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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lärares arbete och 

förhållningsätt främjar integreringen av nyanlända elever. Resultatet av studien visar att 

respondenterna ser den mångkulturella undervisning som en främjande metod för 

nyanländas integration till skolansverksamheten. Utmaningen blir att de nyanlända ska 

känna förtroende och trygghet i skolan. I många fall har vårdnadshavarna inte full 

förståelse för det svenska språket, de svenska värderingarna eller regler. Detta kan 

medföra att det uppstår konflikter mellan vårdnadshavare och skolverksamheten. En 

slutsats blir därför att, i avsikt att undervisningen på en mångkulturell skola ska främja 

nyanlända elever, läraren ska erbjuda samarbete och extrastöd. Resultatet visar 

betydelsen i att läraren behandlar alla elever efter lika värde oberoende vilken kultur eller 

etnicitet eleven förestår. Samtliga elever ska lära sig innebörden av respekt och samarbete. 
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1. Inledning 

Den stora flyktinginvandringen som skedde under 2015 resulterade i att en mängd 

ensamma flyktingbarn invandrade till Sverige. (Jansson 2015) Över 30 000 

ensamkommande flyktingbarn sökte hjälp i Sverige år 2015. Anledningen till att 

invandrare söker hjälp i Sverige är för att stor del av Sveriges samhälle respekterar 

mänskliga rättigheter, har ett utbildningsystem som fungerar och ansvarar över ett 

gott internationellt rykte. (Lauffs och Marmorstein 2015) Sverige är ett 

mångkulturellt land menar Egholm (2007), där majoriteten av vissa förorter har 

utländsk bakgrund.  Lärarna behöver därför en bredare kännedom och insikt kring 

nyanlända elevers integration, kunskaper och behov av trygghet för att hantera den 

mångkulturella undervisningen. Den omvälvande flyktinginvandringen har medfört 

att lärare behöver anpassa sin undervisning. (Teodorescu 2016, 3 september)  

Detta väcker intresse för lärarnas förhållningssätt till nyanlända som ska motivera 

och tillfredsställa varje nyanländ elevs behov. Det ligger även i mitt intresse, för min 

framtid som lärare, att se hur lärarna främjar tryggheten i klassrummet för samtliga 

elever genom engagemang och samanhållning. Detta ska uppfyllas eftersom 

läroplanen säger att, ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”. (Skolverket, 2011, s.8) 

Skolverksamheten kräver en bättre samanhållning i klassrummet utifrån vad jag har 

upplevt på min VFU. Detta skulle resultera i att nyanlända elever inte utsättas för 

diskriminering och att samtliga elever skonas från kränkningar. (Skowronski 2013) 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lärares arbete 

och förhållningsätt främjar integreringen av nyanlända elever. 

Syftet uppfylls då jag besvarar följande forskningsfrågor för denna studie: 

1. Hur bedömer fyra lärare att deras undervisning kan bidra till en integration för 

nyanlända elever? 

2. Vilka faktorer anser fyra lärare främjar integrationen? 

3. Vilka hinder ser fyra lärare mot integreringen? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 innehåller en inledning till den studiens problemområde. Kapitel 2 inleds 

med förklaringar av återkommande begrepp. Detta följs av en redovisning av 

tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv. Kapitel 3 redogör för den 

använda forskningsmetoden och de respondenter som används i denna 

forskningsstudie. Kapitel 4 framställer forskningsstudiens resultat genom 

respondenternas intervjusvar. Kapitlet avslutas sedan med resultatanalys och 

sammanfattning. I Kapitel 5 diskuteras och sammanfattas slutsatserna för denna 

forskningsstudie. Kapitel 6 avslutas med rubriken ”fortsatt forskning” där 

tankarna kring en vidare forskning inspirerat av ett liknande arbete redovisas. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs den bakgrundsforskning och det teoretiska perspektivet med 

förankring i styrdokumenten som nyttjats under forskningsstudien. 

2.1 Begreppsbestämningar 

Kultur innebär i föreliggande studie att människor har något gemensamt med andra 

människor, som en religion. En speciell kultur kan beskrivas utifrån att människan 

för olika språk, ritualer, värderingar, normer eller regler hos en grupp människor. En 

kultur är människor som har traditioner eller samma intressen. (Kjellsdotter 

Rydinger och Al Tawalbeh 2014) 

Mångkulturalitet betyder att individer med olika kulturer lever tillsammans i ett 

och samma samhälle. Sveriges samhälle är ett exempel för att förklara begreppet 

mångkulturalitet. Dagens svenska samhälle innefattar individer som är troende inom 

olika religioner, har skilda etniciteter och utövar olika kulturer. (Lahdenperä 2008) 

Monokulturella värderingar är motsatsen till mångkulturella värderingar. Mono 

betyder en. En monokulturell värdering innebär att individen endast har ett synsätt. 

Individen anser att en sak stämmer och att andras åsikter är felaktiga. (Elmeroth 

2008) 
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Integration betyder att nyanlända känner tillhörighet och gemenskap i samhället. 

Etniska grupper ska med samhällets hjälp integreras i samhället. Begreppet skiljer sig 

från assimilering vilket innebär en process mot fullständig anpassning till samhällets 

kultur. Meningen med integration är att individerna ska känna sig som en del av 

samhället. Integration handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett 

utbyte med varandra. (Lahdenperä 2008) 

Etnicitet är ett begrepp som slog igenom i Sverige på 1960-talet och som har blivit 

allt mer aktuellt allt eftersom vår värld blir mer globaliserad och migration blir allt 

vanligare. Det innefattar att individer kategoriserar varandra efter liknande etniska 

ursprung. Individer urskiljer varandra genom geografiskt ursprung, religion, 

hemspråk, kultur, livsstil eller utseende. (Elmeroth 2008) 

Barnkonventionen innebär att alla barn har lika värde. En av de allmänna 

principerna i barnkonventionen (2009) står för att det är emot svensk lag att 

diskriminera någon. För att motverka diskrimineringen av människor på grund kön, 

funktionshinder, sexuell läggning, hudfärg, nationellt, etniskt ursprung, eller religiös 

tillhörighet måste läraren undervisa utifrån en likvärdig grund. Alla barn ska 

oberoende skillnader garanteras en fullständig och rättvis skolgång.  (Juhlén 2008) 

Intelligent action kan förklaras igenom orden ”Learning by doing”. Det innebär att 

eleverna, genom lärarnas teoretiska undervisning ska inta kunskap som därefter ska 

tillämpas i verkligheten. Detta är grundläggande för undervisningen ska underlätta 

för elevernas framtid ute i samhället. (Dewey 1975) 

Interkulturalitet består av två ordleder. Inter betyder interaktion, samspel mellan 

människor. Kultur innebär traditioner, regler eller normer som anger hur individen 

lever. För att uppnå interkulturalitet behöver individen finna ett samspel mellan olika 

kulturer. När människan samspelar med olika individer utvecklas det en bredare, 

ömsesidig respekt för social rättvisa. (Elmeroth 2008) 

Normer finns för att underlätta gemenskapen i samhället. Normer gör det tydligt 

vilka beteenden som är passande, uppskattade, opassande eller förbjudna. En norm 

kan vara både formell eller informell. Formella normer är lagar och förordningar. De 

informella normer som finns är outtalade och inga direkt nedskrivna lagar eller 

regler. (Therborn 2002) 
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie grundas på det teoretiska perspektiv pragmatismen och Deweys (1975) 

tankar. Pragmatism är den praktiska följden för olika tankesätt och utföranden. 

Eleven måste få experimentera praktiskt med det teoretiska lärandet. Jag stödjer 

detta teoretiska perspektiv genom att bekräfta med egna erfarenheter att ett praktiskt 

arbetssätt bidrar till att en större förståelse. Genom egna erfarenheter har jag upplevt 

att samarbete har både stärkt min anpassningsförmåga och kommunikationsförmåga 

till klasskamrater och arbetskollegor.  När jag ska erfara nya kunskaper blir 

inlärningsprocessen förenklad om jag lär tillsammans med någon annan. Genom 

diskussion och utbyte av strategier blir det lättare att överföra den teoretiska 

kunskapen till ett praktiskt arbete. samt utan att förstå och lära sig hantera 

problematiken. Jag upplever att ett samarbete kan bidra till nya erfarenheter och 

förmågor skapas, människan kompletterar sin respektive.  Eftersom personliga 

intressen bidrar till motivation bör eleven tillsammans uppmanas till att, ”Learning 

by doing”. Den teoretiska lektionen bör slutföras i ett praktiskt samarbete. (Dewey 

1975) Även detta lyfter dagens läroplan fram: 

 

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 

hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Skolverket, 2011 s.5) 

Genom praktiska ansträngningar ska eleverna utveckla sin personlighet och inte bara 

sitt förstånd. Eleven ska inse sin förmåga för att motivera och hjälpa klasskamrater 

och andra individer. Den sociala gemenskapen och viljan har dagens läroplan 

(Skolverket 2011 s. 5) anammat, ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning 

med många kunskapskällor”. 

2.3 Myndighetstexter 

2.3.1 Skolverket och läroplaner 

Skolan har idag som mål att utveckla en förståelse för den kulturella och religiösa 

mångfalden i landet. Lärarna ska uppfylla de kraven genom att inspireras av 

läroplanens ord som säger att: 
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Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religion kan spela i samhället, både i 

fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 

segregation. (Skolverket, 2011, s.74) 

Skolverket säger att elevernas möte med andra religioner ska under utbildningen, 

”skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och 

förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva”. (Skolverket, 

2011, s.74) Innan Skolverket (2o11) reviderade läroplanen till hur den ser ut idag var 

den kulturella mångfalden inte lika prioriterad. Läroplanen från 1969 (Skolverket, 

1969) innehöll riktlinjer för en skola som skulle bidra till det framtida samhället. 

Skolverket (1969) har formulerat sig såhär: 

Eftersom kristendomen, globalt sett, spelar en väsentlig roll, och då den kristna 

religionen i vår kulturkrets har ett avgörande inflytande på människornas livshållning, 

måste undervisningen i religionskunskap i första hand vara en undervisning om kristen 

tro och etik. (Skolverket, 1969, s. 176) 

Här ville Skolverket tydliggöra att kristendomen hade en betydelsefull influens på 

samhället förr och därför ansågs det som angeläget att eleverna hade kunskap om sin 

religion. Fokuset idag för läroplanen (Skolverket, 2011) är att ha riktlinjer för ett 

samtida samhälle, där elever med olika religiös bakgrund känner sig hörda och 

respekterade. 

I läroplanen står det att ”Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket, 

2011, s. 8) Eleverna får därför möjlighet till nya arbetsformer och att upptäcka det 

självständiga tänkande för att utveckla ett kritiskt sinne. Det viktigaste målet för den 

nya läroplanen är att fostra demokratiska människor. Den aktuella läroplanen säger 

att varje elevs personlighetsutveckling skall främjas. 

2.3.2 Kränkande behandling 

Lärare på skolan har som uppgift att motarbete likande beteenden. Lärare måste 

även uppmärksamma att deras sätt att anpassa eller att göra undantag för 

nyanlända kan upplevas som diskriminering. Eleven ska medverka i alla sorters 

undervisning och inte exkluderas mot sin vilja från klassrummet. 
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I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (S. 2) 

Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ingår under kränkande 

behandling. En nyanländ elev kan känna sig diskriminerad eller kränkt därför att hen 

ser annorlunda ut genom både kläder, genetiska drag, hudfärg och hårfärg. Andra 

saker som skiljer eleverna åt är traditioner, vardagliga regler och språk.  

2.3.3 Värdegrundsarbete 

I läroplanen står det att normen i skolan ska motivera eleverna till att ”utveckla 

elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmaste gruppen”. (Skolverket, 2011, s.6) Samtliga individer bidra till samhället 

genom att uttrycka sina åsikter. Vårt samhälle baseras på en norm där alla elever ska 

ha möjligheten att påverka och göra sig hörda genom att dela med sig av sina 

livserfarenheter. (Therborn 2002) 

Enligt Skolverket (2011) ska alla elever ska få vara med att leka oavsett, kön, ålder, 

språk, etnicitet, kultur, och utseende, elever ska inte utesluta någon klasskamrat. 

Skolan ska, som läroplanen skriver (Skolverket, 2011, s.7), ”präglas av solidaritet 

mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 

individer eller grupper”. För att kunna uppnå detta måste samtliga lärare och elever 

vara medvetna om vad det innebär att behandla klasskamraterna efter skolans 

normer. Läraren måste därför genomföra detta genom att, ”klargöra och med 

eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet”. (Skolverket, 2011, s.7) När läraren går igenom dessa punkter 

är det viktigt att det sker genom en öppen diskussion där alla elever kan få fråga eller 

berätta saker de har varit med om. Det är viktigt att alla elever får prata utifrån sina 

känslor eftersom normerna är grundläggande. 
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 En skola för alla 

Eva Skowronski (2013) avhandling, Skola med fördröjning - Nyanlända elevers 

sociala spelrum i ”en skola för alla” handlar om elever med olika etniska ursprung 

och deras möjligheter och hinder när de integreras i den svenska skolan. 

Författaren till studien forskar vid Lunds universitet (Centrum för Teologi 

Religionskunskap), där även avhandlingen är publicerad. Forskaren skriver om 

fältstudier och intervjuer som nyttjats för att besvara studiens syfte. Skowronski 

(2013) redogör för hur elevens sociala interaktion som nyanländ påverkas på 

grund utav sin kultur och religion. 

Skowronski (2013) förklarar varför det är grundläggande att eleverna känner en 

trygghet och stöd från lärarens sida. Hon menar att när eleven upplever ett 

engagemang i mångkulturell kunskap från lärarens håll så ökar elevens förtroende för 

läraren. Författaren redogör även vikten i att eleven har stöd ifrån specialpedagoger 

möjligen eller någon som talar samma modersmål som eleven till en början. Lärarna 

på skolan har som uppdrag att hjälpa eleven att anpassa sig till skolan samtidigt som 

det ska kännas behagligt och hanterligt för eleven. Detta kan vara faktorer som 

hjälper eleven att finna trygghet i en orolig tillvaro då eleven ska integreras i skolan. 

Skowronski (2013) syftar på att eleven som nyanländ kan känna sig frustrerad av att 

behöva gå i förberedelsegrupper och att ligga steget efter sina blivande klasskamrater. 

Känslan av att inte ha samma kunskap som sina klasskamrater kan göra att eleven 

mister sin motivation för skolarbetet och hamnar efter yttligare. Det är viktigt att 

läraren är engagerad i eleven under integrationen är för att eleven inte ska mista tron 

till sig själv. (Skowronski 2013) 

2.4.2 Kultur 

Det förekommer kulturella skillnaderna mellan nyanlända och svenskfödda elever 

skriver Lahdenperä (2008) Skillnaderna i handlingssätt och förhållningssätt kan 

exempelvis vara hur individen tillåter andra individer att uppföra sig. Det kan även 

vara åsikter människor har emot invandrare. Enlig författaren Lahdenperä (2008) 

påverkas Sveriges medborgare av kultur på olika sätt. Det finns en synlig del av 

olika kulturer människan påverkas av genom musik, mat, traditioner och språk. 

Den osynliga delen av kulturerna som påverkar individen innebär normer, synsätt, 
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relationer, känslouttryck och respekt för andra människor. Samhället har olika 

grupperingar som grundas i olika av etnicitet, språk och vår mångkulturella kultur 

säger Fredriksson och Wahlström (1993). Sverige består idag av människor som 

härstammar från olika kulturer och olika bakgrunder. (Lahdenperä 2008) 

För att förhindra fördomar emot elever med andra kulturella bakgrunder finns det 

enligt skollagen fyra grundläggande principer som läraren kan arbeta kring. Första 

principen är att eleverna måste kunna föra en diskussion kring fördelar, nackdelar, 

skillnader och likheter för att känna sig förstådda. Om eleverna inte har korrekt 

information, eller inte blivit visade samtliga individers perspektiv för att ha möjlighet 

att utveckla en ökad förståelse kan det leda till fördomar. Den andra principen 

innebär intolerans, vilket också är ett grundläggande perspektiv för fördomar. 

Eftersom intolerans kan leda till konflikter, uppfattas motverkning för konflikt som 

den tredje principen. Den fjärde grundläggande principen är förståelse och betyder 

att konflikter kan undvikas när individen utvecklat sin förståelse för sina 

medmänniskors kulturella bakgrunder. (Gruber 2008) 

2.5 Arbete förenas med gemensamt tänkande 

Ladberg (2003) anser att skolans viktigaste mål är att forma eleverna till 

demokratiska individer som ser sina klasskamrater som sammabetspartners. Det 

Skolverket (2011) försöker motivera lärare och elever genom läroplanen är det 

Dewey försökte förmedla under 1900 - talet. Dewey (2004) skrev att: 

Den bästa och mest djupgående moraliska fostran är just den man får genom 

att tvingas till att gå in i ändamålsenliga relationer med andra, där arbete 

förenas med tänkande. (s, 52)  

I dagens läroplan står det att, ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga.”. (Skolverket 2011 s.4) Ladberg (2003) skriver att 

eleverna omgående bör sättas in i arbete och interagera med svenska elever. 

Varken de svenska eller de nyanlända eleverna har ingen möjlighet att bli 

motiverade till att lära sig saker om sina klasskamrater när nyanlända elever blir 

exkluderad från klassrummet. När de nyanlända eleverna blir exkluderade till ett 

rum där ingen förutom andraspråksläraren kan svenska, väcks inget intresse för 
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det svenska språket hos den nyanlända eleven. Utan sina klasskamrater kan eleven 

omöjligen bli inspirerade till att ha samma språkkunskap som resten av 

klasskamraterna. (Ladberg 2003) 

2.5.1  Kompetensbehovet och lärarens roll i skolan 

Läroplanen (Skolverket 2011) framhåller, ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter”. (s.6)  

Trots att detta står skrivet i läroplanen så nämner Runfors (2003) att lärare har olika 

förhållningssätt till undervisningen för nyanlända. Istället för att motivera 

svenskfödda elever att utbyta kunskaper med den nyanlända eleven så anses eleven 

bli en belastning för undervisningen. Läraren kan inte längre relatera till principen 

att, ”alla barn är lika”, även om den svenska skolan ska undervisa nyanlända elever 

utifrån att ”alla barn är lika”. Lärare som upplever att det inte är rätt, eller sant, leder 

det till att eleven inte undervisas utifrån sina styrkor och erfarenheter som eleven 

redan har. Detta resulterar då istället i att läraren fokuserar sig istället på vilken 

kunskap eleverna inte har. (Runfors 2003) 

 

 Elever som har en svensk härkomst får stå för det normala i skolan. De svenska 

eleverna påvisar en ”svenskhet” som resulterar i en måttstock som nyanlända kan 

använda att upprätthålla sig till. (Sjögren 2006) Läroplanen skriver att eleverna ska 

motivera och påverka varandra genom samspel. (Skolverket 2011 s. 8) Detta kan 

nyanlända elever göra genom att eftersträva kunskaper om det svenska språket. 

Nyanlända elever osynliggjordes för de individer de egentligen var, och istället så 

ställdes eleverna i rampljuset för de människor de inte var. Elever med 

invandrarbakgrund blev avvisade till en avvikande kategori. Detta har skapat ”vi” och 

”dom”. (Runfors 2003) Lärare runt om i Sverige arbetar för att få en bredare kunskap 

kring kultur, etnicitet och integrering av nyanlända elever. Om den svenska kulturen 

ska uppvisa mångkulturalitet så är samhället i behov av att utveckla interkulturella 

förhållningssätt bland dagens lärare. (Elmeroth 2008) 

Läraren bör därför ha en utökad kompetens om vilka extraanpassningar nyanlända 

behöver i undervisningen. Med anledning för att nyanlända elever ska ha möjlighet 

att lära tillsammans med sina klasskamrater. Lärarens måste även visa empati och 



 10 

respekt för elevernas bakgrund och ha ett större tålamod för elevernas sätt att 

integrera sig i det svenska skolsystemet. Läraren ska inte känna att den behöver 

sänka nivån på lektionsinnehållet och ändra hela lektionsplaneringen för att visa 

respekt för andraspråkseleverna. De nyanlända eleverna kan uppleva det svenska 

språket som svårt, men läraren får inte låta eleverna se språket som ett hinder för att 

kunna tänka, utvecklas och integrera. Eleverna kan lära sig fysiska saker genom sin 

kognitiva förmåga. När eleven får chansen att utföra samma fysiska arbete även fast 

det svenska språket brister växer elevens självförtroende. Eleverna som kommer 

nyanlända till Sverige måste få en chans. Det som eleven behöver är stöd, en utökad 

samverkan mellan lärare och föräldrar bidrar till motivation för eleven. (Ladberg 

2003) 

Om det interkulturella arbetssättet ska fungera på en mångkulturell skola behöver 

lärarna ha ett öppet synsätt till en varierad undervisning. Lärarna måste ha kunskap 

och förståelse för olika kulturer.  Det sker en inflytelserik, personlig utveckling när 

lärarna lär sig nya erfarenheter. Samtidigt som läraren utmanar eleverna att lära sig 

nya saker, utvecklar även läraren nya färdigheter. Lärare utvecklas när de möter 

elever från olika kulturer. De bildar ett bredare perspektiv och ett mer empatiskt 

ansvarstagande förhållningsätt till undervisningen. Lärare som bearbetar konflikter 

med eleven istället för att berätta för eleven att, ”jag har rätt och du har fel”, bidrar till 

ett mer öppet klassrumsklimat. Det öppna klassrumsklimatet grundar sig i att det 

finns en respekt i klassrummet. (Ask 2012) Lärarnas uppdrag är att vägleda och 

välkomna nyanlända elever till skolan och visa dem att samtliga elever är värda en 

likvärdig utbildning. Lärarna måste visa eleverna hur man bemöter sina 

klasskamrater och eftersträva trygghet i klassrummet. (Skolverket 2011) 

2.5.2 Nyanlända i den svenska skolan. 

En nyanländ elev med en annan etnisk bakgrund har det ofta svårare i skolan än 

vad en svenskfödd elev upplevs ha det. Eleven kan uppfatta skolsituationen som 

jobbig. Den ansträngda situationen ska dock inte behöva påverka elevens studier 

eller inlärningsprocess. (Lorentz 2003) Eleverna med invandrarbakgrund måste 

ha möjlighet till en anpassad undervisning för att klara av att nå sina lärandemål. 

(Elemeroth 2008) I läroplanen står det att varje elev ska få en likvärdig och rättvis 

utbildning. För att forma en likvärdig utbildning krävs det en ökad förståelse för 

andra kulturer. (Skolverket 2011 s.3) Eleven ska aldrig uppleva att hen blir 
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diskriminerad för sin religion, etnicitet eller kulturer.  

Eleven måste känna att den befinner sig i ett klimat där den upplevs som respekterad. 

Eleverna söker ständigt en trygghet och försöker passa in. Svårigheten i detta är att 

eleven inte kan svenska som de andra eleverna. Detta kan vara en bidragande faktor 

till att eleven självmant väljer att integrera enbart med de som talar elevens 

modersmål. Följden blir att eleven inte utmanar sig själv. Eleven väljer att inte 

anpassa sig till samhället vilket gör att motivationen för den svenska undervisningen 

blir betydligt svagare. (Spowe 2003) 

2.5.2 Interkulturell undervisning 

Den svenska skolan och Sveriges samhälle kämpar dagligen för att utveckla 

läroplanen och motivera lärare att behärska den ökade etniska mångfalden. Lärare 

bör använda sig utav interkulturella undervisningsmetoder som får eleven att 

reflektera över sina tankar och handlingar. (Borgström 2003) Politiska 

målsättningar, exempelvis Skolverkets läroplan, kan ibland uppfattas som 

pedagogiskt svårt att utföra. Läraren måste känna sig säker i sin roll som ledare. 

(Dahlkwist 2012)  

Den egna reflektionen är betydelsefull för både läraren och elevernas inre utveckling 

och ett redskap att använda för att förbättra samspelet mellan eleven och läraren. 

Interaktion, gemenskap och samarbete är grundläggande för en interkulturell 

undervisning. Det är därför grundläggande att eleverna ser fördelarna med sitt 

sampel. Framgången blir att eleverna uppnår interkulturalitet genom att de delar 

varandras kunskap. Det tar flera år att tillägna sig ett nytt språk, därför är det viktigt 

att eleven har möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål. När eleven ska integreras i 

den svenska skolan och bekanta sig med den svenska undervisningen måste eleven ha 

stöd ifrån en specialpedagog samt en modersmålslärare. (Ladberg 2003) 

Det behöver genomföras en kartläggning av den nyanländas tidigare erfarenheter och 

kunskaper som i sin tur ska ligga till grund för elevens planerade undervisning. 

(Rodell 1995) Elevens utbildning ska systematiskt planeras med tydliga kunskapsmål 

som stäcker sig på kort och lång sikt. Eleven behöver ha tillgång till stöd i samtliga 

ämnen, därför prioriterar skolan avsatt tid för kartläggningen. Kartläggningen sker 

även i samarbete med elevens modersmålslärare. Därefter sker elevens utslussning 
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från förberedelseklassen till en riktigt klass. Utslussningen sker successivt utifrån 

kartläggningen. Skolverksamheten kommer erbjuda individuellt stöd i form av 

exempelvis språkverkstäder. En integrering av en nyanländ elev kräver att 

ämneslärare och modersmålslärare har avsatt tid för planering. Detta är 

grundläggande om eleven ska klara av att uppfölja sin kartläggning. Det är viktigt att 

lärarna erbjuder studiehandledning för vårdnadshavarna och att modersmålsläraren 

finns som ett stöd vid inskolningen. Redan från början behöver lärarna visa de 

nyanlända att de har förväntningar på elevernas kunskaper. För att 

skolverksamheten ska kunna vidareutveckla undervisningen behöver lärare i 

förberedelseklasserna kontinuerligt utvärdera den nyanlända elevens kunskaper. 

Lärarna behöver kontinuerligt ge eleven uppmuntran över de arbete eleven utför. När 

läraren och eleven har skapat en trygg miljö kan de fokusera på ämnesinlärningen. 

Lärarstyrkan är därför i behov av en kompetensutveckling för att kunna bemöta 

nyanlända elevers behov. (Rodell 1995) 

3 Metod  

Denna del av studien beskriver den insamlade data och information som blivit 

given genom intervjuer. Bearbetningen genomfördes för att besvara 

forskningsfrågorna. 

3.1 Litteratursökandet 

Det valda ämnesområdet krävde en formulering av sökorden så att de resulterade i 

relevanta träffar för forskningsstudien. Det valda ämnet som undersöktes, 

mångkulturell skolgång, resulterade i varierade sökord. Sökorden som valdes var 

mångkulturella skolmiljöer, Deweys (1975) pragmatiska perspektiv, integrering i den 

svenska skolan, lära av varandra i skolan, interkulturell undervisning, och 

nyanländas anpassning i skolan.  Ewa Skowronskis (2013) avhandling om nyanlända 

elever och deras möjligheter och hinder när de integreras i den svenska skolan 

användes som litteratur. Skowronski (2013) skriver även om mångkulturell skola, 

diskriminering, förtryck och interkulturell undervisning. Litteraturen författad av 

Dewey (1975) ”Moral principles in education” användes som stomme för det 

teoretiska perspektivet. 
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3.1.1 Metodologi 

Insamlingen av data genomfördes genom intervjuer med öppna frågor som gav 

utrymme för respondenternas utläggningar, förklaringar och åsikter. Med hjälp av 

den kvalitativa metodiken undersöktes ord som respondenten yttrat. Under 

transkriberingen av den kvalitativa intervju undersöktes intervjusvaren noggrant för 

att se vilka frågeställningar som besvarats.  Att spela in intervjun var till stor fördel 

eftersom det gav möjlighet att lyssna om respondentens och mitt samtal ett flertal 

gånger. Dessutom fanns möjligheten att ringa eller maila för att kontrollera 

informationen i efterhand om det uppstod osäkerhet om vad respondenten menade. 

Den kvalitativa forskningen uppmanar forskaren ”att se världen genom deltagarnas 

ögon.”. (s.317) Med en utvecklad empati kan intervjuaren förstå varför lärarna 

besvarade sina intervjufrågor som de gjorde, och även hur de genom tonläge och 

betoning besvarade frågorna. (Bryman 2011) 

3.1.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna skedde i en avslappnad miljö. Forskningsfrågorna hade utformats 

med inspiration från Skowronski (2013) avhandling. Intervjufrågorna finnes i 

Bilaga 1.  Forskningsfrågorna som utgicks ifrån när den semistrukturerade intervju 

genomfördes finnes på avsnitt 1.2. Valet blev att ha öppna frågor som kunde 

resultera i en diskussion eller vägleda respondenten in på yttligare 

intresseväckande ämne. Samtliga semistrukturerade intervjuer utfördes enskilt, 

vilket ofta medförde att intervjuerna bildade längre diskussion. Alla respondenter 

hade givit tillåtelse till att dokumentera intervjuerna genom ljudupptagning, vilket 

gjorde det enklare att reflektera över samtalen upprepade gånger i efterhand. 

Samtalen bidrog till ett flertal följdfrågor. Genom att inte anteckna vid samma 

tillfälle som intervjun genomfördes, blev det möjligt att föra en mer utförlig 

diskussion och samspråkade med respondenterna. (Bryman 2011) 

3.1.3 Databearbetningsmetod 

Skowronski (2013) avhandlingsresultat används som underlag då den kvalitativa 

semistrukturerade intervju ska struktureras och bearbetas. Den kvalitativa 

metoden gav ett tolkningsbart material genom att lyssna till hur och varför 

respondenterna hanterar situationer som de gör eller formulerar sig på speciella 

sätt.  När alla intervjuer var genomförda sorterades all inskaffad data. 
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Analysmetoden resulterar i kategorier som strukturerar likheter och skillnader av 

respondenternas svar. Underrubrikerna skapades i avsikt för att det muntliga 

resultatet enklare kunde kategoriseras. Forskningsfrågorna och studiens syfte 

besvarades av respondenternas intervjuresultat. 

3.2 Urval 

På grund av tidsbrist för denna forskningsstudie gjordes ett bekvämlighetsurval. 

Eftersom tiden var begränsad valdes med omsorg fyra lärarrespondenter ut för 

intervju. Fokus var att finna lärare som var intresserade och engagerade att 

diskutera ämnet nyanlända. Fyra lärare kontaktades vilket resulterade i att alla 

tackade ja och var positiva till att bli intervjuade. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att forskaren försöker komma i kontakt med intervjupersoner som kan vara villiga 

att berätta sin situation och hur de ser på problematiken. Urvalet baserades på 

vem hade rätt erfarenhet eller mest bakgrundskunskap för min undersökning. 

Bekvämlighetsurvalet gjorde att tidsbristen inte blev större och att bortfall av data 

minimerades eftersom informationen var användbar. (Bryman 2011) 

3.2.1  Kontakten med utvalda skolor 

Innan respondenternas intervjuer utfördes blev de informerade genom mail i god tid. 

Rektorerna kontaktades även för att berätta vilka lärare som skulle intervjuas och 

vilket ämne som behandlades. Situationen hanterades genom att skicka ut ett 

personligt brev tillsammans med intervjufrågorna. Detta resulterade i att lärarna i 

lugn och ro hann gå igenom frågorna och fundera hur de kände kring dem. 

Dokumentet skickades ut en vecka innan intervjuerna utfördes. 

3.3 Etiska överväganden 

Hermerén (2011) skriver om de fyra forskningsetiska principerna, vilka i studien 

kommer att tillämpas. Det krävs etiska principer för att bearbeta forskning. De etiska 

principerna är skapta för att parter i en forskning nödvändigtvis måste vara överens. 

Den första principen, informationskravet, användes eftersom samtliga respondenter 

skulle vara medvetna om hur frågorna var kopplade till studies syfte. För att 

Respondenterna informerades tydligt om den frivilliga medverkan. Den andra 

principen, samtyckekravet, tillämpas då respondenterna, lärarna, delar samtycke om 

att deltaga i studien. Den tredje principen, konfidentialitetskravet tas hänsyn till 
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genom att inga riktiga namn på lärarna eller på vilka skolor intervjuerna gjordes på 

utges. För att uppfylla den fjärde och sista principen som benämnas nyttjandekravet, 

innebär det att all information som införskaffats endast får användas i denna 

undersökning. 

3.4 Trovärdighet och pålitlighet  

Validitet och reliabilitet är två vetenskapliga begrepp som brukar framgå i en 

vetenskaplig studie menar Bryman (2011). Begreppet validitet kan även benämnas 

som trovärdig. Validitet är när intervjuerna är i samklang med forskningsfrågorna. 

Studien kan även ses som trovärdig eftersom resultatet varit sanningsenligt. Det 

andra vetenskapliga begreppet är reliabilitet. Reliabilitet är bl. a noggrannheten i 

intervjuernas transkribering. Precisionen överensstämmer med hur pålitligt studien 

är. Eftersom intervjun var semistrukturerad har det därför uppkommit följdfrågor 

vilket kan påverkat reliabiliteten. För en kvalitativ studie är detta däremot 

godtagbart. (Bryman 2011) 

4 Resultat 

I denna del av studien presenteras resultatet från intervjuerna. 

4.1 Tolkning av resultat  

Nedan redovisas resultatet till de tre forskningsfrågorna, vilka är omformerade till 

intervjufrågor. Nedanför presenteras varje intervjufråga som transkriberats utifrån 

respondenternas intervjusvar. Respondenterna kommer citeras och presenteras som 

Agneta, Lena, Niklas och Sara. 

4.2 Respondenter 

4.2.1 Agneta 

Agneta har arbetat inom skolan hela sitt arbetsliv och ska pensionera sig om två år. 

Nu arbetar Agneta på förskolan eftersom hon för tio år sedan blev utbränd när hon 

arbetade med nyanlända elever i grundskolan. Detta medförde tre års sjukskrivning 

innan hon klarade av att arbeta igen. Agneta har idag arbetat i drygt sju år. 
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4.2.2 Lena 

Lena läste klart till 1–6 års lärare 1991 och har tidigare arbetat inom förskolan i fem 

år.  Hon vidareutbildade sig till lärare och har idag arbetat som det i 22 år. Idag 

arbetar Lena i en tredjeklass. För att förbättra sina kunskaper läser hon 

religionskunskap på halvfart eftersom det inte ingick i hennes lärarutbildning. Hon är 

klar med religionskunskapen hösten 2018. 

4.2.3 Niklas 

Niklas har jobbat som lärare i drygt ett år nu. Han är utbildad lärare för 

åldersgrupperna 1-6 år och jobbar på en mångkulturell skola. Niklas upplever att 

läraryrket är givande och trivs med att arbeta med barn i yngre åldrar. 

4.2.4 Sara 

Sara arbetar på samma skola som Lena. Sara har arbetat på den skolan i fyra år 

och har varit lärare i snart tio år. Innan har Sara arbetat på en friskola med 

estetiska undervisningsmetoder. Sara älskar att arbeta kreativt och ser gärna att 

eleverna arbetar kreativt för att utvecklas. Sara jobbar 70 procent eftersom hon är 

konstnär och avsätter mycket tid åt målningen. Idag arbetar både Lena och Sara på 

en mångkulturell skola men med 75 procent svenskfödda barn. 

4.2 Intervjufrågornas svar från respondenterna. 

Svaren på de 14 intervjufrågor som ställdes till respondenterna är här sammanfattade 

i sex övergripande teman. 

4.2.1 Hur hanterar respondenterna mottagandet av nyanlända elever? 

Respondenterna uppmärksammar att lärare ofta får möta många svårigheter i 

klassrummet, speciellt när de ska integrera nyanlända elever. En av respondenterna 

menar att det tar olika lång tid innan en nyanländ elev känner sig bekväm med 

situationen: 

En del elever kan behöva en vecka för att hitta tryggheten i klassen, andra kan behöva 

ett halvår, det sista läraren ska göra att stressa eleven. Läraren måste först läsa av 

eleven. (Sara) 
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En av mina respondenter talade kring hur läraren uppträder runt eleverna och hur 

det påverkar de nyanländas trygghet. Lärare behöver tänka på sitt kroppsspråk och 

hur hen använder sin röst. Elever, oavsett etnicitet eller språk är duktiga på att känna 

av kroppsenergi samt kroppsspråk. Respondenten menar att: 

 

Lärarna ska inte prata över huvudet på nyanlända elever, även om de inte förstår 

svenska ordentligt så är eleverna inte dumma. Om en elev uppträder konstigt, prata då 

med eleven och inte med din kollega om eleven. (Lena) 

Respondenterna diskuterar kring hur lärare kan skapa den mest effektiva 

integreringen för en nyanländ elev. Somliga elever vill inte vara i centrum, eleverna 

vill iaktta sina klasskamrater på håll och inta kunskapen på så vis.  Andra nyanlända 

elever vill vara en i gänget och undersöka samanhållningen i klassen på det sättet. En 

av respondenterna anser, ”Om eleven befinner sig i mitt klassrum så är det mitt 

ansvar att vara extra uppmärksam på om den nyanlända eleven följer med i 

undervisningen”. (Lena) 

Det viktigaste är att eleven känner sig bekväm och trygg i klassen, så att 

undervisningen mottages på rätt sätt. Respondenterna menar att läraren behöver ta 

hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Läraren ska alltid ha i åtanke 

att det finns olika vägar att nå mål: ”Skolan har ett särskilt ansvar för de eleverna 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.”(Sara) 

En av respondenterna berättar om hur lärarnas kunskap kring bemötande av 

nyanlända elever har förändrats på tio år. Lärarna visste inte hur de skulle hantera 

elever som psykiskt mådde dåligt om de exempelvis flytt från krig. En av 

respondenterna uttrycker att: 

Jag minns en elev som alltid började gråta när eleven inte förstod vad jag menade, eller 

om det inte gick som eleven ville. Då sa eleven alltid att den hade ont i huvudet och ville 

gå hem. (Agneta) 

Respondenterna anser att den nyanlända eleven inte ska lämna klassrummet och 

skiljas ifrån sin klass. Eleven bör finnas i klassrummet så ofta det finns möjlighet 

för det. Eleven ska aldrig känna sig utanför. Lärarna syftar på att det 

mångkulturella klassrummet bidrar till visad respekt för samtliga elever. Eleverna 

uppmärksammas på om någon behandlas annorlunda. 
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Om läraren undervisar utan att uttrycka någon skillnad för elevernas etnicitet, kultur, 

språk eller utseende är chansen mindre att klasskamraterna kommer uppmärksamma 

skillnaderna. (Sara) 

Respondenterna menar att skolverksamheten arbetar för att föra den mångkulturella 

skolan framåt i utvecklingen genom att istället för att uppmärksamma olikheterna, 

uppmärksamma att varje elev kan och att allting går. En av respondenterna uttrycker 

sig: ”Alla ska kunna vara med på gymnastiken, även om det är simning och alla elever 

ska kunna få se film i skolan om det visas film på klassen”. (Lena) 

 

Respondenterna är alla överens om att svenska skolans mål är att alla elever ska 

känna sig prioriterade och ingen elev ska uppleva att dens val är begränsad. 

Gemenskapen i klassen är väldigt grundläggande. Två av respondenterna påpekade 

att det resulterade i att eleverna agerade tacksamt och kände sig tillfreds i skolans 

verksamhet. De berättade att: 

Eleverna nästan var mer tacksamma över att få gå till skolan och lära sig nya 

spännande saker än vad svenskfödda elever kan upplevas vara. Detta skiljer sig förstås 

från elev till elev. (Lena) 

4.2.2 Hur elever kan stödja varandra i undervisningen 

En av respondenterna berättar att grupparbeten där nyanlända var med och iakttog 

klasskamraternas samarbete tillsammans med en specialpedagog fungerade utmärkt. 

Däremot var det inte alla dagar det fanns utrymme eller möjlighet för en 

specialpedagog att finnas tillgänglig för det stödet. Då menar respondenten att han 

använder sig av elevens klasskamrater för att bilda trygghet och stöd, 

 

Jag anser att de svenskfödda eleverna besitter mycket kunskap som de nyanlända inte 

har tillgång till ännu. Bara att stå i led, att ha läxor eller hur man beter sig på lektion är 

annorlunda för den nyanlända eleven. Om den svenskfödda eleven visar den nyanlända 

eleven hur klassen tar av sig skorna vid sko-gränsen tillför det att eleven känner sig 

uppmärksammad och som en i gänget. Om de svenskfödda eleverna pratar med den 

nyanlända eleven så lär sig den nyanlända eleven känna igen svenska ord och hur man 

använder sig utav kroppsspråk. (Niklas) 
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Respondenterna uppmärksammar att alla nya regler, rutiner och vardagssituationer 

är omtumlande för den nyanlända eleven och klasskamraterna kan därför bidra med 

mycket bara genom att visa eleven hur klassen exempelvis brukar ställa upp inför 

slöjden eller hur de beter sig under en genomgång. Respondenterna talar om att 

väcka nyfikenheten för det svenska språket hos den nyanlända eleven och även väcka 

nyfikenheten att interagera med alla etniciteter i klassen för de svenskfödda eleverna, 

”Om eleverna får lära sig lättare ord på arabiska exempelvis väcks en nyfikenhet hos 

eleverna. Eleverna får något gemensamt med den nyanlända eleven.”(Niklas) 

 

En av respondenterna menar att verksamheten har gjort ett aktivt val att ha 

nyanlända elever i klasserna eftersom de svenskfödda eleverna kan stötta och hjälpa 

nyanlända elever, 

Jag upplever att de nyanlända eleverna ibland ser upp till de svensktalande 

eleverna, att deras kunskap är de nyanländas mål. Att få kunna samma sak som 

de kan, att få ha samma frihet och att det kan vara så lätt att ta in kunskap och 

bilda nya erfarenheter bara för att man kan ett språk! (Sara) 

Respondenten menar att genom att använda de svensktalande elevernas 

erfarenheter kan de nyanlända lättare skapa en relation med sina klasskamrater: 

 

Dessutom så är det en givande situation för eleverna, de svensktalande eleverna får 

träna på sitt samarbete och öva på att förklara. Den nyanlända eleven får både kunskap, 

gemenskap och trygghet utav detta. (Sara) 

 

Respondenten menar här att detta är varför en mångkulturell klass med kulturmöten 

är att föredra. Hon menar att både lärare och elev vinner på det i längden. 

4.2.3 Hur definierar respondenterna en mångkulturell undervisning? 

Respondenterna diskuterar frågan om de nyanlända eleverna bedöms efter samma 

kriterier. En av respondenterna nämner då att: 

Alla elever bedöms efter samma läromål, men som lärare har jag i bakhuvudet att 

eleven är nyanländ och att jag inte kan förvänta mig att eleven ska uppnå några mål i 

början. (Lena)  
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Respondenterna menar att eleverna alltid kommer i första hand. Läraren måste 

anpassa undervisningen, även om eleverna har svårt att anpassa sig. 

Den mångkulturella undervisningen gör att även jag som lärare behöver kämpa. Då kan 

elever och lärare utvecklas tillsammans. Om jag skulle undervisa rätt upp och ner 

utifrån en lärobok, strunta i att ta in praktiska verktyg eller verkligheten i 

undervisningen skulle det kännas som om jag gav upp. Dessutom uppfyller jag inte 

läroplanens krav för lustfyllt lärande och undervisningen blir inte givande för mig som 

lärare. (Niklas) 

Respondenterna diskuterar att musik från den nyanlända elevens kultur är 

inspirerande och bidrar till att ett flertal klasskamrater uppmanas till att dansa och 

ha kul till musiken. En av respondenterna berättar däremot att, ”det finns situationer 

då eleven istället börjar gråta, eller till och med tillrättavisar alla sina klasskamrater 

hur personen ska dansa till musiken”. (Sara) 

Flera av mina respondenter känner att tiden inte räcker till. Respondenterna 

upplevade att svenskfödda elever kan utveckla sina erfarenheter men att det är svårt 

att finna tid till att hitta relevant och engagerande extramaterial. Respondenterna 

menar att det var en ständig kamp när alla elever låg på olika kunskapsnivåer. En av 

respondenterna funderar: 

Om jag arbetar med hela klassen samlad i klassrummet och tar in specialpedagogen till oss 

istället för att eleven ska behöva byta klassrummet. Det kanske kunde spara mer tid, om 

eleven kunde vara med på den vanliga lektionen istället. Det går bort viktig tid för eleven 

när den ska gå fram och tillbaka till specialpedagogen som ligger rakt över skolgården. 

Däremot kan det bli rörigt i klassrummet vilket kan leda till att eleverna förlorar på det i 

koncentration. (Niklas) 

Att ha nyanlända elever i klassen kräver att läraren har extra fokus på klassens 

sammanhållning. Att undervisa i samlad klass är svårt om läraren är ensam, 

speciellt när det är grundläggande att alla elever ska inkluderas och få en 

betydelsefull utveckling genom undervisningen. En av respondenterna menar att 

somliga elever kräver mer uppmärksamhet än andra elever. Detta kan leda till att 

eleven överreagerar eller överdriver sina handlingar för att få uppmärksamhet från 

sina klasskamrater och lärare. Respondenten berättar: 
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För att bli integrerad i klassen ska inte den nyanlända eleven lära resterande klassen 

svordomar. Den nyanlända eleven ska kunna integreras och bli uppskattad för den 

individ som eleven är. Eleven ska inte uppmärksammas för att den gör något förbjudet 

eller något som betraktas som spännande. (Niklas) 

Att få de nyanlända eleverna intresserade av svenska språket är grundläggande 

menar en av respondenterna. Det gör utvecklingen och interaktionen möjlig, ”det är 

den grundläggande anledningen varför kulturmöten behöver ske.” (Sara) 

4.2.4 Hur respondenterna uppfattar att nyanlända upplever svenska 
skolan. 

En av respondenterna menar att de nyanlända får en bättre uppfattning av den 

svenska skolan genom gemenskap. ”Gemensamma intressen kan resultera i att 

eleverna motiverar varandra”. (Lena) 

En annan respondent berättar hur viktigt hen kände att det är att inleda dagen med 

trygghet. Respondenten syftade speciellt på tryggheten för nyanlända elever men 

även för svensktalande elever. Hon brukar säga godmorgon på olika språk för att öka 

samhörigheten i klassen. Respondenten berättar: 

Gemenskapen ökar i klassrummet när jag hälsar eleverna god morgon på deras 

modersmål, jag välkomnar alla etniciteter. Det bidrar även till att svensktalande elever 

får utökade språkkunskaper, och de bildar en nyfikenhet kring sina klasskamraters 

språk. (Sara) 

Respondenterna uppmärksammar att när eleverna är oense och ilskna på varandra 

vet de exakt hur de ska göra för att såra varandra. De berättar att om eleverna inte är 

överens är olikheterna väldigt tydliga. Det gäller både nyanlända elever och 

svenskfödda elever. Däremot berättar respondenterna att om eleverna är bästa 

vänner är olikheterna betydelselösa. En av respondenterna berättar att: 

Jag har upplevt att eleverna bildar grupper inom klasserna, speciellt när det gäller 

modersmålen. Grupperna kan vara fyra nyanlända elever och två svenskfödda elever 

som också vill kunna säga svordomar på ett annat språk än svenska. (Niklas) 

Respondenterna talar om att de använder sig av olika effektiva strategier för att 

nyanlända elever och svenskfödda elever naturligt ska få kontakt och förebygga 

fördomar. En av respondenterna delar med sig av sin erfarenhet: 
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 Märkbara skillnader i klassen uppstod när eleverna fick bestämda platser i 

klassrummet. En större respekt infördes. Det blev mer lättillgängligt för 

eleverna för eleverna att utveckla nya erfarenheter. (Sara) 

Problematiken när den nyanlända eleven inte känner sig delaktig går att lösa genom 

gemenskap anser en annan respondent: 

Elever som leker, umgås och samarbetar delar omedvetet med sig av sin kunskap, vilket 

leder till att fördomarna försvinner. När eleverna får möjligheten att samarbeta under 

undervisningen, öppnas möjligheterna för inspiration till olika kulturella bakgrunder. 

(Niklas) 

En av anledningarna varför eleverna bildar grupper, är för att de svenskfödda 

eleverna söker spänning och är nyfikna på de nyanlända. Att vara annorlunda kan i 

vissa fall ses som spännande. De nyanlända eleverna har andra erfarenheter och 

egenskaper än vad de svenskfödda eleverna har. Respondenterna menar att när den 

nyanlända eleven kommer ny till en klass där ingen annan elev bär slöja förutom den 

nyanlända eleven så kan situationen upplevas som utmanande. Den nyanlända 

eleven vill inte bli utpekad eller hånad för sina olikheter. Däremot menar en av 

respondenterna att detta har blivit bättre med åren: 

Eleverna kommenterade ofta tjejernas sjal för flera år sedan när skolan började 

välkomna nyanlända elever. Idag är det inte lika spännande, eleverna är 

medvetna om att det skulle vara superkänsligt om sjalen åkte av och de flesta 

elever visar stor respekt och accepterar det. Om det är en svensk och en 

nyanländ elev som bråkar så finns det elever som anmärker på både utseende, 

status och härkomst. (Lena) 

Respondenterna diskuterar vad som är rätt, eller vad som är bäst för elevens 

koncentration eller kunskap. Samtliga har funderingar över hur de ska prioritera. 

Respondenterna frågar sig själva om det är rätt att låta tio elever gå iväg till 

specialpedagog för att skapa arbetsro i klassen. Eller ska lärarna istället samla alla 

elever i ett klassrum för att samtliga elever har rättighet till samma undervisning? En 

av respondenterna påpekar att: 

Jag vill att samtliga elever ska göra allt, men vissa gånger blir inte det bra, vilket 

blir anledningen till varför eleverna får gå iväg. Det blir en extra anpassning så 
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att undervisningen kan ge resultat till både redan svenskfödda elever och 

nyanlända elever. (Sara) 

Respondenterna berättar hur de brukar ta in de nyanländas kulturer till klassrummet 

för att inspirera resterande elever i klassen. De berättar att kring högtiderna pratar 

klassen om varandras traditioner, elever med olika etnisk bakgrund tar med sig mat 

och så bakar klassen i mindre grupper tillsammans. Respondenten säger att: ”Även 

så som bilder, kläder och musik är välkommet”. (Sara) 

4.2.5 Vilket stöd har respondenterna från skolledningen och 
modersmålslärare? 

Skillnaderna som utmärker sig är att nyanlända och svenskfödda människor lever på 

olika sätt. Nyanlända människor och svenskfödda medborgare lever i samma land, 

men på olika villkor. Här måste klassläraren vara tydlig med vilka regler som är 

viktiga att följa. En respondent förtäljer en problematik som inte skolverksamheten 

kan styra över, ”Tyvärr är det problematiskt att inte kunna ha utvecklingssamtal med 

föräldrarna som varken talar svenska eller engelska då hela kommunens tolkar är 

uthyrda”. (Lena) Detta kräver en anpassning från samhället. Respondenten fortsätter 

att påpeka att, ”lärare kan underlätta integreringen för nyanlända elever när eleven 

har tillgång till en specialpedagog som kan förklara instruktioner eller 

undervisningens innehåll”. (Lena) 

Lärare känner sig ibland otillräckliga. Lärarna vill kunna hjälpa alla elever. Däremot 

är det är viktigare att ge en strukturerad, motiverande undervisning, än att ge eleven 

massvis med material, utan struktur, stöd eller vägledning.  Respondenten förklarar 

att, ”Jag har haft mycket hjälp utav parallellklassens klasslärare för att fråga om tips 

och råd. Vårt arbetslag är bra utbildade, engagerade specialpedagoger och 

speciallärare som är på uppdrag från rektorn.”. (Niklas) 

I dagens klassrum berättar respondenterna att det sällan inträffar att läraren blir 

lämnad ensam med sin klass. Det är positivt för läraren eftersom det öppnar dörrar 

för hjälp. Detta bidrar till att läraren kan utveckla lektionsinnehållet genom att 

använda sig av de extra vuxna armarna som tillkommit. Detta är förändringar som 

rektorn har infört efter förfrågningar från lärarkollegiet. 
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Många av respondenterna upplever att de kan söka stöd hos modersmålsläraren 

genom att prata med dem hur eleven mår. Modesmålläraren kan ge eleven en 

trygghet om de upplevs som rädda eller osäkra när de kommer till verksamheten. 

Respondenterna upptrycker att, ”då eleven känner sig trygg i klassen eller trygg med en 

lärare så kan eleven enklare bilda en positiv bild utav svenska skolan och dess undervisning”. 

(Niklas) 

4.2.6 Hur ser vårdnadshavare på integreringen enligt respondenterna? 

Respondenterna berättar att svårigheter och missförstånd lättare kan uppstå när det 

gäller nyanlända föräldrar. En av respondenterna talar om att rektorn fick flytta en 

elev för att kontakten med föräldern blev för obehaglig. En respondent förklarar att 

föräldrarna gärna vill kontrollera sina barn, även under skoltid. Han påpekade att de 

nyanlända elevernas föräldrar var väldigt noga med att kontrollera undervisningens 

upplägg. Respondenten menar då: 

Föräldrarna kan inte kontrollera allt eleven gör i skolan, en del föräldrar är väldigt 

insatta och ringer flera gånger i veckan och frågar hur det går för eleven medan andra 

knappt kommer på eller hör av sig när det är utvecklingssamtal. (Niklas) 

Det finns svårigheter som kan dyka upp på vägen menar respondenterna, alltifrån 

kontakt med vårdnadshavare, samtal om respekt, varför man ska slänga frukt i den 

bruna påsen eller varför samtliga elever ska vara försiktiga med skolans material. 

Lärarna menar att Sveriges skolsystem är annorlunda utformat än vad eleven tidigare 

upplevt. Förståelsen att komma i tid på morgonen till skolan är svårare för somliga 

nyanlända och deras vårdnadshavare, enligt respondenterna. Genom den situationen 

understryker respondenterna vikten av att barn i unga åldrar bör ha regler och 

rutiner att rätta sig efter. Det resulterar i trygghet: ”Sverige har mycket regler, tider 

och rutiner, vilket de nyanlända eleverna uppskattar och känner sig trygga med.”. 

(Lena) Nyanlända vårdnadshavare har ibland en annan syn på skolverksamheten och 

elevens utbildning än vad läraren har, menar respondenterna. 

En annan respondent berättar att han önskar att se mer nyanlända elever på fritids 

eftersom det är ett ypperligt bra tillfälle att få hjälp med läxan, knyta band med både 

klasskamrater och lärare. Respondenten förklarar: 

Det inträffar allt för sällan att nyanlända elever går kvar på fritids eller följer med en 

svenskfödd elev hem för att umgås efter skoltid.  Det kan till och med inträffa att 
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föräldrarna kommit mitt i en lektion för att hämta sitt barn, vilket inte är tillåtet. 

(Niklas) 

Respondenterna menar att Sverige har ett skolsystem som de nyanlända inte är vana 

vid. Däremot betyder inte det att samarbete är något som är omöjligt. En respondent 

förklarar sin upplevelse med de nyanlända vårdnadshavarna: 

De samarbeten jag haft med nyanlända föräldrar är att familjerna inte direkt har önskat 

att eleven ska umgås med andra elever på skolan.  Jag hör sällan att eleven har umgåtts 

med några i klassen efter skoltid. (Agneta) 

En annan respondent menar att samarbete med nyanlända föräldrar inte alls bara 

behöver upplevas som ett svårt samarbete. Hon menar att det finns nyanlända 

familjer som är väldigt tacksamma att de får söka skydd i Sverige och samtidigt ta del 

av det svenska samhället och vår skolverksamhet. Respondenten berättar att: 

Mina klassföräldrar jag har haft under mina lärarår har ansett att eleven ska lära sig 

svenska och integrera och leka med de andra elever. Många av mina elever har haft fina 

utbyten av varandra, speciellt när klasen lärt sig om varandras kulturer och religioner 

kring högtiderna. Eleverna har då fått berätta historier och klassen har bakat 

tillsammans. (Sara) 

En annan respondent har upplevt en tuffare händelse när en nyanländ elev skulle 

integreras till den svenska skolans verksamhet, hon förtäljer att, 

Det är mer än en gång som elever fått för hög frånvaro då föräldrar har hämtat eleven 

från skolgården utan att anmäla det till an ansvarig lärare. Det har även hänt att 

föräldern inte sjukanmält sitt barn på morgonen, glömt matsäck, gympakläder eller 

skickat med eleven en mobiltelefon som är strängt förbjudet på skolan. (Lena) 

Detta försvårar den pågående integreringen, eleverna behöver föräldrarnas stöd i 

detta. Om föräldern inte visar eleven att skolan är viktig och att det är grundläggande 

att följa regler och att passa tider så kommer inte eleven ta skolan seriöst. Lärare vill 

inte uppleva att elever inte uppskattar skolverksamheten menar respondenterna, 

lärarna finns där som stöd för eleverna. 
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5 Resultatanalys 

I resultatanalysen tolkas resultatet utifrån det teoretiska perspektivet, 

bakgrundslitteraturen och respondenternas intervjusvar. Forskningsresultatet 

relateras till bland andra Skowronskis (2013) avhandling. 

5.1 Vilka är fördelarna och nackdelarna med att genomföra 
inkluderingen i en ordinarie klass? 

Som Dewey (1975) uttrycker sig utvecklas eleverna som bäst när de får samspela med 

resterande elever i en social miljö. Det pragmatiska perspektivet har stor betydelse 

när nyanlända elever blir inkluderade i klassen. När en nyanländ elev möter sina 

klasskamrater är det viktigt att eleven får samarbeta, försöka konversera och lära 

tillsammans med de svensktalande eleverna, uttryckte mina respondenter. Detta är 

grunden till det pragmatiska perspektivet, learning by doing.  

Som Skowronski (2013) analyserar i sitt forskningsresultat främjar det givetvis de 

nyanlända elevernas undervisning och utveckling om eleven lär sig att behärska det 

svenska språket. Utifrån mina respondenter har jag kommit till insikt att nyanlända 

elever lär sig mer effektivt hur de ska uppträda i ett klassrum, i matsalen, på utflykten 

samt ute på rasten tillsammans med sina klasskamrater genom att intrigera med 

samtliga elever. Ett tydligt resultat utifrån intervjuerna är att språket bidrar till 

förmågan att kunna kommunicera med varandra.  

Respondenten yttrade att: 

 Lärare kan underlätta integreringen för nyanlända elever när eleven har tillgång till en 

specialpedagog som kan förklara instruktioner eller undervisningens innehåll. (Sara)  

Respondenterna diskuterar hur den nyanlända eleven lättare ska uppleva att hen är 

bekväm och trygg med att inte bara tala sitt modersmål. För att lösa den situationen 

på bästa sätt ordnar respondenterna bestämda platser i klassrummet eller 

gruppindelningar där eleven naturligt får blanda sig med olika elever från klassen. 

Eleven bjuds då in till en social arbetsmiljö och kan enklare ta del av resterande 

klasskamraters erfarenheter. Respondenterna uppmärksammar hur nyanlända elever 

ibland missbrukar sitt språk, stör under lektioner eller bråkar på raster för att få 

klasskamraternas respekt eller uppmärksamhet. De menar att om eleven uppträder 
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oroligt, verkar nedstämd eller aggressiv så måste eleven ha tillgång till en lärare som 

eleven känner trygghet till.  

Respondenterna delar sina tankar kring elevernas likheter under intervjuerna, saker 

såsom fritidsintressen, musik och sport skapar gemenskap. ”Gemensamma intressen 

kan resultera i att eleverna motiverar varandra”. (Lena) Respondenterna tycker att 

det känns svårt att förklara för svenskfödda elever frågar, varför nyanlända eleverna 

lever annorlunda, när alla lever i Sverige. Respondenten berättar att, ”elever som 

leker, umgås och samarbetar delar omedvetet med sig av sin kunskap, vilket leder till 

att fördomarna försvinner”. (Niklas) Respondenterna menar därför att de föredrar 

när svenskfödda elever samarbetar, stöttar och hjälper de nyanlända 

klasskamraterna. 

5.2 Gemenskap, moral och kulturmöten 

Respondenter beskriver hur språksituationen minskar känslan för utanförskap 

allteftersom eleven utvecklar sin kunskap för det svenska språket. En av 

respondenterna påpekar att, ”det är den grundläggande anledningen varför 

kulturmöten behöver ske”. (Sara) Respondenterna berättar att, ”när eleverna fick 

möjligheten att samarbeta under undervisningen, öppnades möjligheter för 

inspiration till olika kulturella bakgrunder”. (Niklas) Ett problem som 

respondenterna diskuterar kring är att en del nyanlända familjer inte respekterar hur 

skolverksamheten fungerar i Sverige. Respondenterna menar att det kan ske en 

missuppfattning då den nyanlända eleven blir tvungen att anpassa eller förändra sig 

så att hen passar in utefter Sveriges norm, kultur eller samhälle. Respondenterna 

anser att alla lärare och elever måste respektera och acceptera den nyanländas 

tillstånd och förmåga till att ta in kunskap. Läraren måste visa eleven respekt menar 

respondenterna. Eleven måste få känna att läraren visar respekt, empati och 

engagemang till elevens kultur. Lärarna kan inte integrera eleven till en verksamhet 

som avskräcker eller får eleven att känna sig utanför, påpekar respondenterna. 

5.3 Vilket förhållningssätt kan underlätta integrationen för 
nyanlända elever? 

Respondenterna påpekar att, om läraren ska underlätta för den nyanlända elevens 

integration och lyfta fram elevens bakgrund ska lyftas på ett sätt så att samtliga 

klasskamrater accepterar att alla individer är annorlunda. Den nyanländas 
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klasskamrater ska acceptera eleven som den är, trots olikt utseende, språk eller 

etnicitet. Respondenterna uppmärksammar att de inte ser någon anledning med att 

utesluta den nyanlända eleven från klassrummet, det kan indirekt få eleven att känna 

att den inte är bra nog för att klara av den allmänna undervisningen. Respondenterna 

menar att om lärarna inte bemöter eleverna med respekt kommer inte eleven visa 

läraren någon respekt i utbyte. Det innebär att läraren genom elevens kunskap och 

erfarenhet, ska involvera eleven i undervisningen. Respondenterna understryker 

vikten i hur givande undervisningen blir om läraren formar den genom sång, dans, 

teater och film. Undervisningen uppfyller då kriterierna för ett lustfyllt lärande. 

Respondenterna berättade att alla informationsblad nuförtiden skickas ut via mail, 

med eleven hem, att det finns tillgängligt på V-klass och sätts upp på skolan. Dessa 

brev är formade på fyra olika språk, svenska, engelska, persiska och arabiska som är 

de dominerande språken på skolan. Detta bidrar till att vårdnadshavare har möjlighet 

att ta del av information kring vad sitt barn gör i skolan. Anledningen till varför 

skolverksamheten lägger ner det engagemanget på att vårdnadshavare veckovis ha 

tillgång till vad eleven lär sig under skoltid, är för att vårdnadshavare ska motivera 

eleven till att vilja lära sig mera. Det bidrar till att eleven inte blir ensam i sitt lärande. 

6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka respondenternas förhållningssätt till 

nyanlända samt hur de utformar sina lektioner så att undervisningen främjar alla 

elever oavsett etnisk bakgrund. Inför min framtid som lärare låg det i mitt intresse 

att veta vad en mångkulturell undervisning innebär. Denna del av studien är en 

redogörelse för den information som bearbetats från intervjuerna och forskningen. 

För att tolka den här studien är slutsatserna grundade på Skowronskis (2013) 

forskningsresultat. Den valda databearbetningsmetoden och datainsamlingen 

kommer även diskuteras. 

6.1 Metoddiskussion 

 Alla intervjuer och transkriberingar av data genomfördes objektivt. Egna värderingar 

och tankar har inte påverkat resultatet från respondenterna. Bryman (2011) 

understryker syftet med ett målstyrt urval av respondenter. Flera intervjuare anses 

kunna framkalla en osäkerhet eller ett underläge hos respondenterna. Eftersom de 
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fyra respondenterna var väl utvalda uppstod det varken underläge eller osäkert. 

Intervjuerna spelades in efter att respondenternas givit sitt godkännande till det. 

Ljudupptagningen resulterade i att jag kunde vara aktiv i diskussionen med 

anledning för att jag inte behövde anteckna respondenternas svar. Detta medförde en 

mer avslappnad intervju. Ljudupptagningen har flera positiva funktioner. I efterhand 

kunde jag uppmärksamma hur respondenterna tvekade eller upprepade frågan för att 

få tid att tänka igen. Till studiens fördel var intervjuerna semistrukturerade. Detta 

gav det möjlighet till mer utförliga svar samt en djupare förståelse för hur 

respondenterna personligen upplevde integreringen för nyanlända elever. Fler 

spontana frågor kunde även ställas utöver intervjufrågorna. Det resulterade i ett 

mervärde och en ökad bredd för studiens forskningsfrågor och slutdiskussion. 

(Bryman 2011) 

6.2  Resultatdiskussion 

Respondenterna upplever att det ibland varken finns tid, engagemang eller resurser 

för att integrera en nyanländ elev ordentligt. Respondenterna menar att deras armar 

inte räcker till, de hinner inte hjälpa alla elever. Under intervjuerna uttrycks det att 

det krävs ett större engagemang för att motivera de nyanlända. Skowronski (2013) 

menar att förmågan att våga och motivation ofta går hand i hand. Det förbättrar även 

elevens självförtroende, vilket främjar möjligheterna för lärande. Genom denna insikt 

har förståelsen ökat om att integreringen främjas om nyanlända elever har tillgång 

till en specialpedagog. Specialpedagogen kan i sin tur tydliggöra undervisningen för 

den nyanlända eleven. Om läraren har svårt att inspirera eleverna till att interagera 

eller utveckla det svenska språket kan läraren be modersmålsläraren om hjälp. 

Respondenterna menar, som Skowronski (2013) påstår i sitt forskningsresultat, att 

elevens kunskaper inte kommer uppfylla lärandemålen genom en undervisning där 

läraren inte mäktar med situationen. Om läraren är i behov borde hen be ledningen 

om att få gå kurser kring hur lärare ska hantera en nyanländ elev eller begära extra 

resurser till undervisningen. Det väsentliga är att läraren involverar eleven i 

undervisningen genom trygghet, engagemang och motivation. 

I Skowronski (2013) forskningsresultat understryks det att en nyanländ elevs 

situation kan försvåra lärandet vid undervisningen. För att besvara uppsatsens 

forskningsfrågor angående hur läraren kan främja integrationen, kan det sägas att 
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det ligger i lärarens egna intresse. Respondenterna anser att läraren själv avgör hur 

pass engagerad hen vill vara kring den nyanlända elevens välmående. Svårigheter kan 

uppstå då även svensktalande elever kan göra motstånd emot de nyanlända. De 

svensktalande eleverna kan uppleva att nyanlända tar deras studietid eller lärare 

ifrån dem. Samtidigt behöver de nyanlända extra mycket stöd och uppmärksamhet 

för att känna sig respekterade, sedda och uppskattade. Skowronski (2013) framhåller 

i sitt forskningsresultat att det är svårt för den nyanlända eleven att hitta en trygg 

plats. 

Skowronski (2013) diskuterar hur läraren ska vägleda och lära eleverna så att de ska 

kunna reflektera över sitt uppträdande i samhället. Ett utav mina resultat grundar sig 

i att lärare ständigt måste reflektera över sina sociala handlingar när de undervisar 

eller rör sig bland eleverna, exempelvis under rasterna. Jag ser även att läraren bör 

uppmana eleven till ett uppförande som är respektabelt och bidrar till en samverkan 

med goda värderingar mellan elev och elev, eller elev och lärare. Lärarnas mål med 

den sociala integrationen är att skapa en förståelse för klasskamraterna.  Eleverna i 

de skilda klasserna lever olika och samtliga elever ska lära sig respekterar varandra. 

Grunden till förståelse är språket. När alla inte talar samma språk försvåras 

samspelet mellan klasskamraterna. Skowronski (2013) påpekar i sin avhandling att 

när en nyanländ elev har möjligheten att kommunicera eller bli förstådd av sina 

klasskamrater leder det automatiskt till en förbättrad relation mellan 

klasskamraterna. Nackdelen med språket är att det kan användas på fel sätt, eleverna 

kan söka en bekräftelse i att lära svensktalande elever svordomar från sitt 

modersmål. Skowronski (2013) anser att språket, som annars kan inspirera elever 

och väcka nyfikenhet för andra kulturer kan resultera att svensktalande elever 

uppfattar att nyanlända använder sitt modersmål för att svära. 

Respondenterna resonerade på liknande sätt: 

 Utanförskapet minskade då kunskapen för det svenska språket ökar. Det blir 

omedelbart lättare att tolka kamraternas tankar eller försök till interaktion. (Sara) 

 Ett tydligt resultat från min forskningsstudie är att den nyanlända eleven inte kan 

begränsa sin umgängeskrets till endast andra nyanlända elever som talar annat 

modersmål än svenska. Elever som talar samma språk föredrar självklart att arbeta 

med varandra, men eleven måste socialisera med samtliga elever i klassen. Om den 

nyanlända eleven lär sig det svenska språket blir integreringen lättare för eleven. 
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Grundat på Skowronski (2013) avhandling och hennes resonemang kring att eleven 

behöver känna en tro till sig själv försöker jag besvara mina forskningsfrågor.  

Lärarens undervisning kan bidra till en positiv integration för nyanlända elever 

genom engagemang. Mina respondenter menar att eleverna måste vilja samarbeta. 

Ett mångkulturellt klassrum kan resultera i att läraren får en bredare grund att stå 

på, men vägen dit blir lång om eleverna inte kan samarbeta. Vidare menar jag att, för 

att kunna skapa en interkulturell undervisning för en nyanländ elev måste eleverna 

känna ett ansvar och vara involverade i sin undervisning. För att uppnå det behöver 

läraren försöka lära känna eleven. Respondenterna menar att läraren kan, ”rådfråga 

föräldern eller hemspråksläraren om hur eleven föredrar att arbeta, men i första hand 

alltid prata med eleven personligen!”. (Lena) 

Skolverksamheten kan erbjuda eleven en möjlighet att utveckla potentialen, att lita 

till sin egna kunskapsförmåga. Skowronski (2013) uttrycker i sin forskning att 

nyanlända elever måste få känna att de kan ta till sig kunskapen läraren undervisar. 

Respondenterna vidhåller att det är lika viktigt att kunna sänka kunskapsnivån för att 

sedan kunna lyfta sin elev, som det är att ha anpassat extramaterial färdigt. 

Skowronskis (2013) forskningsresultat beskriver även att det är grundläggande att 

nyanlända elever får vistas tillsammans med andra nyanlända för att uppleva 

trygghet och tillhörighet. 

Den här studiens resultat överensstämmer med Skowronskis (2013) 

forskningsresultat, vilket är att lärarna måste ha förståelse och basförkunskap kring 

olika kulturer. Läraren finns där för att vägleda eleven till att bli engagerad. När 

läraren praktiskt tar in en annan kultur eller religion till klassrummet genom 

praktiskt övningar öppnas dörrarna till en varierad undervisning. Eleverna övar då på 

delaktighet, trygghet och acceptans. Respondenterna tydliggjorde hur delaktigheten i 

undervisningen fungerade mer effektivt när eleverna kände sig uppmärksammade. 

Respondenterna yttrade sig även om att: 

 Respekten för varandra ökar i samband med att klasskamraterna blir mer insatta och 

medvetna om den nyanlända elevens erfarenheter och kunskaper. (Niklas)  

Respondenterna förklarade tydligt vilka positiva resultat som uppstod genom olika 

praktiska undervisningsmetoder.  Jag ser därför att integreringen främjas när läraren 

låter eleven visa en sång, dans eller berätta om någon tradition som eleven har i sin 
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kultur. Skowronski (2013) påpekar i sitt forskningsresultat att samtliga elever ta 

lärdom av den nyanlända eleven. Möjligheten att ge elever en rättvis bild av 

skolverksamheten växer med hjälp av motiverande verktyg och engagemang. 

(Skowronski 2013) 

Svenska skolan kan upplevas som en helt ny värld för den nyanlända eleven. När 

läraren visar hur roligt det är att samspela med sina klasskamrater och förstå 

varandra underlättas den mångkulturella undervisningen. Resultatet pekar på att det 

finns inget negativt kring att eleverna lär varandra om sina kulturer eller sitt språk. 

Eleverna upplever vardagen på olika sätt. Problematiken i denna situationen kan bli 

att den nyanlända eleven känner sig utanför eller diskriminerad av sina 

klasskamrater. För att undvika förvirring för den nyanlända eleven måste läraren 

arbeta med klassen som en grupp och lära samtliga elever hur man behandlar 

varandra. Respondenterna säger att de inte behöver påvisa skillnaderna mellan 

eleverna, utan istället ska framhäva elevernas likheter. Läraren kan främja 

integrationen genom att svara, ”vi är alla olika” om någon elev undrar varför alla 

klasskamrater inte är enhetliga. Elever som umgås och samarbetar delar omedvetet 

med sig av sin kunskap och främjar integrationen. Elevernas gemenskap bidrar till att 

fördomarna försvinner. Anledningen till varför flera skolor medvetet har valt att 

placera de nyanlända eleverna i en ordinarie klass är för att lärarna vill uppmana 

svenskfödda elever att samarbeta, stötta och hjälpa de nyanlända klasskamraterna. 

Respondenterna berättade att när läraren öppnar dörrarna mellan de olika 

kulturerna förebygger lärarna att det uppstår grupperingar inom klassen. Enligt 

barnkonventionen (2009) ska den svenska skolan behandla alla elever likvärdigt. 

Utifrån Skowronskis (2013) forskning kan jag anse att elever som är nyanlända 

varken ska ha en mer komplicerad eller enklare undervisning än de svensktalande 

eleverna. Samtliga elever ska respekteras av lärare och ingen ska diskrimineras för 

sitt ursprung, sitt språk, utseende eller kunskapsförmåga. Om detta sker är det 

lärarens skyldighet att lösa situationen. Beroende på situationen måste läraren visa 

att konflikter inte kan lösas genom att diskriminera eller trakassera en kamrat.  

 

Om eleverna ska kunna känna sig bekväma i sig själva och i skolans miljö måste 

lärarna tillsammans med eleverna skapa en främjande integrering som i sin tur 

bidrar till en utvecklande undervisning. Skowronski (2013) påpekar att den 

nyanlända eleven kan utsättas för ett dubbelt förtryck, från både inom sig själv och 
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från omgivningen. Att inte bli förstådd kan upplevas som frustrerande för eleven. 

Respondenterna instämde med Skowronskis (2013) åsikter, att eleven aldrig ska 

känna sig osäker över vem hon ska vända sig till. Den första tiden är turbulent för 

nyanlända. Respondenterna berättar att om lärarna ska förändra samhället från ett 

monokulturellt samhälle till ett mångkulturellt samhälle måste lärare våga testa nya 

undervisningssätt till exempel genom, learning by doing. (Dewey 1975) 

Respondenterna anser att en elev som har föräldrar som ser skolan som betydelsefull 

och motiverar sitt barn, går till skolan med en positiv inställning. Medan de föräldrar 

som inte bemöter sitt barn med den motiverande inställningen kring elevens 

utbildning, inte bildar den uppfattningen om skolan självmant. Vilket är en 

betydande koppling. Om föräldern inte är insatt i elevens skolgång kan eleven tolka 

förälderns beteende som att skolan inte är en prioritering och därför inte viktig. 

Eleven måste känna att den har stöd ifrån både hemmet och skolverksamheten när 

det gäller utbildningen. Lärarna måste därför hålla en bra kontakt med föräldrarna 

under integreringstiden för att försäkra elevens trygghet. Informationsblad på olika 

språk ett utmärkt sätt att komma i kontakt med vårdnadshavarna på enligt 

respondenterna.  

Skowronski (2013) diskuterar fördelar och nackdelar som kan uppstå under 

integrationen av nyanlända elever. Med hänsyn till de svårigheter som kan uppstå 

kring integrationen anser jag att läraren måste frambringa en mångkulturell 

undervisning som inkluderar alla elever genom styrda aktiviteter och regler som 

tydliggör elevernas bild av lärarens förväntningar. Respondenterna menar att 

tydlighet och struktur är mycket angeläget för att den nyanlända eleven ska uppleva 

engagemang och trygghet från läraren. Detta påvisades genom att en av 

respondenterna anmärkte att klassen saknade nedskriva trivselregler som resulterar i 

att eleverna, varken nyanlända eller svenskfödda elever, var överens eller medvetna 

om vad som egentligen gällde i klassrummet eller på rasten. 

6.1 Slutsatser 

Det är nödvändigtvis inte bara är läraren som kan inverka negativt på integreringen. 

Även vårdnadshavarna inverkar på elevens integrering. Min slutsats är att eleven får 

en mer effektiv och trygg integrering när vårdnadshavarna agerade delaktiga i elevens 

utbildning. Vårdnadshavarna kan påverka och motivera eleven till att lära sig det 

svenska språket. 
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Jag kan se samband mellan mina respondenter och Skowronskis (2013) synsätt, om 

hur svårt det är att ge alla elever en rättvis undervisning. Ett resultat är att lärare 

behöver få stöd av utbildade pedagoger och själv få möjligheten att utbildas för att 

kunna hantera en främjande mångkulturell undervisning. Detta resulterar 

förhoppningsvis i att undervisningen blir mer rättvis för de nyanlända eleverna. 

Ansvariga lärare ska inte behöva känna sig ensamma gällande nyanlända elevers 

undervisning. En ensam lärare i en ny situation kan känna sig osäker, vilket inte leder 

till en främjande undervisningssituation. Jag har utifrån Skowronski (2013) 

forskningsresultat dragit slutsatsen att förutom språket så behövs det engagemang, 

samarbete och struktur för att uppnå en lärorik, positiv integration. I situationer då 

den nyanlända eleven upplever sig själv som annorlunda bör läraren använda sig av 

samarbetsövningar för att eleverna ska skapa en förståelse för sina klasskamrater. 

Skowronski (2013) menar att begreppet mångkultur är kopplat till etnicitet, kultur 

och gemenskap vilket stärker samarbetet mellan eleverna. Ett stärkt samarbete bidrar 

till en främjande integration.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

Jag hade velat göra ett arbete, som en fortsatt undersökning där jag koncentrerar mig 

mer på lärarstudenternas utbildning när det gäller mångkulturell undervisning. Jag 

ser det som ett intressant fortsatt forskningsarbete där jag för en hypotes om att 

lärarstudenter behöver en bredare kunskapsgrund kring den mångkulturella 

skolverksamheten innan de går ut i arbetslivet. Utifrån intervjuer med lärare och 

studenter önskar jag undersöka om någon av parterna håller med om att 

utbildningen skulle behöva en förändring. Denna förändring ska då motivera vad som 

behöver förändras och tillföras till programmet. Kunskapen lärarstudenterna går 

miste om är den kunskapen som kommer behövas för att klara av hanteringen av 

Sveriges nutida och framtida, mångkulturella skolverksamhet. 

Jag ser gärna att möjligheten finns, där jag kan intervjua fler lärare, elever i grupp 

och enskilt på olika mångkulturella skolor. Intervjuerna har stor möjlighet att 

utvecklas då ämnet är brett. Anledningen till att jag vill intervjua elever är för att jag 

vill höra deras personliga åsikt kring hur svenskfödda elever upplever och bemöter 

sina nyanlända klasskamrater. Jag har inspirerats av Deniz och Perdikaris (1990) 
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som har författat, ”Ett liv mellan två världar, en studie om hur assyriska ungdomar 

som andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin 

livssituation”. Med deras litteratur som inspirationskälla vill jag ställa eleverna 

frågan, ”Vem är du? ”, Och ”hur kan eleven hitta sin plats i samhället?”. Jag vill även 

utforma intervjufrågor utan att uppmärksamma några tydliga skillnader mellan 

eleverna. Metodiskt kan jag då undersöka hur de svenskfödda eleverna ser på det 

språket nyanlända elever talar. Även undersöka om extraanpassningarna under 

lektionstid är rätt fördelade eller om de nyanlända eleverna respekterar det svenska 

samhället. Jag vill med andra ord inspektera om eleven känner sig välkomnad i 

samhället och om läraren uppträder engagerad i elevens integrering. Det skulle 

medföra en helt ny synvinkel med viktig information att relatera till i framtida 

forskning. 
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BILAGOR. 

Bilaga 1. 

Missivbrev 

Personligt brev till lärare. 

Hej! Jag heter Marie Källinger och jag är lärarstudent och jag skriver min B-uppsats 

där jag bedriver ett forskningsarbete kring integrering av nyanlända elever. Mitt syfte 

med min forskningsstudie är att fördjupa kunskaperna för vilket sätt dagens lärare 

anser att Sveriges mångkulturella skolkultur kan utveckla samhället. Jag ställer mig 

därför frågan, ”hur kan lärarna arbeta för att främja integreringen hos nyanlända 

elever?”. Mina två forskningsfrågor till denna studie är följande, 

1. Hur bedömer lärarna att deras undervisning kan bidra till en integration för 

nyanlända elever? 

2.  Vilka faktorer anser lärare främjar integrationen? 

3.  Vilka hinder ser lärare mot interaktionen? 

Jag skulle uppskatta om ni lärare skulle ville hjälpa mig att besvara viktiga 

frågeställningar angående mångkultur, etnicitet och undervisning. Jag har formulerat 

17 stycken intervjufrågor som jag bifogar i detta formulär baserade utifrån mina 

forskningsfrågor som är helt frivilliga för er att besvara. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 

ut på databasen DiVA. Jag ska använda dessa frågesvar i syfte för min B uppsats som 

vidrör dessa punkter angående kultur, trygghet, integrering, diskriminering och 

gemenskap. 

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Marie Källinger. 
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Intervjufrågor till lärare. 

1. Hur tar ni emot en nyanländ elev i den ordinarie klassen? 

2. Hur ser du på att de redan svenskfödda eleverna kan hjälpa de nyanlända eleverna 

under olika undervisningssituationer som sker i skolan? 

3. Bedöms de nyanlända eleverna efter samma kriterier som de befintliga eleverna? 

4. Hur vill du som lärare att de nyanlända eleverna i din klass ska känna sig? 

5. Hur upplever du att de nyanlända eleverna trivs i sin skolmiljö? 

6. Har de nyanlända eleverna modersmålpersonal som kan vara till stöd? 

7. Vilka fördelar ser du med ett mångkulturellt klassrum? 

8. Vilka svårigheter ser du med ett mångkulturellt klassrum? 

9. Hur har du möjlighet att få stöd från skolledningen angående mångkulturella 

svårigheter eller frågor? 

10. Vad innebär mångkultur för dig som person? 

11. Hur arbetar du med mångkultur i undervisningen? 

12. Hur låter ni eleverna ta del av sina kamraters kulturer för en ökad förståelse till 

varandra? 

13. Hur tror du föräldrar ser på att eleverna samarbetar och delar med sig av sina 

kunskaper? 

14. Behöver lärarna förändra sitt sätt att bemöta nyanlända elever i skolan? 

 

 

 


