 

Resultat som besvarar studiens första frågeställning, på vilket sätt kan nyanlända elevers 

integration i svenska skolan påverka lärares arbete i skolan och i undervisningen? visar 

följande: Lärarna påverkas av att ha nyanlända elever i klassen på så vis att genomgångar tar 

längre tid på grund av långa språkkunskaper i svenska. Föräldrarelationen kan ibland innebära 

konflikter som påverkar relationen mellan skolan och hemmet. Nyanländas traumatiska 

erfarenheter kan innebära koncentrationssvårigheter som försvårar undervisningen för läraren. 

Lärarna upplever en klyfta mellan svenska- och nyanlända elever som kan försämra 

samarbetet i klassrummet. Resultat som besvarar studiens andra frågeställning, hur arbetar 

lärare för att integrera nyanlända elever in i den svenska skolan? visar följande: Lärare har 

ett överslussande system i förberedelseklassen som enligt dem gynnar integrationen in i 

skolan. Lärare tar hjälp av andra utländska elever, i syfte att översätta begrepp och meningar 

om den nyanlända inte förstår, samt använder sig av bildstöd för att förtydliga sammanhang 

under lektionerna. Lärare förmedlar svenska normer och värderingar under lektionerna samt 

uppmuntrar nyanlända att delta i olika föreningar, som skolan har ett samarbete med. I nästa 

avsnitt kommer studiens metod att diskuteras.  
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8.2 Metoddiskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka på vilket sätt nyanlända elevers integration 

in i den svenska skolan kan påverka lärares arbete i skolan och i undervisningen samt hur 

lärare arbetar för att integrera nyanlända elever in i den svenska skolan. Av den orsak att 

syftet med studien sökte lärares utsagor om hur de påverkas samt lärares beskrivningar om 

hur de integrerade nyanlända elever in i skolan, ansåg jag att intervju som metod var rätt val 

för min studie. Denscombe (2009) ansåg att intervju som metod är rätt val om forskaren söker 

en djupare förståelse för respondenternas tankar. Om en undersökning söker kortare svar, men 

fler respondenter, skulle en kvantitativ undersökning vara ett passande val. En 

enkätundersökning, kan exempelvis ge ett bredare resultat då respondenterna troligtvis är fler 

än i en intervjuundersökning. Trots det ansåg jag att intervju som metod passade studiens 

syfte bättre då metoden gav en djupare inblick av respondenternas upplevelser, känslor samt 

beskrivningar om hur ett integrationsarbete sker på skolan, som var en styrka med den här 

studien. 

En nackdel med studien är att fem av respondenterna som intervjuades var anställda på 

samma skola, den mångkulturella skolan, vilket kan vara negativt vad gäller studiens 

generaliserbarhet. Två av respondenterna var klasslärare i samma undervisningsgrupp som 

gjorde att de gav liknande svar. Det blir även svårt att uttala sig generellt om lärarnas 

upplevelser gällande integrationsarbetet, då samtliga lärare som arbetade med nyanlända 

befann sig på samma skola. För att kunna uttala sig mer generellt skulle en styrka med studien 

varit om intervjuerna utfördes på två olika mångkulturella skolor. Istället valde jag att utföra 

intervjuerna på en mångkulturell skola och på en svensk homogen skola, som lärarna valde att 

kalla det. Idén bakom valet var för att jag antog att respondenterna skulle bidra med 

information från två olika perspektiv, eftersom skolorna arbetade på två olika sätt. Jag ansåg 

att det kunde bidra med en intressant och informationsrik diskussion. Denna idé ändrades 

under studiens gång, av den anledningen att jämförelsen mellan en mångkulturell- och en 

svensk homogen skola trots allt inte var syftet med studien. Jag avgränsade därmed den idén, 

men valde ändock att lyfta fram intervjun från den homogena skolan i resultatet. Dock 

användes inte resultat från intervjun med L6 i förhållande till lärarnas utsagor om hur de 

påverkas av nyanländas integration in i skolan, på grund att L6 inte kunde besvara sådana 

frågor. Däremot lyfts resultat fram från intervjun med L6 i förhållande till framtida 

skolutmaningar samt hur nyanlända elever kan integreras in i skolan och samhället, eftersom 

läraren kunde besvara sådana frågor med hjälp av sina professionella lärarerfarenheter. 
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Anledningen till att intervjun användes i resultatet var för att data som gavs blev betydelsefull 

för studien. Även om idén om att jämföra hur de två skolorna arbetade inte gick vägen, bidrog 

intervjun från den homogena skolan ändå med viktig information för att besvara studiens 

syfte, vilket är en styrka med studien.  

Studiens metod utgår ifrån en semistrukturerad intervjustil i syfte att hålla frågorna öppna och 

inte styra respondenternas svar. Genom att använda en semistrukturerad intervjustil ges 

respondenten möjligheten att svara utan att påverkas av styrande frågor, som exempelvis en 

styrd intervjustil bidrar till. Respondenterna visade ett intresse och gav djupa samt uppriktiga 

svar, som var en styrka med studien. Av den anledning att respondenterna gav utvecklade svar 

blev det enkelt för mig att hålla mig neutral och opartisk under intervjuerna, då det inte var 

nödvändigt att bryta sig in i samtalet för att få en mättad datainsamling. Att jag höll mig 

neutral och opartisk blir en styrka med studien, då Denscombe (2009) menar att det är ett krav 

i en forskningsstudie.  

Efter att varje intervju hade genomförts lade jag märke till att intervjufrågorna hade en 

tendens att rikta respondenternas svar. Jag menar att en del frågor var formulerade på så vis 

som talade om att det var förutsatt att lärare påverkas av nyanländas integration in i skolan. 

Ett exempel på en sådan formulering som kunde rikta lärarens svar var ” Hur upplever du att 

du påverkas av att ha en klass med nyanlända elever?”. Trots sådana frågeformuleringar, 

tycktes lärarna inte ha påverkades av det, då datainsamlingen blev mättad. När analysen av 

data skulle kodas och kategoriseras, läste jag vad Kvale och Brinkmann (2009) hade skrivit 

för att förstå hur processen skulle gå till. Genom att göra mig påmind om vad kodning och 

kategorisering innebar innan analysen påbörjades, fick jag en större förståelse om hur 

processen skulle ske. Kvale och Brinkmann (2009) gav mig en förförståelse om hur kapitlet 

skulle skrivas, som blir en styrka i analysen av data. 

Det sociokulturella perspektivet valdes som studiens teoretiska utgångspunkt, då perspektivet 

väl kan förankras i studiens tema. Genom att tänka utifrån ett sociokulturellt perspektiv, under 

analysen av data, fick det mig att förstå hur individer påverkas och anammar information, 

beroende på vart i världen de lever. Därmed ansåg jag att perspektivet passade den här studien 

då syfte och frågeställningar involverar elever från olika platser i världen. Det sociokulturella 

perspektivet får en betydelse för min studie då resultat erhållna från sfären inom undervisning 

och lärande kan analyseras ur ett bredare perspektiv i förhållande till individers tankesätt och 

handlingar.  
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8.3 Avslutande reflektioner 
Tidigare forskning och studiens resultat visar att lärare påverkas av att integrera nyanlända 

elever in i skolan. Under intervjuerna framkom det även att lärarna har olika strategier för hur 

de arbetar för att integrera nyanlända elever in i skolan och samhället. Vad som ännu inte har 

diskuterats är vilka kunskapsbidrag min uppsats gett upphov till. I detta avsnitt belyses den 

kunskapsutveckling studien kan bidra med ur ett pedagogikvetenskapligt perspektiv samt ett 

samhälleligt perspektiv. Studiens resultat kommer att presenteras samt diskuteras och bidrar 

med information för läraryrket.  

Carlson (2009) menar att den ökade migrationen i den svenska skolan har gjort att lärare idag 

behöver öka förståelsen för olika kulturer och att lärare ställs inför högre krav att utbildas för 

att kunna verka i en mångkulturell skola. Samtidigt lyfter resultatet fram att lärare är oroliga 

över att de inte är tillräckligt kompetenta för att lyckas integrera nyanlända elever in i skolan. 

Jag finner det problematiskt att lärarutbildningen inte har omfattade kurser som behandlar 

integrationsfrågor och hur nyanlända elever ska integreras in i skolan. För att den svenska 

skolan ska få en effektiv integration som ger goda resultat anser jag att lärarutbildningen ska 

lyfta fram frågor som rör integrationen, samt ge lärare exempel på konkreta strategier för hur 

integrationen kan ske. Resultatet visar att lärarna på den mångkulturella skolan är oroliga över 

att skolor, som ännu inte har nyanlända elever i klasserna, inte kommer veta hur de ska gå 

tillväga om migrationen ökar och om det helt oväntat finns ett plötsligt stort antal nyanlända i 

klasserna. Studiens resultat ger kunskaper om att lärare är oroliga över att deras kompetenser 

inte är tillräckliga vad gäller ett framgångsrikt integrationsarbete. Studien får en betydelse för 

läraryrket, då tidigare forskning och resultat pekar på att konkreta strategier bör ges, som jag 

menar redan behöver ges under lärarutbildningen. 

En viktig upptäckt i tidigare forskning och i studiens resultat är att nyanlända elever inte alltid 

har en jämställd syn på män och kvinnor. Rosén (2013) menar att det finns kulturer och länder 

där männen har mer makt än kvinnor samt att invånarna i de olika kulturerna och länderna 

tycks acceptera maktskillnaderna mellan könen. Under intervjuerna belystes problemet att det 

finns nyanlända elever som har en manshierarkisk syn på omvärlden och att det beror på att 

vissa kulturer sätter männen högre än kvinnan. Av den anledningen att den aspekten lyftes 

fram i studiens resultat valde jag att beröra området, men har medvetet valt att inte fördjupa 

mig inom nyanländas syn och perspektiv i frågan om jämställdhet. Anledningen till att jag 

medvetet inte fördjupade mig i området berodde på att denna vinkling inte tillhörde studiens 

syfte och frågeställningar. Ett förslag på en vidare forskningsfråga kan därmed vara att belysa 
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vilken syn nyanlända elever har på män och kvinnor samt på vilket sätt läraren kan påverkas 

av nyanlända elevers perspektiv av männens och kvinnors lika värde samt jämställdhet. 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide:  

Nyanlända elever: Elever som anlänt och påbörjat utbildning i Sverige efter sju års ålder 

eller, vid särskilda skäl, åtta år är nyanlända enligt förslaget. Efter fyra års skolgång anses 

eleven inte längre vara nyanländ. Skolverket (2015). 

1. Bakgrundsfakta  

 Denna intervju är anonym och inspelningen samt transkriberingar kommer att förstöras efter 

att studien är klar.  

- Ingen kommer att få veta vad som har sagts här 

- Du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon fråga  

- Din identitet kommer inte att spåras och du kommer vara anonym i studien  

 Berätta om dig själv  

- Namn?  

- Hur länge har du arbetet som lärare?  

- Vilka ämnen har du? 

- Hur länge har du jobbar på den här skolan?  

 

2. Påverkan i klassrummet 

 Har du nyanlända elever i din klass? 

Om ja: 

- Hur upplever du att du påverkas av att ha en klass med nyanlända elever?  

- Har planeringen och upplägget påverkats/ändrats? I så fall, hur? 

Om nej: 

- Hur tror du att du skulle påverkas av att ha en klass med nyanlända elever?  

- Hur tror du att planeringen och upplägget skulle påverkats/ändrats? 

 

 På vilket sätt kan resterande elever påverkas av att det har börjat nyanlända elever i 

klassen?  

- Hur uppfattar du att samarbetet mellan eleverna fungerar? /Hur anser du att 

samarbetet mellan eleverna skulle fungera?  

 

 Berätta om skolmiljön i övrigt gällande kulturmöten mellan nyanlända elever och 

svenska elever. 

 

 Hur anser du att en klyfta mellan svenskar och invandrare kan uppstå i skolan?  

- På vilket sätt kan läraren påverkas av klyftan?  

- På vilket sätt kan lektionen påverkas av klyftan? 

 

 På vilket sätt kan svårigheter uppstå, i en klass med både svenska- och nyanlända 

elever? 

- Vilka situationer?  

- Varför just i dessa stunder?  
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 På vilket sätt kan en mångkulturell klass gynna elevernas kunskapsutveckling och 

skolgång? 

- Vilka situationer?  

- Varför just i dessa stunder?  

 

3. Lärarens arbete 

Skolverket skriver att ”den nyanlända elevens första tid i skolan har visat sig vara 

avgörande för hans eller hennes framtida skolgång”. 

 Hur arbetar du och dina kollegor för att integrera nyanlända elever in i skolan? /Hur 

skulle du och dina kollegor arbeta för att integrera nyanlända elever in i skolan? 

- Varför arbetar ni på det sättet? /Varför skulle ni arbeta på det sättet? 

 

I Göteborgs-Posten skrevs det i juni 2015 att drygt 130 000 asylsökande barn väntas 

till Sverige de kommande fem åren.  

 Hur arbetar/förbereder ni er i skolan inför detta? 

- Vad tror du väntar dig som lärare och din arbetsroll? 

- Vad tror du väntar den svenska skolan? 

 

 På vilket sätt upplever du att ditt/ert arbete har hjälpt nyanlända elever att integrera in i 

skolan? /På vilket sätt tror du att ditt/ert arbete kan hjälpa nyanlända elever att 

integrera in i skolan? 

- Hur kan ditt/ert arbeta hjälpa dem att integrera in i samhället? /Hur skulle ditt/ert 

arbeta kunna hjälpa dem att integrera in i samhället? 

 

 Vilka utmaningar anser du att den svenska skolan kommer att stå inför ur ett 

framtidsperspektiv (ungefär fem-tio år framåt), gällande nyanlända elever i skolan? 

- Vilka förändringar tror du kommer att ske i undervisningen, ur ett framtidsperspektiv? 

- Vilka förändringar och utmaningar tror du Sverige som samhälle kommer att stå inför, 

ur ett framtidsperspektiv? 
 

 

 

 


