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ABSTRAKT 
Det här är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att se vilken betydelse skolors 
arbete med integration har på elever med utländsk bakgrund. I studien diskuteras det hur 
olika skolor arbetar med integration och vilka konsekvenser det leder till hos elever med 
utländsk bakgrund, samt vilka svårigheter dessa elever kan stöta på. Denna studie utgår 
från ett interkulturellt förhållningssätt. Metoden som använts i denna studie är 
databassökningar för att finna tidigare empiriska studier. Den här studien använde sig av 
17 sökord totalt i fyra olika databaser. Tio studier har hittats och granskats och de 
redovisas i resultatet. Det som framkom i resultatet var att integration i vissa skolor har 
fått positiva följder, medan andra skolor har visat att integrationen inte alltid har fungerat 
bra. Vidare framkom det att flera faktorer spelade in i varför integration inte alltid har 
fungerat, där både ledning, lärare, hemmiljö samt bostadsområde har påverkat elevens 
integrationsmöjligheter i skolan. I diskussionen görs kopplingar till resultatet, den 
teoretiska bakgrunden och det teoretiska perspektivet. Denna studies slutsatser visar att 
varje elev ska bli behandlad på ett likvärdigt vis oavsett vilken kulturell bakgrund denne 
har. 
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1 INTRODUKTION 
Under 1900-talets senare hälft ses skolan som en plats som ska ha ambitionen att 
minska och upphäva de sociala klyftor i samhället, på grund av detta har skolan haft 
en stor del i Sveriges välfärdspolitik (Gruber, 2007). Skolor granskas och utvärderas 
ofta kritiskt under olika tidsperioder och ur olika perspektiv. Enligt Broman, Reich 
och Hägerström (2002) granskades skolans klass- och socialgruppsperspektiv under 
1970-talet. Under slutet av 1980- och början av 1990-talet övergick granskningen till 
ett köns- och genusperspektiv. I dag granskas skolornas etnicitetperspektiv, 
kombinerat med de föregående perspektiven. Enligt Elmeroth (2008) handlar en stor 
del av forskningen från början av 2000-talet om den monokulturella normen (den 
monokulturella normen är motsatsen till den mångkulturella normen), som kan 
missgynna de elever som inte är en del av den specifika normen. 

Idén till denna studie kom från att vi har stött på arbetet med integrering av 
elever i skolan på två olika vis, både under vår egen skolgång och under 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En av oss var på VFU på en skola som ligger 
nära en flyktingförläggning. När en ny elev kom till skolan fanns det väldigt mycket 
som behövde lösas runtomkring, bland annat skulle eleven tilldelas ett elevskåp. 
Därefter ska eleven veta hur skåpet öppnas, men vaktmästaren och eleven har inget 
gemensamt språk och kan därför inte kommunicera med varandra. Därför tas en 
annan elev in från en förberedelseklass som kan agera tolk. Bara en liten sak som ett 
elevskåp kan skapa stora svårigheter både för skolan och eleven. En skola som inte 
vet hur den ska handskas med nyanlända elever kan orsaka negativa följder för 
nyanlända elever.  

Den här litteraturstudien ska diskutera vilka typer av följder en elev med 
utländsk bakgrund kan få av att integreras eller segregeras i skolan. Cederberg 
(2006) presenterar betydelsen av interaktion som:  

”[…] meningsskapande upplevelser som blir avgörande för hur människor 
kommer uppfatta sig själva, uppfatta omvärlden, förhålla sig till den och bete 
sig”. (Cederberg, 2006) 

Om elever inte får inteagrera med elever av annat ursprung kan ett problem med 
integration uppstå (Cederberg, 2006). År 2009 beräknades det att var femte person i 
Sverige hade utländsk bakgrund, antingen var personen född i ett annat land eller var 
minst en av föräldrarna det (Lidskog & Deniz, 2009). Detta innebär att den svenska 
skolan får allt fler elever med utländsk bakgrund i klasser och på grund av detta 
måste skolan veta hur de ska arbeta med integration. 
 

1.1 Problemformulering 
Då elever tillbringar väldigt mycket tid i skolan, är det därför viktigt att integration in 
i samhället främjas redan i skolåldern, då alla elever ska kunna känna sig accepterade 
både i skolan och i samhället. För att elever ska kunna känna sig trygga och 
accepterade i skolan är det upp till skolpersonalen och de övriga eleverna att ta emot 
de nyanlända elever på ett bra sätt. Däremot kan det hända att lärare känner sig 
överväldigade med jobb och på så sätt kan arbetet med att integrera elever in i 
klasserna bli lidande. Detta kan i sin tur leda till att elever glöms bort och de själva 
känner att de inte passar in och på så sätt kan en segregation i skolan bildas. 
Segregation kan i sin tur leda till ett flertal negativa konsekvenser för elever. Vad 
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den här litteraturstudien kommer diskutera är hur integration och/eller segregation 
påverkar elever med utländsk bakgrund.  
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2 BAKGRUND 
För att närmare förstå integration och segregation förklaras mångkulturalism och hur 
mångkulturalism anpassas i skolans värld nedan. Även en överblick över hur den 
svenska skolan såg på integrering förr och nu presenteras. Facklitteratur och 
läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan från 1980, 1994 och 2011 används 
för att beskriva skolans tidigare och nuvarande syn på integrering.  
 

2.1 Begreppsdefinition 
I den här studien innebär begreppet integration att elever med svensk bakgrund 
blandas tillsammans med elever från andra länder utanför Skandinavien. Segregation 
innebär i den här studien uppdelning mellan elever som har svensk bakgrund och 
elever från andra länder utanför Skandinavien. 
 

2.2 Mångkulturalism i skolan 
Sverige har blivit ett mulitkulturellt samhälle där det finns människor av olika 
nationaliteter och etniciteter. Därmed har den svenska skolan gått från att vara en 
homogen till en mångkulturell institution (Lorentz & Bergstedt, 2006). Enligt 
Lidskog och Deniz (2009) har omvärlden sett Sverige som ett land där befolkningen 
är kulturellt och socialt homogen och menar därmed att omvärlden inte känner till att 
Sverige är mångkulturellt. Synen på Sverige som omvärlden har haft under en lång 
tid har under de senaste årtiondena förändrats och Sverige har problematiserats vilket 
har lett till att Sverige numera är känt som ett land som är berikat med olika kulturer 
(a.a.).  

Skolan kan ses som ett litet samhälle där elever lär sig hur de agerar 
tillsammans med andra människor och där eleverna skapar sin identitet och en 
självbild (Roth, 1998). Skolan är en viktig del av elevernas uppväxt och därför är det 
viktigt att skolan redan i en tidig ålder lär elever värdet av att respektera andra 
människor, oavsett hur de ser ut, vad de tror på eller vem de älskar (a.a.). Enligt Roth 
(a.a.) har skolan ett stort ansvar att motverka stereotyper och generaliseringar av 
olika kulturer hos elever då skolan är en viktig del i deras uppfostran. Skolan har ett 
stort ansvar att motverka främlingsfientlighet och rasism. Om en elev blir trakasserad 
i skolan på grund av sitt ursprung kan det leda till stora konsekvenser för eleven 
senare i livet (a.a.). Vidare menar Roth (a.a.) att elever som inte passat in eller känt 
sig trygga i skolan kan få dåliga studieresultat och bli negativt påverkade i 
arbetslivet, vilket i sin tur kan leda till att en social segregation breder ut sig.  

Som det tidigare nämnts, är skolan en viktig plattform för barn och ungdomar 
där de ska lära sig hur människor ska behandlas lika oberoende etnicitet och kultur 
(Elmeroth, 2008). I Utbildningsdepartementets läroplaner (2011a, 2011b) står det att 
alla som verkar inom skolan ska visa respekt för varje människas egenvärde. 
Elmeroth (2008) menar att forskning visat att den svenska skolan reproducerar 
befintliga samhällsklyftor, speciellt när det gäller etnisk ojämlikhet, istället för att 
jämna ut de sociala klyftorna 

Inom forskningen finns det inte många studier som har fokuserat på etniska 
aspekter. Den forskning som finns ligger fokus på invandrar- och minoritetselever 
(Gruber, 2007). Detta innebär att lärare och elever med svensk bakgrund inte 
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sammanbinds med studier om etnicitet eller etniska relationer (a.a.). Gruber (a.a.) 
nämner i sin avhandling att i de få studier som finns inom ämnet etnicitet fokuserar 
forskarna främst på elevernas språk, både modersmål och svenska språket. En stor 
vikt läggs även på hur elever med utländsk bakgrund möter  det svenska samhället 
och svenska skolan. De flesta studier som utförs agerar som underlag för att hjälpa 
lärare att lösa de problem de har med elever med utländsk bakgrund (a.a.).  

 

2.2.1 Skolans tidigare syn på integrering 
År 1983 kom en rapport från Diskrimineringsutredningen där det lyftes fram att 
skolan baseras på svensk kultur och tradition (Bergman, 1983). Bergman (a.a.) 
nämner i sin undersökning att samhället måste anpassa sig till de förändringar 
invandring bär med sig. Bergman (a.a.) menar att anledningen till varför den svenska 
skolan, under 1980-talet, inte behandlat de etniska aspekterna inom skolväsendet är 
på grund av att skolan endast setts som en skola, en säregen typ av institution.  

I Skolöverstyrelsens (nuvarande Skolverket) kommentarsmaterial Läroplanen 
för grundskolan 1980, Lgr80, Hemspråksklasser och sammansatta klasser 
(Skolöverstyrelsen, 1988) påpekas det att i hemspråksklasser måste ett interkulturellt 
synsätt tillämpas i undervisningen. Lärarens roll är vital då det är lärarens uppgift att 
stödja det interkulturella synsättet och tillämpa det i undervisningen. När läraren 
tillämpar det interkulturella synsättet i undervisningen kommer eleverna kunna ta 
efter och på så sätt stärka andan om gemenskap (Skolöverstyrelsen, 1988).  

För att kunna främja en interkulturell undervisning är det viktigt att elever i  
blandade klasser, det vill säga en klass som både har elever med utländsk bakgrund 
och elever med svensk bakgrund, får sina röster hörda och chans att uttrycka sina 
åsikter (Skolöverstyrelsen, 1988). Detta innebär att i undervisningen ska det ske ett 
oavbrutet utbyte av erfarenheter, tankar och idéer bland eleverna oavsett bakgrund.  

Under 1980-talet var det viktigt att skolan såg till att elever med utländsk 
bakgrund  skulle uppnå aktiv tvåspråkighet, det vill säga eleverna ska kunna naturligt 
och aktivt använda både deras hemspråk, numera benämnt som modersmål, och det 
svenska språket efter  avslutad skolgång (Skolöverstyrelsen, 1980). Därför var skolan 
tvungen att ge eleven de förutsättningar som behövs för att eleven ska klara av att bli 
tvåspråkig. En förutsättning enligt Skolöverstyrelsen (a.a.) är att skolan och lärarna 
ska anordna att eleven får undervisning i det svenska språket och på sitt hemspråk.  

I Läroplanen för grundskolan 1994, Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 
1994a) och Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, 
(Utbildningsdepartementet, 1994b) nämns det att skolans viktigaste uppgift är att 
förmedla värden som är grundläggande för svenska samhället. Vilket innebär att alla 
människor är lika värda, individens frihet och solidaritet med utsatta och svaga ska 
förmedlas (Utbildningsdepartementet 1994a: Utbildningsdepartementet 1994b). 
Enligt Lpo94 och Lpf94 ska skolan se till att alla elever ska acceptera andra 
människor och att ingen ska utsättas för orättvis behandling och diskriminering, 
exempelvis på grund av etnisk tillhörighet (Utbildningsdepartementet, 1994a: 
Utbildningsdepartementet, 1994b). Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1988) och Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994a) förmedlar att undervisningen ska utgå efter 
elevernas bakgrund, språk och tidigare erfarenhet. Lpf94 belyser även att skolan bör 
främja utbildningsutbyte med andra länder och internationella kontakter för att 
eleverna ska förstå och leva sig in andra människors värdegrunder 
(Utbildningsdepartementet, 1994b).  
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2.2.2 Skolans nuvarande syn på integrering 
Utbildningsdepartementet har utformat läroplaner för olika skolformer som ger klara 
direktiv om hur skolan ska arbeta för att vara en demokratisk och likvärdig skola. 
Både Utbildningsdepartementets Läroplan för gymnasieskolan 2011, Gy11, och 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, tar upp 
skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer (Utbildningsdepartementet 
2011a: Utbildningsdepartementet 2011b). Läroplanerna har samma grundläggande 
värden, exempelvis att skolväsendet vilar på demokratiska grunder, att utbildningen 
ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter. Dessutom står det i 
läroplanerna att alla som verkar inom skolan ska visa hänsyn för varje människas 
egenvärde och de ska även visa respekt för den gemensamma miljön de vistas i 
(Utbildningsdepartementet 2011a: Utbildningsdepartementet 2011b). Ingen ska, 
enligt Utbildningsdepartementet (2011a, 2011b), bli utsatt för diskriminering på 
grund av exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i 
skolan. Skolan ska aktivt motverka alla tendenser till diskriminering och kränkande 
behandling (Utbildningsdepartementet 2011a: Utbildningsdepartementet 2011b).  

Vidare har både Lgr11 och Gy11 tagit upp att det svenska samhället är och 
blir allt mer internationaliserat. Väldigt många människor rör sig över nationsgränser 
och höga krav ställs på att människor ska ha en förmåga att acceptera och respektera 
kulturell mångfald. Skolan är en mötesplats både på ett kulturellt och socialt plan, 
därmed har skolan både möjligheten och ansvaret för att stärka acceptansen av en 
kulturell mångfald hos alla som arbetar och vistas där (Utbildningsdepartementet, 
2011a: Utbildningsdepartementet 2011b). Gy11 skiljer sig i någon grad från Lgr11 
genom att läroplanen för gymnasiet går in djupare i hur skolan ska bidra till 
elevernas identiteter. I Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011a) står det att genom 
att vara medvetna om det egna kulturarvet och delaktiga i det gemensamma 
kulturarvet förvärvar eleverna en trygg identitet. Detta leder till att elever får en 
bättre förmåga att förstå och leva sig in i andra människors värderingar och 
livsvillkor. Gy11 (Utbildningsdepartementet, 2011b) förmedlar att skolan även ska 
bidra till att elever får en identitet som inte bara ska knytas till det svenska 
kulturarvet, utan även det nordiska, europeiska och det globala. Skolan hjälper elever 
att utveckla sin identitet med utbildningsutbyten och internationella skolor 
(Utbildningsdepartementet, 2011b).  
 

2.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med litteraturstudien är att belysa hur stor påverkan både grundskolans och 
gymnasieskolans arbete med integration och/eller segregation har på elever med 
utländsk bakgrund. Följaktligen har två frågeställningar formulerats för att kunna 
utföra den här studien: 

• Vilken påverkan har arbetet med integration på elever med utländsk bakgrund 
i en svensk skola? 

• Vilka konsekvenser kan en segregerad svensk skola ha på elever med 
utländsk bakgrund?  
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2.4 Teoretiskt perspektiv 
Litteraturstudien utgår från ett interkulturellt perspektiv. För att närmare förstå ett 
interkulturellt perspektiv ska först begreppen mångkulturalism och interkulturalism 
betraktas. Lorentz och Bergstedt (2006) menar att begreppet mångkulturalism 
används för att ange ett tillstånd, med andra ord att en skola eller ett samhälle är 
mångkulturellt. Detta innebär att samhället eller skolan befolkas av människor med 
olika kulturer, etniciteter eller nationaliteter. Interkulturalism betecknar däremot 
handling, vilket innebär att i en mångkulturell skola försöker skolans personal och 
elever hitta nya förhållningssätt till varandra. Skolan har av tradition haft stort ansvar 
för medborgarnas socialisation i samhället och har lett till att elever både medvetet 
och omedvetet anskaffat olika värderingar och beteenden som gör dem till goda 
samhällsmedborgare (a.a.). 

Det interkulturella perspektivet blir märkbart i en mångkulturell lärandemiljö. 
Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) är utgångspunkterna för det interkulturella 
pedagogiska perspektivet att alla i skolan måste uppmärksamma att individer som 
har olika kulturella uppfattningar och värderingar utgör en mångkulturell 
lärandemiljö. Lorentz och Bergstedt (a.a.) menar att samhället måste sluta tänka i 
dikotomier, det vill säga kontraster som ”rätt och fel” eller ”vi och dem”, och istället 
se alla människor som lika. Samtidigt som samhället ser alla som olika individer, 
kommer möjligheter till att uppfatta varandra både som likvärdiga och annorlunda. 

Det interkulturella perspektivet ser till att elevernas kunskaper och 
sakkännedom ses som viktiga och som värdefulla förutsättningar för elevernas 
fortsätta utbildning (Elmeroth, 2008). Skolan måste kunna hantera elevernas olika 
kunskaper och lärarna bör forma sin undervisning efter elevernas kunskaper då alla 
elever kommer med olika tankestrukturer. Detta innebär att lärare ska forma sin 
undervisning efter elevernas erfarenheter och deras kunskaper och inte efter skolans 
värld (a.a.).   

Dagens skola har utvecklats mycket och skiljer sig markant från skolan som 
existerade för 30 år sedan. Förr var det vanligt att skolan var homogen, alla elever 
och all personal hade samma kulturella bakgrund och språk (Lahdenperä & Lorentz, 
2010). Enligt Lahdenperä och Lorentz (a.a.) hade skolan och hemmet tidigare mer 
eller mindre samma värderingar och värdegrund vilket gav läraren möjligheten att 
forma sin undervisning efter deras gemensamma förförståelse. Skolan har på senare 
tid blivit mångkulturell och internationell och flerspråkighet har bland elever blivit 
allt mer vanligt (a.a.). Detta innebär att lärare bör få kunskaper om flerspråkighet och 
hur skolan kan förbättra sin interkulturella lärandemiljö (a.a.). Om skolpersonal inte 
får de kunskaper de behöver om mångfald i skolan kan skolpersonalen skapa fler 
problem än lösningar för elever med utländsk bakgrund. Skolan är en av samhällets 
viktigaste platser där identiteter skapas och varje möte en elev har med en lärare eller 
annan elev förstärker, förminskar eller bekräftar elevens identitet (Lorentz & 
Bergstedt, 2006).  
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3 METOD 
§sökord som har använts och vilka avgränsningar som gjordes. Senare i kapitlet 
kommer en beskrivning av de vetenskapliga texternas syften, etiska överväganden 
och metoder. I slutet av metoden kommer ett kort avsnitt om hur vårt metodval kan 
ha påverkat studiens utgång.  

3.1 Tillvägagångsätt 
I den här studien används databassökning för att hitta relevanta empiriska studier. 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) finns det många databaser 
som kan användas för sökning av litteratur, vissa av dem är avgiftsbelagda medan 
andra är gratis. De databaser som används i den här studien för att finna 
vetenskapliga artiklar är SwePub, OneSearch och Libris. Även DiVA används för att 
hitta relevanta avhandlingar som berör valet av ämne. Enligt Eriksson Barajas m.fl. 
(a.a.) kan manuell sökning ske på flera olika vis. Efter att en vetenskaplig text funnits 
så ska dess referenslista granskas i hopp om att kunna hitta andra vetenskapliga 
texter som kan vara relevanta för litteraturstudien (a.a.). Vi har tittat i de 
vetenskapliga artiklarnas och avhandlingarnas abstract, nyckelord och referenslista 
efter exempel på sökord som kan användas i databassökningen.     

3.2 Urval och avgränsningar 
I urvalet valdes det bort studier som inte visade sig vara relevanta för den här 
studien. Avgränsningen gjordes genom att läsa abstracten i de olika empiriska 
studierna för att se om de behandlar samma ämnesområden som den här 
litteraturstudien. Vissa studier, som till exempel Bunars doktorsavhandling (2001) 
och Cederbergs avhandling (2006), visade sig vara relevanta för den här studien då 
de diskuterade lika ämnesområden. En studie om hur skolor arbetar med integration i 
Israel och Nordirland valdes bort på grund av dess irrelevans för denna studie då den 
diskuterade religionstillhörighet i Israel och Nordirland samt hur länderna segregerar 
dess invånare på grund av religionstillhörighet. Vi anser att den bortvalda studien 
inte är relevant studien då den här litteraturstudien diskuterar endast hur främst 
svenska skolor kan arbeta eller arbetar med integration. Studier som används i den 
här litteraturstudiens resultat är inte äldre än från år 1995 (den äldsta är 1997). 
Anledningen till att vi valde att sätta en gräns för hur gammal en studie kan vara är 
på grund av att vi inte ville ha studier som skulle visa gamla resultat, då arbetet med 
integration och segregation har ändrats mycket och vi ville använda så aktuella 
studier som möjligt. 

Ett annat exempel på en studie som valts bort är en forskningsrapport från 
Vetenskapsrådet. Artikeln diskuterade hur nyanlända elever tas emot i skolan. 
Anledningen till att den valdes bort var på grund av att den inte hade en egen 
undersökning och istället var en samling av andras undersökningar. Eftersom det inte 
var en förstahandskälla var den irrelevant för den här litteraturstudien. 
 

3.3 Sökord 
Sökord utformas efter att ett problemområde för en studie har avgränsats för att 
sedan utgöra en grund för litteratursökningen (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Vidare 
menar de att författare av studier måste formulera rätt frågeställningar, vilket språk 
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studierna ska vara på, hur gamla studierna får vara samt vilka typer av studier som 
kan vara intressanta. Efteråt väljs en databas och ett beslut tas om vilka sökord som 
ska användas (a.a.). Vi har valt att gå efter Eriksson Barajas m.fl (a.a.) riktlinjer för 
att på bästa sätt hitta relevanta empiriska studier då vi anser att deras riktlinjer är 
väldigt hjälpsamma för att på bästa och snabbaste sätt kunna hitta relevanta studier. 
Vi valde att använda sökord på svenska och engelska för att kunna hitta svenska och 
internationella studier. I den här studien har följande sökord använts för att hitta 
empiriska studier: 

Integration,  segregation, skola/school, undervisning, utbildning/education, 
mångfald, invandring/immigration, interkulturalism, multikulturalism, 
invandrare/immigrant,  elever,  Sweden, mångkultur. 
 

3.1 Tabell 
Tabell 1 visar sökningar, avgräsningar, träffar och vilka databaser som har använts 
i samband med den här systematiska litteraturstudien. Den visar även vilken 
litteratur som hittades genom sökningarna. Varje ”+” innebär den booleska 
operatoren *AND*. Ett ”+” skrevs för att tabellen skulle vara mer lättöverskådlig.  

Sökning Databas Sökord Annan 
begränsning 

Träffar Vald litteratur 

1 Libris Mångfald + 
undervisning 

 271  

2 Libris Integration + 
immigration 

Avhandlingar 

tidskrifter 

24 

6 

Runfors – Mångfald, 
motsägelser och 
marginaliseringar 

3 Libris Multikulturalism  16  

4 Libris Invandrare + 
elever 

Avhandlingar 6 Cederberg – Utifrån 
sett inifrån upplevt 
Lahdenperä – 
skolsvårigheter eller 
invandrarbakgrund? 

Elmeroth – Alla lika 
- alla olika 

5 OneSearch Integration+ 
education+ 
immigration+ 
Sweden 

Peer 
reviewed/full
text 

42 Johansson & 
Hammarén – the art 
of choosing the right 
tram 

6 OneSearch Immigrant + 
students 

Peer 
reviewed/full
text 

9977 
plats 2 i 
träfflistan  

Chiu, Pong, Mori & 
Chow – Immigrant 
students’ emotional 
and cognitive 
engagement at 
school 
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7 OneSearch Immigrant + 
integration + 
school + 
students 

Peer 
reviewed/full
text 

556 
plats 10 i 
träfflistan 

Magno & Schiff – 
Culturally 
responsive 
leadership 

8 OneSearch Immigrant + 
school + 
Sweden 

Peer 
reviewed/full 
text  
Från 2010 

535 
 

272 
plats 28 i 
träfflistan  

Johansson & 
Olofsson – the art of 
becoming ’Swedish’ 

9 OneSearch School+ 
integration+ 
immigration+ 
Sweden 

Peer 
reviewed/full
text 

29  

10 OneSearch Skola+ 
integration 

Peer 
reviewed 

13  

11 DiVA Integration + 
skola 

Forskningspu
blikationer 

16 Nihad Bunar – 
Skolan mitt i 
förorten 

12 DiVA Segregation + 
utbildning 

Forskningspu
blikationer 

50  

13 DiVA Mångfald + 
skola 

Forskningspu
blikationer 

14  

14 SwePub Integration  8163  

15 SwePub Integration + 
utbildning 

Tidskriftsarti
kel 

23  

16 SwePub Interkulturalism  2  

17 SwePub Mångkultur* + 
skola 

Tidskriftsarti
kel 

3 Evaldsson – sociala 
och språkliga 
gränsdragningar 

 
Valet av sökord baserades på den här studiens frågeställningar. Detta för att kunna 
hitta de mest relevanta vetenskapliga texterna. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) 
kan flera sökord kombineras tillsammans genom att använda booleska operatorer. De 
så kallade booleska operatorerna är *AND*, *OR* och *NOT*. Då vi har valt att gå 
efter deras riktlinjer, har vi använt oss av en så kallade boolesk operator, *AND*, för 
att förenkla sökningar i databaser. Den användes för att kunna kombinera flera 
sökord och på det viset hitta relevanta vetenskapliga texter genom att den ger ett 
smalare resultat. Under sökning 6,7 och 8 avgränsade vi oss genom att bara titta på 
de första sex sidorna av träffar, på varje sida kom det upp tjugo träffar utan någon 
bestämd ordning. Först och främst granskades rubriken och om den var passande för 
den här litteraturstudien, lästes även abstract för vidare insikt i studien. En mer 
detaljerad förklaring kommer längre ner i delen metoddiskussion.  
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3.4 Etiska överväganden 
Denna litteraturstudie har utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer angående vilka 
etiska överväganden en studie ska ha gjort. Enligt Vetenskapsrådet bör etiska 
överväganden göras vid val av material till systematiska litteraturstudier. Det finns 
fyra huvudkrav för att skydda individen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. En person som ingår i en studie måste 
enligt informationskravet veta vilken uppgift den har i projektet och vilka villkoren 
är. Personen måste även vara väl informerad om att undersökningen är frivillig samt 
att den får lämna undersökningen när den vill. Enligt samtyckeskravet måste 
undersökningsdeltagaren lämna ett samtycke, om personen inte är myndig behövs 
föräldrars/vårdnadshavares samtycke i vissa fall. Konfidentialitetskravet innebär att 
personer som är med i undersökningar får största möjliga konfidentialitet, samt att 
personuppgifter lagras skyddade från obehörigas åtkomst. Nyttjandekravet innebär 
att uppgifter som används i ett forskningsändamål inte får användas för kommersiellt 
bruk eller i ett annat icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet). I nästa avsnitt 
kommer en beskrivning av hur de utvalda studierna har gjort etiska överväganden.  
 

3.5 De vetenskapliga texternas syfte, metod och 
etiska överväganden 

I den här delen av kapitlet kommer de valda studiernas syfte, metod och etiska 
överväganden att presenteras. Det som är viktigt är att de studier som valts har gjort 
noggranna etiska överväganden, att redovisa alla artiklar som har ingått i 
litteraturstudien, samt att presentera alla resultat och inte bara de som stödjer 
forskarens egna åsikt (Barajas Eriksson et.al, 2013). Nedan kommer vi att redogöra 
studiernas syften, metod och vilka etiska överväganden de olika forskarna har gjort. 

 
Nihad Bunar (2001) Skolan mitt i förorten – Fyra studier om skola, segregation, 
integration och multikulturalism                                                                           
Bunar har i sin studie använt material från ett fältarbete han gjorde 1998 på skolor i 
Stockholms förorter Tensta, Rinkeby, Jordbro och Husby. Fältarbetet bestod av 
kontakter med personer på skolorna. Tre skolor var från Jordbro (två åk 1-5 och en 
åk 6-9), en från Tensta (åk 6-9), en från Husby (åk 6-9) och en från Rinkeby (åk 1-9). 
En skola bestod mestadels av elever med svensk bakgrund och låg i ett 
medelklassområde i Jordbro. En annan skola från Jordbro var väldigt blandad. 
Resterande skolor bestod av elever där 90 % hade ett annat modersmål än svenska. 
Syftet med Bunars avhandling var att synliggöra och analysera vilken roll skolan 
förväntas ta och hur de går tillväga när ett område som är socialt utsatt och där 
många invandrare bor ska integreras utifrån politiska deklarationer och konkreta 
insatser. Syftet var även att synliggöra hur relationen mellan det lokala samhället och 
skolan sker när ett område är stigmatiserat utåt sett och har en negativ ekonomisk 
utveckling.  

• Skolorna som användes i studien var inte anonyma då de på grund av andra 
omständigheter hade blivit avslöjade även om de var anonyma i studien. 
Vissa skolor hade kunnat bli avslöjade då de är de enda inom en vald förort 
som studerades och på så sätt hade det varit ”enkelt” att veta vilken skola 
undersöktes. 
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• Enligt Bunar är de intervjuade personernas och informanternas namn 
skyddade och svåra att identifiera. De personer som hade offentliga 
positioner hade inte skyddade identiteter när de uttalade sig om saker som 
hade med positionen att göra.  

 
Meta Cederberg (2006) Utifrån sett – inifrån upplevt: Några unga kvinnor som kom 
till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan.                        
Cederberg fokuserar i sin studie på skolerfarenheter från åtta kvinnor med utländsk 
bakgrund. Alla kvinnorna kom till Sverige under tonåren. Cederbergs syfte med 
studien var att göra en beskrivning och en analys av kvinnornas möte med den 
svenska skolan samt deras skolgång i den svenska skolan.  

• Cederberg nämner inte hur långt intervjupersonerna har kommit i sina 
högskolestudier för att de inte ska kunna spåras. Cederberg skriver inte heller 
om vissa händelser kvinnorna har berättat om då hon själv anser att 
händelserna kan riskera kvinnornas anonymitet. 

• Cederberg har ändrat namnen på de intervjuade samt orterna som studien 
utförts i. 

 
Ming Ming Chiu, Suet-ling Pong, Izumi Mori, Bonnie Wing-Yin Chow (2012) 
Immigrant Students’ Emotional and Cognitive Engagement at School: A Multilevel 
Analysis of Students in 41 countries 
Studiens syfte var att undersöka elevers attityder till skolan, samt om de känner sig 
bekväma och att de passar in i skolan. Studien undersökte skillnaderna i 41 länder 
och drygt 276,000 femtonåringar och deras rektorer deltog i studien där de fyllde i 
enkäter. Internationella experter från både OECD och icke-OECD länder utformade 
enkäterna. De översatte dem både framåt och bakåt och pilottestade dem för att säkra 
validiteten och reliabiliteten.  

• Författarna till studien har inte skrivit något om etiska överväganden dock är 
alla deltagare anonyma, likaså skolorna.  

 

Elisabeth Elmeroth (1997) Alla lika – alla olika: Skolsituationen för elever med båda 
föräldrarna födda utomlands 
Elmeroths syfte med studien var att med anslutning till den nationella utvärderingen 
av årskurs 9 från 1992 ge kunskaper om skolsituationen för elever där båda 
föräldrarna är utlandsfödda. Elmeroth använde data från ”det nationella programmet 
för utvärdering”. Själva utformningen av utvärderingen har Elmeroth inte varit en del 
av. Däremot har Elmeroth använt data från utvärderingen i sin studie. Enkäten 
besvarades av 9175 elever. 

• Respondenterna i undersökningen var anonyma. 
 
Ann-Carita Evaldsson (2002) Sociala och språkliga gränsdragningar bland elever i 
en mångkulturell skola 
Evaldssons studie utforskar hur språklig och etnisk mångfald organiseras i alldagligt 
samspel mellan mellanstadieelever på en skola. Metoden Evaldsson använde var att 
göra ett fältarbete under åren 1996-1997. Detta var i kombination med 
bandinspelningar av elever på mellanstadienivå som interagerar vardagligt med 
andra jämnåriga på en skola i ett miljonprogramsområde.  
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• Evaldsson har inte skrivit något om etiska överväganden dock är skolorna 
anonyma. Det enda som framkommer är att skolorna ligger i ett 
miljonprogramsområde. Det är svårt att veta om elevernas namn är figurerade 
eller inte.  

 

Thomas Johansson & Nils Hammarén (2011) The art of choosing the right tram: 
Schooling, segregation and youth culture 
Johanssons och Hammaréns studies syfte var att titta på vad elever med utländsk 
bakgrund och som bor i en förort med ett sämre rykte tycker om sin skola som ligger 
i centrum. Skolan i fråga är en gymnasieskola med gott rykte och de flesta eleverna 
har svensk bakgrund på skolan samt bor antingen i centrum eller i en förort med hög 
status. Studien är genomförd i en större svensk stad.  Elva personer blev intervjuade 
tre gånger under en tvåårsperiod. 

• Skolan, staden och elevernas namn är anonyma. 
 
Thomas Johansson & Rita Olofsson (2011) The art of becoming ‘Swedish’: 
Immigrant youth, school careers and life plans 
Johansson och Olofsson tittar i sin vetenskapliga artikel på hur unga invandrare 
konstruerar sina planer för livet och hur de relaterar dem till sin etnicitet, identitet 
och omgivning. I studien intervjuar författarna elva personer på skolor, det vill säga i 
klassrum och andra skolutrymmen. Eleverna blir intervjuade tre gånger inom en 
tvåårsperiod. Eleverna gick antingen på ett gymnasieprogram inom 
samhällsvetenskap eller inom naturvetenskap.  

• Skolorna är anonyma i denna studie, likaså eleverna och i vilken stad som 
studien görs. Det står dock att det är i en stor svensk stad.  

 
Pirjo Lahdenperä (1997) Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk 
studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund 
Lahdenperäs huvudsyfte var att undersöka relationen mellan föreställningar om 
svårigheter i skolan och förhållningssätt till elevers utländska bakgrund och deras 
etnicitet. Lahdenperä har använt textanalys som metod i sin studie, bland annat 
analyserades åtgärdsprogram för att kunna belysa och tolka karakteristiska drag. 

• Etiska överväganden nämns inte i Lahdenperäs studie. Däremot gjordes 
textanalyser utan att nämna namn vilket resulterade i att eleverna hölls 
anonyma.  

 
Cathryn Magno & Margo Schiff (2010) Culturally responsive leadership: best 
practice in integrating immigrant students 
Magnos och Schiffs syfte med studien var att se hur många skolledare som använder 
invandrarelever som en tillgång och om skolorna ändrar sig genom det att 
elevpopulationen förändras. I den kvalitativa studien som gjordes på 14 skolor i USA 
visade det sig att endast en skola anpassade sig till invandrarelever.  

• Magno och Schiff har inte skrivit något om etiska överväganden i sin studie. 
Skolledaren som nämns i deras studie är inte anonym av eget val. 
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Ann Runfors (2003) Mångfald, motsägelser och marginaliseringar – En studie av 
hur invandrarskap formas i skolan 
Syftet med Runfors avhandling var att beskriva och analysera de skolanställdas 
uppmärksamhet mot elevgruppen ”invandrarbarn”. Därtill var syftet att belysa vilka 
villkor uppmärksamheten skapade för barnen. Runfors undersökningsmetod var att 
närvara i de olika sammanhang som hon studerade. Hon följde lärarnas vardag och 
intog deras perspektiv. Hennes studie fokuserar i stor utsträckning på främst lärare, 
men även andra anställda på skolor.  

• De lärare som deltog i Runfors studie nämndes under pseudonymer och 
skolorna har inte nämnts med riktiga namn. Studien visar att skolorna är 
lokaliserade i Sverige, men deras exakta geografiska läge nämns inte. 

 

3.6 Metoddiskussion 
Enligt Eriksson Barajas (2013) bör det diskuteras hur omfattande en litteratursökning 
varit, samt urvalet, studiens begränsningar och hur lätt det är att generalisera 
resultaten. De problem som fanns med sökningarna var att vi inte var säkra på vilka 
sökord som var användbara. Hittade studiers referenslistor blev därför granskade för 
att kunna få idéer till vilka sökord som skulle kunna användas. En annan svaghet var 
att vid vissa sökningar kom det upp många träffar samtidigt som det var svårt att 
göra fler avgränsningar än de som gjordes. Därför blev det i vissa fall att endast de 
första sex sidorna granskades, varje sida hade 20 träffar vilket betyder att 120 artiklar 
granskades. Anledningen till att endast de första sex sidorna användes var för att ett 
stort antal intressanta källor hittades vars abstract kunde läsas. Detta kan ha orsakat 
att vissa studier som kan ha varit relevanta har missats. Ett exempel skulle kunna 
vara att en mer relevant källa kunde ha funnits någonstans efter den sjätte sidan. 
Däremot anser vi att de källorna som hittades inom de första sex sidorna är 
väsentliga och har varit till stor nytta i denna litteraturstudie.  

Vi har strävat att hitta empiriska undersökningar med en hög validitet och en 
hög reliabilitet för att vår litteraturstudie ska kunna ha en hög reliabilitet och en hög 
validitet. Detta genom att under sökningarna har de empiriska studiernas abstract 
lästs i första hand för att se om de är relevanta för vår studie. Vi har utgått från ett 
interkulturellt perspektiv, vilket visade sig vara korrekt för vår studie. Denna studie 
har lyckats svara på sina forskningsfrågor vilket har lett till att validiteten och 
reliabiliteten har stärkts.  
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4 RESULTAT 
I det här kapitlet redovisas de tio utvalda studiernas olika forskningsresultat. 
Forskarna har bearbetat ämnena om varför integrering i skolan är viktigt, hur skolor 
kan arbeta med integrering och på vilket sätt elever med utländsk bakgrund påverkas 
av integrering i skolan och segregationens konsekvenser. Nedan kommer två avsnitt 
om hur integration påverkar elever med utländsk bakgrund.  
 

4.1 Integrationens påverkan och betydelse för 
elever 

Forskning visar att elever som har en bra relation med sina lärare känner sig 
bekväma och att de passar in i skolan (Chiu, Pong, Mori och Chow, 2012). När 
elever känner att de passar in i skolan blir deras attityd gentemot skolan bättre, vilket 
i sin tur kan påverka deras studieresultat (a.a.). Skolor som tar emot elever av annan 
nationalitet bör i högsta grad se till att elever integreras med andra elever så fort som 
möjligt, då det är elevernas första steg att möta nya människor (a.a.). När det 
resoneras kring att hjälpa elever forma deras identiteter är social kategorisering en 
central roll (Lahdenperä, 1997). Social kategorisering innebär:  

”att den sociala omgivningen ordnas i sociala kategorier och grupperingar 
som är meningsfulla för individen”. (Lahdenperä, 1997)  

Det är individen, i det här fallet eleven, som skapar och fastslår sin identitet och sin 
egna självuppfattning (Lahdenperä, 1997). Elmeroth (1997) menar att integreras in i 
ett nytt samhälle med främmande människor kan vara skrämmande. Vidare påpekar 
hon att vistelsetiden i ett nytt land påverkar elevers prestation i skolan. Har eleverna 
precis kommit till ett nytt land är det svårt att anpassa sig till den nya kulturen och 
lära sig ett nytt språk. Det innebär oftast att anpassningsprocessen precis har börjat 
och elever ännu inte har grundat språket (a.a.).  

4.1.1 Elevernas självbild 
Identitet och hur elever ser sig själva är betydelsefull under uppväxten. Johansson 
och Olofsson (2011) intervjuade i sin studie en sjuttonårig tjej från Bosnien som 
kallas för Hilda. Hon har bott i Sverige i sexton år och bor numera i en ”finare” 
förort. Det är något som Hilda är stolt över och poängterar att det inte bor många 
invandrare i hennes område. Hilda berättar även att hon talar felfri svenska till 
skillnad från många av hennes vänner med utländsk bakgrund. Hilda tänker väldigt 
mycket på kontraster, bra områden och dåliga områden, bra vänner och dåliga vänner 
(a.a.).  Enligt Johansson och Olofsson (a.a.) skapar Hilda ett universum där vissa 
invandrare är mer ”svenska” än andra invandrare. Det Hilda använder som referens 
för att vara ”svensk” är att bo i ett svenskt område, ha framgångsrika vänner och 
avstå från ”dåliga” vänner. Hon försöker även undvika att vara i en position där hon 
är underordnad på grund av att hon är invandrare. När Hilda pratar om sitt liv pratar 
hon väldigt mycket om att ”vara svensk”. Hennes planer är tydligt konstruerade efter 
generella idéer och uppfattningar som finns i det ”svenska samhället” (a.a.). 

Ett annat exempel som Johansson och Olofsson (2011) för fram är en 
artonårig montenegrin som kallas för Antonio, som kom till Sverige när han var ett 
år gammal. När Antonio pratar om identitet visar han stor stolthet över att vara 
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montenegrin och muslim. Antonio ser dock sig själv även som svensk och ser även 
sin framtid i Sverige. Andra människor brukar poängtera för honom att han inte är 
svensk trots att Antonio innehar ett svenskt medborgarskap och ett svenskt pass. Det 
som händer ofta är att när Antonio berättar att han är svensk säger andra att han inte 
är det och att det räcker med att titta på hans namn och ursprung för att bevisa det. 
Antonios familj är integrerad in i det svenska samhället där de är väldigt nöjda med 
sina arbeten och liv. Antonio bor i en förort där det finns många invandrare och det 
har påverkat honom. Han ser både det negativa med att bo i en förort, vilket är att det 
kan vara en farlig miljö, men han ser även det positiva som är att han identifierar sig 
själv med människorna och området. Ett dilemma som Antonio lever i är att hans 
plan är att bli polis i framtiden. Antonio vet att det inte vore möjligt för honom att bo 
kvar i sin förort som polis eftersom han skulle anses vara en förrädare mot andra i 
förorten som kanske är kriminella (a.a.).  

4.1.2 Skolans arbete med integration 
Skolans viktigaste arbete med elever av annan nationalitet är att se till att eleverna 
känner sig bekväma, trygga och välkomna i skolan (Chiu m.fl., 2012). Vidare menar 
Chiu m.fl. (a.a.) att det finns flera strategier som skolor kan använda sig av i arbetet 
för att se till att alla elever känner sig välkomna. Skolan kan och bör först och främst 
se till att skolan gör ändringar i skolarbetet för att kunna välkomna de nyanlända 
eleverna (a.a.). Magno och Schiff (2010) ger ett exempel på en rektor i USA som 
arrangerat olika aktiviteter som ska vara till för att elever ska känna sig välkomna 
och trygga i skolan. Rektorn arrangerade ett rum som ska vara tillgängligt för de 
nyanlända eleverna. Rummet ska fungera som en ”tryggzon” där elever kan vistas i 
och träffa andra elever som har samma eller liknande bakgrund som de själva. Ett 
sådant exempel kan se till att elever känner sig trygga och på så vis kan de utveckla 
ett självförtroende de behöver för att kunna bli självständiga individer (a.a.).   

Som det har nämnts tidigare, är det viktigt att skolan ser till att elever känner 
att de passar in bland andra elever och verksamheten ska även se till att elever 
utvecklar ett gott självförtroende och självuppfattning. Elmeroth (1997) har i sin 
studie forskat om elevers självuppfattning inom skolämnen och om de elever med 
utländsk bakgrund har en god självuppfattning. Samtidigt om deras självuppfattning 
skiljer sig mycket från de elever som inte har utländsk bakgrund, fortsättningsvis 
kallade övriga elever. Elmeroth (a.a.) redovisar i sin studie att forskning från 1970-
talet visar att elever med utländsk bakgrund har lägre självuppfattning än övriga 
elever. Däremot menar Elmeroth (a.a.) att äldre studier inte längre är relevanta och 
menar att hennes studie visar något annat. Hon redovisar i sin studie att det finns 
ämnen där alla elevers självuppfattningar ligger på samma nivå, och detta är ämnen 
som till exempel matematik och engelska. Dock finns det ämnen där elever med 
utländsk bakgrund skiljer sig från de övriga eleverna, som i ämnet svenska till 
exempel. Här menar hon att undervisningen är betydelsefull i sammanhanget och 
hennes studie visar att skolans anda spelar en viktig roll för elevernas motivation till 
deras utbildning. Ser skolan till att de har en god och stark skolanda motiveras 
eleverna också till att bli bättre (a.a.). 
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4.1.3 Läraren och skolans påverkan 
Som det tidigare har nämnts är relationen mellan en elev och lärare viktig för att en 
elev ska kunna känna sig trygg i skolan. Enligt Magno och Schiff (2010) arbetade en 
skola i USA med att informera och utbilda lärare om hur de bör ta emot nyanlända 
elever, genom att se till att de känner sig välkomna och känner samhörighet med de 
andra eleverna. En bra relation med lärarna kan hjälpa elever att utvecklas (a.a.). 
Enligt Chiu m.fl. (2012) visar forskning att en god skolmiljö bidrar till att elever 
känner en trygghet och acceptans. Lärare ska även kunna förstå att det finns en risk 
att elever med utländsk bakgrund inte läst det ämnet de undervisar i deras 
hemmahörande länder och på så sätt kan ha extra svårt för just det ämnet. I 
Cederberg (2006) nämns en kvinna som blev intervjuad som sa att hon hade en 
kemilärare som var arrogant och kall när eleven visade på bristande kunskaper. 
Enligt Cederberg (a.a.) tyckte kvinnan att hon skulle blivit erbjuden extra hjälp 
istället för att ha bemötts med arrogans. Lärare kan, enligt Chiu m.fl. (2012), påverka 
elevers engagemang i skolan genom att se till att alla elever, vare sig de har utländsk 
bakgrund eller inte, integreras för att skapa en god klassrumsmiljö. Då läraren 
undervisar elever är det viktigt att lärarna lär ut en god moral och goda värderingar 
för att alla elever ska kunna utvecklas till att bli goda samhällsmedborgare (a.a.). Ett 
sätt lärare kan arbeta med för att se till att elever som inte har utländsk bakgrund 
förstår vad de nyanlända eleverna går igenom, är att låta de nyanlända eleverna prata 
om sin bakgrund. Mango och Schiff (2010) nämner i sin artikel att rektorn på en 
skola i USA lät de nyanlända eleverna prata om sitt ursprung och på det viset lära 
deras klasskamrater om deras land, vilket kunde leda till en positiv konsekvens.  

Elever med utländsk bakgrund kan ses som en homogen grupp men det är 
ytterst viktigt att de inte blir behandlade som en homogen grupp (Elmeroth, 1997). 
Det är även ytterst viktigt att alla lärare som möter elever med utländsk bakgrund är 
utbildade och välinformerade i hur de ska möta eleverna (a.a.). En punkt som lärare 
måste kunna skilja på är kulturer; det är vitalt att lärare har kunskaper om olika 
kulturer och deras skillnader (a.a.). Vidare menar Elmeroth (a.a.) att tonåren är en 
känslig period som kan påverkas av den anpassningsprocess som sker. För att elevers 
sökande efter deras identitet inte ska påverkas negativt är det lärarens jobb att visa 
respekt för elevers kultur och hjälpa elever att anpassa sin kultur till den svenska 
kulturen. Därmed kan elever skapa en så kallad tredje kultur som kan berika det 
svenska samhället (a.a.). Läraren ska under inga omständigheter tvinga elever in i 
den svenska kulturen (a.a.). Evaldsson (2002) har diskuterat ämnet i sin studie på en 
mellanstadieskola där hon följde några flickor av utländsk härkomst för att se hur 
kodväxling, det vill säga skifta mellan språk i en och samma mening, fungerade hos 
dem. Lärare såg de flickorna som ”de spansktalande” och kategoriserade dem efter 
språket de talade. Att flickorna kom från olika länder, att föräldrarna inte hade 
samma socioekonomiska status, utbildning, arbetssituation och syn på att återvända 
till hemlandet var oviktigt. Istället var det bara språket som var viktigt i 
kategoriseringen. Det orsakade att eleverna blev segregerade från de andra. Lärarna 
på skolan poängterade däremot att de inte hade ett ”vi och dem” synsätt. Eleverna 
blev kategoriserade eftersom skolan ville förenkla det för sig själva när de valde 
vilken sorts stödundervisning eleverna skulle få för sin bristfälliga svenska, som även 
påverkade andra basämnen (a.a.). Vidare menar Evaldsson (a.a.) att skolan 
medverkar dagligen i att etnifiera en grupp elever baserat på en språklig 
kategorisering där klass, boende, utbildning och så vidare inte spelar någon roll.  



17 
 

 

 När lärare kategoriserar elevers intentioner eller värderingar beträffande 
elevens bakgrund kan de negativa aspekterna överskugga de positiva (Lahdenperä, 
1997). Lahdenperä (a.a.) studerade de åtgärdprogram som fanns för elever med 
utländsk bakgrund och kunde konstantera att lärare har fler negativa synvinklar på 
eleverna än positiva. De positiva aspekterna är inte heller alltid positiva. De negativa 
aspekterna kunde ofta handla om elevernas familj; att elevers svårigheter kom från 
hemmet.   

Den svenska skolans mål är att se till att skolan är till för alla och att alla, 
oavsett bakgrund, möts, blandas och samsas (Runfors, 2003). Däremot, menar 
Runfors (a.a.) att även om visionen för skolan är ”en skola för alla” brukar skolor 
och lärare ofta dela in elever i två grupper: ”invandrarbarn” och ”svenska barn”. I 
samma studie framställs det att två skolor, kallad för skola 1 och skola 3, hade 90-95 
procent elever som hade ett annat modersmål än svenska. Skolornas vision var inte 
att sammanföra erfarenheter i olika klassrum utan att ”invandrarbarn” ska möta 
”svenska barn”. Som procentantalet visar, var ”svenska barn” en minoritet på skola 1 
och 3 och därför försökte skolorna få in den svenska kulturen på ett annat sätt i 
undervisningen (a.a.).      
 

4.2 Segregationens konsekvenser 
Bunar (2001) lyfter fram att bostadssegregationen under speciellt 1980- och 1990-
talet i en större utsträckning orsakade konsekvenser i skolornas sociala och etniska 
struktur. Han fann i sin studie att Malmö kommun hade delat in sina skolor för att se 
vilka konsekvenser bostadssegregationen hade dragit med sig i frågan om 
separationen av barn i Malmös skolor åren 1994-1995. Skolorna blev i den studien 
indelade i fyra kategorier. Kategori 1 var ”svenska skolor” där endast 0-20% av 
eleverna var av utländsk härkomst. Kategori 2 var ”svenskdominerade skolor” där 
mellan 20-50% av eleverna var av utländskt ursprung. Kategori 3 var 
”invandrardominerade skolor” och hade 50-80% elever med utländsk härkomst. 
Slutligen hade kategori 4 ”invandrarskolor” en andel mellan 80-99% elever med 
utländsk härkomst (a.a.). Enligt Bunar (a.a.) är synsättet att sortera skolor efter antal 
invandrare väldigt snävt genom att människor endast ser invandrare som problemet 
med skolorna. Många andra faktorer, som till exempel elevmotivation och 
föräldrarnas utbildningsbakgrund, kan också vara underliggande orsaker till sämre 
skolresultat tas inte in i ekvationen.  

Bunar (2001) går även in på att stigmatisering, det vill säga att resten av 
samhället ser nervärderande på något, sker ofta i ”invandrartäta” områden. Han 
menar att föräldrar, elever, lärare, rektorer och lokalpolitiker som han har intervjuat 
har hänvisat till att bråk som sker mellan elever ligger till stor grund för att skolorna 
har dåliga rykten. Genom att skolan blir stigmatiserad leder det ofta till att skolan 
utvecklas sämre både ekonomiskt och pedagogiskt, detta eftersom färre elever leder 
till att skolan får en sämre ekonomi (a.a.). Det i sin tur kan innebära att skolan 
anställer färre specialpedagoger och stödpersonal. Sett på längre sikt orsakar det att 
lärare ger upp, något som inte är väldigt underligt eftersom deras arbete gång på 
gång blir underkänt. När skolor jämförs med varandra blir det väldigt synligt att 
dessa skolor i genomsnitt har ett lägre resultat än andra. Det blir det ett tecken på att 
pedagogiken inte har haft någon vidare framgång. Detta kan i sin tur leda till 
utanförskap genom att elever efter avslutad skolgång inte blir antagna till någon 
högre utbildning (a.a.). Åsikterna om varför det är problem på dessa skolor skiljer sig 
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beroende på vem som blir tillfrågad. Skolorna har en vana att skylla på att föräldrar 
inte är engagerade i barnens skolgång, eftersom de är flyktingar och inte har någon 
studievana. Föräldrarna däremot tycker att skolans organisation är problemet, genom 
att det är dålig disciplin och det finns en brist på resurser. Utöver det anser föräldrar 
även att lärare har en negativ syn på invandrare (a.a.).   
 

4.2.1 Elevers syn på segregation i skolan 
När en elev med utländsk bakgrund kommer till Sverige, som exempelvis flykting är 
tanken att han eller hon ska gå in i det svenska skolsystemet genom en 
förberedelseklass eller en introduktionsklass (Cederberg, 2006). Cederberg (a.a.) 
genomförde en studie där hon intervjuade åtta kvinnor som kommit till Sverige i 
tonåren och hur de blev bemötta i skolan.  Enligt henne blev kvinnorna satta i 
kategorin ’elever med utländsk bakgrund’ och var nybörjare i skolan trots att de 
kanske hade gått på gymnasiet i sitt hemland. Vidare menar hon att en för snabb 
övergång till en ”normalklass”, det vill säga en icke-förberedande klass, kan vara 
negativ för eleven då det kan leda till svårigheter att hänga med i undervisningen. 
Blir eleverna inkluderade i en ”normalklass” för sent kan det däremot orsaka 
problem för dem att anpassa sig till en ”normalklass” (a.a.).  Enligt en av kvinnorna 
som blev intervjuad i Cederbergs (a.a.) studie hade hennes förberedelseklass varit i 
samma skolhus som ”normalklasserna”, dock hade de i förberedelseklassen ingen 
kontakt med de övriga eleverna. När vissa av eleverna kom till Sverige blev deras 
utbildningar från hemlandet underkända, exempelvis fanns det en kvinna som kom 
från Bosnien där hon hade gått på gymnasiet i något år. När hon kom till Sverige fick 
hon börja om gymnasiet. Hon tyckte att hon blev understimulerad i skolan eftersom 
hon redan hade de ämneskunskaper som behövdes. Det ledde till att hon inte gick till 
skolan många gånger såvida det inte var redovisning eller prov (a.a.).  
 En kvinna från Kosovo berättar om sin tid i grundskolan för Cederberg 
(2006) och hon berättar att de drömmar hon har haft om sin framtid krossades i och 
med att hon flydde. Kvinnan berättar att hennes drömmar inte återuppväcktes efter 
att hon börjat i den svenska skolan. Cederberg (a.a.) berättar att kvinnan ansåg att det 
var svårt att passa in i den svenska skolan då förberedelseklassen var avskild från 
skolan, även om det var samma skola. Förberedelseklassen ville ha kontakt med de 
övriga eleverna men de övriga eleverna och vissa lärare var svåråtkomliga. 

I Johanssons och Hammaréns (2011) studie där de har intervjuat 
gymnasieelever såg de vissa mönster, ett exempel är att en del elever ångrar deras val 
av skola. De poängterar att skolan de går på, som är en skola med ett bra rykte och 
där de flesta elever har svensk bakgrund är bra. Lärarna på skolan är utmärkta, dock 
är det mycket konkurrens mellan eleverna och eleverna har ingen riktig gemenskap. 
De ansåg att den ”svenska” skolan, det vill säga en skola där majoriten är elever med 
svensk bakgrund, var en kall plats medan ”invandrarskolorna”, det vill säga en 
invandrartät skola, var varma platser. Vad de menar med det är att de anser att 
gemenskapen mellan elever är bättre på ”invandrarskolorna”. Det är något som de 
även anser vara skillnaden mellan stadens centrum och den invandrartäta förorten 
(a.a.). Eleverna tar även upp att lärarna har ett ”vi och dem” perspektiv på både 
eleverna i skolan och mot skolor där majoriteten är invandrare. Ett exempel är att när 
några elever med utländsk bakgrund satt i en soffa, spelade hög musik och skrattade 
kom en lärare och sa att de inte var en skola i förorten. Detta påverkade elevernas 
motivation och självbild genom att de kände sig exkluderade ur gruppen och kände 
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sig som att de inte hörde hemma på skolan (a.a.). Eleverna påpekade även att 
eftersom de var invandrare blev det automatiskt att de umgicks med andra invandrare 
på skolan, de var en minoritet precis som de med samma musiksmak som umgås 
med varandra. Med andra ord blev eleverna segregerade trots att de blev integrerade. 
De gick på en skola där det var få invandrare och majoritet svenskar, trots det blev 
det inte att de umgicks med de elever som hade svensk bakgrund (a.a.). 
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5 DISKUSSION 
Nedan presenterar vi vår diskussion utifrån resultatet ovan. Kopplingar kommer 
göras till bakgrunden, det teoretiska perspektivet, samt tolkningar av resultaten med 
en kritisk och vetenskaplig inställning.  
 

5.1 Integrationens påverkan och betydelse för 
elever 

Då skolan är en plattform där elever ska lära sig att interagera med människor som 
har olika bakgrunder är det viktigt att skolan lär elever värdet av att respektera andra 
människor (Roth, 1998). Det nämns även i Utbildningsdepartementets Gy11 och 
Lgr11 (2011a, 2011b) att det är skolans uppgift att se till att ingen blir diskriminerad 
på grund av deras etniska tillhörighet och/eller religionstillhörighet. Tidigare 
nämndes att det är viktigt att elever med utländsk bakgrund känner att de passar in i 
skolan (Chiu m.fl., 2012). I samma studie fann Chiu m.fl., (a.a.) att när elever passar 
in i skolan blir även attityden gentemot skolan bättre och det kan påverka 
studieresultaten (a.a.). Detta överrensstämmer med vad Roth (1998) påstod, vilket är 
att elever som inte har passat in eller känner sig trygga i skolan oftast får dåliga 
studieresultat. Om elever blir trakasserade på grund av sitt ursprung och skolan inte 
arbetar emot detta kan de trakasserade eleverna känna att de inte passar in eller 
känner sig trygg i skolan vilket kan leda till att eleverna får dåliga studieresultat 
(a.a.). Vidare menar hon att elever med dåliga studieresultat kan ha svårigheter med 
att söka vidare till högskolor och universitet, samt att deras arbetsliv kan bli negativt 
påverkat. Detta kan i sin tur leda till social segregation; eleverna kan få svårigheter 
med att bli accepterade och  få det svårt att passa in i samhället (a.a.). En tolkning 
kan vara att detta är något väldigt viktigt för elevernas framtida liv. Om elever redan 
som barn eller ungdom känner sig utanför i skolan är risken hög att det leder till att 
de känner sig utanför samhället senare i livet. Detta kan få stora konsekvenser för 
deras välmående samt deras ekonomiska och sociala liv. Om elever känner sig 
accepterade i skolan finns det en större möjlighet att de känner sig trygga i skolan, 
med sig själva och är motiverade att fortsätta utbilda sig.  

En oss har tidigare gått på en grundskola som hade en stor andel invandrare. 
Skolan såg till att kuratorer och all skolpersonal var välinformerade om hur de ska 
möta elever med utländsk bakgrund och de var väldigt öppna med att låta eleverna 
uppleva olika kulturer och traditioner från olika länder i undervisningen. Skolan såg 
även till att elever från förberedelseklasserna hade en lugn övergång till en, så kallad, 
”normalklass” genom att låta dem först integreras med de övriga eleverna i praktiskt 
undervisning, som till exempel idrott, musik och slöjd. Skolan såg även till att 
informera de övriga eleverna om deras nya klasskamrat; vart ifrån eleven kommer 
ifrån, vilka lektioner han eller hon ska delta i osv. Detta arbetssätt gjorde att både 
nyanlända elever fick en mjukstart att komma in i den svenska skolan, samtidigt som 
övriga elever fick en chans att lära sig något nytt om andra kulturer. Att elever blir 
integrerade först inom praktiska ämnen kan också vara en fördel då de många gånger 
uppskattar de ämnena. Det kan hända att elever under lektioner i praktiska ämnen 
skapar kommunikation sinsemellan både med och utan användning av muntligt 
språk. Ett exempel på kommunikation utan muntligt språk kan vara idrottslektioner 
som inte kräver samarbete baserat mycket på muntlig kommunikation, men ändå 
kräver lagarbete, exempelvis leken spökboll. På det viset kan det hända att de hittar 
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nya vänner och börjar känna sig accepterade utan att ha en press på sig att behöva 
prata svenska.    
 Integrering in i ett nytt samhälle kan vara svårt och skrämmande för vissa och 
det kan även påverka elevers skolprestationer (Elmeroth, 1997). Om en person är ny 
i ett land kan det vara svårt att anpassa sig snabbt. För att en övergång ska fungera 
bra för både den enskilda eleven och resten av ”normalklassen”, det vill säga en icke-
förberedande klass, bör övergången ske när lärarna och eleven känner att det är rätt 
tid. En snabb integrering kan innebära att eleven inte är redo för den takten som 
undervisningen har i ”normalklassen” och på det viset finns risken att eleven inte 
hänger med (Cederberg, 2006). Detta kan leda till att eleven kan få dåliga 
studieresultat. Däremot bör övergången till en ”normalklass” inte ta allt för lång tid 
då eleven kan få det svårt att passa in i den nya klassen (a.a.). Detta kan innebära att 
en elev som stannar i förberedelseklasser för länge kan känna att han/hon har mer 
kunskap än de resterande elever och kan på så sätt tappa intresse och motivation för 
att gå i skolan. Därför är det viktigt att skolpersonalen besitter de kunskaper som 
behövs för att veta hur de ska hantera sådana situationer och på vilket sätt de kan bäst 
hjälpa sin elev. Skolpersonal och lärare ska se till att alla elever ska nå till sin fulla 
potential. Blir någon understimulerade kan det få konsekvenser inte bara i skolan, 
genom att de kanske väljer att skolka, utan även i livet efter skolan.  
 Resultatet av de studier vi har nämnt visar att integrering kan vara 
skrämmande och att av just den anledningen behöver skolan, lärarna och eleverna 
själva jobbar med att se till att de passar in i skolan. Då det är eleverna som skapar 
sin egen identitet och självuppfattning är det viktigt att deras sociala omgivning visar 
stöd och hjälper dem att utvecklas, då den sociala omgivningen spelar en stor roll i 
integreringen. 
   

5.1.1 Elevernas självbild 
Johansson och Olofsson (2011) hade två exempel på elever som kom från forna 
Jugoslavien som har bott i Sverige i nästan hela deras liv. Hilda gjorde sitt yttersta 
för att bli så integrerad som möjligt där hon i vissa fall avstod från sin kultur för att 
kunna leva efter den ’svenska modellen’. Däremot visade Antonio stor stolthet och 
var öppen angående sin etnicitet och religion, samtidigt som han försökte bli 
accepterad som svensk. Något som inte alltid gick bra eftersom han hade en annan 
kulturell bakgrund. Skillnaden mellan Hilda och Antonio är att Antonio bor i en 
’invandrartät förort’ medan Hilda bor i en ’svensk förort’ (a.a.). Det kan vara en 
anledning till att Antonio inte har det lika lätt att bli accepterad. Hilda har en fördel i 
att hon möter svenskar oftare i vardagen och på så sätt knyter nya kontakter till det 
svenska samhället. Detta är intressant med tanke på vad skolan anser om detta. Sedan 
1980-talet har en del förändrats i de svenska läroplanerna. I Lgr80 
(Skolöverstyrelsen, 1980) ansågs det att det var lärarens uppgift att involvera alla 
elever och att kulturarv skulle bevaras. Lpo94 och Lpf94 (Utbildningsdepartementet, 
1994a: Utbildningsdepartementet 1994b) gick in på att elever ska knyta 
internationella kontakter. Lgr11 och Gy11 (Utbildningsdepartementet, 2011a: 
Utbildningsdepartementet 2011b) gick ett steg längre där det var tal om att elever ska 
ha en identitet som knyts till det svenska, nordiska, europeiska och globala 
kulturarvet. Om lärare inte är konsekventa i sitt arbete för att hjälpa elever att skapa 
en identitet kan det hända att elever endast känner tillhörighet till sitt eget kulturarv. 
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Det kan leda till att eleverna inte kan förstå andra kulturer och får svårigheter att 
acceptera andra, där det istället skapas fördomar.  

Det är därför intressant varför Hilda i Johanssons och Olofssons (2011) studie 
på ett vis tar avstånd från sitt kulturarv för att bli mer svensk. Med det menas att hon 
inte följer traditioner från sitt hemland eftersom hon vill anpassas till den svenska 
kulturen och traditioner som hör till Sverige. Antonio är en helt vanlig kille som har 
bott i Sverige i princip hela sitt liv, men blir samtidigt inte accepterad som svensk. 
Till skillnad från Hilda håller Antonio sitt hemlands traditioner högre upp och det 
kan leda till att han får det svårare att knyta kontakter med människor av svensk 
bakgrund. Detta går emot de befintliga läroplanerna från Utbildningsdepartementet 
(2011a, 2011b) där det som tidigare nämnts poängteras att elever inte bara ska knyta 
an till det svenska kulturarvet. Det kan tolkas som att Antonio skulle kunna knyta an 
till sitt hemlands kultur utan att det påverkar hans relation till den svenska kulturen. 
Lidskog och Deniz (2009) hade siffror från 2009 som visade att 20% av Sveriges 
befolkning hade utländsk bakgrund, antingen genom att de själva var födda i ett 
annat land eller att minst en förälder är det. Utifrån Hildas och Antonios historier blir 
det Utbildningsdepartementet (2011a, 2011b) förmedlar väldigt motsägelsefullt, där 
det kan tolkas som att skolan misslyckas med att följa Utbildningsdepartementet 
riktlinjer för hur den svenska skolan ska arbeta. Enligt Utbildningsdepartementet 
(2011a, 2011b) ska skolan lära eleverna att det är möjligt att vara svensk trots att en 
person kanske har en utländsk bakgrund. I Antonios situation (Johansson & 
Olofsson, 2011) är det i princip oviktigt att han har ett svenskt medborgarskap och 
ett svenskt pass eftersom han fortfarande inte ses som en svensk. Lorentz och 
Bergstedt (2006) menade att att samhället måste sluta tänka i dikotomier exempelvis 
”vi och dem”, och istället se människor som lika men ändå olika. Antonio är lika 
mycket svensk medborgare som ungdomar med svenskt ursprung, och bör därför ses 
som svensk fast han har en annan kulturell bakgrund. Det är skolans arbete att 
förhindra att barn och ungdomar tänker i dikotomier och när skolan lyckas med detta 
kommer en förändring i samhället synas på lite längre sikt.   
 

5.1.2 Skolans arbete med integration 
Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) kommer en mångkulturell lärandemiljö fram 
genom det interkulturella perspektivet. Skolan ska erkänna alla individer som har 
olika bakgrunder och försöka hitta förhållningssätt till varandra (a.a.). Detta kan 
tolkas som att om elever umgås med andra elever som inte har samma kulturella 
bakgrund kan det bidra till en större förståelse sinsemellan. Om elever har en 
förståelse för varandra trots att de möjligtvis endast har några få gemensamma 
livsfaktorer kan det leda till att de kommer bra överens vilket följer med dem under 
hela studietiden samt i arbetslivet.  

För lite mer än tjugo år sen stod det i  Skolöverstyrelsens 
kommentarsmaterial för Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1988) att det är lärarens roll att 
stödja det interkulturella synsättet i undervisningen. Detta för att kunna stärka 
gemenskapen mellan eleverna i klassrummet. Att skolan arbetar med integration är 
viktigt då det påverkar alla elever i en stor utsträckning. Integration mellan elever 
med utländsk bakgrund och övriga elever kan påverka båda "grupperna" positivt då 
alla kan lära sig om varandras kulturer och deras värderingar. Även Elmeroth (2008) 
menar att skolans arbete med integration är viktigt då skolan är en betydelsefull 
plattform där barn och ungdomar lär sig hur de ska möta och behandla människor 



23 
 

 

som är hemmahörande i andra länder. På så sätt kan skolan minska de befintliga 
samhällsklyftorna, speciellt de som handlar om etnisk ojämlikhet. 

God klassrumsmiljö, skolanda och undervisning påverkar motivationen hos 
elever med utländsk bakgrund (Elmeroth, 1997). Goda relationer med skolpersonalen 
kan påverka eleverna på ett positivt sätt (Mango & Schiff, 2010). Tidigare nämndes 
ett arbetssätt som skolan kan ha när det gäller att få de nyanlända elever att känna sig 
hemma i skolan. Magno och Schiff (a.a.) beskrev rektorn som ändrade skolarbetet 
för att få fram en ”tryggzon” för eleverna. Detta innebär inte att alla skolor måste ha 
ett speciellt rum där elever kan gå och känna sig trygga men skolor kan erbjuda en 
kontaktperson, som en kurator, sjuksköterska eller lärare, som elever kan lita på och 
komma till om de vill prata om deras historia. En tolkning skulle också kunna vara 
att lärare inte får vara rädda för att skapa en relation med nyanlända elever. Med 
detta menas att det kanske finns en risk att vissa lärare ignorerar de nyanlända 
eleverna då de är rädda att de ska förolämpa eller såra eleverna. En annan tolkning är 
att eleverna inte får bli för beroende av en ”tryggzon” då det kan hindra dem från att 
våga röra sig utanför ”tryggzonen”.   

 

5.1.3 Läraren och skolans påverkan 
En av lärarens huvuduppgifter är att se till att alla elever känner sig trygga och att de 
passar in skolan. För att uppfylla sina uppgifter bör lärarna och resterande 
skolpersonal vara välinformerade om de nya elevernas bakgrund samt deras 
utveckling i skolan för att kunna på bästa sätt hjälpa eleverna ifall de har det svårt. 
Även Lahdenperä och Lorentz (2010) samt Elmeroth (1997) menar att läraren bör få 
flera kunskaper om hur utländska elever ska bemötas och hur skolan kan utveckla sin 
interkulturella lärandemiljö. Lärare och annan skolpersonal som inte har god 
kunskap i hur nyanlända elever ska tas emot kan påverka elevernas syn och 
trovärdighet till lärarna och skolan. Elever kan få det svårt att känna någon koppling 
till lärarna och på så sätt hindras elevernas utveckling då de inte ”vågar” öppna upp 
sig. Detta kan i sin tur leda till att läraren och/eller skolpersonalen skapar fler 
problem för elever än motverkar dem. Problem kan skapa flera negativa 
konsekvenser. Det kan innebära att om elever inte blir mottagna på ett sätt där de 
känner sig trygga, kan dessa elever dra sig tillbaka och inte våga öppna upp sig för 
andra lärare och elever. På så sätt kan eleven bli en ensamvarg och det kan i sin tur 
leda till att de känner sig utstötta och inte trygga i skolan och deras studieresultat kan 
bli lidande.  

Tidigare beskrivs det hur Mango och Schiff (2010) lät elever prata om deras 
bakgrund för resterande klassen och på det viset fick elevernas klasskamrater ta del 
av deras bakgrund, historia och kultur. Detta arbetssätt kan tolkas som att det finns 
positiva och negativa aspekter. Det postitiva med att inkorporera detta arbetssätt i 
undervisningen är att resterande klassen får lära sig mer om de nyanlända eleverna 
och på så sätt kan ta del av deras bakgrund. Även de elever som redovisar kan få en 
chans att öppna upp sig för klassen och även träna på sin svenska. Däremot finns det 
en risk att elever känner sig utsatta eller utpekade på grund av sitt ursprung och det 
kan hända att elever känner att de inte passar in i skolan. Även Elmeroth (1997) 
menar att elever går igenom en känslig anpassningperiod när de kommer till ett nytt 
land, i detta fall Sverige, och att det är viktigt att läraren respekterar elevers kultur 
och hjälper elever att anpassa sig till det nya samhället. 
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5.2 Segregationens konsekvenser 
Segregationen har fört med sig flera olika konsekvenser som kan påverka elever när 
de kommer ut i vuxenlivet. Elmeroth (2008) menar att den svenska skolan sprider 
existerande samhällsklyftor, speciellt den etniska ojämlikheten, när skolan egentligen 
ska jämna ut sociala klyftor. Bunar (2001) fann att bostadssegregation i Malmö 
orsakade stigmatisering där de oftast var invandrartäta förorter som blev 
stigmatiserade. Skolor i dessa områden blir stigmatiserade och det orsakar att många 
föräldrar inte skriver in sina barn i de skolor då de många gånger visar dåliga resultat 
(a.a.). Han menar dock att det kan ses som en ond cirkel. När elevantalet sjunker får 
skolan mindre pengar och det orsakar att det blir mindre pengar till exempelvis 
specialpedagoger och stödpersonal, vilket kanske leder till dåliga resultat för skolan 
och det fortsätter år efter år (a.a.). Varje elev med utländsk bakgrund behöver inte en 
specialpedagog, däremot kan det vara bra om det finns specialpedagoger och 
skolpersonal på varje skola. Om det inte finns kan det möjligtvis (som det gör i 
många fall enligt Bunar (a.a.)) leda till sämre skolresultat. Något som måste tas i 
beaktning är att alla nyanlända elever inte kommer från samma land och med samma 
utbildningsbakgrund. Därför kan det vara vitalt att det finns stödpersonal för att på 
bästa vis kunna tillgodose varje elevs individuella behov.  

Enligt Utbildningsdepartementets kursplaner Gy11 och Lgr11 (2011a: 2011b) 
är skolan en mötesplats både socialt och kulturellt. Därför har skolan en möjlighet att 
stärka elevernas förmåga att leva med och inse att det ligger ett värde i att leva i en 
kulturell mångfald (Utbildningsdepartementet, 2011a: Utbildningsdepartementet, 
2011b). Frågan blir dock hur det egentligen fungerar i praktiken när det finns vissa 
skolor där majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund och andra skolor där 
majoriteten har en svensk bakgrund. Det blir inte riktigt en mötesplats både socialt 
och kulturellt om de flesta elever har liknande bakgrund. Självklart är inte alla elever 
med utländsk bakgrund likadana och det är inte heller alla elever med svensk 
bakgrund. Sedan är inte alla skolor segregerade, men det blir en fråga om det ska 
vara nolltolerans mot segregering i skolan eller inte. Med detta menas inte att elever 
endast möter människor med annan kultur eller etnicitet i skolan. Däremot är det 
allmän kunskap att elever spenderar väldigt mycket tid i skolan och ett antagande 
skulle kunna vara att det för vissa elever är det enda umgänget de har med andra i 
deras ålder.  

Ibland finns segregering även på skolor som är mer integrerade än andra, 
exempelvis en skola som en av oss varit på. Skolan är lokaliserad i en mindre tätort 
där en flyktingförläggning finns. Det fanns elever som gick i en förberedelseklass, 
men som var med på vissa lektioner med den ”normalklass” de blivit tilldelade. En 
elev skulle vara med på varje engelsklektion, men när han kom till lektionen hände 
det många gånger att läraren inte hade förberett något. Läraren nämnde ofta att 
eftersom eleven inte låg i närheten av samma nivå som de andra blev det 
problematiskt att hitta material med tanke på all stress som en lärare är utsatt för. Det 
intressanta här är att även om läraren är stressad ska inte det gå ut över eleverna. 
Exemplet visar dock att lärarens stress går ut över eleven då eleven startar i regel 10 
minuter senare eftersom läraren försöker gräva fram en snabb uppgift, sen har eleven 
endast 30 minuter engelska. Detta kan ge stora konsekvenser för eleven eftersom han 
redan ligger efter med mycket och garanterat inte når upp till kunskapskraven, 
samtidigt som han på ett vis blir negligerad.  Läraren i detta fall är inte medveten om 
att hon negligerar honom. Ett annat problem är att klassen inte ser honom som en 
klasskamrat, visserligen kan det vara för att han inte riktigt har bildat en gemenskap 
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för att han är ny eller på grund av att han kan ytterst lite svenska. Istället är denna 
elev som en liten ö i klassen där varken läraren eller eleverna involverar honom det 
minsta i att bilda en gemenskap. Förvisso säger läraren att de andra ska sitta med 
honom på lunchen och umgås med honom på rasterna. Däremot under de två 
veckorna som en av oss mötte eleven såg hon inte någon form av kontakt mellan den 
nyanlända eleven och resten av klassen. Det här är ett bra exempel på hur 
övergången mellan en förberedelseklass och en ”normalklass” kan vara 
missgynnande. Eleven får inte ut något av att vara i ett klassrum där ingen lägger 
märke till honom, tvärtom blir han istället utstött. Det kan på längre sikt leda till att 
hans självförtroende sjunker vilket även hänger ihop med vad Elmeroth (1997) 
hävdat om hur elevernas motivation påverkas.  
 

5.2.1 Elevers syn på segregation i skolan 
Under den senare delen av 1900-talet har synen på skolan varit att den ska upphäva 
sociala klyftor som finns i samhället och detta har lett till att just skolan har haft en 
stor del i Sveriges välfärdspolitik (Gruber, 2007). Johansson och Hammarén (2011) 
intervjuade några gymnasieelever, där de såg några mönster, ett var att vissa elever 
ångrar sitt val av skola. Trots att de anser att skolan är en bra skola med gott rykte, 
många bra lärare och många svenska elever ångrade sitt val då de inte kände sig 
hemma i skolan. Istället blev det en segregering, där invandrare umgicks med andra 
invandrare och svenskar med andra svenskar. Detta kan tolkas som att integreringen 
misslyckades eftersom det fortfarande fanns en segregering. Även om skolan hade ett 
gott rykte, kan det tolkas som att skolan inte arbetade bra med integration.  På så sätt 
kan skolan ha skapat problem för eleverna som har utländskt bakgrund, till exempel 
studiemotivation och svårt att passa in i skolan. Bunar (2001) menade att det i en 
studie i Malmö från 1994-1995 fanns kategoriseringar baserade på hur stor andel av 
eleverna som var svenskar eller invandrare. Jämförs det med Johanssons och 
Hammaréns (2011) studie från 2011 visar det sig att det de senaste sjutton åren inte 
har förändrats mycket. En tolkning varför kategoriseringen finns skulle kunna vara 
att elever går på skolor i närheten av sin bostad. Det innebär att i områden där många 
människor med utländsk bakgrund bor har skolor med möjligtvis en stor andel elever 
med utländsk härkomst vilket leder till en uppenbar segregering.  
 Eleverna i Johanssons och Hammaréns (2011) studie har däremot försökt att 
bli integrerade i en skola som förmodligen skulle falla i kategori 1 i Bunars (2011) 
studie. Det vill säga en skola där mellan 0-20% av eleverna har en utländsk 
bakgrund. Eleverna märkte att lärarna hade en ”vi och dem” mentalitet på skolan och 
pekade på ett exempel där flera elever med utländsk bakgrund satt i en soffa, 
lyssnade på musik och skrattade. En lärare reagerade med att säga att de inte var kvar 
i förorten (Johansson & Hammarén, 2011). En lärare som uttrycker sig på det viset 
bryter mot vad Utbildningsdepartementet har skrivit i sina läroplaner (2011a, 2011b). 
Genom att uttrycka sig på det viset kränker läraren eleverna eftersom han eller hon 
på det viset menar att alla med utländsk bakgrund på skolan bor i förorten. Dessutom 
visar läraren att han eller hon har en negativ bild av hur förorten är vilket stämmer 
överens med föräldrarnas bild av lärare i Bunars (2001) studie.  
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5.3 Pedagogiska implikationer och slutsatser 
Resultatet av den här studien visar att det är viktigt att elever med utländsk bakgrund 
känner sig trygga i skolan för att kunna utvecklas och bli bättre. Skolan ska se till att 
all form av diskriminering och kränkande behandling ska motverkas. Det är även 
viktigt att skolan har resurser som de kan erbjuda elever för att de ska kunna känna 
sig trygga och säkra i skolan. Dessa resurser kan innebära att ha en kurator, 
skolsköterska eller annan stödpersonal tillgänglig för eleverna. Resultatet visar även 
att lärarens kunskaper i hur de bemöter elever med utländsk bakgrund är viktiga. 
Dessa kunskaper kan innebära till exempel att veta när övergången från en 
förberedelseklass till en ”normalklass” ska ske och veta vad eleverna behöver hjälp 
med för att kunna övergå till en ”normalklass”.  
 I Chiu m.fl., (2012) studie visade det sig att en skola hade ett speciellt rum 
som var en form av ”tryggzon” dit elever med utländsk bakgrund kunde gå och träffa 
andra elever med liknande bakgrund för att till exempel prata ut. Om skolor kan 
erbjuda sådana resurser kan eleverna få en känsla av trygghet. Ett annat exempel som 
skolor kan erbjuda är att elever som känner att de behöver prata med någon vuxen får 
chansen till det. Något annat som kan ses som både viktigt, men även komplext är att 
inte lägga alla elever med utländsk bakgrund i samma klass. Istället vore det bra att 
ha blandade klasser eftersom det kan öka chansen till en snabbare integration. 
Samtidigt kan det vara svårt för en elev som nästan inte kan någon svenska att gå i en 
”normalklass” direkt. Något som också har observerats är att lärare känner sig 
stressade och att det skadar en elevs ingång till en ”normalklass” då de får andra 
uppgifter än vad den resterande klassen får. En lösning på detta skulle kunna vara att 
en person anställs för att ta fram material till elever istället för att de ska bli 
negligerade.  

Resultat visar att skolan ska arbeta med att öka acceptansen mellan svenska 
elever och elever med utländsk härkomst. En av oss har erfarenheter från ett sorts 
faddersystem på en grundskola. En elev eller ett kompisgäng agerar fadder åt en 
nyanländ elev som kommer att slussas in i klassen. Kompisgänget/ faddern hjälper 
den nyanlända eleven med att visa skolan och försöker ge den en trygg tillvaro 
direkt. I hennes fall fick hon förklara vad de gjorde på rasterna, visa de ”populära” 
ställena där elever oftast brukar vistas och introducera den nya eleven till resten av 
klassen. Detta kan ses som ett väldigt bra arbetssätt för skolor att arbeta med att 
utveckla elevers sociala samspel. Faddrarna/kompisgänget lär sig att visa hänsyn och 
omtanke, samtidigt som de skapar nya relationer och lär sig om en annan kultur. Den 
nyanlända eleven får en trygghet i att det åtminstone finns en person som de kan ha 
som stöd i början av deras nya skolgång. Målet är att den nyanlända eleven genom 
faddrarna/kompisgänget ska hitta sin plats i klassrummet och skapa nya kontakter. 
Detta arbetssätt bör inte bara användas när en elev från ett annat land kommer till 
skolan, utan istället kan också användas när en elev oavsett bakgrund kommer till en 
ny skola. Detta är enligt oss något som är en ovärderlig resurs, samtidigt som den 
inte behöver kosta något alls.  

Vidare forskning inom detta område skulle kunna handla om hur integration 
fungerar på skolor där många är av svensk bakgrund. Just nu ligger, baserat på våra 
observationer genom litteratursökning, större fokus på invandrartäta skolor i förorter 
och hur elever i dessa skolor möter den svenska skolan och samhället. 
Avslutningsvis anser vi att alla som är verksamma inom skolan bör se elever som 
enskilda individer och inte bilda uppfattningar baserat på deras kulturella bakgrund. 
Där är även viktigt att forskning fortsätter inom detta område med tanke på den stora 
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andel av flyktingar som kommer till Sverige. Detta för att på bästa sätt kunna ge 
nyanlända elever en smidig ingång in i den svenska skolan. 
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