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ABSTRAKT  

Syftet med det här examensarbetet är att få en inblick i hur rektorer i olika 

skolorganisationer arbetar och ser på integrering av nyanlända elever med utländskt 

ursprung. Valet av informanter bestämdes av anledningen att rektorerna har det högsta 

ansvaret för sin organisation. 

Studien utfördes i två kommuner i södra Sverige. Sammanlagt intervjuades åtta rektorer, 

som är ansvariga för organisationer där det bedrivs skolverksamhet för 6-15 åringar.  

Resultatet visar att synen på integration övervägande är att eleven i fråga ska tillhöra en 

gemenskap, grupp. För att eleverna ska få en bra integrering krävs det att det finns 

kunskap och förståelse kring deras bakgrunder. De rektorer som blev intervjuade anser 

att de har högsta ansvaret och ska därför se till att det sker en bra integrering av 

nyanlända elever med utländskt ursprung. 

 

Nyckelord: Integration, mångfald, nyanlända, rektorer och SVA-lärare.  
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1 INTRODUKTION 

Integrering är ett koncept som kan vara svårt att definiera. Det kan tolkas och 

uppfattas olika. Integrering kan finnas på olika ställen och sammanhang. Det som 

kan göra att integrering är svårt att definiera kan bero på att det finns olika attityder 

eller uppfattningar som spelar in. 

En plats där integrering diskuteras flitigt nuförtiden är skolan. Integrering kan handla 

om olika saker. Det kan innebära en integrering av elever med olika handikapp eller 

en integrering av elever med speciella behov. Men det som kommer att lyftas fram i 

det här arbetet är en integrering av nyanlända elever med utländskt ursprung.    

En definition av nyanlända elever är att det används om barn eller ungdomar som 

kommer till Sverige under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan. Eleverna har inte svenska som modersmål och kan oftast inte 

prata eller förstå svenska språket. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika 

förhållanden. Många av eleverna har permanent uppehållstillstånd och en del är 

asylsökande. Eleverna kan ha kommit med sina föräldrar men vissa elever har 

kommit hit själva. Vissa har vistats i Sverige under en längre tid och vissa en kortare 

tid. Eleverna har olika saker med sig som till exempel föräldrar som flyttat på grund 

av arbete, flyktingar, lite/mycket skolgång, krigsskador, trauma, med mera. Det som 

eleverna dock har gemensamt är att de har brutit upp från det kontext de tidigare levt 

under (Skolverket, 2008). 

Vi har sett att integrering av nyanlända elever med utländskt ursprung sker på olika 

vis, det tror vi beror på olika anledningar. De faktorer som vi anser kan vara vanliga 

vid integreringsfrågan är brist på kunskap eller tid, och även att integreringsfrågan 

inte anses som viktigt då det inte börjar så många elever med utländskt ursprung i 

skolorganisationen.  

För att skolan lättare ska kunna arbeta med integrering har Skolverket utfärdat 

riktlinjer. Dessa riktlinjer kan man hitta i Läroplanen från 2011, Lgr 11. 

Styrdokumentet (Lgr11), är det som pedagoger och skolorganisationen ska förhålla 

sig till. Läroplanens värdegrund påpekar att en medvetenhet om sina egna 

värderingar och villkor samt även en delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger 

en trygg identitet. Skolan är en social och kulturell mötesplats och institution som har 

ansvar och möjlighet att stärka förmågan, följaktligen de egna och gemensamma 

värderingar hos alla som arbetar där (Lgr11, 2011).   

Läroplanen kan även uppfattas på olika vis och kan leda till att det som står om 

integrering kan tolkas på olika sätt. Även om det inte är medvetet kan det finnas 

olika attityder eller normer som kan avspegla sig i de olika uppfattningarna.  

Vår undersökning kommer att utgå från ett rektorsperspektiv, där rektorerna 

representerar skolorganisationen. Vi kommer titta på skolan som en helhet eftersom 

rektorer, lärare och SVA-lärare arbetar som ett team. SVA-lärare (Svenska som 

andra språk) är de som arbetar med elever som läser svenska som andra språk. De 

här lärarna är mer fördjupade i det svenska ämnet och har mer erfarenheter och 

kunskaper omkring ämnet. 
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Då integrering av nyanlända elever med utländskt ursprung sker på olika vis, tycker 

vi att det ska bli intressant att se hur olika skolorganisationer arbetar med det och 

även hur organisationen kan påverkas.  
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2 BAKGRUND 

I det här kapitlet presenteras olika källor, som omfattar litteratur, artiklar, 

avhandlingar och elektroniska källor.  Bakgrunden börjar med en 

definitionsförklaring av teoretiska begrepp som finns med i arbetet. Begreppen är 

integration, desintegration, segregation, interkulturell lärmiljö och kulturell 

mångfald.  

Utifrån olika akademiska källor kommer grunden kartläggas för undersökningen. 

Bakgrunden kommer att ta upp mångfaldens skola, kopplat till det sociokulturella 

perspektivet. Bakgrund kommer sedan kopplas till resultatet som baseras på 

intervjuer med rektorer.  

 

2.1 Definition av teoretiska begrepp 

Integration 

Integration kan beskrivas genom att det sker en förening mellan olika enheter genom 

en process. Det blir en slags sammansmältning mellan olika enheter. 

(Nationalencyklopedin, 2009)  

En integration kan även beskrivas att minoriteter inkluderas i en majoritet. Där 

majoriteten blir anpassad efter många olika minoriteter (Gustafson, 2004).    

 

Desintegration 

Desintegration innebär att om det finns brist på normer eller ledarskap inom en 

socialgrupp kan det leda till att det blir ett missförstånd/bråk som splittrar gruppen 

(Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Segregation  

Definitionen av segregation är att det kan bli en uppdelning av samhället. Speciellt i 

vissa olika befolkningsgrupper, särskilt efter etnicitet (Snille och smak, Svensk 

ordbok, 2009). 

 

Interkulturell lärmiljö 

Definitionen av ordet interkulturell är mångfald. En definition av interkulturell 

lärmiljö innebär att det är en mångfaldspedagogik som är grundad i och utvecklad 

genom att inom utbildning uppmärksamma och betona olikheter och skillnader 

(Lahdenperä, 2004). 
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Kulturell mångfald 

Ordet mångfald är ett ord som blir mer och mer använt i vår vardag, enligt många 

blir ordet därför mer svårdefinierat. Från början användes begreppet mångfald bara i 

området som rörde invandrare. Själva ordet mångfalds synonymer kan vara 

myckenhet, mängd eller pluralism med flera. Det som kulturell mångfald kan 

definieras lättast med är att det är olika etniciteter med olika bakgrunder som 

tillsammans frambringar en grupp/samhälle. I denna grupp sker ett samarbete och 

lärdom mellan olika kulturer (Falsafi, 2005).  

 

2.2 Mångfaldens framväxt i skolan  

Grøver Aukrust och Rydland (2009) menar att elever i norra Europa numera växer 

upp i olika etniska sammanhang. Dagligen sker det en interaktion mellan olika 

kulturella bakgrunder. Etnicitet är något som elever är medvetna om, men en 

förståelse för andras kulturer kan vara svår att uppnå. Författarna anser att 

mångfaldens skola borde ses som en tillgång, där alla lär sig av varandra (a.a.).   

Hult och Olofsson (2011) anser att den svenska skolan har blivit en kulturell 

mångfald, det efter arbetskrafts- och flyktinginvandring från 1960-talet och framåt. 

Skolors förmåga att möta olika vanor, sedvänjor, och skilda språk har varierat och 

varierar fortfarande i och emellan skolor. Skolan har idag ett större krav på sig att 

bemöta kulturell mångfald på ett framgångsrikt sätt. Utvecklingen i skolan sker idag 

snabbt och omfattande. Det kommer nya uppdrag och nya uppgifter som Hult och 

Olofsson anser, gör att skolan måste förändra sitt synsätt och sina värderingar.  

Hult och Olofsson (2011) menar att den mångfald av olikheter som finns inom 

skolan kan vara svår att acceptera och skolans aktörer måste därför reflektera över 

hur de på bästa sätt kan möta och ta hänsyn till olika behov av stöd. Författarna 

menar att om en förändring ska ske krävs ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt till den egna skolorganisationen. Det för att skolledare och lärare ska 

upptäcka hur struktur och kultur underlättar eller motverkar fördomar och stereotypa 

föreställningar. Genom mer kunskap kan lärarna få syn på hur språk och handlingar 

skapar möjligheter för det mångkulturella (a.a.) 

Evaldsson (2002) tar upp den integrationsdebatt som omfattar svensk skola. Där 

betonas vikten av grundläggande kunskaper i svenska språket. Parallellt betonas 

betydelsen av kulturell och språklig mångfald. Skolan har idag två skilda positioner 

den ena betonar betydelsen av undervisningen i svenska för att skapa en likvärdig 

skola för alla och på den andra sidan betonas vikten av modersmålsundervisningen 

för att stärka den personliga och kulturella identiteten bland elever ur minoritets 

grupper. Undervisningen kring modersmål framställs sällan som ett samhälleligt mål 

i syfte att uppnå ett språkligt och etniskt varierat samhälle, utan framförallt som ett 

medel för att stödja den enskilda elevens kulturella identitet och kunskapsutveckling 

(a.a.). 

Om skolan (ledning, lärare, elever) tillsammans pratar om att alla har olika 

bakgrunder och däribland etnisk bakgrund, kan det hjälpa eleverna att få en bättre 

förståelse om varandras bakgrunder. Alla är olika men alla har samma betydelse och 

värde (Grøver Aukrust & Rydland, 2009) 
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2.2.1 Tillbakablick på mångfaldens skola  

Varje land har utifrån sin egen historia, sina ideologier och praktiker utvecklat en 

etnocentrisk syn på skola, pedagogik, undervisning och lärande. Vilket präglar synen 

på hur en lärare ska undervisa och leda arbetet. I Sverige har skolan sedan 1962 års 

läroplan tagit bort disciplineringen för att istället använda sig av samtal och samråd. 

Skolan ska enligt den och senare läroplaner tala eleven tillrätta och inte disciplinera 

eleven (Lahdenperä & Lorentz, 2010). 

Styrdokumenten för skolan står för ett samrådande och elevcentrerat perspektiv, där 

eleven ska lära sig att själv kunna ta ansvar för planeringen av sina studier och 

personligen söka kunskap. Med en utökad och erkänd mångfald samt den 

etnocentriska delen kan det skapa problem för lärare och elever. Lahdenperä och 

Lorentz (2010) menar att lärarens samrådande och handledande ledarskap kan verka 

otydlig och obegripligt för elever och föräldrar med utländskt ursprung och därmed 

vara exkluderande. Om individen saknar eller inte känner till de oskrivna reglerna för 

samspelet i skolan eller saknar svenskt ”skolkapital” kan det leda till en känsla av 

utanförskap och misslyckande. Många elever förväntar sig att läraren ska skapa 

disciplin och hålla ordning i klassrummet (a.a.). 

Skolan i dagens mångkulturella samhälle förutsätter nya tankar om kunskap och 

ledarskap i den kulturella mångfalden och det mångetniska sammanhanget. Det är 

också skolledaren som ytterst är ansvarig för till exempel utarbetandet av 

likabehandlingsplaner. Det går därför inte att förneka att skoledare har ett oerhört 

stort ansvar i dagens mångkulturella skolor och i framtidens skola. De ska även 

arbeta för mer resurser, utbildning av personal, lösa värdegrundskonflikter och även 

skapa mötesplatser för kulturmöten mellan olika elever samt mellan elev och lärare 

(Lahdenperä & Lorentz, 2010).  

 

2.2.2 Konsten att växla perspektiv 

Ett utgångsläge att utgå ifrån är att alla är i ett ständigt samspel med de olika rum 

som de befinner sig i. Genom tankar och handlingar påverkas människan av de olika 

rummen, men kan även påverka dem (Grip, 2010). Det är inte alltid lätt att byta 

perspektiv, det vill säga byta tankesätt och kulturella antaganden. Därför är det 

viktigt att lärare får hjälp att vidga sina referensramar för tolkningar. Det här kan de 

få hjälp med genom olika fortbildningar exempelvis genom att delta i workshops, 

handledning, videoinspelningar av lektioner eller samtal med kollegor som kan ge 

viktiga synpunkter och vinklingar för en bearbetning av etniska fördomar och 

etnocentriska låsningar (Lahdenperä & Lorentz, 2010).  

En viktig faktor som alla borde ha i åtanke är att alla är olika. När en elev ska 

integreras i en organisation krävs det att den får behålla sin etniska identitet och sin 

egen kultur. Det för att inte skada elevens identitet eller kulturella arv (Peck, Sears & 

Donaldson, 2008).   
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Skolan har en maktposition och det kan vara svårt att uppfatta när eller om lärare är 

kränkande och diskriminerande. Som skolorganisation är det viktigt att vara 

uppdaterad om vad som händer i samhället och världen.  Läraren bör ha viljan att 

diskutera fördomar, rasism, diskriminering och sociala ojämnlikheter både med 

elever och med kollegor. Genom att själv som lärare, rektor och ledare våga uttrycka 

värderingar som bygger på alla människors lika värde och inte tillåta diskriminering 

och rasism på skolan är av stor betydelse. Grip (2010) menar att det svenska 

samhället idag är uppdelat i ”vi och dom”, där vi står för svenskar och dom står för 

invandrare.  Men enligt Lahdenperä och Lorentz, (2010) är det lika viktigt med 

”omvänd rasism” där det kan uttryckas negativa fördomar mot svenskar och 

svenskhet, att inte stödja ”vi och dom” Hur skolan uppskattar eller nedvärderar 

elevens kulturella kapital, olika etnicitet och språkkunskaper har betydelse för 

elevens trivsel och framgång i skolan (Lahdenperä & Lorentz, 2010). 

 

Skolan är ett socialt rum där integration av olika slag sker kontinuerligt. När en 

integrering sker fordras det att alla parter medverkar aktivt i skapandet av en ny 

gemenskap och enighet på både individuell och institutionell nivå. När en elev i 

skolan blir integrerad sker det olika anpassningsmönster och även en social 

förändring. Det för att kunna passa in i gemenskapen och för att få elevens 

perspektiv att förändras. En integrering kan innehålla svårigheter men kan också leda 

till möjligheter (Gustafson, 2004).  

 

Den svenska skolan har i många år strävat efter att det mångkulturella perspektivet 

ska framhävas som eftersträvansvärt och nödvändigt. Med ett mångkulturellt 

perspektiv anser Lahdenperä och Lorentz (2010) att syftet är att förbättra och förnya 

skolan till en plats där elever, oberoende av etnisk bakgrund eller nationalitet ska 

känna sig välkomna och delaktiga. Idag är det fortfarande en stor fråga om hur det 

mångkulturella perspektivet ska förverkligas i skolan av olika skolledare och lärare. 

Den existerande mångfalden i skolan blir idag allt mer påtaglig och uppenbar. 

Verklighetens samhälle innebär att skolan, måste diskutera och samtala om frågor 

som rör värdegrund, demokrati och mångfald, särskilt om skolorganisationen vill att 

det mångkulturella perspektivet ska vara en naturlig del av framtidens skola 

(Lahdenperä & Lorentz, 2010). 

 

Olika rapporter de senaste åren bland annat från skolverket, uppmanar skolorna att 

fortsätta arbetet mot diskriminering och kränkande behandlingar eftersom tillståndet 

på många skolor uppfattas som allvarligt och oroväckande. I Skolverkets rapporter 

om diskriminering och kränkningar på våra skolor (skolverket, 2009a, 2009b), 

föreslår Skolverket regeringen att de ska titta över lagstiftningen så att den blir 

entydig. 

2.2.3 Interkulturell lärmiljö 

Lahdenperä och Lorentz (2010) tar upp att enligt utredningar och forskning om 

mångfaldens skola kan det ses att behovet ökar för att reflektera kring det nya 

läraruppdraget med interkulturella identitetsformeringar och samhörighet utifrån 

olikheterna. Det gäller att pedagoger tar tillvara, erkänner och stödjer alla elevers 

kulturella bakgrund. Lahdenperä och Lorentz (2010) tycker att det interkulturella ska 
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stödjas och uppmuntras, genom att lärare tar fram det positiva och inte fäller negativa 

kommentarer om de olika områden som eleverna kommer ifrån.  

 

Att bli bemött med etniska fördomar och bli exkluderade är sårande, det kan även 

vara farligt för individen och samhället. Ibland märks en ökande klyfta eller 

motsättningar mellan de personer som identifierar sig nationellt och de personerna 

med utländskt ursprung. För att skolan ska motverka den här utvecklingen och 

inkludera flera olika grupper måste det nationella målet med skolan vidgas. Det 

innebär även att lärare utvecklar sin interkulturella kompetens vilket syftar till att 

lärare ska ta reda på mer fakta om elevers hemländer och kulturer (Lahdenperä & 

Lorentz, 2010).  

I en interkulturell lärmiljö kan det ske olika missförstånd p.g.a. förutfattade 

meningar. Ett exempel på en förutfattad mening är att alla från Turkiet är muslimer, 

vilket inte är sant. Om en sådan förutfattad mening framförs kan det leda till bråk 

eller argumentationer. Det kan då leda till en desintegration istället för en integration. 

Det gör att det är oerhört viktigt att skolan och samhället vågar prata om att vi alla är 

olika oavsett om vi kommer från samma land eller har samma etniska bakgrund 

(Grøver Aukrust & Rydland, 2009). 

Grøver Aukrust och Rydland (2009) menar att elever oftast är nyfikna och 

frispråkiga, de frågar om de vill ha svar på något. Ibland uppstår olika kulturkrockar, 

dessa kan bilda konflikter. Författarna anser därför att vuxna inte borde ”gömma” sig 

för frågor eller funderingar kring olika kulturer eller etniciteter utan istället föra en 

diskussion kring dem (a.a.) 

Lahdenperä och Lorentz (2010) anser att skolan borde förknippas med en vidare syn 

på samhället, en som inte baseras på likriktning utan mångfald med grund i olikheter. 

Skolan är en plats där kulturella konflikter måste konfronteras med nya idéer, 

föreställningar och uppfattningar. Den didaktiska utmaningen innebär att skapa en 

lärandemiljö där nyfikenhet och kommunikation uppmuntras och där skiften i 

åsikter, perspektiv och roller förväntas men samtidigt skapa en gemenskap utifrån 

olikheter (a.a.). 

Peck, Sears och Donaldson (2008) menar för att få en bra integrering av nyanlända 

elever med utländskt ursprung krävs det att lärarna vet vad som behövs uttryckas och 

hur undervisningen kring olikheter bör ske. Då det kan finnas brist på kunskap i 

frågan kring det här kan det leda till att lärarna ignorerar det och går vidare utan 

någon integrering. Det blir då svårt både för de nyanlända eleverna och de andra 

eleverna att lära sig och skapa sig en förståelse om varandras bakgrunder. Peck, 

Sears och Donaldson (2008) anser att om lärare och elever lär sig tillsammans kan 

det hindra olika kulturkrockar och en integration kan ske lättare.  

 

2.2.4 Olika traditioner och synsätt 
 

Lahdenperä och Lorentz (2010) menar att vissa skolor anser att mångfalden är en 

självklar del i den pedagogiska organisationen, medan andra skolorganisationer inte 

ser det som lika självklart, och skillnaderna kan vara stora mellan olika skolor. 

Lahdenperä och Lorentz frågar sig om mångfalden är eller borde vara en naturlig del 

i skolans arbete. De undrar även hur skolan förhåller sig till samhället utanför skolan. 
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Är skolan en del av samhället eller upplevs och uppfattas skolan mer som en isolerad 

del i samhället? Lahdenperä och Lorentz anser att det behövs mer pedagogisk 

forskning för att vara med och påverka, förändra och förbättra innehållet samt 

formen i dagens skola. Elever tar efter vuxna, därför menar författaren att samhällets 

synsätt influerar skolan och på så vis kan fördomar eller andra aspekter bli ett 

problem även i skolans värld. Genom att kunna titta med andra ögon och bortse från 

olika fördomar och så vidare menar Grip (2010) att det kan ge oss en bättre förståelse 

och kunskap om de olika bakgrunder/ursprung som finns (a.a.). 

Flera forskare visar att grundläggande motsättningar mellan den ena sidan att främja 

kulturell och språklig mångfald och andra sidan att understödja färdigheter i svenska 

ryms inom skolans läroplan och statliga utredningar. Inga klara direktiv ges för hur 

skolan ska kunna uppfylla uppgiften att öka elevers färdigheter i svenska och 

samtidigt uppmuntra till språklig mångfald, utan lärare och elever lämnas till att 

själva finna en lösning på det här (Evaldsson, 2002). 

Evaldsson (2002) anser att den betoning som skolan lägger vid betydelsen av att tala 

svenska för att tillägna sig färdigheter i svenska språket förklarar varför eleverna 

huvudsakligen beskrivs utifrån språklig bakgrund. Genom att särskilja en grupp 

elever medverkar skolan till att skapa kulturella skillnader, som i sin tur skapar 

sociala och språkliga gränsdragningar. Författaren menar att språklig mångfald är en 

resurs (a.a.) 

Medvetenhet, personliga kvaliteter och didaktiska handlingar är beroende av 

varandra och hänger samman. Omgivningen i det här fallet, skolan, kommunen, 

föräldrars förväntningar med mera är en viktig faktor för lärarens förståelse och 

handlingar (Lahdenperä & Lorentz, 2010).  

 

Genom att integrera elever med utländskt ursprung och diskutera kring olikheter får 

alla en kunskap, om alla får kunskap får de en förståelse för varandra, finns det en 

förståelse byggs kunskap kring olikheter på (Peck, Sears & Donaldson, 2008).       

 

2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij menade att det är handlingen och redskapen (till exempel språket) som har 

betydelse för människans utveckling. Han menade också att det borde läggas stor 

vikt vid förändringen som sker i ett socialt spel, till exempel mellan barn – vuxen 

(Jerlang, 2008).  

”Man föds in i ett visst kulturellt socioekonomiskt sammanhang, vilket medför 

bestämda eller givna utvecklingsmöjligheter och begränsningar.”  

(Jerlang, 2008, s. 359.)  

Jerlang (2008) menar att språket är det som Vygotskij såg som ett viktigt redskap i 

barnens utveckling. Barnet går från en social till en individuell existens. Vygotskij 

menar att vi lär oss tillsammans genom att kommunicera på olika vis. Säljö (2005) 

menar också att Vygotskijs ide var att språket först fungerar som en resurs för att 

kommunicera med andra människor, och därefter en resurs för att tänka. Att tänka 

sociokulturellt menar Vygotskij att använda kulturella och språkliga resurser för att 

resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig världen. Inre samtal är starkt 

knutet till sociokulturellt perspektiv. Genom språkliga samspel med andra,  
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socialiseras människan till att bli kulturella varelser. När människan lär sig 

kommunicera tar hon till sig kunskaper som hon kommer betrakta som naturliga. 

Individen använder och utvecklar sina erfarenheter genom hela livet. För att sedan 

kunna använda de nya kunskaperna i nya situationer (Säljö 2005).  

Säljö (2005) menar att enligt ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att se det 

materiella och att det interkulturellt språkliga förenas i kulturella redskap. De 

kulturella redskapen omvandlar vår värld och gör att nya generationer kan bygga 

vidare på tidigare erfarenheter. Nya generationer måste förstå och skapa mening 

genom att de ges möjligheter att ingå i sociala övningar där de blir kunniga i hur 

centrala kulturella redskap fungerar.  

Säljö (2005) anser att inriktningen mot att se lärande som en fråga om hur människor 

och grupper tillägnar sig, utvecklar och håller levande sociala erfarenheter. Det 

sociokulturella perspektivet handlar om att som människa utvecklas tillsammans med 

andra. Säljö menar att sociala erfarenheter gör att individen lär och därmed utvecklar 

lärandet. Genom att lära är att tillgodogöra sig delar av samhällets samlade 

kunskaper och färdigheter (att läsa, skriva, räkna, utöva fritidsintressen osv.) och att 

tillägna sig sådana färdigheter utvecklar individen.  

Vygotskijs forskning handlar bland annat. om ett barns olika utvecklingszoner, hur 

den kan gå igenom både stabila och kritiska perioder. När en elev befinner sig i en 

kritisk period kan det störa inlärningsförmågan och även det sociala kan påverkas. 

Vygotskij ansåg att undervisningen borde se till elevens mognad, då en utveckling 

sker när eleven nått en viss mognadsgräns. Han menar även att samspelet i en 

undervisning är det centrala. Som Vygotskij själv har sagt ”Lärandet går alltid före 

utvecklingen”. Människan utvecklar sin inlärningsförmåga  genom att lära 

tillsammans med andra. Vygotskij menade att undervisningen ska tillrättaläggas så 

att den främjar utvecklingen och även styr den (Jerlang, 2008). 
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3 PROBLEM 

I det här kapitlet kommer syftet och frågeställningar att presenteras som har arbetats 

fram. Frågeställningar kommer att besvaras genom resultat och diskussion. 

Intervjumallen för undersökningen finns i bilaga 1.  

 

 

3.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur rektorer tänker och uppfattar 

integration av nyanlända elever med utländskt ursprung i skolans organisation. Vi 

vill se hur rektorn tolkar och arbetar kring integration av nyanlända elever med 

utländskt ursprung. Vi vill även se om rektorn ser dilemman och möjligheter med 

arbetet. Genom att göra en kvalitativ undersökning kommer vi att införskaffa 

kunskap och förståelse hur olika organisationer med rektorer som representant 

arbetar med integrering. 

 

 Hur ser rektorer på sitt uppdrag att arbeta med integration av nyanlända 

elever med utländskt ursprung? 

 På vad baserar rektorer sina val när det gäller sitt arbete med integration? 
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4 METOD 

I metodkapitlet beskrivs den undersökningsmetod som använts, valet av informanter 

och hur undersökningen genomfördes. Den beskriver även hur bearbetningen av 

undersökningen gått till samt hur materialet bearbetats. Vidare beskrivs reliabiliteten 

och validiteten av undersökningen. 

 

4.1 Val av Undersökningsmetod 

Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod, genom att vi genomförde 

intervjuer. En kvalitativ forskningsmetod innebär att försöka förstå och analysera 

helheter, den kvalitativa bearbetningen präglas även ofta av den person som 

genomför arbetet (Patel & Davidsson, 2006). Intervjuerna i vår undersökning riktade 

sig till skolorganisationen med rektorn som representant. Vi valde att göra intervjuer 

för att få ett mer djup i vårt resultat och för att kunna få en bättre förståelse av de 

frågor som ställs. Undersökningen baserades på att intervjua rektorer för att de ska 

ses som representanter för skolorganisationen. Vi valde att använda oss av en 

intervjumall och därmed få en halvstrukturerad intervju. Det för att informanterna 

skulle få tala mer öppet och fritt. Frågorna i intervjumallen användes vid behov och 

för att föra samtalet framåt. 

 

4.2 Etiskt förhållningssätt 

För att forskningen i Sverige ska hålla god kvalitet har det formulerats olika 

forskningsetiska principer. Principerna har ett syfte då de ska ge normer för 

relationen mellan forskare och undersökningsdeltagare. När en undersökning sker 

har informanterna ett så kallat individskydd. Det ska skydda de mot olämplig inblick 

till exempel i sina livsförhållanden och det ska även skydda mot psykiskt eller fysisk 

skada eller olika kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002).    

Det beskrivs fyra olika huvudkrav i de forskningsetiska principerna, det för att kunna 

stå fast vid individskydd vid olika undersökningar. Det första kravet är 

Informationskravet, det innebär att informanterna har rätt att veta vad deras olika 

yttrande kommer att användas till i undersökningen, de har frivilligt deltagande och 

även att de får avbryta intervjun när som helst. Det andra kravet är Samtyckeskravet, 

vilket i största utsträckning bara gäller informanter som är under 15 år. Det tredje 

kravet är Konfidentialitetskravet, vilket innefattar att alla personuppgifter ska 

hanteras med varsamhet. Peronuppgifterna ska vara oåtkomliga för utomstående, 

ingen identifiering ska kunna göras i varken undersökningen eller utanför. Det fjärde 

och sista kravet, är Nyttjandekravet. Det kravet omfattar att alla insamlade uppgifter 

från undersökningen endast används till den och inte i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Inom vår undersökning var det tre av de fyra kraven som uppfylldes. Ett av kraven 

som vi använde var informationskravet, då vi berättade för våra informanter vad och 

varför vi gjorde den här undersökningen. Deras deltagande var av fri vilja och de fick 

avsluta intervjun när de ville. Det andra kravet var konfidentialitetskravet, vi 

hanterade deras personuppgifter med försiktighet. Ingen utomstående fick ta del av 

informationen de lämnat. Det tredje kravet vi uppfyllde var nyttjandekravet. Samtlig 

insamlad information och uppgifter används bara till den här undersökningen, det 

blev även informanterna informerande om. Det enda kravet vi inte använde oss av 

var samtyckeskravet, på grund av att alla våra informanter var över 15 år.   

 

4.3 Undersökningsgrupp 

4.3.1 Urval 

Vi tillfrågade 20 stycken rektorer om de kunde tänka sig att medverka i en intervju, 

vi frågade rektorer både från kommunala och privata skolorganisationer. Åtta av de 

tjugo tillfrågade rektorerna medverkade, alla utom en av de som medverkade 

arbetade på kommunala skolor. Vi valde att intervjua rektorer i två kommuner i södra 

Sverige, det för att undersökningen skulle få ett brett kvalitetsresultat.  

Undersökningsgruppen bestod av åtta organisationer med rektorer som 

representanter. Valet av rektorer gjordes för att de representerar skolorganisationen. 

Vi valde den här gruppen för att få ett perspektiv på själva organisationen och ställa 

dem mot våra frågeställningar. Vi har utifrån svaren gjort en sammanställning och 

även kopplat dem till vetenskapliga källor. 

 

4.3.2 Bortfall  

Av 20 stycken tillfrågade rektorer tackade 12 stycken nej. Anledningarna var 

tidsbrist eller brist på erfarenhet av nyanlända elever med utländskt ursprung. De 

rektorer som saknade erfarenhet förklarade att det inte anlände några elever med 

utländskt ursprung till deras skola utan de placerades vid andra skolor. En del av de 

rektorer som saknade erfarenhet var nya som rektor och kände att de inte hunnit sätta 

sig in i ämnet ordentligt för att kunna besvara våra frågor rättvist.  

 

4.4 Genomförande 

Vi började med att maila flera olika rektorer från de två kommunerna. Vi gick vidare 

med de rektorer som visade ett intresse att få bidra med information. Tider för de 

olika intervjutillfällena bestämdes, där vi tog hänsyn till rektorernas pressade 

schema.  

 

Innan intervjuerna började fick rektorerna en mer förklarad beskrivning av vad vårt 

arbete skulle handla om. Vi frågade om vi fick spela in intervjun med våra 

inspelningsinstrument. Vi förtydligade också att informationen och uppgifterna som 

rektorn lämnade enbart skulle användas i vårt arbete. Det för att följa dem 

forskningsetiska principerna, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).    

 



13 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med rektorerna, endast en av oss var med vid 

intervju tillfället. Vi valde att dela på intervjuerna och ta några var för att vi ansåg att 

det blev mer jämlikt på det här sättet från båda hållen (rektor/intervjuare). Varje 

intervju tog ca 45 minuter.  

 

4.5 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in på diktafon för att säkerhetsställa de olika intervjuernas svar. 

Anledningen till inspelning via diktafon var för att säkra svaren genom att kunna 

lyssna på intervjuerna upprepade gånger (Patel & Davidsson, 2006). Efter 

intervjuerna sammanställdes inspelningarna genom att de transkriberades. Genom 

svaren från intervjuerna fick vi fram olika huvudrubriker. 

 

4.5.1 Informanter 

Sammanlagt intervjuades åtta rektorer vid olika skolor där det bedrivs 

skolverksamhet för 6-15 åringar. Rektorerna valdes genom att vi tittade på 

kommunernas hemsidor för grundskolan. På kommunernas hemsida finns både de 

kommunala och privata skolorna presenterade. Utifrån rektorernas intresse och 

tillgänglighet fick vi fram vår informantgrupp.  

I undersökningen betecknar vi varje informant med varsin bokstav (A-H), på så sätt 

riskerar vi ingen utlämning av personuppgifter. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är förmågan vid upprepad mätning av ett konstant fenomen som ger 

samma mätvärde, dvs. i vilken utsträckning resultaten blir desamma vid upprepade 

mätningar. Låg reliabilitet betyder att mätproceduren lätt kan påverkas av slumpfel, 

till exempel genom att inte förstå en fråga. I första hand ska studier väljas där 

reliabilitet är beräknad och diskuterad (Forsberg & Wengström, 2008). 

Validitet är det instruments förmåga att mäta det som avsetts att mäta. Validitet 

innebär frånvaro av systematiska mätfel. Den vanligaste formen av validitet är att 

bedöma om mätinstrumentet verkar ha ett rimligt innehåll. Innehållsvaliditet, 

begreppsvaliditet och kriterievaliditet är tre viktiga aspekter att följa vid validitet. 

Innehållsvaliditet, är att se till så alla frågor är relevanta och logiska. Det kan ha 

gjorts genom diskussion med någon som är insatt i ämnet. Begreppsvaliditet är att 

testa hypoteser eller idéer om det begrepp instrumentet avser att mäta. 

Kriterievaliditet betyder i vilken utsträckning ett instrument mäter samma sak som 

ett instrument som av många har accepterats som en gyllene standard. Validitet är 

sällan bevisad, etablerad eller verifierad, utan är mer eller mindre god eller 

understöds av data i högre eller lägre grad (Forsberg & Wengström, 2008).  
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5 RESULTAT 

I det här kapitlet kommer vi att presentera våra resultat vi fått fram genom intervjuer 

av rektorer. Vi har valt att dela in resultatet i två huvudrubriker med tillhörande 

underrubriker. De olika delarna tar upp rektorns uppdrag och rektorernas arbete kring 

integration. 

 

5.1 Rektorns uppdrag 

Alla rektorer säger att de har det högsta ansvaret på skolan och därmed ansvarar för 

de nyanlända eleverna med utländskt ursprung. Det här är rektorns huvuduppdrag 

inom det här ämnet. 

”Jag som rektor har högsta ansvaret, och ska därför se till att varje elev syns i 

skolan” (Rektor A) 

5.1.1 Rektorns yrkesroll  

Sex rektorer pratade om att de skiftade mellan ”politisk och pedagog”. Rektorerna 

ansåg att de vid vissa tillfällen antog rollen som pedagog när de såg barnets bästa i 

första rummet, medan i nästa tillfälle gick över till ett politiskt ställningstagande när 

de tänkte utifrån läroplanen och de ekonomiska omständigheterna. Rektorerna 

poängterade att det här kunde vara ett dilemma för deras yrkesgrupp. 

”Jag som rektor måste se till de lagar och regler som styr men jag vill ändå att 

barnen ska komma i första hand” (Rektor B) 

 

5.1.2  Rektorns ansvar  

I en av kommunerna anländer eleverna till en förberedelseklass där rektorn ansvarar 

för alla kontakter, innan de slussas ut till den årskurs de ska tillhöra. Medan det i den 

andra kommunen sker en placering av eleverna direkt till klasserna.  

”Jag får information direkt från migrationsverket om när det kommer nya elever. 

Jag har då ansvaret för att ordna ett möte med eleven och dess vårdnadshavare och 

sen när eleven är redo kontaktar jag berörd rektor på den skola där eleven sen ska 

gå” (Rektor G) 

Rektorerna vid alla skolorganisationer ser till att det ordnas ett möte mellan elev, 

vårdnadshavare och skola. Tolk närvarar om behov skulle finnas. I det första 

samtalet tar rektorerna upp elevens välbefinnande och pratar om vilken bakgrund 

eleven har, i den mån det går.  

”Eftersom eleverna har så olika bakgrund och är här av olika anledningar är det 

viktigt att få fram den här informationen vid det här mötet.”(Rektor E) 

Efter första samtalet i den ordinarie skolan placeras eleverna ut till sina ordinarie 

klasser, det ska ske så fort som möjligt. I den ena kommunen gör rektorer och 

rektorn till förberedelseklassen det i samråd. Det för att eleven ska få en så pass 

rättvis placering som möjligt. I den andra kommunen sker ett liknande samråd men 

istället är det rektor och SVA-lärare som deltar. 
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5.1.3 Fortbildning  

Alla rektorer anser att deras anställda och de själva behöver mer fortbildning. 

Rektorerna menar även att det ligger i deras ansvar att se till att det ges en möjlighet 

till mer utbildning. Idag sker ingen regelbunden utbildning. Rektor C berättar om ett 

samarbete mellan olika skolor i hennes kommun. Skolorna har bland annat som mål 

att få en föreläsning som handlar om effekten av att slussa in elever i skolans värld. 

Rektor C håller på att undersöka vilka olika fortbildningar personalen kan få.  

”Att ge lärarna olika fortbildningar kring detta område har inte varit av tradition på 

den här skolan, men vi har börjat ”forska” om vad vi kan få för olika utbildningar” 

(Rektor C) 

Rektor D menar att skolan behöver mer utbildning, när de hittills bara haft några 

enstaka föreläsningar om hur pedagoger bemöter och tillgodoser elever med 

utländskt ursprung. Rektorns framtidsvisioner är att bedriva en kontinuerlig 

utbildnings process i skolorganisationen istället för att som idag endast får enstaka 

utbildningar. 

 

5.1.4 Tolkning av begreppet integration  

Rektor B tolkar integrering enligt följande citat: 

”Integrering är motsatsen till segregering. Att bli delaktig, att komma in i, att få en 

tillhörighet, att ingå i ett sammanhang, att vara en del av, vara med och inte 

utanför.”   

Alla andra rektorer har även de antytt att integration är motsats till segregation. I 

skolan inriktar sig rektorerna sig mer på att eleverna ska tillhöra en grupp. Rektor H 

uttrycker följande: 

”Alla barn ska känna en tillhörighet till en grupp” 

 

Rektor D tar upp att eleverna ska komma in i sin klass och vara en del av den, men 

hon menar också att alla elever är där på lika villkor. Rektorn lyfter även upp att 

svenska elever ska få behålla sin kultur.  

 

”Istället för att se alla som olika ska vi se de som människor, vi är alla människor.” 

 

Flera rektorer påpekar att det är viktigt att eleverna får behålla sin kulturella identitet 

men rektor F nämner att det även är viktigt att eleverna anpassas till det svenska 

systemet, men att skolan hjälper eleverna med denna anpassning. Rektor E förstärker 

det genom att säga att det handlar om att skapa en förståelse från båda sidor. Rektor 

B poängterar att:  

 

”Olikheter berikar, oerhört viktigt att ta del av andra kulturer.” 

Rektorerna tolkar begreppet integration på liknade sätt. Där delaktighet och 

tillhörighet är begrepp som rektorerna återkommer till. De säger även att olikheter 

inte ska ses som ett problem utan en möjlighet. 
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5.2 Social inverkan 

Alla rektorer påpekar vikten av att eleverna så fort som möjligt kommer ut i sina 

ordinarie klasser. Det för att eleverna behöver det sociala för att komma in i 

gemenskapen och med det integreras i skolan. Rektor B poängterar att ”vi lär oss av 

varandra”, därför är det viktigt att eleverna får komma ut i klassrummen till sina 

klasskamrater. Större delen av rektorerna menar även att om eleverna integreras i 

skolan och får kompisar, utvidgas det förhoppningsvis till att eleverna även 

integreras till olika fritidsintressen, vilket i sig integrerar eleven till samhället. Alla 

rektorer trycker på att eleverna ska komma in i den sociala gemenskapen både när 

det gäller skolan och på fritiden. Flera rektorer påpekar att fritidsintressen gör att 

eleverna integreras i samhället. 

Rektor E tar även upp att begreppet integration är mycket större och berör mer än 

bara skolan, eftersom det handlar om en integrering till samhället. Skolan är en viktig 

del, dock inte den enda. Hon påpekar att öppenhet är viktigt för att bli integrerad. 

Skolan bör ta vara på det okända och ta emot den kunskap som de nyanlända 

eleverna har.  

”Det jag tycker är väldigt viktigt är att man bygger på öppenhet för att få någon 

integrerad. Att man öppnar upp det okända och tar emot den kunskapen de här 

barnen har och att man har förståelse, är ärlig och uppriktigt på ett intresserat 

sätt… att visa jag vill lära känna dig” (Rektor E) 

Rektor H nämner vikten av att få ett samspel från båda hållen. Hon menar att den 

nyanlände med familj måste själva ”bjuda till” och även att andra elever med 

familjer visar ett välkommande.  

”Det handlar om att ha en öppen attityd och att föräldrarna till den nyanlända 

eleven också känner att de vågar, för det handlar ju också om att de får tillit… Jag 

menar att eleverna själva måste vilja och att andra familjer visar att eleven med 

familj är välkomna.”(Rektor H) 

Rektor E påpekar att öppenhet i båda riktningarna är viktigt för eleverna. Det gäller 

att få med föräldrar till eleven och även de andra elevernas föräldrar, att de vågar. 

Genom att fånga in olika fritidsintressen integreras eleven lättare till samhället, men 

även till skolan. 

”De är nog den bästa resursen, spontana föräldrar som får med sig barnen och 

knyter dem till nya sociala kontakter inom och utanför klassen. Fritidsintressen är 

viktigt.”(Rektor E)  

 

 

 

 



17 

 

5.3 Rektorernas arbete kring integration 

5.3.1 Bevarandet av elevernas intresse och behov  

Rektor ansvarar för skolan och ska se till att alla elevers behov tillgodoses. Rektor B 

poängterar vikten av varje elevs individuella behov. Ett exempel på beslut som 

handlar om behov är om eleven behöver svenskundervisning eller svenska som 

andraspråk, vilket flera av rektorerna nämner. 

”Vi jobbar projektinriktat och vill ta tillvara elevernas intressen och spinna vidare 

på dem” (Rektor F) 

Rektor D tar också upp att elevernas behov är viktiga att se till. Hon är med vid 

diskussioner kring elevernas olika behov. Rektorn ansvarar för att fördela resurserna 

och är även en stöttepelare kring det här ämnet, vilket även andra rektorer påpekar. 

”Jag är med vid olika möten för att kolla över elevernas olika behov. Det beror på 

att det är jag som fördelar resurserna och ska därför få en klar bild så att resurserna 

blir rättvist fördelade” (Rektor D) 

5.3.2 SVA-lärarnas roll 

Rektor A säger sig ha högsta ansvaret, men hon har lagt det stora ansvaret kring 

nyanlända elever på SVA-lärarna eftersom rektorn tycker de är mer insatta i området. 

Rektorn har inga speciella möten direkt med eleverna utan stämmer istället av med 

SVA-lärarna.  

”Jag har lagt det mesta ansvaret på SVA-lärarna på skolan, då jag anser att de har 

högre kompetens att arbeta med detta område” (Rektor A)  

Alla rektorer har ett stort samarbete med SVA-lärarna och lämnar över stort ansvar 

till dem. De flesta rektorerna poängterar att ansvaret läggs på SVA-lärarna för att 

rektorernas tid är begränsad, och de anser att SVA-lärarna har mer kunskap av olika 

kulturer. Därför har även rektorerna lämnat över den individuella planeringen av 

elevernas skolgång till SVA-lärarna och även kartläggningen. 

”Just nu när detta område är nytt för oss är jag med, men kommer lämna över 

mycket ansvar till SVA-lärarna då min tid är begränsad.” (Rektor C) 

”Jag försöker vara med vid välkomstmötet sedan håller jag mest i de saker som 

kommer upp under tiden som till exempel föräldrar som har synpunkter, problem och 

då håller jag i de samtalen.” (Rektor G) 

 

5.3.3 Styrdokumentens påverkan 

Mer än hälften av rektorerna påpekar att de grundar sitt arbete utifrån Skolverkets 

allmänna råd. Rektor C tar upp att Skolverket har riktlinjer och kriterier som 

skolorganisationen ska följa. Rektor C uttrycker sig klart:  

”Vi följer Skolverkets riktlinjer, det måste vi.” 

Rektor E hänvisar till kommunens riktlinjer, som bygger på Skolverkets allmänna 

råd. Den rektorn säger även att lärare och rektor till själva förberedelseklassen är 

”expertgruppen” på hur dessa riktlinjer ska följas. Rektorn anser därför att det blir 



18 

 

lättare för skolorna att anpassa skolgången till eleven, när eleven blivit förberedd i 

förberedelseklassen. 

”Kommunen har en rutinbeskrivelse där förberedelseklassen är själva 

”expertgruppen”. De sätter sig in i elevens situation och gör det som behövs för att 

förberedda eleven för fortsatt skolgång.”(Rektor E) 

Rektor D kopplar även sitt arbete till Skolverkets allmänna råd. Rektorn poängterar 

att det finns rubriker som introduktion, mottagande, introducering av undervisning 

med mera, vilket rektorn anser vara till stor hjälp vid integrering av nyanlända elever 

med utländsk bakgrund. 

”Vi grundar vårt arbete på Skolverkets allmänna råd, i dem finns det rubriker som 

tar upp olika delar som är viktiga. Till exempel Introduktion, mottagande med mera, 

vi ser dem som en stöttepelare kring arbetet. De allmänna råden är till en stor hjälp 

för att komma igång.” (Rektor D) 

 

5.3.4  Elevernas introducering  

Arbetet kring integration ser varierande ut vid de olika skolorna. Men alla rektorerna 

har nämnt att varje enskild elev är unik och behöver sin egen individualisering.  

”Varje elev är unik, därför arbetar vi kring att försöka se till varje elevs bästa, i den 

mån det går. Alla behöver få arbeta med sin egen individ och få sin 

individualisering.” (Rektor B) 

Det första rektorerna gör är att bjuda in elev med vårdnadshavare för att föra ett 

samtal kring elevens hälsa, bakgrund och tidigare skolerfarenheter samt deras 

framtida studier. Vid det här mötet deltar även skolsköterska, SVA-lärare och 

klasslärare/mentor med samt tolk vid behov. 

”Skolan är en viktig del för att barnen ska integreras i svenska samhället. En nära 

kontakt med eleven och målsman är oerhört viktigt… Att eleven får berätta om sitt 

hemland, sig själv och att fånga upp saker som exempelvis om eleven kan simma 

eller inte är viktigt…”(Rektor F) 

Rektor C berättar att vid de här samtalen är det hon som för samtalet framåt och ser 

till att alla viktiga delar kommer med. Rektorn menade även att det är trevligt att visa 

sig för de närvarande och hälsa dem välkomna.  

”Vid första mötet är jag med, det har blivit att det är jag som för samtalet framåt. 

Jag tycker att föräldrarna och eleverna ska få ett ansikte av mig, och det är ju 

trevligt att visa sig och hälsa dem välkomna.”(Rektor C) 

I två av skolorna hade rektor med lärare arbetat fram så kallade 

introduktionsscheman för de nyanlända eleverna. Enligt schemat får eleverna 

successivt en introduktion till skolan. Eleverna följde det här schemat i två veckor, 

där de vissa timmar gick med SVA-lärarna och de andra timmarna i klassrummet. 

”Vid första mötet får eleverna ett introduktionsschema, detta följer de i 2-3 veckor. 

Genom att följa detta får de känna på hur det är att vara i skolan, både i 

klassrummet och med SVA-lärarna.” (Rektor D)  
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Rektor B och C kopplar sitt arbete kring integration till Vygotskijs teori om de olika 

utvecklingszonerna. De menar att skolan ska se till elevens bästa och ska se hur 

eleven ligger i sin egen utveckling, samt vilka behov eleven har. 

”Om vi ser till Vygotskijs utvecklingszoner, så borde vi se till eleven och inte deras 

ålder. Alla utvecklas vi olika, oavsett ålder.” (Rektor B) 

Rektorerna tar även upp lätta och svåra ämnen för de nyanlända eleverna. De ämnen 

som de anser är lättast att integrera i är de praktiska ämnena såsom idrott, bild, musik 

med flera. De anser att de praktiska ämnena är lättare på grund av att eleverna kan se 

och ta efter de andra eleverna på ett annat sätt än i de teoretiska ämnena. De ämnen 

som rektorerna nämner som svåra är de naturorienterade ämnena (NO – Biologi, 

Fysik, Kemi samt Teknik) och matematik (lästal). Rektorerna nämner även att 

matematiken kan vara lätt för en del elever eftersom siffersystemet och räknesätten 

är desamma i många länder. 

”Det är lättare att integrera eleverna i de praktiska ämnena då de kan ta efter 

lättare men de måste även vara med i klassrummet vid undervisning av teoretiska 

ämnena då de kan lyssna och titta.” (Rektor D) 

Rektor D tar upp att de även lägger stor vikt vid att få in eleverna på rasterna vid de 

olika lekarna, det för att eleverna lär sig det sociala spelet via leken. Hon menar att 

det är viktigt att förklara spelets utgång och regler redan från början för att förhindra 

konflikter. 

”Vi försöker att lägga stor vikt vid att få in eleverna på rasterna. Vi förklarar 

reglerna till de olika lekar som finns, och hur det går till osv. Detta för att vi ska 

undvika missförstånd och konflikter och det är även bra då eleverna kommer in i 

gemenskapen via leken.” (Rektor D)  

Alla rektorer är eniga om att elevernas egna individ ska bevaras . En noggrann 

introducering till skolans värld är viktig då den inte ska skada elevens 

individualisering. Rektorerna påpekar även att det inte bara är i klassrummet som 

eleven behöver introduceras, utan det gäller även raster. 

  

5.3.5 Tankar och uppföljning av integrationsarbete  

Rektorerna är alla eniga om att det krävs mer resurser, för att kunna ge eleverna en 

rättvis integrering. Rektor H menar att om det finns fler resurser kan elever lättare 

bevara sin kulturella identitet och något hon påpekar är vikten av att få bevara sitt 

hemspråk. Rektor G talar även om vikten av hemspråksundervisning, vilken rektorn 

kopplar till ett forskningsresultat som menar att hemspråksundervisning stärker 

elevernas inlärning av ett andraspråk. 

”Jag ser gärna att vi får tillgång till mer resurser, så att varje elevs behov kan 

uppfyllas.” (Rektor B)  

Rektor A talar om att ett samarbete sker med en annan närliggande stadsskola, det 

för att integreringen av eleverna ska bli så bra som möjligt. Rektorn önskar också att 

det ska ske mer integrering i fler skolor till exempel på landsbygden, det här för att 

bygga upp en bättre förståelse kring olikheter. 
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”Vi har ett samarbete med en annan närliggande skola. Men jag tycker även att det 

ska ske mer integrering i fler skolor, till exempel landsbygden. En förståelse av 

olikheter kan komma lättare då.” (Rektor A) 

 

I en av kommunerna sker uppföljning genom bland annat något de kallar elevhälsa 

(samtal med representerar från eleverna och rektor) och klassrådskonferenser (samtal 

mellan ledning och pedagoger samt skolsköterska som behandlar varje elevs 

skolgång och välbefinnande). Klasskonferensen görs en gång per termin och märker 

pedagogerna att eleven behöver extra uppföljning görs det i samråd med rektorn 

under terminens gång. Det kan eventuellt handla om att eleven behöver mer 

handledning.  

”Vi har elevhälsa och klasskonferens varje termin, där man lyfter elever.”  (Rektor 

E) 

 

Rektor F berättar att det även sker uppföljning genom utvecklingssamtal och att allt 

dokumenteras samt protokollförs, så som det görs med alla elever på skolan. Rektorn 

nämner även att de försöker lyfta elever som är duktiga på ett specifikt område för att 

uppmuntra. Hon säger att eleven eventuellt kan läsa de ämnen snabbare och kan 

istället koncentrera sig mer på ämnen eleven behöver arbeta mer med. 

”Vi tittar även på de delar som eleven lyfter sig i till exempel språk, sjunga och då 

uppmuntrar vi det och eventuellt kan de läsa det snabbare.” (Rektor F) 

 

Rektor C säger att de gör en uppföljning av placeringen av de nyanlända eleverna. 

Det som uppföljs är om elevens mognad passar in i placeringen. Hon nämner att en 

omplacering kan ske om det inte fungerar, men att pedagogerna och rektor hellre 

arbetar för att lösa problemet i klassrummet än att omplacera eleven. 

”Efter ett tag kollar vi hur eleven klarar sig i klassen, behövs det så gör vi en 

omplacering. Men vi jobbar hellre med att lösa problemen i klassen istället för att 

skjuta på dem genom omplacering.”(Rektor C) 

 

Rektorerna menar att resurser är en viktig del vid integrering för elevernas kulturella 

identitet. Genom olika uppföljningsmetoder kan lärare och rektorer se att elevens 

individualisering fungerar.  
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6 DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion, båda är 

kopplade till bakgrunden. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Det negativa med intervjuer kan vara att informanterna svarar som dem tror att vi vill 

och inte som de tycker. Det bästa intervjuaren kan göra för att undvika det här är att 

låta informanterna prata fritt och att det bara ställs öppna frågor. En annan nackdel 

med rektorer som informanter kan vara att de intar ett politiskt ställningstagande.  

En känsla växte fram att flera av rektorerna tyckte att ämnet är känsligt och därför 

kändes det som att rektorerna höll tillbaka en del på sina egna tankar och svarade 

utifrån skolorganisationen. Det här kan vara ett bra sätt, eftersom rektorerna ska 

ställa sig neutrala, men även synd då undersökningen ville ta reda på rektorns 

personliga samt organisationens syn på integration. 

Intervjuerna genomfördes med flera rektorer för att kunna jämföra och analysera 

svaren. Det för att hitta skillnader och likheter i rektorernas syn, val och bedömning 

av arbetet med integration. Rektorernas svar var mer lika än olika, de hade liknande 

tankar och värderingar på många punkter. I flertalet av fallen kan det bero på 

samarbetet mellan de olika skolorna.  

Undersökningen stärks av att validiteten finns med i bakgrundskapitlet och 

metodkapitlet. Att det endast var rektorer som fick svara på intervjun kan 

ifrågasättas. I efterhand tänker vi att det hade varit bra att intervjua till exempel 

SVA-lärarna för att få en bredare syn på arbetet inom organisationen. En annan 

svårighet för att få bra information visade sig vara att flera rektorer var nya eller 

omplacerade till nya skolor. Flera rektorer sa att de inte hunnit sätta sig in fullt ut 

eller inte hade kunskap om områden som för dem egentligen var självklara. 

Rektorerna kunde ändå specificera sig och hade klara tankar om integrationsarbetet, 

samt att flertalet av rektorerna poängterade liknade saker vid olika punkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen är indelad i rektorns uppdrag och rektorernas arbete kring 

integration. Här diskuteras rektorernas svar och kopplas till de teoretiska källorna i 

bakgrunden. 

 

6.2.1 Rektorns uppdrag 

Alla rektorer som intervjuades hade högsta ansvaret på sin skola. Hult och Olofsson 

(2011) anser att skolan har blivit mer mångkulturell och att rektor måste inta ett 

större ansvar för att få upp synen på hur språk och handlingar skapar möjligheter för 

de mångkulturella. Det kritiska anseendet i dagens läge är att det framkommer att 

rektorer lämnar över stort ansvar till SVA-lärarna, vilket kan göra att det här 

ansvarsområdet kan falla i glömska hos rektorerna. En förståelse finns kring att de 

måste lämna över ansvaret till andra men högsta ansvaret ligger fortfarande hos 

rektorerna. Lahdenperä och Lorentz (2010) menar att det inte går att undvika för 

skolledaren att den har högsta ansvaret.  

I en av kommunerna arbetar de med förberedelseklass för att elever ska få en så 

rättvis placering som möjligt innan eleverna ska ut till sina ordinarie klasser. Hult 

och Olofsson (2011) menar att skolan ska ta hänsyn till vilka olika behov och stöd 

som finns, så att de på bästa sätt anpassas till eleverna. Skolorna bör även inta ett 

kritiskt förhållningssätt för att kunna reflektera över skolorganisationen. Flera av 

rektorerna poängterar vikten av varje elevs individuella behov och de bör därför 

kunna reflektera till sitt förhållningssätt.  

Det har även framkommit att rektorerna tycker att det är viktigt att eleverna får 

behålla sin kulturella identitet men även att eleverna ska anpassas till det svenska 

samhället. Några rektorer förstärker det här med att det måste finnas en förståelse 

från båda sidorna och att olikheter berikar. Peck, Sears & Donaldson (2008)  påpekar 

att en viktig faktor vid integration är att eleven får behålla sin egna etniska identitet. 

Det här visar att bevarandet av elevernas kulturella identiteter är viktigt för deras 

välbefinnande. Elevens bevarande av sin etniska identitet stärker elevens 

individualisering. 

Gustafsson (2004) anser att en integrering borde ske där alla individer är aktivt 

medverkande. En rektor nämner vikten av samspel från båda hållen för att få en god 

integrering. Flera rektorer påpekar att en viktig faktor till integrering i skola och 

samhälle är det sociala samspelet för elever. En sak rektorerna är överens om är att 

fritidsintressen spelar en stor roll för integrationsarbetet. Här har rektorer nämnt att 

eleverna kan se och ta efter sina kompisar på ett annat sätt. Det kan även kopplas till 

de olika ämnena i skolan, där praktiska ämnen anses lättare än de teoretiska. 

Utifrån intervjuerna har det framgått att det är viktigt att se till elevernas bakgrund. 

Det gäller både kulturella och personliga erfarenheter. Det är även viktigt för de 

nyanlända eleverna att även de får lära sig om de olika bakgrunder som redan finns i 

skolan, det här för att förebygga fördomar från bägge hållen.  Lahdenperä och 

Lorentz (2010) menar genom att ta reda på alla elevers bakgrund kan det förhindra 

olika fördomar och diskrimineringar.  
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Hult och Olofsson (2011) menar att genom mer kunskap kan pedagogerna skapa 

möjligheter genom språk och handlingar till det mångkulturella. Det här kan tolka till 

att pedagoger behöver mer utbildning för att få en bredare kunskap. Alla rektorer vill 

att deras anställda ska få mer utbildning, det för att kunna skapa en likvärdig och 

mångkulturell skola. Genom att uppdatera sig om de olika världsnyheterna som 

inträffar, är av en stor vikt för att kunna ta emot och skapa en förståelse kring 

nyanlända elever med utländskt ursprung. 

 

6.2.2 Rektorernas arbete kring integration 

Rektorernas tid är begränsad och deras kunskap om kulturella olikheter varierar. 

Även fast det uttrycks att olikheter berikar och har en förståelse kring att vi lär av 

varandra, vilket även Grøver Aukrust och Rydland (2009) påpekar, finns det inte tid 

till att arbeta fullt ut mot det. Det kan bero på att tid är en aspekt som oftast ställer till 

det men det gäller att prioritera det som är viktigt, vilket är viktigt då skolan borde se 

till alla elevers välmående och utbildning.  

Grøver Aukrust och Rydland (2009) menar att det är viktigt att en diskussion förs 

kring olikheter för att få en förståelse. Rektorerna påpekar att en öppenhet är viktig 

för att inte skapa en segregation. Genom att låta eleverna berätta om sina bakgrunder 

och erfarenheter skapas en mer öppen förståelse. Enligt Lahdenperä och Lorentz 

(2010) ska skolan idag enligt läroplanerna samtala och samråda för att ge eleverna en 

bredare syn. Rektorerna följer Skolverkets riktlinjer, men olika tolkningar av 

läroplanen görs. Genom att läroplanen (Lgr 11) kan tolkas på olika vis tror vi kan 

både vara positivt och negativt. Det positiva är att skolan får skapa sina egna 

riktlinjer och arbeta på ett sätt som de anser vara det bästa. Det negativa kan vara att 

de olika tolkningarna kan skiljas åt väldigt mycket, vilket kan göra att det blir svårt 

att följa läroplanen då den säger att alla elever ska få en likvärdig utbildning.   

Skolorna ska idag sträva mot att ge varje enskild elev den individualisering som de 

behöver. Lahdenperä och Lorentz (2010) ser att utredningar och forskning ökar 

behovet att reflektera kring interkulturella identitetsformeringar och samhörighet 

utifrån olikheter. Rektorerna menar att varje enskild elev är unik och undervisningen 

måste anpassas på bästa sätt efter varje elevs enskilda behov. Genom att lägga upp 

undervisningen på ett sätt där eleverna ibland är med i klassrummet och ibland går 

med SVA-lärarna, är ett bra sätt att integrera eleverna på. Det för att eleverna lär 

känna skolmiljön på olika nivåer och kommer in på ett mer successivt vis, det kan 

även hjälpa vid individualiseringen av eleven. 

SVA-lärarna har enligt rektorerna fått ett stort ansvar, det för att rektorerna anser att 

lärarna har mer kunskap och erfarenheter kring ämnet. Evaldsson (2002) påpekar att 

det inte ges några klara direktiv i läroplanen om att uppmuntra en språklig mångfald 

utan lärare och elever får själva lösa det här på bästa sätt. Rektorns arbete är 

eventuellt inte av största vikt i det här anseendet när rektorn inte har den kontakten 

med eleven såsom SVA-lärarna. 

Grip (2010) menar att det svenska samhället idag är uppdelat i ”vi och dom”, elever 

tar efter vuxna. Eleverna kan sedan ta med sig sina uppfattningar från både hemmet 

och samhället till skolan, vilket ger skolan en utmaning i arbetet kring integration. 

Rektorerna nämner ofta elever i olika grupper, vi får en känsla av att de pratat om ”vi 

och dom” men på ett positivt sätt genom att rektorerna ofta nämner vikten av att 
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olikheter berikar och att vi lär av varandra samt att det ska ske på båda hållen. 

Evaldsson (2002) påpekar att genom särskiljning av grupper kan det leda till sociala 

och språkliga skillnader. Genom att jobba med ett ”vi och dom” tänk kan det 

problematisera. Om skolan istället jobbar med att alla är människor men har olika 

bakgrunder, kan det vara en lösning att få bort ”vi och dom”.  

Vygotskijs teori (Säljö, 2005) innebär att alla är i samspel med varandra när vi lär oss 

och att språket är en viktig faktor i utvecklingen. Rektorerna anser att nyanlända 

elever ska få kunskap i det svenska språket så fort som möjligt för att underlätta 

integreringen till gemenskapen.  Evaldsson (2002) menar att det har förts en debatt 

om grundläggande kunskaper i svenska språket. Evaldsson betonar vikten av 

kunskapen i svenska språkets för att skolan ska bli mer likvärdig.  

Vygotskij (Jerlang, 2008) forskade om barns utvecklingszoner och menar att 

undervisningen borde ses till elevens mognad, eftersom vi utvecklas olika. 

Rektorerna refererar till Vygotskijs tänkande då de menar att pedagoger borde se till 

elevens bästa och elevens egen utveckling. Det här kan vara en bra utgångspunkt för 

alla elevers skolgång. Genom att se till deras bästa skapas en bra utveckling men 

eleverna måste även kunna möta olika motgångar för att lära sig att ibland behövs det 

motgångar för att uppnå framgångar.  

 

6.2.3 Tankar och uppföljning av integrationsarbete 

Alla rektorer poängterar att den sociala gemenskapen är viktig för eleverna. 

Gustafsson (2004) menar att skolan är ett socialt rum där den som integreras ska 

komma in i gemenskapen. Det gäller att alla inblandade är aktiva i socialiseringen. 

Några rektorer nämner att det är viktigt att det finns en öppenhet från båda 

riktningarna för eleverna. Alla vinner på en öppenhet när vi alla lär av varandra. En 

tolkning av öppenhet är att lärarna och skolan borde använda sig av elevernas 

erfarenhet i det dagliga mötet på ett öppet, ärligt och uppriktigt sätt.  

Lahdenperä och Lorentz (2010) menar att lärare ska ta tillvara och stödja elevers 

kulturella bakgrunder och intressen. Det kan kopplas till rektorernas åsikter om lätta 

och svåra ämnen. Om eleverna först integreras till de praktiska ämnena, där de kan 

observera och ta efter andra elever för att elevernas självförtroende ska stärkas. 

Gentemot en introduktion till de teoretiska ämnena, där det är svårare att följa när 

inte språket finns. Men eleverna borde även sitta med i klassrummen vid de 

teoretiska ämnena för att lyssna och ta in språket. Det finns en förståelse av att de 

praktiska ämnena är lättare att ta efter. Men de kan också ställa till problem när det 

gäller säkerhetsregler vid till exempel slöjd. 

Alla rektorer är eniga om att det behövs mer resurser till skolan för att kunna ge en 

likvärdig utbildning till alla elever. Den här kan styrkas av Lahdenperä och Lorentz 

(2010) då de anser att för att få en mångkulturell skola bör skolan arbeta för mer 

resurser. Fördelarna finns med fler resurser, särskilt när elevgrupperna är så pass 

stora som de är idag och lärare kan då se att vissa elever blir åsidosatta på grund av 

tidsbrist. Det är inte rättvist varken mot elever eller lärare att ha för stora grupper, det 

blir ingen likvärdig utbildning då. 
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Alla rektorer har påpekat vikten av modersmålsundervisning och en del av rektorerna 

har kopplat det till forskning, som säger att det stärker inlärningen av ett andraspråk. 

Om eleverna får modersmålsundervisning behåller de lättare sin kulturella identitet. 

Evaldsson (2002) betonar att modersmålsundervisningen stärker den kulturella 

identiteten och kunskapsutvecklingen. 

Peck, Sears & Donaldson (2008) påpekar att vi lär oss tillsammans och att det kan 

vara svårt att skapa förståelse för varandra om vi inte samarbetar. Ett samarbete kan 

ske på olika håll, det kan ske i skolan eller emellan skolor. I en av kommunerna har 

rektorerna nämnt att det finns ett samarbete mellan skolorna, vilket kan ses som 

positivt då ett samarbete skapar bredare kunskaper och förstålelser av alla elevers 

välbefinnande. 

Rektorerna nämner att uppföljning och utvärdering sker. De berättar att genom 

elevhälsa, klasskonferens, utvecklingssamtal och genom eventuella uppföljningar 

under terminens gång ger det här en bra syn på elevens skolgång. Lahdenperä och 

Lorentz (2010) tar upp skolans handledande och samråd (till exempel 

utvecklingssamtal) kan vara otydliga och obegripliga för elever och vårdnadshavare, 

därför måste skolan ge en klar bild av hur skolans organisation fungerar. En 

förklaring kring de olika uppföljningsmetoderna är av stor vikt för elevens 

välbefinnande. Därför är det viktigt att de olika uppföljningsmetoderna görs och 

därmed kan det vara lättare att prata och diskutera kring resultaten.  
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7 SLUTORD 

 

Integrationen av nyanlända elever med utländskt ursprung, kan vara ett känsligt och 

svårt område. Det kan bero på att det inte finns så stor kunskap och erfarenheter 

inom området. Vi tror att ämnet är känsligt eftersom det lätt kan bli missförstånd som 

kan tolkas som diskriminering eller kräkningar. Skolverket (2009a, 2009b) menar att 

arbetet kring det här borde behandlas mer i skolan.  

Efter vår undersökning känner vi att vi även borde intervjuat SVA-lärarna då vi har 

märkt att de har lättare att föra en diskussion om det här ämnet. Vi tror det beror på 

deras dagliga kontakt med eleverna. Vår undersökning hade troligtvis fått ett mer 

djup kring arbetet med nyanlända elever med utländskt ursprung om intervjuer med 

SVA-lärarna utförts.  

Vi kan se skillnader i arbetet kring integration på olika skolor beroende på vilket läge 

de har. Vi håller med rektorerna att de borde ske mer integrering i fler skolor då alla 

elever lättare kan få kunskap och förståelse kring de olikheter vi har i vår värld. Alla 

kan lära sig att olikheter berikar istället för att se det som något ovanligt och konstigt. 

Sammanfattningsvis kan vi se att rektorerna är eniga om att bra integrering av 

nyanlända elever med utländskt ursprung sker genom att eleven kommer in i 

gemenskapen. De nämner också att fritidsintressen underlättar elevens möjligheter 

till sociala kontakter i samhället och inte bara i skolans värld. Eftersom rektorerna är 

eniga om att integrering inte bara handlar om skolan utan hela samhället. Vi anser att 

för att få en bra integrering av elever bör vi tänka även på elevens familj. Att vi 

tillsammans ska vara mer öppna för det vi inte känner till och att vi istället ser 

möjligheterna före olikheterna. Vi håller med den rektor som uttryckte att vi är alla 

människor, istället för att se till varandras olikheter borde vi se till våra likheter. 

Den lärdom vi tar med oss från den här undersökningen är att integration handlar om 

att låta eleverna få komma in och vara en del av en gemenskap, vilket stämmer 

överens med våra egna tankar och funderingar. Vi har förstärkt våra lärdomar att som 

lärare se till elevernas bästa och att vi är alla olika men även lika. En stor lärdom vi 

har fått är att vi borde ta del av varandras kunskap och bakgrunder då vi lär oss av 

varandra.  
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BILAGA 1 

 

  

 

 LÄRARPROGRAMMET 

Intervjumallen riktar sig till rektorn, som representerar skolorganisationen. 

 Hur ser rektorer på sitt uppdrag att arbeta med integration av 

nyanlända elever med utländskt ursprung? 

 

 Vad grundar du ert sätt att arbeta på? 

 

 Hur tolkar du begreppet integrering?  

 

 Hur anser du att nyanlända elever med utländskt ursprung ska integreras? 

 

 Har skolan regelbundet introduktion/fortbildning för sina anställda? 

 

 

 På vad baserar rektorer sina val när det gäller sitt arbete med 

integration? 

 

 Hur arbetar du med nyanlända elever med utländskt ursprung?  

 

 Har du utgått från några speciella kriterier eller riktlinjer?  

 

 Sker det en individuell planering för nyanlända elever med utländskt 

ursprung? 

 

 Hur görs den planeringen? 

 

 Vem utför kartläggningen för individuell planering för elever med utländskt 

ursprung? 

 

 Vad tittar man på vid kartläggningen? 

 

 Hur bedömer skolan i vilken grad de nyanlända eleverna med utländskt 

ursprungs behov av resurser kunnat tillgodoses? 
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Eventuella extra frågor:  

 

 Har eleverna tillgång till modersmålslärare? 

 

 Hur många elever behövs inom ett språk för att modersmålsundervisning ska 

ske? 

 

 Vad tittar man på i en individuell planering för elever med utländskt 

ursprung? 

 

 Sker det någon form av uppföljning för kartläggningen för nyanlända elever 

med utländsk bakgrund? 

 

 Finns tillgång till tolk? 

 

 Har skolan rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och 

dokumenteras? 

 

 Använder sig skolan av fortlöpande kartläggning genom strukturerade samtal 

med eleven, och om möjlig elevens vårdnadshavare? 

 

 Inventeras behovet av modersmålslärare regelbundet. 

 

 Hur ofta görs inventeringarna? 

 

 Utvärderar skolan effekterna av placeringen för den enskilda eleven? 

 

 

  


