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ABSTRAKT 
Integreringsprocessen för utländska barn i den svenska skolan är huvudpunkten i denna 

systematiska litteraturstudie. Syftet är att undersöka vilka problem som vanligtvis 

uppkommer i skolan för nyanlända barn med utländsk bakgrund men även deras och 

föräldrarnas egna önskningar om förbättring eller tillvägagångssätt i 

integrationsprocessen. Utöver detta analyseras hur skolan arbetar för att integrera 

eleverna i skolan och in i den ordinarie undervisningen. Resultaten visar att det är många 

problem som uppstår men de mest återkommande är språket, utanförskap samt ständiga 

omflyttningar. Vidare visar resultaten att det optimala tillvägagångssättet för en sund 

integrering i skolan är när eleverna kan knyta an till något och känna samhörighet genom 

att skolan värnar om deras språk, kultur och familj. Lärarens betydelse för integreringen 

av de utländska eleverna är även en viktig faktor. Det teoretiska perspektivet som 

studien grundar sig på är det interkulturella perspektivet.  

 

Nyckelord: mångkulturalism, integration, integrering, skola, utbildning, språk, 

modersmål, andraspråk, segregering, utländsk, invandrare, nyanlända, vi och dem, 
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1 INTRODUKTION 
Sverige har kontinuerligt blivit ett mer mångkulturellt land. Det är svårt eller 

nästintill omöjligt att promenera genom staden utan att påträffa människor, kläder, 

restauranger och diverse varor från kulturer över hela världen. Stier (2009) förklarar i 

och med globaliseringen och mångfalden att Sverige har blivit ett mångkulturellt 

samhälle. Detta har i sin tur bidragit till att skolan nu i större utsträckning måste 

hantera och anpassa sig efter de sociala och interkulturella utmaningarna som 

uppstår. 

 

Under våra respektive Verksamhetsförlagda utbildningar (hädanefter VFU) har vi 

stött på liknande situationer. Detta har lett till att vi blivit intresserade av att 

undersöka problematiken som kan uppstå som nyanländ i Sverige. Under våra 

respektive VFU-perioder har vi stött på elever med utländsk bakgrund som har varit i 

behov av extra hjälp. Det har aldrig varit tydligt hur man på bästa sätt bör gå tillväga 

för att motivera eleverna till studier samt att hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Hur 

man integrerar eleverna i skolan är även ett ämne vi är väldigt intresserade av och 

med hjälp av denna studie vill vi uppnå en kunskapsmässig utveckling i ämnet. 

 

De flesta skolor i Sverige är även mångkulturella. Detta innebär att skolor i större 

utsträckning nu får ta hänsyn till olikheterna och det oliktänkande som skiljer sig 

från det som innan var den "traditionella svenska skolan". Det kommer nya elever till 

de svenska skolorna från hela världen, varje ny person med sin egen bakgrund, 

historia, normer och värderingar. Detta medför direkt en förändring i sig och skolan 

får därefter anpassa sig för att vara en verksamhet för alla. Genom att främja 

likvärdighet anser vi att det naturligt skapas en skola för alla och kan på så sätt bidra 

till en enklare anpassning för många elever med utländsk bakgrund i den svenska 

skolan. 

 

Många barn med utländsk bakgrund som kommer till Sverige tvingas vänja sig vid 

en helt ny verklighet. Samtidigt som de får anpassa sig till att det nu är deras nya 

hem ska de även lära sig ett helt nytt främmande språk. Det är många påfrestningar 

dessa barn/ungdomar ställs inför de första åren när de är nyanlända i Sverige. I 

skolan blir de direkt påminda om hur viktigt det är att så snabbt som möjligt lära sig 

det svenska språket för att på så sätt kunna delta på lektionerna. En konkret mall för 

hur eleverna med utländsk bakgrund ska integreras in i skolan är inte alltid tydlig. 

 

Utöver språket kan det finnas mycket annat eleverna saknar kunskapsmässigt ur de 

svenska kursplanernas mål. Till exempel har elever som tidigare bott i Asien oftast 

läst historiekurser som skiljer sig från de svenska. Det är mycket nytt för nyanlända 

barn/ungdomar och de kan lätt bli stressade och känna sig övergivna över situationen 

de är satta i. Ännu svårare är det för ensamkommande flyktingbarn som inte har 

stödet av sin familj när de bosatt sig i sitt nya hem.  
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka problem som vanligtvis uppkommer i skolan för 

nyanlända barn med utländsk bakgrund men även deras och föräldrarnas egna 

önskningar om förbättring eller tillvägagångssätt i integrationsprocessen. Vi vill även 

undersöka hur skolan och personalen jobbar med integrationen av nyanlända elever. 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vad anser nyanlända elever med utländsk bakgrund vara de största 

utmaningar som vanligtvis förekommer i skolan?  

 Hur önskar eleverna/föräldrarna att integreringen borde gå till? 

 Hur arbetar skolan och personalen för att integrera nyanlända elever med 

utländsk bakgrund i skolan? 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom denna studie kan sträcka sig hur långt som helst och bli väldigt omfattande 

är det logiskt med en del avgränsningar. Vi har i denna studie då valt att fokusera oss 

på elever som är nyanlända i Sverige. Med nyanlända avser vi deras första år av 

integrationsprocessen i skolan utan att de tidigare haft några riktiga anknytningar till 

Sverige eller det svenska språket. Ett exempel är att vi valt att bortse från barn som 

har haft Svenska som modersmål men bott i ett annat land för att senare flytta till 

Sverige.  
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2 TEORETISKT PERSPEKTIV/BAKGRUND 
Detta avsnitt i uppsatsen kommer redogöra för det teoretiska perspektivet som 

kommer användas i denna studie och bakgrunden som kommer redogöra för den 

allmänna situationen för nyanlända invandrare i Sverige. Därefter kommer även detta 

kapitel ge en övergripande bild om hur situationen ser ut i skolan för de nyanlända 

eleverna och vad som till en början förväntas av dem.  

2.1 Interkulturella perspetivet 

Lorentz och Bergstedt (2006) menar att interkulturell innebär en interaktion eller 

handling mellan olika individer eller grupper. Dessa grupper brukar ha olika etniska 

eller kulturella bakgrunder.  

Elmeroth (2008) menar att man tidigare använt sig av begreppet mångkulturalism för 

att beteckna ett samhälle med många olika etniska grupper. Även om begreppet 

omfattar alla etniska grupper har den ingen förklarning på hur relationen mellan 

dessa etniska grupper ser ut. Är det så att de olika grupperna lever sida vid sida med 

varandra utan att påverkas av varandra? Europarådet menar att begreppet 

mångkulturalism vill förklara ”en situation, tillstånd eller en position” (Elmeroth 

2008:115).  

Interkulturalism däremot erbjuder en utveckling och här ryms det en dynamik i ett 

samhälle. Det räcker alltså inte enbart med att förklara att ett samhälle ser ut på ett 

visst sätt. Snarare påverkas parterna i samhället av varandra och rörelser mellan 

individer/grupper upphör aldrig. Handling och rörelse mellan individer och etniska 

grupper är viktiga aspekter för det interkulturella perspektivet (Elmeroth, 2008).  

Elmeroth (2008) skriver att interkulturalism är ett brett begrepp som används inom 

olika områden för att beskriva till exempel etnicitet men även genus, klass och andra 

relationer mellan olika grupper i ett samhälle. Interkulturalism kan också tolkas som 

en process eller ett gränsöverskridande interaktion med synvinklar som präglas av 

öppenhet och respekt för olikheter. Interkulturalism kan då ses som ett begrepp som 

belyser existensen av olika grupper i ett samhälle och hur dessa grupper påverkas 

ömsesidigt av varandra.  

Stier (2009) hävdar att ett interkulturellt samspel mellan olika grupper i samhället 

bidrar till både respekt och förståelse mellan parterna. Däremot inrymmer begreppet 

även en risk för missförstånd och oförståelse som förkommer, detta synliggörs 

enklast genom att studera omvärlden. Många konflikter runt om i världen är 

kulturellt betingande problem.  

Elmeroth (2008) menar att kulturbegreppet inom interkulturalism handlar om hur 

kulturen speglar sig på individen och individens förhållningssätt till dess omvärld. 

Inom den antropologiska definitionen av kultur kan man utläsa att kultur är delad av 

många människor och att kulturen är en överförbar idé som förs vidare från en 

generation till en annan genom sammanhållning och inlärning. Den syftar på att 

människor socialiseras in i en kultur, men samtidigt är det viktigt att påpeka att det 

egentligen inte existerar en bestämd gräns mellan olika kulturer. Hela tiden 

sammankopplar individer olika element från olika kulturer, därför kan inte kulturen 

begränsas. Det interkulturella perspektivet kan därför inte enbart begränsas till 

etnicitet eller nationalitet. Ett exempel som tas upp är svenskheten som egentligen 

inte existerar om man ser till sättet att leva. De värderingar som anses viktiga för en 
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individ behöver inte vara det för en annan. Därför är begreppet omfattande och syftar 

på alla grupper i samhället.  

2.2 Integration och segregation i den svenska 
skolan 

Följande del av studien kommer redogöra för begreppen integration och segregation. 

2.2.1 Integration 

Enligt Bunar (2001) är integrationsdiskurserna i Sverige nära förknippade med 

etnicitet. Mycket av integreringens grunder har med invandrarrelaterad anpassning i 

det svenska samhället att göra. Dels handlar det om möjligheten att aktivt delta i 

samhället och dels handlar det om att jämlikt fördela samhälleliga resurser. 

Genomförande av integrationspolitiken ligger dels på statliga intuitioner och dels på 

andra aktörer som har i uppgift att underlätta integrationen för invandrare.   

Men i praktiken har det inte alltid sett ut på det här sättet. Det har oftast uppstått 

problem när det kommer till integrationen av elever med utländsk bakgrund. Bunar 

(2010) beskriver all den forskning som tidigare studerats inom detta fält. Forskare 

har oftast upptäckt att det existerar en tvådelning av eleverna inom den svenska 

skolan. Bunar menar att det skapas en normal och avvikande kategori och på detta 

sätt har elever med svensk bakgrund hamnar i kategoriseringen normal medan elever 

med utländsk bakgrund får stå för det avvikande.  

Bunar (2001) går vidare med att förklara vad en skolverksamhet har för uppgifter när 

det kommer till integrering av elever med utländsk bakgrund. En av skolans 

viktigaste mål när det kommer till integrering handlar om att främja jämlikheten men 

också att undervisningens standard höjs. Här spelar de svenska nationella målen en 

viktig roll för skolans verksamhet, samt genom skollagen fastställs jämlikhet, som 

skall råda i skolverksamheten.  

 

2.2.2  Segregation 

Bunar (2001) förklarar segregation som en synlig uppdelning mellan olika 

befolkningsgrupper som grundar sig på faktorer som klass, ras, etnicitet, kön och 

ålder. Segregation förklaras som ett avstånd mellan fysiska, sociala och mentala 

faktorer,  även avståndet mellan etniska grupper och klasser i ett storstadssamhälle. 

Definitionen på segregation har inte förändrats avsevärt sedan begreppet börjat 

användas.   

Vidare beskriver Bunar (2001) att den yttre segregationen ligger till grunden för ett 

segregerat boende eftersom det skapar skilda förutsättningar för skolans formella 

likvärdighet. Med det segregerade boendet syftar man på områden där elever med 

likartad socioekonomisk bakgrund bor nära varandra och leker tillsammans. Dessa 

elever utvecklar en gemenskap som kommer få följder på segregation i skolan. 

Skolor i dessa invandrartäta områden hamnar ofta i centrum för den debatten kring 

segregation och integration.  Skillnaderna gäller områdets sociala och etniska 

struktur, dock även hur den kulturella mångfalden hanteras. Stor tyngd läggs på 

attityder till området.  
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Bunar (2001) nämner också den inre segregationen som en viktig aspekt till att 

segregation uppstår i skolan. Den inre segregationen kan uppstå genom 

gruppindelningar, linjesystem och klassprofileringar. Inom skolans ramar kan även 

prestationsmässig segregation uppstå genom att man sätter betyg på eleverna.  

2.3 Situationen för nyanlända i Sverige 

Följande kapitel kommer redogöra för ’situationen för nyanlända i Sverige’ ur ett 

historiskt perspektiv. Detta för att beskriva utvecklingen i Sverige med hänvisning 

till de nyanländas situation. Med en genomgång av utvecklingen för situationen 

bidrar detta kapitel med en översikt som redogör för några orsaker till de nyanländas 

situation i Sverige. 

Enligt en studie gjord av Skolinspektionen (2009) avses de nyanlända barn som: 

”elever som inte har svenska som modermål och inte heller behärskar det svenska språket och 

som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid.” (Skolinspektionen, 2009:8).  

Bunar (2010) skriver att nyanlända elever är i behov av särskilt stöd när de möter 

grundskolan och gymnasieskolan. Denna definition inkluderar inte enbart barnen 

som har kommit till Sverige som flyktingar med sina familjer, som ensamkommande 

eller som anknytningsfall. Definitionen omfattar alla barn som uppfyller de 

ovannämnda kriterierna, här inkluderas även asylsökande barn som fortfarande 

väntar på besked om uppehållstillstånd.  

Elmeroth (2008) skriver i sin bok om hur Sverige genom historiens gång tagit emot 

invandrare och varför invandringen varit viktig för landet. Man menar att Sveriges 

invandrarhistoria är mycket lång och sträcker sig till 1400-talet. Fram tills 1900-

talets andra hälft har arbetskraftsinvandringen varit den ledande faktorn till varför 

folk flyttat till Sverige. Det har dock under senare år handlat mer om 

flyktinginvandring än om arbetskraftsinvandring. 

”Då behövde vi arbetskraftsinvandrare – nu behöver flyktingarna oss”(Elmeroth, 

2008:49). 

I och med andra världskriget har Sverige tagit emot många flyktingar av humanitära 

skäl. Många danskar, norrmän men även flyktingar från Ungern, Tjeckoslovakien, 

Polen, Grekland och forna Jugoslavien, har varit de dominerande grupper av 

flyktingar som kommit till Sverige. Dessa människor flydde från oroligheterna som 

drabbade deras länder, de sökte skydd i Sverige. (Elmeroth 2008)  

Elemroth (2008) skriver att Migrationsverket under senare åren har haft en 

inskränkande bestämmelser angående flyktingar. Detta har sänkt belastningen på 

mottagningsenheterna som har varit långt ifrån stor om man jämför med 1990-talet 

då många flyktingar från Balkankrigen sökte sig till Sverige. Många av de nyanlända 

idag har utvisats direkt och en del har fått stanna. De som får uppehållstillstånd idag 

får också möjlighet till en yttre trygghet. De får tak över huvudet, mat och skydd mot 

våld. Det som senare väntar är integrationen in i det svenska samhället. I fall där 

familjen väntar på asyl kan väntan på besked dröja flera år. Under tiden hinner 

barnen börja skolan och skaffa sig kunskaper om det svenska samhället och redan 

här börjar de integreras.  

Elmeroth (2008) skriver att skolan är en av de viktigaste aspekterna för nyanlända 

barn, det är i skolan de får socialisera med jämnåriga och lära sig språket. Det är i 
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denna situation som avslag på uppehållstillstånd slår hårt mot familjer. Många har 

innan de anlänt till Sverige redan drabbats av våld eller varit vittnen till våld, vilket 

de också naturligtvis tagit med sig till det nya landet. Många lever också gömda, det 

kan oftast handla om barn och familjer som fått avslag från Migrationsverket. Dessa 

familjer har istället valt att gömma sig från myndigheterna för att slippa bli 

tillbakaskickade.   

Elmeroth (2008) förklarar att det i skollagen står att alla barn och ungdomar har en 

lika rätt till utbildning, oberoende av kön, geografisk förekomst, sociala och 

ekonomiska förhållanden. Även om lagen tidigare endast gällde för barn med 

uppehållstillstånd, har FN:s Barnrättskommitté kritiserat detta sätt att jobba på och 

kommit med ett nytt förslag som säger att alla barn, även de gömda, skall få rätt att 

gå i skolan. Skolgången för dessa barn är extremt viktig, inte minst när det kommer 

till att stödja barnen och ge dem en känsla av normalitet. Barn som inte får tillgång 

till skolan har det mycket svårare att klara sig. Detta medför kunskapsmässiga brister 

och den otillräckliga kontakten med jämnåriga och vuxna bidrar till att känslan om 

gemenskap och integration försvinner. Det är även viktigt att barnen emellanåt får 

komma bort från familjen och på detta sätt ha tid för sig själva. 

2.4 Svenska skolan och dess syn på elever med 
utländsk bakgrund  

Följande kapitel kommer ur ett kronologiskt historiskt perspektiv redogöra för hur 

svenska skolan arbetar och synen på elever med utländsk bakgrund. Eftersom denna 

litteraturstudie vill undersöka de nyanländas integrering i skolan är det nödvändigt 

att även redogöra för hur skolan tidigare arbetat med jämlikhet och integrering i 

skolan. 

Gruber (2002:9) påstår att statens skolverk redan vid efterkrigstiden började fokusera 

på vikten av jämlikhet i skolan. Tanken var att alla elever i skolan oberoende på 

ekonomisk eller social situation ska ha bättre utbildningsmöjligheter. Gruber 

(2002:9) fortsätter genom att förklara hur Lgr 62 redan då tydligt vill införa en 

likgiltig och enhetlig grundskola för samtliga elever. Skolpolitiken på 1960-talet 

främjade välfärdssamhället som var en viktig punkt i läroplanen. Fortsättningsvis 

använder sig Gruber (2002:9) av följande två citat för att visa hur Lgr 69 strävar efter 

jämlikhet i skolan:  

"Ett av grundskolans syften är - så långt det överhuvudtaget är möjligt - att bereda alla barn 

och ungdomar, oberoende av bostadsort eller andra yttre villkor, reell tillgång till lika 

utbildningsmöjligheter. (Lgr69:11)" Gruber (2002:9) 

"De ungas känsla av samhörighet, solidaritet och medansvar måste sålunda vidgas utöver 

gränserna för familj och släkt, kamratkrets och skola till att omsluta allt större 

samhällsbildningar. Skall utvecklingen kunna främja och befästa fred och frihet bland folken 

och skänka allt bättre livsbetingelser åt människorna, måste skolan bland de unga skapa ökad 

förståelse för människors liv och villkor inom andra, längre bort liggande samhällsbildningar 

och lära dem inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och internationell samverkan. 

(ibid:15)" Gruber (2002:9) 

Gruber (2002:9) har valt att bortse från den avslutande meningen i stycket från Lgr 

69 med i det senaste citatet. Eftersom även den meningen är relevant följer den här 

nedan: 
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"Skolarbetet bör sålunda i det hela inriktas på att främja elevernas utveckling till självständiga 

samhällsmedlemmar med ett intresse för omvärlden som leder till ett personligt engagemang 

och en känsla av internationellt medansvar." (Skolöverstyrelsen 1969:15) 

Citaten som presenterats visar påtagligen att det statliga skolverket vid 60-talet gick 

in helhjärtat för att främja den mångkulturella skolan. Från och med läroplanen 1969 

skulle skolan så långt det överhuvudtaget var möjligt arbeta mot syftet att vara en 

institution med samma utvecklingsmöjligheter för samtliga elever. Gruber (2002:10) 

menar att elever med utländsk bakgrund nu för första gången fick utrymme i 

läroplanerna. Utöver läroplanerna fick även lärarna ett tillägg till läroplanen som 

hette Undervisning av invandrarbarn m.fl.(Med m.fl. menade man andra 

minoritetsgrupper så som romer.). Trots att tanken med läroplanen var att skapa en 

jämlik skola särskiljde man på eleverna med svensk eller utländsk bakgrund med 

supplementet lärarna fick som ett tillägg med Lgr 69. 

På 70-talet menar Gruber (2002) att elever med utländsk bakgrund då sattes i en 

särskild kategori. De började även associeras med många sociala problem i 

samhället. Statens offentliga utredning undersökte 1971 invandrarsituationen där de 

kom fram till att svårigheterna eleverna med utländsk bakgrund har förstärktes när de 

mötte den svenska kulturen. Nya lagar, regler, mat, och traditioner ledde till att 

svårigheterna för elever med utländsk bakgrund blev större. 

På 80-talet började skolan använda sig av den nya läroplanen Lgr 80. I denna 

läroplan särskilde man fortfarande elever med utländsk bakgrund eller 

"invandrarelever" som de kallades från eleverna med svensk bakgrund. Eleverna med 

utländsk bakgrund delades nu in i samma kategori som elever med sociala, fysiska 

och psykiska problem. Utan någon individuell utvärdering var det naturligt att elever 

med utländsk bakgrund behöver specialundervisning (Gruber, 2002). 

Med Lpo 94 började skolan istället för att som i Lgr 80 (där man arbetade för att 

lyfta fram betydelsen av svensk kultur) nu arbeta för kunskap om den svenska 

kulturen. Betydelsen av den svenska kulturen dämpades för att istället skapa en 

förståelse som skulle hjälpa elever att på så sätt förstå sig på andra kulturer. Lpo 94 

går ifrån uppdelningen av elever med utländsk bakgrund eller svensk bakgrund för 

att nu istället ge rum åt en värdegrund kring mångkulturalism i skolan (Gruber, 

2002). 

Enligt skolans läroplan Lgr 11 skall all undervisning i skolan spegla sig på elevernas 

kunskaper och erfarenheter. Följande är ett uttag från läroplanen: 

 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011:3) 

 

Skolverket har med den senaste läroplanen inte delat upp elever med svensk eller 

utländsk bakgrund i olika grupper. Istället ligger fokus på att i så stor utsträckning 

som möjligt anpassa utbildningen till samtliga elevers behov oberoende på etniskt 

ursprung.  
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3 METOD 
I denna litteraturstudie kommer vi att utgå ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta 

innebär att vi inte kommer fokusera oss på användning av statistik eller numeriska 

värden för att klargöra vårt resultat som man annars gör i en kvantitativ studie. Det 

kvalitativa förhållningssättet fokuserar istället på att förklara människors subjektiva 

upplevelser av till exempel samhällsproblem. Den kvalitativa ansatsen ger möjlighet 

för forskaren att under datainsamlingen komma åt relevant material för studien 

eftersom analysen processeras samtidigt. Att jobba på detta sätt kan i sin tur ge andra 

mönster och upptäckter som kan öka författarnas förståelse kring studien man arbetar 

med (Forsberg & Wengström 2013). 

Forsberg och Wengström (2013) skriver i sin bok om betydelsen av en 

litteraturstudie samt vad en litteraturstudie är för något. För att sammanställa en 

litteraturstudie kan man använda sig av två olika typer av litteraturstudier. Den ena är 

den allmänna litteraturstudien och den andra är den systematiska litteraturstudien. 

Vårt arbete kommer att göras enligt den systematiska litteraturstudien.  

Forsberg och Wengström (2013) hävdar att en systematisk litteraturstudie skiljer sig 

från en allmän litteraturstudie i fråga om litteratursökning, kritisk granskning och 

analys av resultat. Den systematiska litteraturstudien handlar om att systematiskt 

söka relevant litteratur, därefter kritiskt granska materialet samt sammanställa 

materialet inom det valda ämnet eller problemområdet. För att kunna göra en 

systematisk litteraturstudie måste man ta hänsyn till att det materialet eller studier 

man använder sig av är av god kvalité. Detta är en viktig aspekt för att forskaren 

skall få en grund i senare bedömningar och slutledningar. Den systematiska 

litteraturstudien bör behandla relevant forskning inom det valda problemområdet. 

Utöver detta har vi främst använt oss av artiklar/avhandlingar som är skrivna på 

2000-talet. Detta på grund av att på så sätt ge plats åt nyare forskning i ämnet. I 

denna studie har vi dock använt oss av en avhandling som är skriven år 1997. Vi har 

övervägt om den ska användas i studien eller inte på grund av avhandlingens ålder. 

Vi valde dock trots det att ta med avhandlingen då den vi anser att den är både 

relevant för studien samt relevant i dagens skolmiljö.  

Denna litteraturstudie utgår främst utifrån avhandlingar och färre artiklar, detta för 

att avhandlingar tenderar att vara mer omfattande. Eftersom vi eftersökt elevernas 

egna synpunkter för att svara på frågeställningarna upplever vi att avhandlingarna 

erbjuder en större överblick av elevernas egna upplevelser och erfarenheter. Denna 

typ av litteraturstudie har hjälpt oss att samla ihop all material som är relevant för vår 

litteraturstudie. Detta har gett oss en bra insikt i ämnet samt ökat vår förståelse för 

vidare analys och granskning av materialet. 

3.1 Sökning av vetenskaplig litteratur  

Vid sökningen av litteratur användes till en början fyra olika databaser för att finna 

artiklar eller avhandlingar. Dessa var Swepub, Diva, ERIC och Libris. Det visade sig 

dock att enbart tre av databaserna innehöll artiklar och avhandlingar som var mest 

relevanta för denna studie. Swepub föll bort då vi inte hittade artiklar som redogjorde 

för elevernas/föräldrarnas egna perspektiv vilket var huvudmålet i sökandet av 

artiklarna. De tre databaserna som använts är Libris, Diva och ERIC. För att hitta 

relevant information till denna studie sökte vi efter vetenskapliga artiklar och 
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avhandlingar som var referee granskade. Nedan följer en kort introduktion av de 

internetbaserade databaserna. 

 

Libris: En internetbaserad databas som innehåller över 7 miljoner titlar i sin databas 

med bland annat artiklar, böcker, tidskrifter (Libris 2013). 

Diva: Digitala vetenskapliga arkivet med forskningspublikationer och 

studentuppsatser som arkiverat deras publikationer sedan Diva skapades år 2000. 

Publikationerna är hämtade från 33 olika lärosäten i Sverige (Diva 2013).  

Eric: En databas upprättad av utbildningsdepartementet i Washington. Eric 

(Educational Resources Information Center) innehåller artiklar och avhandlingar som 

går igenom en specifik urvalsprocess innan de publiceras i databasen. Detta för att få 

så många relevanta artiklar som möjligt (ERIC 2013). 

 

Tabell 3.1 

Sök + 

Databas 

Sökord "Träffar" Utvald 

litteratur 

Anteckningar/Avgränsningar 

1: Libris Invandrare + 

skola 

146 - (Ej enbart vetenskapliga 

artiklar & avhandlingar) 

2: Libris Invandrare + 

skola 

4 

Avhandlingar, 

3 artiklar. 

- (avhandlingar + artiklar) 

Ingen relevant för studien. 

3: Libris Invand* + Skol* 1844 träffar - (Ej enbart vetenskapliga 

artiklar & avhandlingar) 

4: Libris Invand* + Skol* 26 

vetenskapliga 

avhandlingar 

Elmeroth 

(1997) 

- 

5: Libris Invand* + Skol* 20 

vetenskapliga 

avhandlingar 

Cederberg 

(2006) + 

Bunar (2001) 

(Avgränsat till enbart 

artiklar om uppfostran och 

undervisning) 

6: Libris Nyanl* + Skol* 1 

vetenskaplig 

avhandling 

Skowronski 

(2013) 

- 

7: Diva Invand* + Skol* 24 

vetenskapliga 

avhandlingar 

-  (Forskningspublikationer + 

Fulltext) Inte mycket som är 

relevant för studien. 

8: Diva - andrasp*  46 Torpsten 

(2008)  

(Forskningspublikationer + 

Fulltext)  
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9:Diva (immig*  + 

segre*) 

90 Bunar (2001)  (Forskningspublikationer) 

10: Eric Immig*+ school* 157 - (Vetenskapliga avhandlingar 

+ Full text + år:1993-2013) 

11: Eric Immig* + educ*  168 - (Vetenskapliga avhandlingar 

+ Full text + år:1993-2013) 

12: Eric Immig* + educ* 24 Guo (2012) + 

Lynn (2011)     

+ Johnson 

(2013) 

(Vetenskapliga avhandlingar 

+ Full text + år: 2010-2013) 

 

Med kolumnen Sök + databas syftar tabellen på söknummer och vilken databas som 

används för sökningen av vetenskapliga artiklar & avhandlingar. Sökord är vilka ord 

och symboler som använts i sökningen. Tecknet (+) ersätts med ett mellanslag. 

Träffar redogör för hur många artiklar, böcker, avhandlingar och dylikt som visas i 

databasen med de sökorden och avgränsningar som angivits. Utvald litteratur är de 

vetenskapliga avhandlingarna som hittades och kommer användas i denna studie. 

Sökorden med tecknet (*) innebär att samtliga resultat med efterföljande 

tecken/bokstäver kommer synas bland träffarna. Det blev sammanlagt 26 träffar där 

vi valde ut två vetenskapliga avhandlingar att använda oss av i denna studie. Ännu en 

avgränsning på samma sökning där libris nu enbart visar träffar relaterade till 

uppfostran och undervisning gjorde att träffarna minskade till 20.  

Sökningen av de internetbaserade databaserna gick till på följande sätt. Till en början 

använde vi oss av många olika databaser men avgränsade oss till enbart tre. 

Sökningen av den vetenskapliga litteraturen började med databasen libris med 

sökorden "invandrare skola". Detta utan någon avgränsning och även en sökning 

med artiklar och avhandlingar som inte var vetenskapliga. Efter avgränsningarna och 

sökning av vetenskapliga publikationer med samma sökord erbjöd libris sju träffar. 

Ingen var relevant till studien vilket innebar att sökorden ändrades till "Invand* 

skol*"  för att på så sett utvidga sökningen och få fler träffar. En sista sökning på 

libris med sökorden "Nyanl* skol*" gjordes med resultat av enbart en träff. 

Avhandlingen var dock relevant till studien. I Diva använde vi oss till en början av 

olika sökord, de som vi hade mest användning av när vi hittade avhandlingar/artiklar 

var de som finns på tabellen.  Den stora skillnaden i databasen Eric jämfört med Diva 

och Libris var att det var besvärligare att hitta rätt sökord för att finna relevanta 

artiklar och avhandlingar. De flesta träffarna på sökorden "immig* + school*" var ej 

relevanta och byttes därefter till "immig* + educ*" som erbjöd fler träffar och mer 

relevanta publikationer till vår studie. Vid sökningen i ERIC erbjöds relativt många 

träffar (168) vid första sökningen. Vi bestämde oss därefter att avgränsa oss i 

sökningen av internationella studier till enbart ny forskning (efter 2010). Det var 

många artiklar som kunde användas till denna studie, vårt val av avgränsningen till 

enbart ny forskning togs för att se hur situationen ser ut i dagsläget.  
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3.2 Presentation av de vetenskapliga 
publikationerna  

 Alla lika – Alla olika Skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda 

utomlands skriven av Elisabeth Elmeroth (1997), forskaren är docent, 

professor och lärare vid Linneuniversitet i Kalmar. Avhandlingen är 

publicerad vid Universitet av Lund.  

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om 

skolsituationer för elever med båda föräldrarna födda utomlands. Forskaren vill öka 

förståelse för sambandet mellan elevernas bakgrund, deras omgivning och hur dessa 

faktorer påverkar elevernas skolsituation. Studien är baserad på en riksomfattande 

insamlingsdata som utfördes av Det nationella programmet för utvärdering (NU) 

1992.  

 Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och 

svensk skola skriven av Ann-Christin Torpsten (2008). Forskaren är lektor 

och undervisande lärare vid Linneuniversitet i Kalmar. Avhandlingen är 

publicerad vid Växjö University Press.  

Denna avhandling fokuserar sig på upplevelser av andraspråkselever som inkluderar 

språkliga möten. Syftet med studien är att analysera andraspråkselevers möten med 

svenska som andraspråk och den svenska skolan. Studiens syfte är att belysa erbjudet 

och upplevt lärande i skolan när det kommer till andraspråkselever. Studien är 

baserad på två empiriska sammanhang där det första vill belysa mötet mellan 

andraspråkselever och vilket lärande som erbjuds i ämnet svenska som andra språk. 

Det andra sambandet vill analysera andraspråkselevers upplevelser och lärande i 

ämnet svenska som andra språk.  

 Skolan mitt i förorten – Fyra studier om skola, segregation, integration och 

mångkulturalism skriven av Nihad Bunar (2001). Forskaren jobbar som 

professor vid Stockholms universitet. Avhandlingen är publicerad i 

Stockholm.   

Det första syftet med avhandlingen är att analysera relationer mellan samhället och 

skolan och hur dessa relationer påverkas i samband med ekonomiska nedskärningar 

och segregation. Det andra syftet vill analysera hur integrations process går till i 

invandrartäta områdens skolor och vilken roll skolan förväntas ha inom dessa 

områden. Avhandlingens huvudinnehåll är baserat på fyra studier som i stora drag 

täcker områden som 1. Ekonomi, 2. Gränser- bråk- rykten och skolan, 3. När jobben 

försvinner och 4. Kulturellt medborgarskap och en multikulturell skola.  

 Early Care and Education for Children in Immigrant Families skriven av 

Lynn A. Karoly och Gabriella C. Gonzalez (2011) Lynn arbetar som 

professor och ekonom, Gonzalez som sociolog. 

Lynn & Gonzalez vill med artikeln undersöka hur barn som invandrat till USA  

påträffar större utmaningar med ekonomiska svårigheter, föräldrarnas utbildning och 

språkbarriärer. Lynn & Gonzalez har i sin artikel utgått från statistik de hämtat från 

olika källor. Deras artikel grundar sig på den statistik de hittat och slutsatserna dras 

utifrån dem. I statistiken tydliggörs fattigdom, utbildning och etnicitet bland  olika 

grupper av människor.  
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 Diversity in Public Education: Acknowledging Immigrant Parent Knowledge 

skriven av Yan Guo (2012). Lärare i University of Calgary. 

En artikel som fokuserar sig på föräldrar med utländsk bakgrund. I artikeln 

diskuterar Guo hur föräldrar tar med sig bland annat kultur, religion och utbildningar.  

Föräldrarnas erfarenheter används sällan i barnens skolgång och glöms istället bort 

för att göra plats åt det nuvarande landets kultur. Den data som Guo samlat kommer 

från intervjuer med 38 olika föräldrar som invandrat från 15 olika länder.   

 Skola med fördjupning – Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en skola för 

alla” skriven av Eva Skowronski (2013). Forskaren jobbar som forskare vid Lunds 

universitet (Centrum för Teologi Religionsvetenskap). Avhandlingen är publicerad 

vid Lund universitet. Centrum för Teologi Religionsvetenskap 

Forskaren har använt sig av intervjuer med elever med utländskt bakgrund samt 

fältstudier för att besvara sitt syfte med studien. Syftet med studien har varit att 

belysa elevernas sociala interaktion emellan; vilka möjligheter och hinder som 

eleverna stöter på när det kommer till skolan och om deras sociala och religiösa 

positioner spelar en betydelse för den sociala interaktionen. Forskaren har till den 

största delen använt sig av intervjuer och fältstudier för att få fram den relevanta 

informationen till studien.  

 

 Utifrån sett – Inifrån upplevt Några unga kvinnor som kom till Sverige i 

tonåren och deras möte med den svenska skolan, skriven av Meta Cederberg 

(2006). Forskaren är fil.dr. i pedagogik, undervisar på socionomprogrammet 

på Malmö högskola. 

 

Forskarens syfte med studien har varit att beskriva och analysera kvinnornas 

skolkarriärer och hur deras möte med den svenska skolan har upplevts av dem själva. 

Forskaren har genom studiens gång använt sig av bandinspelade och transkriberade 

intervjuer med deltagarna.  

 Language, Literacy, and Culture: Aha! Moments in Personal and 

Sociopolitical Understanding skriven av Lindy L. Johnson (2013). Forskare i 

språk och läskunnighet i The University of Georgia. 

 

Artikeln studerar möten mellan språk, kultur och läskunnighet och vad dessa 

perspektiv betyder för personligheten. Forskaren medger att det kan vara motstridigt 

att i sin studie använda sig av det sociokulturella och interkulturella perspektivet. För 

varje påstående forskaren gör finns det  dock exempel som stödjer resultaten. 

3.3 Etisk reflektion 

Vetenskapsrådet (2002) sätter upp vissa krav som forskare skall följa under 

undersökningen, dessa krav kopplas till det etiska förhållningssättet. Målsättningen 

är att forskningen bedrivs korrekt och att den håller hög kvalité. Det etiska 

förhållningssättet försäkrar att individers integritet skyddas hos de individer som 

deltar vid olika studier. Att utsätta någon för fysisk eller psykologisk fara, 



13 

 

 

kränkningar eller förnedring är enligt individskyddskravet förbjudet. 

Individskyddskravet utgör grunden i de forskningsetiska reflektionerna.  

Identitetsskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav. Dessa huvudkrav 

kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

I denna studie har vi enbart valt att använda oss av artiklar och avhandlingar som 

följer det etiska förhållningssättet och krav som vetenskapsrådet framställt. Detta för 

att på så sätt vara säker på att avhandlingarna och artiklarna inte utsätter individer för 

någon risk eller kränkande behandling genom att till exempel upphäva deras 

anonymitet utan tillåtelse. De avhandlingar eller artiklar som namnger de intervjuade 

personerna har antingen använt sig av påhittade namn eller har de tillåtelse av 

informanten att publicera information om dem.  

3.4 Det etiska förhållningssättet i de vetenskapliga 
publikationerna 

Forsberg & Wengström (2013) skriver att etiska överväganden bör göras innan 

arbetet med litteraturstudien påbörjas. Alla artiklar och avhandlingar som ingår i 

litteraturstudien skall redovisas. Syftet med detta är att forskaren skall kunna göra ett 

urval av vad som är relevant forskning kring ämnet och utesluta sådana artiklar som 

bryter emot vetenskapsrådets regler.  

En central faktor angående forskningsmaterial är att de etiska principerna har följts. 

Här nedan presenterar vi vilka etiska aspekter som forskarna till våra utvalda artiklar 

och avhandlingar har belyst.  

Torpsten (2008) har i sin avhandling tagit med ett litet kapitel som handlar om etiskt 

förhållningsätt. Forskaren har under insamlingen av empirin garanterat 

informanternas anonymitet genom att redovisa informationen med påhittade namn 

eller i form av tematiska berättelser. 

Bunar (2001) har när det kommer till tiotals forskare som deltagit i hans studie, valt 

att inte hemlighets hålla deras namn. Detta har göra med att projektansökan som är 

en offentlig handling och därför hade avidentifieringen varit poänglös. När det 

kommer till intervjupersoner och informanter har Bunar skyddat deras identitet. 

Elmeroth (1997) har inte tagit med något etiskt förhållningssätt. Detta kan ha att göra 

med att de empiriska data är baserad på en riksomfattande insamlingsdata som 

utfördes av Det nationella programmet för utvärdering (NU) 1992, vilket utfördes 

med garanti till elevernas anonymitet. Eftersom Elmeroth inte deltagit i NU:s 

utvärdering men enbart använt sig av den är anonymiteten garanterad.  

Lynn & Gonzalez (2011) har i sin studie använt sig av statistik från olika källor. I 

studien förekommer det inga namn eller individuella exempel vilket gör att de 

inblandade parterna förblir anonyma. Något etiskt förhållningssätt nämns inte 

specifikt i artikeln men i och med anonymiteten bland deltagarna i studien bryter de 

inte mot någon av de etiska principerna. 

Guo (2012) använder sig i sin studie av intervjuer som hon personligen utfört. 

Intervjuerna varade ungefär 60-90 minuter och kommer från 38 olika föräldrar som 

invandrat från 15 olika länder. I artikeln identifieras föräldrarna med etnicitet, 

efternamn och utbildningsnivå. I Guos artikel framgår det inga konkreta etiska 
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ställningstaganden, däremot skriver Guo att alla inblandade är väl medvetna om att 

intervjuerna inte är anonyma och att de gjorts frivilligt. I denna artikel finns det inga 

barn under 15 år som intervjuats.  

Skowronski (2013). Enligt det etiska förhållningssättet har forskaren följt de fyra 

etiska huvudkraven på ett klokt sätt. I studiens sista delar har forskaren valt att ta 

med namnen på eleverna som har deltagit i undersökningen, trots det har forskaren 

respekterat samtyckekravet. Det betyder att forskaren ställts inför ett medgivande 

från föräldrarna när det gäller intervjuer med elever under 15 år. 

Cederberg (2006) har inte stött på några problem med de etiska övervägandena 

eftersom deltagarna själva valt att delta i intervjuerna. Även det faktum att deltagarna 

är vuxna avgör tillvägagångssättet. Kvinnorna har ändå varit anonyma i studien, 

dock har forskaren efter vissa tveksamheter ändå valt att redovisa deras 

ursprungsländer efter en viss tvekan. Intervjuerna har emellanåt varit otydliga i 

presentationen, vilket har bidragit till att deltagarnas identitet skulle kunna avslöjas.  

Johnson (2013) har i sin studie undersökt skolsituationer och undervisning. En 

intervju har gjorts där namnet på barnet visas, med godkännande av föräldrarna. 

Slutsatsen och resultatet menar forskaren är tagna utifrån hennes egna erfarenheter. 

Det etiska förhållningssättet nämns inte i artikeln av forskaren men den bryter dock 

inte mot något av kraven för ett bra etiskt förhållningssätt som vetenskapsrådet 

upprättat.  

3.5 Forskningsurval vid analys och redovisning 

Eftersom vår studie bygger på avhandlingar och artiklar, har vårt urval av relevant 

material varit brett.  Avhandlingarna som valdes för denna studie är skrivna i Sverige 

och de internationella artiklarna är från Kanada och USA. De internationella 

artiklarna som valdes till denna studie erbjuder en omfattande och bredare bild av 

hur nyanlända barn integreras i skolan och vilka utmaningar de stöter på. Med de 

internationella artiklarna kan situationen i USA och Kanada jämföras med barnen 

i Sverige.  

Forsberg & Wengström (2013) skriver att det systematiska urvalet av empirin är ett 

viktigt steg för att avgöra den relevanta forskningen som används i litteraturstudien. 

Kriterier som vi använt oss av vid de metodiska övervägandena har varit att samtliga 

avhandlingar och artiklar är kvalitetsbedömda, samt att dessa avhandlingar och 

artiklar är referee granskade forskningsstudier. De avhandlingar och artiklar som inte 

varit relevanta och inte passat in i vårt syfte har uteslutits.  

Det positiva med ett omfattande sökområde är att det hjälpt oss att hitta det relevanta 

materialet som ger svar på vårt syfte. Under tiden har vi upplevt att vi blivit mer 

inlästa i ämnet vilket har ökat vår förståelse. Den negativa aspekten med ett 

omfattande sökområde är att samtliga avhandlingar och artiklar tagit längre tid att 

läsa och granska, det avgörande urvalet gjordes efter inläsningen av texterna.  

Bearbetningen av artiklarna och avhandlingarna utfördes på ett tematiskt vis. Vi har 

utgått ifrån olika teman för att belysa vårt resultat, dessa teman är: Mötet med den 

nya skolan (4.1.1), Språk och kultur (4.1.2), Elevernas önskningar (4.2.1), 

Föräldrarnas önskningar (4.2.2) samt (4.3) Integrationen i en skola för alla.  

Materialet som samlats in har organiserats och strukturerats utifrån våra teman som 

bygger på frågeställningarna. Urvalet av de vetenskapliga texterna gjordes i samband 
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med materialets relevans till frågeställningarna. Artiklarna och avhandlingarna som 

valdes är enbart de som kan användas för att svara på studiens frågeställningar och 

all material har lästs igenom innan analysen av dem utfördes. Våra frågeställningar 

har sammanställts innan analysen av materialet, därefter granskade vi materialet 

utifrån våra frågeställningar och redovisade det i vårt resultat. Det utvalda materialet 

visade sig vara relevant för vår studie. Vi har inte begränsat vårt material till att få 

svar på en specifik fråga, snarare använde vi all material till att besvara samtliga 

frågeställningar och teman. Genom att vi valt att arbeta på detta sätt anser vi att det 

gett oss mer struktur under arbetsgången, samtidigt som det har underlättat för 

redovisningen av resultatet. Vid redovisningen av resultaten studerades och 

presenterades resultaten tematiskt. För att besvara den första frågeställningen 

användes enbart de avhandlingar och artiklar som gav eleverna utrymme att besvara 

på frågan ur deras eget perspektiv. Den andra frågeställningen likaså, denna gång var 

det dock även föräldrarnas önskningar om hur integrationsprocessen bör genomföras. 

Den sista delen i resultatet och den sista frågeställningen var en i högre grad öppen 

fråga som kunde besvaras på många olika vis. De flesta avhandlingar och artiklar 

som valdes till denna studie för att besvara frågeställningarna var relevanta för 

resultatets sista kapitel då de besvarar frågan ur olika perspektiv.  

Vi har använt oss av det interkulturella perspektivet i vårt urval, analys och 

redovisning av arbetet. Det interkulturella perspektivet, som studerar samspelet 

mellan olika människor och grupper, ingår i samtliga avhandlingar och artiklar. 

Eftersom våra frågeställningar anknyter till det interkulturella perspektivet var det då 

logiskt för oss att använda oss av artiklar och avhandlingar som även dem anknyter 

till vårt teoretiska perspektiv. I och med att alla artiklar och avhandlingar behandlar 

det interkulturella perspektivet så grundar sig på vårt resultat och vår diskussion även 

i det utvalda teoretiska perspektivet.  
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4 RESULTAT 
 

I följande kapitel redovisas resultaten från de granskade vetenskapliga artiklarna. 

Resultaten kommer ur en tematisk utgångspunkt svara på frågeställningarna. 

4.1 Utmaningar ur de nyanlända elevernas eget 
perspektiv 

I denna del av studien kommer resultaten från avhandlingarna och artiklarna 

presenteras för att svara på frågeställningen:  

 Vad anser nyanlända elever med utländsk bakgrund vara de största 

utmaningar som vanligtvis förekommer i skolan?  

Resultaten som publiceras är taget ifrån avhandlingar/artiklar som gett eleverna 

chansen att själva uttrycka sina åsikter i frågan.  

4.1.1 Mötet med den nya skolan 
Skowronski (2013) beskriver hur eleverna som nämns i avhandlingen oftast får gå 

omvägar för att till slut nå den ordinarie undervisningen i grundskolan eller 

gymnasiet. Olika förberedelseklasser i sfi, IVIK och IV-program gör att eleverna 

ständigt måste byta klasser och flytta från de personer de lyckats skapa en relation 

med under den korta perioden. Varje gång eleverna börjar i en ny klass måste de 

börja om med den nya klassen och nya lärare. Skowronski (2013) har diskuterat 

dessa miljöbyten i intervjuerna med eleverna. I Intervjuerna använder Skowronski 

förnamnet Eva, nedan följer diverse delar av intervjuerna. 

 
"Eva: Hur känns det att liksom hoppa mellan alla dessa skolor? 

Barry: Alltså (skrattar lite), det gick ganska snabbt, tycker jag. Ett halvår på [skola] och sen 

skickade de mig till [annan skola] och sen var jag där bara ett halvår och sen kom jag till IVIK 

och flyttade mellan två olika skolor [på IVIK]. Och så klarade jag Sfi-provet och kom till 

IV.[...]  

Eva: Men när du flyttade så mycket, hann du lära känna dina skolkamrater? 

Barry:  Nej. Alltså, de... Om man kollade på dem, så kanske de inte snackade med mig, eller vi 

kanske inte accepterade varandra, jag vet inte." (Skowronski 2013:118) 

 

Enbart nackdelar var det dock inte enligt andra intervjuade elever. 

 
"Eva: Men det här med att byta klass så mycket som du har gjort, har det varit jobbigt? 

Måns: Ja, lite kanske, men det har skapat, alltså jag har skapat mycket kontakter med många 

människor, så det är... 

Eva: Så det har den positiva sidan? 

Måns: Ja, det är positivt. 

Eva: Har du kvar kontakter med dem som du gick med i förberedelseklassen? 

Måns: Ja och de som gick i IVIK också. [...] Jag träffar dem hela tiden." (Skowronski 

2013:119) 

 

Det framgår att Måns har det enklare än Barry när det gäller att snabbt skapa nya 

kontakter eller relationer till nya grupper av människor.  

Skowronski (2013) fortsätter med att ge exempel på hur elever känner större 

samhörighet med elever från deras förberedelseklasser än klasserna i den ordinarie 
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undervisningen där eleverna möter andra utmaningar. Skowronski (2013) redogör för 

flera exempel på elever hon intervjuat som alla är rörande överens om svårigheterna 

av att komma till en klass med elever där majoriteten är födda i Sverige. Eleverna 

känner sig utanför och är inte bekväma i den nya klassen. Elever som även sagt åt 

sina lärare att de inte vill vara i ordinarie klasser utan vill tillbaka till 

förberedelseklasserna tvingas av läraren ändå att i så stor utsträckning som möjligt 

försöka integreras in i den nya klassen. Andra exempel presenteras också där elever 

får ha med sig en annan från förberedelseklassen i sin nya klass. I detta fall känns det 

bättre för eleverna då de iallafall har någon att prata med men trots det känner de ett 

utanförskap i klassrummet med den ordinarie undervisningen. 

4.1.2 Språk och kultur 
Skowronski (2013) erbjuder många exempel på elever som känner en samhörighet 

till andra på grund av språket de talar. I förberedelseklasserna träffar de i många fall 

andra elever som talar samma språk som dem och känner på så sätt en social 

samhörighet. Det blir ett stöd i en annars främmande plats där förvirringen av ett nytt 

språk och ny plats med nya personer är en vardaglig faktor. I andra fall kan även 

detta bli en nackdel för elever som till exempel kommer till en förberedelseklass där 

majoriteten talar ett annat språk som eleven inte behärskar själv. Uppdelning av 

etnisk bakgrund sker då även i förberedelseklasserna och även här finns det exempel 

av utanförskap. En återkommande punkt i intervjuerna som dyker upp trots ämnet 

som diskuteras är språkbarriärer och hur viktigt språket är när man ska känna sig som 

en av dem. Just det svenska språket är inte det enda viktiga för eleverna, snarare 

handlar det även om att hitta någon de kan prata med. De som talar engelska känner 

att de inte haft det lika svårt då de flesta ändå förstår engelska. De utmaningar som 

uppkommer blir tuffast när man inte kan tala samma språk som någon annan. 

Språket är något som diskuteras flitigt i de vetenskapliga avhandlingarna som valts i 

denna studie. Torpsten (2008) ger exempel på elever som lär sig svenska som andra 

språk och deras syn på det.  

"Kunskaperna i det svenska språket blev ständigt bättre medan hemspråket blev sämre." 

(Torpsten 2008:117) 

"Men när jag kom hit, så var jag tvungen att tappa ett språk. Då kompenserade jag med 

svenskan eftersom jag lever i det här landet. Allting var nytt och man var tvungen att lära sig 

om allt från grunden. för att just kunna lyckas så bra som möjligt i det nya samhället." 
(Torpsten 2008:117) 

Torpsten (2008) förklarar att de intervjuade eleverna fick lämna en del bakom sig när 

de lärde sig det svenska språket och pånyttföddes i det svenska samhället. De var nu 

även tvungna att lära sig hur man ska leva för att vara en riktig svensk. Vad som 

innan var deras identitet fick de nu sakta men säkert släppa för att ge plats åt ett nytt 

språk. Utöver språket upplevdes det för många av de intervjuade problematiskt att 

läsa svenska som andraspråk eftersom de kände sig utpekade av andra elever som 

ansåg att det var enklare för dem att få högre betyg. Svenska som andraspråk upplevs 

istället som något nedvärderande för elever. 

Lynn (2011) redogör även för svårigheter som eleverna med utländsk bakgrund 

allmänt handskas med som nya på en skola och land. Lynns slutsatser 

överensstämmer till största del med elevernas egna upplevelser. I första hand handlar 

det om elevernas sociala bakgrunder som spelar en avgörande roll för deras 

inkludering i skolan. Exempel på detta kan vara familjens ekonomiska läge samt 
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deras kulturella bakgrund som enligt Lynn har en stor betydelse för alla elever, men 

det utmärker sig mest mellan elever från Latinamerika. Här vill Lynn också betona 

elevernas språkliga svårigheter samt elevernas kunskaper som två unika faktorer 

vilka endast omfattar elever med utländsk bakgrund. Dessa socioekonomiska 

egenskaper hos elever med utländsk bakgrund verkar inte i avskildhet från andra 

faktorer som strukturella, informativa, byråkratiska, kulturella samt elevernas och 

föräldrarnas egna uppfattningar om samhällets regleringar och bestämmelser. Alla 

dessa faktorer påverkas av varandra och påverkar elevernas inkludering inom skolans 

ramar, samt att dessa faktorer kan hämma elevernas och familjernas tillgång till olika 

typer av social omsorg inom samhällets ramar.  

Utöver språket och utanförskap finns det andra exempel av utmaningar som elever 

kan stöta på i Sverige efter de invandrat från något annat land. Cederberg (2006) tar 

upp elever som uttrycker sina individuella utmaningar de stötte på i de svenska 

klassrummen. Tanja som föddes i Bosnien fick efter förberedelsekurser inför 

gymnasiet börja i en ordinarie gymnasieklass. Hon beskriver starten av den ordinarie 

undervisning i gymnasiet på följande vis: "När jag började gymnasiet så kändes det 

som jag kommit till en annan planet.[...] Det kändes fruktansvärt den första tiden." 

(Cederberg 2006:135). I Intervjun Cederberg (2006) genomförde nämner Tanja 

några konkreta skillnader som att det inte var lika tyst i klassrummen, eleverna var 

otrevliga mot läraren och det var mycket mindre struktur. Vidare förklarar Cederberg 

att detta är en återkommande känsla från andra elever som deltagit i intervjuerna. De 

berättar att det var mycket strängare i deras hemländer när de gick i skolan och att de 

ibland även fick stryk om de inte skötte lärarens krav.  

I Cederberg (2006) ser man även exempel på elever som tycker att för mycket av 

innehållet i förberedelseklasserna varit att lära sig det svenska språket. Under tiden 

eleverna går i förberedelseklasserna bortses ofta andra ämnen vilken inneburit att de 

ligger efter i till exempel de naturvetenskapliga ämnena som de aldrig tidigare läst. 

Att läsa förberedelsekurser när man egentligen ska börja sjuan och sedan efter två år 

få hoppa in i en nionde klass och läsa kemi utan några grund är väldigt problematiskt 

och en stor utmaning.  

 

4.2 Hur eleverna och föräldrarna önskar att 
integreringen borde gå till 

I denna del av studien kommer resultaten från avhandlingarna och artiklarna 

presenteras för att svara på frågeställningen:  

 Hur önskar eleverna/föräldrarna att integreringen borde gå till? 

4.2.1 Elevernas önskningar 
I Torpsten (2008) diskuteras som nämnts i förgående avsnitt synen på svenska som 

andraspråk ur elevernas perspektiv. Eleverna känner ibland att det kan vara pinsamt 

att läsa kursen svenska som andraspråk på grund av de andra elevernas syn på 

kursen. Det är en tuff verklighet menar eleverna och ser lösningen på detta som svår. 

Ett exempel som nämns är att arbeta för att ändra människors värderingar angående 

kursen men att det blir problematiskt på grund av att det är en ändring som måste ske 

i hela samhället. 
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Torpsten (2008) beskriver även en annan syn på andraspråksundervisning som 

inträffar mellan elever med utländsk bakgrund. För att bli delaktiga i gemenskapen i 

klassen vill eleverna ha samma svenskundervisning som deras kamrater i den 

reguljära klassen. Deras önskningar rann ut i sanden genom att lärarna tyckte att de 

skulle delta i andraspråksundervisning. Dessa elever upplevde utanförskap och de 

kände att de blev underordnade. Andraspråksundervisning är anpassat för att 

eleverna individuellt skall kunna bli sedda och det blir möjligt för dem att utveckla 

sina språksvårigheter, men det upplevdes negativt av vissa elever på grund av att de 

inte kände en delaktighet som elever i den klassen med ordinarie undervisning.   

Torpsten (2008) sammanfattar önskemålen från de intervjuade personerna. Det som 

tydliggörs är att önskemålen inte är direkt konkreta från eleverna. Många av eleverna 

med utländsk bakgrund önskar en likformad undervisning som sina kamrater medan 

andra anser att undervisningen bör vara olikformad. Att undervisning bör vara 

olikformad handlar snarare om att de anser att alla elever utifrån sina egna behov ska 

ha samma förutsättningar som alla andra trots diverse svagheter. Eleverna har även 

en önskan om att bli så delaktiga i klassen som möjligt och samtidigt få en 

bekräftelse från läraren. En bekräftelse om att de faktiskt också existerar i klassen 

och kan bidra med något istället för att ses som en börda. 

Torpsten (2008) beskriver att elevernas önskemål för hur de ska bli bemötta av lärare 

och klasskamrater tillfredställes i modersmålundervisningen. Det är en plats de kan 

uttrycka sig så att alla förstår och har en samhörighet till resten av klasskamraterna 

som delar bakgrund och liknande erfarenheter. De får känna sig delaktiga och 

bekräftade i gruppen samtidigt som de har tydliga individuella mål för att kämpa 

mot. 

Skowrinski (2013) anger i sin studie att elever med utländsk bakgrund ofta känner en 

känsla av samhörighet med andra elever i deras förberedelseklass och IVIK- klass. 

Detta kan bero på att eleverna känner att de har liknande erfarenheter eller att de 

ligger ungefär på samma nivå när det kommer till språket. Många elever som 

intervjuats önskar att de hade någon i klassen som själv har invandrat, eftersom detta 

kan bidra till en stor trygghet för många av dessa elever. De eleverna agerar som 

hjälplärare för de andra eleverna som behöver hjälp med språket. Det kan även vara 

en stor fördel för eleverna rent socialt men också studiemässigt om de har någon i 

klassen som förklara oklarheterna eller hur vissa uppgifter skall lösas. Den språkliga 

gemenskapen kan alltså bidra till att elever klarar av studierna. 

4.2.2 Föräldrarnas önskningar  

Guo (2012) redogör i sin artikel för hur elevernas kultur från föräldrarnas och deras 

ursprungsland nonchaleras i skolan. Samtliga erfarenheter och utbildningar eleverna 

genomgått innan de anlände till det nya landet negligeras i skolan om det inte hör till 

den ordinarie undervisningen i landet. Föräldrarna och elever hämtar med sig 

värderingar, erfarenheter, språk, utbildning, kultur m.m. utan att detta används över 

huvud taget i elevernas utbildning.  

Guo (2012) menar att hon och föräldrarna till eleverna gemensamt anser att på grund 

av att föräldrarnas utbildning är annorlunda anses det av skolan istället vara 

bristfällig. Föräldrarna till eleverna menar då att de har mycket de skulle kunna 

erbjuda sina barn utifrån sina egna erfarenheter men bortses av lärarna på grund av 

att de inte anser att deras kultur kan bidra till skolans undervisning. Guo använder sig 
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av intervjuerna där föräldrarna berättar varför de anser att modersmålet till exempel 

är viktigt för barnen att lära sig. 

 

"I want my children to keep up with Punjabi, so that they can talk to their grandparents." 

(Guo 2012:126) 

"Language is culture. It is my language that makes my colour, who I am, and my culture." 

(Guo 2012:126) 

 

Modersmålet är än en gång ett återkommande ämne som även föräldrarna till 

eleverna anser är viktigt. Språket är en viktig del av kulturen, glömmer barnen 

språket förlorar de samtidigt en stor del av sin kultur. Föräldrarnas önskan är att 

hemspråket även kan vara en del av elevernas utbildning. I alla fall att eleverna ska 

ha en chans att bruka modersmålet i skolan. Andra exempel gavs även som 

demonstrerar hur viktigt och hur stor del modersmålet är. 

 

"Bangladesh used to be part of Pakistan. At that time the ruler wanted to impose Urdu as 

the national language. We are speaking Bengali, so Bengali people fought for their right to 

speak Bengali. Many people were shot. People gave their lives for the language." (Guo 

2012:127) 

  

Språket blir mycket mer än bara ett sätt att tala. Språket innehåller för många deras 

egen identitet, något de kämpat för länge och inte är redo att släppa bara för de nu 

befinner sig i ett land där språket inte används på samma vis. Följande citat här 

nedan ger även ett exempel på hur utvecklingen av modersmålet på ett konkret sätt 

kan användas för att utveckla språket som talas i det nya landet. 

 

"One of the reasons I help him [her son] maintain Nepalese is that he can translate the 

concepts in Nepalese into English, so it will help him with his school learning." (Guo 

2012:127) 

 

 

Guo (2012) bekräftar med sin artikel oron många föräldrar har om att de inte 

utnyttjas tillräckligt av skolan och ses som ett hjälpmedel i hemmet för deras barn. 

Så mycket erfarenheter, kultur och utbildningar går till spillo utan att 

uppmärksammas i skolan.  

4.3 Integrationen i en skola för alla 

Följande del av studien kommer resultaten från avhandlingarna presenteras för att 

svara på frågeställningen:  

 Hur arbetar skolan och personalen för att integrera nyanlända elever med 

utländsk bakgrund i skolan? 

Nyanlända elevers möte med den svenska skolan beskrivs som en tid av förvirring 

och utanförskap för många nyanlända elever. Dessa elever har kommit till Sverige 

utan att tidigare vet något om Sverige eller det svenska språket. Detta innebär att 

eleverna anses vara nybörjare när de introduceras till skolan, dels för att de vanligtvis 
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inte kan tala svenska, dels för att de behöver integreras in i den svenska skolan och 

svenska kulturen. De nyanlända eleverna ses som elever med behov av särskilt stöd. 

Dock finns det inget krav på att kommuner ska erbjuda förberedelseklasser till de 

nyanlända elever, dock jobbar olika skolor på olika sätt att integrera eleverna i den 

svenska skolan (Cederberg 2006).  

Bunar (2001) tar upp flera exempel på hur skolor i Stockholmsområden (Spånga- 

Tensta) jobbar med mål och riktlinjer för att skapa en bra lärandemiljö för eleverna. 

Detta görs med utgångspunkt i den sociala och kulturella mångfalden. Skolorna i 

Spånga- Tensta hade satsat mycket för att tillämpa Barnkonventionen i all 

verksamhet, samt att man satsat på att utveckla elevernas språkkunskaper och 

kommunikationen som två viktiga aspekter vid integration.  Mycket av satsningarna 

har med språkkunskaperna att göra, både det svenska språket men även andraspråk 

har prioriterats för elever med utländsk bakgrund. Att elever med utländsk bakgrund 

ska utveckla sina svenska språkkunskaper, behöver de också behärska modersmålet 

för att fullborda språkutvecklingen och därmed snabbare integreras i den svenska 

skolan. I sin studie menar Elmeroth (1997) att inlärning av det svenska språket borde 

tränas i alla ämnen, naturligtvis är svenska som andraspråk en bidragande faktor vid 

inlärningen men att ytterligare satsningar måste göras för att elever skall få samma 

möjligheter till framtida studier. Individuella lösningar måste upprättas för att varje 

elev skall bedömas utifrån deras behov i svenska. Vidare tar Bunar (2001) upp att 

man inom kommunen sammanställt ett integrationsprogram där det står att skolan 

jobbar för att öka förståelsen för olikheter, motverka främlingsfientlighet och 

fördomar. I rampljuset av det ovannämnda erbjuds eleverna möjligheten att tre 

gånger per termin träffa andra elever med andra modersmål och kultur, för att på 

detta sätt öka förståelsen för olikheterna samt att motverka främlingsfientlighet. 

Skolorna vill också att kontakten och samarbetet med föräldrarna förbättras. Genom 

att skolorna tillämpar dessa mål i teorin och därmed i praktiken, har man som mål att 

skapa en integrationsskola.  

I en studie som gjorts på nyanlända elever om skolintroduktionen i 

storstadskommuner, har man dragit slutsatsen att förberedelseklasser på grundskolan 

syftar på att eleverna skall ges möjlighet att utveckla sina språkkunskaper och 

förberedas för en övergång till den reguljära klassen, samt att familjen skall få en 

mjukstart, vilket man tror skall hjälpa till i integreringsprocessen. Att nyanlända 

elever kategoriseras i olika förberedelse- och introduktionsklasser, bidrar till att 

eleverna känner sig utanför den riktiga skolan. Fokuseringen inom dessa 

förberedelse- och introduktionsklasser har legat på inlärningen av svenska samtidigt 

som studier om andra ämnen eller pedagogiska samtal inte har förekommit 

(Cederberg 2006). Ett annat mål som skolan sätter upp vid mottagningen av 

nyanlända elever är att dessa ska snarast integreras på skolan med deras reguljära 

klass (Skowronski 2013). 

Tiden under förberedelseklassen kan variera för olika elever beroende av deras 

inlärningsförmåga och tidigare erfarenheter i skolan, dock har de flesta tillbringat ett 

till två år i förberedelseklasserna på grundskolan. I sin studie tydliggör Cederberg att 

flertal av nyanlända elever fått en lokalintegrering av förberedelseklasserna. Med 

detta menas att eleverna gått på samma skola som övriga elever men att de inte 

upprättat någon kontakt med dessa (Cederberg 2006).  

Vidare menar Cederberg att det måste existera en balans mellan en snabb och 

långsam övergång till de normala klasserna, detta på grund av att en allt för snabb 
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eller allt för seg inkludering kan ha en negativ påverkan på eleven, när det kommer 

till deras studier och integration (Cederberg 2006). 

I sin studie talar Skowronski (2013) om att ett avstånd uppstår mellan elever som går 

i förberedelseklasser och elever i reguljära klasser. Detta avstånd kan förklaras i den 

mening där elever inte fått tillfälle att lära känna varandra under en längre tidsperiod. 

Det kan bero på att elever med utländsk bakgrund behöver mer tid i 

förberedelseklasserna och därmed tar det längre tid för dem att involveras i den 

riktiga klassen. Skowronski (2013) skriver att om eleverna hade fått fler möjligheter 

till att bekanta sig med övriga elever på skolan skulle det resultera i att tolerans 

skapas mellan olika elevgrupper.  

Cederberg (2006) menar att det finns olika aspekter för att en nyanländ elev skall 

lyckas i skolan. Motivationen är en av de aspekter som drivit dessa elever till att 

integreras i den svenska skolan. För vissa nyanlända elever har det handlat om deras 

egen strävan till att uppfattas som duktiga som drivit dem framåt. En annan viktig 

aspekt som driver fram integreringsprocessen för nyanlända elever är 

lärarbekräftelsen. Att lärare stödjer och hjälper eleverna ses som en central aspekt för 

att eleverna skall utveckla sina resurser. I sin studie visar Cederberg att några av 

kvinnorna som deltog, hade blivit styrkta av lärarna och på detta sätt hade de kunnat 

utvecklas (Cederberg 2006).  

Att lärare är viktiga vid integreringsprocessen tyder Skowronskis studie också på. 

Studien tar upp bänkkamratgemenskapen som en viktig aspekt för nyanlända elever. 

Denna form av gemenskap styrs av lärare som bestämmer vilka eleverna skall sitta 

med. Det lärarna strävar mot är att eleverna skall lära känna varandra och kunna 

arbeta tillsammans, även de som inte har vänner skall bli inkluderade i gemenskap. 

Även här kan det uppstå problem, nämligen de som blir valda känner att de tvingats 

att sitta med någon annan och på detta sätt kan de känna sig utanför. Men mycket av 

den tiden som man lägger under de första åren har med gemenskap att göra, eleverna 

får till exempel gå på utflykter, göra trevliga saker tillsammans, man byter platser 

regelbundet och har grupparbeten. Många elever som deltog i studien har känt att 

dessa tillvägagångssätten hjälpt dem att integreras och många har på detta sätt skapat 

nya vänner på den nya skolan. Alla dessa strategier används för att eleverna skall 

närma sig varandra och känna sig inkluderade i grupper och därmed skolan 

(Skowronski 2013).  

Elmeroth (1997) skriver i sin avhandling att lärarna inte får tvinga eleverna in i den 

svenska kulturen. För många föräldrar och elever med utländsk bakgrund kan läraren 

ses som en länk till den svenska kulturen och språket. Lärare med kunskap och en 

positiv attityd kan bli en viktig faktor för nyanlända elevers integrering. Elmeroths 

studie visar på att skolans anda är en betydlig faktor som påverkar eleverna 

självvärdering och bidrar till en positiv inställning till skolan. För att få eleverna att 

integreras i den svenska skolan måste lärarna först förstå vad som får dem att bilda 

en positiv inställning till skolan, vilket naturligtvist kräver kunskap. Vidare menar 

Elmeroth att alla lärare bör ha utbildning i svenska som andra språk för att kunna 

möta elever med utländskbakgrund i det ordinarie klassrummet efter deras behov.  

En annan viktig aspekt till integrationsprocessen är modifierad anpassning. Detta 

syftar till att eleverna har förväntningar på sig att verka på ett visst sätt och anpassa 

sig till den svenska skolvardag, som för nyanlända elever kan vara ett problem. Ett 

anpassat beteende i skolan kan tolkas i kontext med osynlig pedagogik. Studien visar 
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att eleverna anpassat sig till det som kändes krävande för dem för att lyckas, dock har 

de inte anpassat sig till sådant som de inte kunnat införliva. Till exempel hade 

eleverna inte kunnat förändra sin bild av lärare som en person som man visar 

uppmärksamhet och respekt emot, vilket har underlättat för deras framtida studier 

(Cederberg 2006). 

Johnson (2013) berättar om situationen på en skola hon arbetade på. Bland lärarna 

finns många rasister som gett upp hoppet på eleverna för länge sedan. Eleverna var 

till största del afrikanska amerikaner och från Puerto Rico. Johnson erkänner även att 

hon till en början kände sig tämligen avskräckt. Ändringen kom dock när Johnson 

insåg att problemet inte ligger i henne som lärare men att elevernas bakgrund och 

sociala situation spelar en stor roll i lärandet. Johnson (2013) redogör för en magnifik 

skillnad när lärare istället börjar undervisa eleverna till vis del i deras modersmål 

istället för engelska. En tydlig förbättring märktes inte bara hos eleverna men även 

lärarna som nu fick tillbaka sin lust att undervisa.  

Johnson (2013) förklarar att elevernas och deras föräldrars kultur inkluderades 

mycket mer i undervisningen för att skapa en miljö där de känner sig hemma. På så 

sätt ökade elevernas intresse och deras betyg höjdes. Skolan och klassrummen blev 

istället en miljö där både lärare och elever kunde trivas och känna att de faktiskt 

tillhör. De var inte annorlunda i jämförelse med andra för att de kom från ett annat 

land, de har bara en annan kultur.  

Lynn (2011) skriver om ett program som introduceras för nyanlända barn och elever 

med utländsk bakgrund, som ett stöd och hjälp för barns och föräldrars integrering i 

det amerikanska samhället. Programmet heter Early Care and Education (ECE) och 

jobbar med att främja en hälsosam utveckling och integrering i samhället. 

Deltagandet i dessa program har visat sig ha betydande kortsiktiga fördelar och 

programmet visar sig även ha lett till långsiktiga fördelar för barn som går igenom 

skolan och in i vuxenlivet. Programmet jobbar med att barn och elever tillsammans 

med sina föräldrar deltar i olika aktiviteter, lärande miljöer och undervisning i 

engelska vilket främjar deras samhörighetskänsla med det nya samhället. Ett 

exempel som tyder på detta är att ECE-programmet stödjer barnens föräldrar att 

förverkliga sina barns utbildningsmål, samtidigt som föräldrarna själva engagerar sig 

i skolverksamheten och därmed själva lär sig navigera i det amerikanska samhället 

och utbildningssystemet. Artikeln tar upp ett annat exempel där en nyanländ förälder 

som övervann sin egen bristfälliga utbildning genom att aktivt delta i konkreta 

aktiviteter som regelbundna mor och barn konversationer, daglig läsning och andra 

aktiviteter med sina barn. Resultatet visade sig vara en framgång för både föräldern 

och barnet.    
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5 DISKUSSION 

I detta avsnitt av litteraturstudien diskuteras det presenterade resultatet med koppling 

till det interkulturella perspektivet och bakgrunden. Avsnittet innehåller även en 

metoddiskussion. 

5.1 Jag, vi och dem 

För att precisera vårt teoretiska perspektiv (interkulturella perspektivet) i denna 

studie har vi utgått från definitionerna av Lorentz och Bergstedt (2006), Elmeroth 

(2008) och Stier (2009).  Samtliga menar att interkulturellt innebär ett samspel 

mellan olika personer eller grupper. Det är just samspelet mellan elever med utländsk 

bakgrund och elever födda i Sverige som diskuterats i resultatet. Utöver det är även 

samspelet och relationen mellan elever med utländsk bakgrund även ett ämne som 

resoneras ur elevernas, föräldrarnas och lärarnas perspektiv. Elmeroth (2008) menar 

att interkulturalitet är en process och inte enbart ett tillstånd. I skolan eftersträvar att 

interaktionerna mellan de olika grupperna ska ske på ett så bra sätt som möjligt och 

som Gruber (2002) beskriver det, har den svenska skolan strävat efter att förbättra 

integreringen för de nyanlända eleverna ända sedan efterkrigstiden.  

Torpsten (2008) och Skowronski (2013) ger exempel på två platser där eleverna 

känner samhörighet. Den ena är i modersmålsundervisningen och den andra i 

förberedelseklasserna. I modersmålsundervisningen får eleverna uttrycka sig utan 

språkbarriärer som gör att deras känslor och attityder inte syns. De kan nu helt fritt 

tala med läraren och oftast andra elever som delar deras språk. Ett utanförskap finns 

inte i modersmålundervisningen men uppkommer när skolan som helhet nämns. Det 

man kan utläsa ur det här stycket är att eleverna tenderar att skapa ett interkulturellt 

samspel med andra elever som deltar i modersmålsundervisningen, dock när det 

kommer till den ordinarie skolan tenderar eleverna att ta ett avstånd och därmed 

spelar interkulturalismen en mindre betydelse. Elmeroth (2008) menar att 

interkulturalism är ett begrepp som syftar på olika gruppers samspel i ett samhälle, 

därmed kan man konstatera att samspelet i modersmålundervisningen försvagar det 

interkulturella samspelet i den ordinarie klassen och stärker integrationen under 

modersmålundervisningen på grund av elevernas kulturella och språkliga 

förbindelser.  

Bland elevernas önskemål framgår det att de ofta saknar en känsla av samhörighet i 

skolan. Detta bygger på flera orsaker som nämnts i resultaten. Många elever, 

speciellt de med bristande kunskaper i det svenska språket, känner att de föredrar att 

fortsätta i förberedelseklasserna. Där har de ofta sina vänner och personer som talar 

deras modersmål. I den ordinarie undervisningen är de ibland ensamma. Även om 

inte resten av eleverna är elaka eller trycker ner dem i den ordinarie undervisningen 

känner de sig inte som en del av gruppen. Exempel har även visat att när det istället 

blir två personer eller fler som sätts i den ordinarie undervisningen tillsammans 

känner sig även de tillsammans inte som en del av klassen. I ett större perspektiv 

känner sig även eleverna som går i förberedelseklasser sig inte som en del av den 

riktiga skolan. I förberedelseklasserna kan även samma problem uppkomma om 

majoriteten av eleverna talar ett språk som någon annan inte förstår, då uppkommer 

samma känsla hos de elever som inte talar det språket som när de får gå på den 

ordinarie undervisningen (Torpsten 2008; Skowronski 2013; Cederberg 2006).      

Eftersom eleverna själva inte tänker på interkulturella perspektivet som något viktigt 
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för att skapa respekt och förståelse för den andre, ligger den tyngden på lärarens 

kompetens. Stier (2009) påpekar att bristen på den interkulturella förståelsen kan 

bidra till oförståelse och missuppfattning mellan olika grupper, därför är det viktigt 

att undervisningen präglas av öppenhet och respekt. Det är viktigt att läraren 

förespråkar det interkulturella perspektivet, inte enbart i de mångkulturella klasserna 

utan även i de homogena svenska klasserna för att skapa en likvärdig undervisning 

och integrera eleverna i den ordinarie klassen.  

Andra effektiva lösningar på problemen som uppkommer för nyanlända elever, är att 

värna om deras egen kultur och att använda sig av deras familj som kan hjälpa dem i 

studierna (Lynn 2011;Gruber 2002; Johnson 2013; Guo 2012). Detta blir till stor del 

även lärarens ansvar som enligt Elmeroth (1997) ses som en länk mellan föräldrarna, 

skolan och eleven. När elevernas kultur istället omfamnas i skolan har det gett goda 

resultat. Inte enbart när det gäller betygen men även motivationen och samhörigheten 

i skolan mellan eleverna. Elmeroth (2008) skriver att kultur är ett fenomen som inte 

kan begränsas, hela tiden kopplar man samman olika delar av olika kulturer och gör 

det till sin egen, vilket även händer med de nyanlända eleverna. På detta sätt kan man 

lära sig mycket om den andre och inspireras av det nya synsättet, något som alla 

skolor ska arbeta med för att främja en fungerande interkulturell skola. 

 

5.2 Språkets betydelse för integrering 

Ett ämne som ständigt var återkommande i den utvalda vetenskapliga litteraturen för 

studien var betydelsen av språket. Vilket språk det är var mindre viktigt, störst 

betydelse för de inblandade eleverna är att på något sätt kunna uttrycka sig så att 

andra förstår. Skowronski (2013) använder sig av ett exempel där elever som kunde 

tala engelska inte kände samma svårigheter och problem som eleverna som inte 

begrep svenska eller engelska. En punkt som samtliga forskare är rörande överens 

om när det gäller elevernas utveckling i skolan är att så stor mån som möjligt värna 

om elevernas modersmål och även i viss utsträckning även kulturen.  

Skowronski (2013) förklarar även hur elever kan hjälpa varandra med språket. 

Eleverna med utländsk bakgrund kan användas som en hjälpande hand för både 

lärare och andra elever när de möter någon som precis invandrat. Är det någon som 

varit i Sverige under en längre period kan de i ett klassrum användas som hjälplärare 

för dem nya eleverna. Det är många svårhanterade situationer som lätt kan uppstå för 

läraren när det handlar om att undervisa elever med bristande kunskaper i det 

svenska språket. Elever med samma modersmål som hjälper varandra på lektionerna, 

riskerar att bli exkluderade av resterande klassen. Problemet blir också för läraren 

och hur denna ska tolka vad som sägs mellan eleverna på deras modersmål. Det kan 

bidra till en känsla av en okontrollerad lektion i lärarens ögon. Denna kan 

missuppfatta eller bilda förutfattade meningar om två elever längst bak pratar på ett 

obegripligt språk och hur skall läraren avgöra om att det som sägs är relevant? 

Elmeroth (2008) menar att interkulturalism är en process som sker när flera grupper 

eller parter deltar i en situation, i detta fall är klassen den interkulturella arenan där 

olika grupper inte riktigt integreras med varandra. Vidare nämner Stier (2009) att den 

interkulturella arenan även omfattar ett missförstånd och oförståelse mellan parterna 

och detta är något som den ovanmända situationen redogör.  
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Men om man som lärare tillåter eleverna att hjälpa varandra med översättningen, kan 

det bidra till den personliga utvecklingen hos eleverna och integration mellan dem. 

Däremot ett förbud mot att prata på ett annat språk kan orsaka ett destruktivt 

förhållningssätt till studierna och därmed segregering. Som lärare är det viktigt att 

sätta sig in i elevernas situation och försöka se lösningar utifrån deras perspektiv.  

Elmeroth (1997) diskuterar att en lösning är att samtliga lärare bör utbilda sig i 

svenska som andraspråk. Det sker ofta att lärare får en elev som inte förstår så bra 

svenska i klassrummet och vet inte hur de ska gå tillväga. Utifrån resultaten kan vi 

utläsa att en utbildning i svenska som andraspråk skulle alltså inte bara hjälpa lärarna 

men även eleverna och med det även förbättra situationen i klassrummet då man kan 

involvera elever med utländsk bakgrund mer i lektionerna och därmed hade 

integreringen av de nyanlända eleverna på ett snabbare sätt. Dock är det nästan 

omöjligt att utbilda alla lärare till andraspråks lärare eftersom detta hade krävt 

otroligt mycket tid och resurser som i dags läget inte existerar. Men läraren förblir en 

viktig faktor i det interkulturella samspelet mellan olika parter i ett klassrum, dock 

behöver inte alla lärare utbilda sig till andraspråks lärare. Det skulle räcka med att 

utbildningen i större omfång poängterar interkulturalismen som ett viktigt ämne 

under utbildningen eftersom samhället idag är mångkulturellt.  

Modersmålet får även en väsentlig roll för utvecklingen av det svenska språket för 

eleverna med utländsk bakgrund. Genom att utveckla modersmålet hjälper det 

inlärningsprocessen av det svenska språket, ett exempel är att barnen kan översätta 

ett svenskt ord till modersmålet för att förstå innebörden av det. Att glömma 

modersmålet helt och enbart fokusera sig på att lära sig svenska skulle då hämma 

utvecklingen mer än vad det hjälper. Många som har invandrat till Sverige har 

lämnat allt bakom sig som de kallade sitt, det enda som kvarstår är språket och 

kulturen de bär med sig. Det är något de flesta föräldrar till barnen inte vill att de ska 

förlora, då språket är en del av kulturen och ett sätt för dem att kommunicera med 

sina barn eftersom svenskan inte alltid räcker till. Bland eleverna var det största 

problemet språkbarriären som många upplever som en svårighet vid integreringen i 

skolan. Det mesta av utanförskapet de kände var på grund av deras bristande 

språkkunskaper i svenskan. När de till slut kände att de kunde uttrycka sig och prata 

med sina vänner och lärare, var inte problemen lika stora för eleverna (Elmeroth 

1997, 2008; Guo 2012; Skowronski 2013: Torpsten 2008). Här kan man se att 

interkulturalismen är en process som tar tid, något som även Elmeroth (2008) håller 

fast vid. Deras tidigare ämneskunskaper och språkkunskaper som eleverna har med 

sig har under deras tid i den svenska skolan omvandlats till en utveckling inom det 

svenska språket och på detta sätt har eleverna integrerats i den svenska skolan. Dock 

stannar inte utvecklingen här, dessa elever har med hjälp av det svenska språket även 

anammat en del av den svenska kulturen, samtidigt som de behållit sin gamla kultur 

och sitt språk vilket bara utökar deras språkkunskaper ytterligare.  

5.3 Skolans tillvägagångssätt 

Många elever som Skowronski (2013) tar upp har upplevt en svårighet med 

omflyttningarna mellan förberedelseklasser. Detta har i stor mån påverkat deras 

interaktion med andra elever negativt. Utifrån intervjuerna kan man utläsa att 

eleverna själva medger att omflyttningarna även har påverkat deras motivation och 

lärande på ett negativt sätt, samtidigt har andra elever medgett att dessa 

omflyttningar påverkat dem positivt, genom att de lärt känna många. Men eftersom 
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det inte existerar några bestämda regler om hur en verksamhet skall jobba med elever 

med särskilda behov, kan vi hitta en uppsjö av olika sätt att jobba med elever med 

särskilt stöd.  Cederberg (2006) menar att de intervjuade kvinnorna kände att 

förberedelseklasserna men även den svenska skolan i allmänhet, var ostrukturerad 

och att eleverna inte visade respekt för läraren som de var vana vid i deras 

hemländer, upplevs detta som en stor och kanske till och med en chockerad bild av 

skolan för vissa elever. För att skolan och lärare skall kunna lyckas att motivera 

eleverna och få dessa att integreras i skolan måste man ha en struktur i skolan och 

skapa tydliga mål som både skolan och eleverna kan dra nytta av. Stier (2009) menar 

att det interkulturella samspelet kännetecknas av respekt och förståelse mellan 

grupperna, kanske är det detta som skolorna bör strukturera upp. Ett sätt som en 

skola i Spånga- Tensta jobbar på har Bunar (2001) beskrivit som en integrationskola, 

där hela skolan engagerat sig i att skapa bra lärandemiljöer för sina elever, där man 

har utgått ifrån Barnkonventionen som en viktig del i skolans arbetssätt. Exemplet 

från Spånga- Tensta bör ses som ett gott exempel på skolor som engagerar sig i att 

skapa en bra skola, men det behöver inte betyda att andra skolor bör arbeta på det här 

sättet. Skolan måste se till sina resurser, samtidigt som olika skolor har olika problem 

att handskas med. Men om vi skall försöka skapa en skola för alla måste man i första 

hand belysa elevernas behov och styrkor, vad som behöver åtgärdas och vilka 

resurser som skolan behöver för att påbörja processen. Skolans omgivning och den 

kulturella mångfald på den lokala nivån är två viktiga aspekter som man bör ta 

hänsyn till vid integreringen. 

Lynn (2011) ger exempel på hur skolor i USA jobbar med ett program som heter 

Early Care and Education och som erbjuder både elever och deras föräldrar att dela i 

programmet för att integreras i det amerikanska samhället. Programmet kan ses som 

ett gott försök att snabbt integrera nyanlända elever, det förde med sig många 

positiva exempel. Men en anledning varför vi tror att de kunde lyckas skapa en 

positiv integrering är att elevernas föräldrar också fick delta i programmet, genom att 

eleverna upplever att de alltid har en som förstår dem sittande bredvid sig, har detta 

bidragit till att eleverna skapar en trygghet och motivation för studier. Här kan man 

utläsa att skolorna verkligen har tänkt igenom det interkulturella perspektivet och 

förankrat det i praktiken. Dock finns det även nackdelar med dessa program, de 

erbjuder endast elever och familjer som är nyanlända i USA. Eftersom det 

interkulturella perspektivet inte enbart kan appliceras till en specifik grupp (Elmeroth 

2008), erbjuder inte dessa program en integration mellan olika grupper, snarare 

fokuserar man sig på en viss grupp och hur denna grupp snabbt skall anpassas eller 

assimileras i en ny kultur och ett nytt språk.  

5.4 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har vi använt oss av tre databaser, ERIC, Diva och Libris. 

Från början hade vi använt oss av flera databaser med de andra uteslöts på grund av 

artiklarnas och avhandlingarnas irrelevanta innehåll. De avhandlingar och artiklar 

som vi fick fram var inte alltid relevanta för vår litteraturstudie eftersom vi fick fram 

väldigt många artiklar och avhandlingar som handlade enbart om andraspråk och 

kommunikation i skolan, utländska barns psykiska motgångar och samhällets 

mångkulturalism, något som vi inte skulle studera i större omfång. Även om språket 

förblir en barriär för många elever med utländsk bakgrund i tidigt skede i deras 

skolgång valde vi att ta med det som en svårighet för många elever, men det blev 

också en viktig del i integrationen. Med den stora tyngden i arbetet lades inte på 
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språket, därför upplevde vi att välja bort artiklar och avhandlingar som enbart 

behandlade språket. Andra avhandlingar som behandlade språkets betydelse hade 

med även hur eleverna tycker att arbetet i skolorna borde gå till, vilket vi valde att ta 

med på grund av att vårt syfte ger utrymme för detta.  

Vidare vill litteraturstudien studera elevernas erfarenheter kring svårigheter som de 

upplevt med mötet med den svenska skolan. Även här stötte vi på möjliga problem i 

att avgöra vad som skulle utgöra själva kärnan i mötet med den nya skolan. I tidigt 

skede hade vi först tänkt studera elever med utländsk bakgrund och de svårigheter 

som kan uppstå med mötet med den nya skolan, samt kolla närmare mötet mellan 

olika kulturer. Men eftersom detta hade tagit mycket mer utrymme och tid som vi 

inte har till vårt förfogande, fick en del justeringar göras. Vi valde att fokusera oss på 

språkets betydelse för integrering, samhörigheten med andra elever med utländsk 

bakgrund och hur detta kan påverka skolgången. Den vetenskapliga litteraturen som 

hittades i de tre databaser utgjordes främst av avhandlingar, de valdes i första hand 

eftersom de erbjuder en bredare syn på området som skulle studeras. Nackdelen blev 

att vi hade mycket text att läsa, med detta medförde bara en djupare insikt inom 

områdets ramar. 

Vidare gjordes ytterligare avgränsningar när det kommer till samhällets (objektiva) 

integrering, som vi valde att ta med till en viss del, men även här gjordes 

avgränsningar för att belysa skolans sätt att jobba med att integrera elever med 

utländsk bakgrund. En del avhandlingar belyste inte alls skolans sätt att jobba med 

elever med utländsk bakgrund, snarare belyste dessa samhällets sätt att integrera 

familjer och barn in i det svenska samhället. Dessa avhandlingar uteslöts på grund av 

deras irrelevans för studien. En avhandling som hade fokuserats sig på integrering på 

samhällelig nivå, hade tydliga kopplingar till barns skolgångar och skolans sätt att 

jobba med dessa. Avhandlingen passade vårt syfte och inkluderades i arbetet. 

De utländska artiklarna som togs med i arbetet belyste en omfattande studie om 

utländska barns svårigheter och integration i samhället. Dessa artiklar togs med för 

att kunna jämföra vårt svenska samhälles sätt att jobba med integreringen jämfört 

med det amerikanska och det kanadensiska samhället. Här önskade vi att vi hade mer 

utrymme för att jämföra samhällets sätt att jobba, men vårt syfte gav inte utrymme 

för en djupare analys av detta. 

Under tiden vi studerade den vetenskapliga litteraturen upplevde vi att majoriteten av 

de inblandade eleverna var pojkar, på grund av detta valde vi att ta med en 

avhandling som enbart studerade kvinnors erfarenheter av deras tidigare skolgång i 

den svenska skolan. Detta medförde en balans i arbetet och en mer rättvis bild av 

elevernas erfarenheter av den svenska skolan. För att belysa utländska elevernas 

subjektiva erfarenheter under deras tidiga skolgång valde vi artiklar och avhandlingar 

som passade till vår frågeställning där elever intervjuades. 
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5.4 Pedagogiska implikationer 

 

Vi upplever att vår utbildning har gett oss möjligheten eller snarare friheten att själva 

välja vad vi anser är intressant att studera. Eftersom vår studie studerar nyanlända 

elevers situation i den svenska skolan, har vi kommit till slutsatsen att det inte läggs 

mycket tid på universitet på att förstå hur dessa elever integreras i den svenska 

skolan. I en verksamhet flyttas detta jobb till den läraren som undervisar i svenska 

som andraspråk. Men genom vår VFU har vi stött på elever med ett annat modersmål 

än svenska och dessa kan behöva mer tid eller hjälp för att komma vidare i sina 

studier. Eftersom vårt resultat pekar på lärarens betydelse som en faktor i klassen för 

alla elevers utveckling kan det ibland vara svårt för den läraren att motivera elever 

som nyligen flyttat till Sverige. Den svårigheten har sin grund i lärarens utbildning 

och eftersom denne inte alltid har de rätta metoderna för att kunna handskas med 

detta kan det uppstå svårigheter och missuppfattningar som även nämns i vårt 

resultat. Några enkla metoder som vi kan dra nytta av från resultaten är att läraren 

ständigt bör sträva efter att utvecklas i sitt arbete. Eftersom elever med utländsk 

bakgrund är en del av den svenska skolan är det viktigt att införskaffa sig kunskap 

om bemötandet gentemot nyanlända elever och genom det ständigt utvecklas och öka 

sin egen förståelse. 

Att eleverna med utländsk bakgrund har någon i klassen med samma modersmål har 

hjälpt många elever på vägen att lyckas i den svenska skolan. Vi tror att detta har en 

stor betydelse i mötet med ett nytt språk och kultur. Även om vi utgår ifrån våra egna 

erfarenheter kan vi konstatera att det kan vara till hjälp för många elever att ha någon 

i klassen som talar samma modersmål. Här anser vi att det är viktigt att markera att 

detta sker i undervisningssyften.  

Samtidigt är det viktigt att eleverna får träffa andra elever utöver 

förberedelseklasserna för att på detta sätt integreras i klassen, och ännu viktigare att 

lära sig skolans normer och skolsystemets funktioner. Eftersom många nyanlända 

elever upplever skolan och landet som något nytt, samtidigt som de har en annan 

kultur, kan det kännas som att den nya skolan är något främmande och annorlunda. 

Vi anser att det är viktigt att eleverna får en mjukstart och får känna sig trygga i 

klassen, men även här anser vi att de i tidigt skede måste börja lära sig språket. 

Språket blev ett tydligt moment som vi inte hade räknat att ta med i början, men 

sedan visade sig i resultatet att språket var en av faktorerna som både hade en 

segregerande och integrerande funktion för många elever med utländsk bakgrund. 

För många elever användes modersmålet som ett sätt att kunna tolka nya svenska ord 

och detta är något som forskarna i vår studie även stödjer. Det är viktigt för 

nyanlända elever att kunna sitt modersmål på ett bra sätt för att snabbare lära sig 

svenska. Vår reflektion kring språket är att elever med utländsk bakgrund tenderar att 

vara tillbakadragna när de placeras i ett klassrum där de flesta utövar ett språk som 

eleven själv inte behärskar. Detta påverkar elevernas samhörighet i klassrummet och 

deras studieresultat på ett negativt sätt. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi lärt oss en del genom uppsatsskrivandet. Även 

om vi inte utbildar oss till andraspråkslärare kommer vi dra en stor nytta av studien. 

Vi väckte ett stort intresse om hur olika lärare jobbar med elever med utländsk 

bakgrund och elever i allmänhet. Samtidigt känner vi att vi fått stor kunskap kring 

lärarens kompetens och kunskapsnivå som betydelse för elevernas resultat, vilket 
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naturligtvis kommer komma till nytta i vårt framtida yrke.  Eftersom vi haft lite 

erfarenhet med att jobba i en verksamhet med elever som behöver särskilt stöd har vi 

inte de praktiska erfarenheterna. Genom studiens gång har vi dock utvecklats och 

anser att vi nu har mer kunskap som kan vara till en stor hjälp inför vårt framtida 

läraryrke. 
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