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Abstrakt 
Denna studie syftar till att kunna bidra med kunskap för lärare gällande hur de kan 

hjälpa nyanlända eleverna integreras i grundskoleverksamheterna. Den syftar också till 

att ge en inblick kring lärares syn på integrering av de nyanlända eleverna i de svenska 

grundskoleverksamheterna och hur integrationen ser ut. I Sverige används två olika 

metoder för integration som båda har fördelar och nackdelar att ta i beaktning. Både de 

svenska och de internationella studierna visar att integrationen av nyanlända elever är 

varierad och prioriteras olika mycket mellan grundskoleverksamheterna. Detta 

framkommer även i enkätstudien som är gjord utifrån denna studies syfte. Resultatet 

visar att det finns många brister med integrationen av nyanlända elever i 

grundskoleverksamheterna. Bland annat saknas stöd till alla nyanlända elever, kunskap 

gällande hur lärarna ska arbeta med integrationen och tid till att planera en likvärdig 

utbildning för alla elever.  

 

Nyckelord: grundskoleverksamheter, integration, nyanlända elever, enkätstudie 

Keywords: integration, immigrant students, primary and elementary school, survey 

  



 

 

Förord 
Att skriva detta examensarbete har varit extremt givande och intressant, men även en 

frustrerande uppgift med många dagar då jag bara velat ge upp. Jag vill därför tacka min 

mamma Adriana Svensson för allt det stöd samt motivation hon gett mig till att hålla ut 

och genomföra detta examensarbete. Jag vill också tacka alla pedagoger som ställt upp i 

mina studier för att jag skulle få fram ett bra och givande resultat. 
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1. Inledning 

De nyanlända elevernas utbildningsvillkor har blivit ett aktuellt område i den 

utbildningspolitiska diskussionen, då antalet barn i skolåldern som migrerar till Sverige ökat 

kraftigt under de senaste åren (Nilsson Folke, 2019). Bara under år 2015 kom 40 000 

nyanlända elever till Sverige, denna siffra omfattar då inte de papperslösa migranter eller 

kvotflyktingar som kom (Nilsson Folke, 2019). Den ökade politiska diskussionen i media om 

vikten av integration, bristande kunskap om detta och de nyanländas situation i samband med 

egna observationer under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, resulterade i att jag 

fick ett ökat intresse för de nyanlända elevernas utbildningskvalitet. Intresset för integration 

har funnits länge i mitt liv, detta  då ett flertal personer i min närhet och närmiljö har 

invandrat till Sverige. Mitt intresse för andra kulturer och religioner har också varit stort 

sedan grundskolan så när jag dessutom fick en inblick i verkligheten för de ensamkommande 

barn som kom till Sverige under 2015-2016, så ansåg jag att integration var ett viktigt ämne 

att studera. Jag vill veta hur en god integration kan ske för de som invandrar till Sverige och 

hur jag som lärare i min framtida yrkesroll kan bidra till en god integration, för de elever och 

andra individer som jag kommer möta under min livstid. Att integrera barnen i skolan anser 

jag ligga till god grund för en bra integration av nyanlända individer i vårt samhälle, dvs inte 

bara för barnen utan även deras familjer och nätverk.  

Eftersom diskussioner både i media och i vardagen på verksamheterna handlade om att det 

behövs ökad kunskap gällande integrationen av dessa elever, deras bakgrund och tidigare 

erfarenheter gällande utbildning så uppkom frågor såsom: hur ser integrationen av de 

nyanlända eleverna ut på grundskoleverksamheterna? och hur kan lärarna hjälpa de nyanlända 

eleverna att integreras i skolverksamheten?  

Nilsson Folke (2019) menar att eleverna förväntas tas emot av skolverksamheterna, men att 

det saknas kunskap om hur detta ska gå till, vilket gör att integrationen av dessa elever kan bli 

problematisk och utmanande för alla involverade parter. Fördelningen av de nyanlända 

eleverna är dessutom relativt ojämn i landet. Det är oftast de skolor som kan anses ha större 

utmaningar från början, som tar emot flest nyanlända elever. Vilket i sin tur inte gör det 

lättare att få en god integration av de nyanlända eleverna (Nilsson Folke, 2019). Det var först 

år 2016 som alla kommuner blev skyldiga att ta emot nyanlända elever, detta för att kunna ge 

eleverna förutsättningar för en likvärdig utbildning oavsett kommun. Detta innebar dock inte 

att alla skolor blev skyldiga att ta emot nyanlända elever (Nilsson Folke, 2019). För att klara 

av detta så krävs att det finns ett medvetet förhållningssätt gällande inkludering och kunskap 
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om de omständigheter som är viktiga att ta hänsyn till gällande nyanlända elever (Nilsson 

Folke, 2019).  

För att ytterligare kunna stärka vikten av kunskap när det kommer till integrationen av de 

nyanlända eleverna så kan en hänvisning till skollagen samt läroplanen göras. I Skollagen 5 § 

(SFS 2010:800) så måste utbildningen bland annat utformas så att den överensstämmer med 

de mänskliga rättigheterna, vilket inkluderar rätten till utbildning, samt alla människors lika 

värde och jämställdhet. Ur läroplanen (Skolverket, 2018): ”Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket, 2018). Med detta så säger läroplanen att 

skolan måste kunna anpassa sig för att möta de nyanlända elevernas behov och de 

förutsättningar som finns för dessa elever. Genom att kombinera detta med nästa citat: 

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för 

likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 

inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns också̊ olika vägar att nå̊ målet. Skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå̊ målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (SFS 2010:800). 

Så innebär detta även att, då alla nyanlända ej kommer från samma bakgrund, land, etnicitet, 

religion och så vidare samt inte har samma utbildningsbakgrund, så måste anpassningar kunna 

göras till den enskilda individen och inte vara lika för alla nyanlända elever (Skolverket, 

2018). Med detta i åtanke så är en allmän kunskap gällande olika sätt att arbeta med 

integration viktig i rollen som lärare. Integrationen av nyanlända elever bör och ska därmed se 

olika ut runt om i landet. Men även om utbildningen inte ska vara lika för alla så kan det vara 

till fördel att hitta några få grundläggande koncept att kunna arbeta utifrån (Nilsson Folke, 

2019; Skolverket, 2018). Frågan som en lärare då måste ställa sig är: vilket arbetssätt kommer 

passa den här eleven bäst och hur kan det utvecklas? 

Utifrån ovanstående uppkom en önskan om att inte bara få mer kunskap i ämnet för egen del 

utan också att kunna bidra med behövlig kunskap till lärarkollegor och andra kring 

integrationen av nyanlända. Detta genom att undersöka hur integrationen ser ut och fungerar i 

de svenska grundskoleverksamheterna, vilka förutsättningar och arbetssätt som finns samt vad 

som kan förbättras. Hur situationen ser ut utanför Sverige kring integreringen av nyanlända 
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elever är också intressant - är erfarenheter liknande eller finns där annan kunskap som kan 

nyttjas i Sverige? 

 

1.1 Disposition 

Kapitel 1, Inledning, innehåller vad arbetet kommer handla om, syfte och aktuella 

frågeställningar samt begreppsanalys. 

Kapitel 2, Bakgrund, innehåller beskrivning av hur den nuvarande situationen ser ut, 

information om vad olika styrdokument och lagar säger gällande integration av nyanlända 

samt vikten av utbildning. Därefter följer en sammanställning av vad tidigare nationell och 

internationell forskning och vetenskapliga artiklar visar gällande integration av nyanlända 

elever i skolan. Kapitlet avslutas med teorianknytning.    

Kapitel 3, Metod, beskriver valda metoder och material för studiens genomförande liksom 

bearbetning och analys samt tillförlitlighet och etiska aspekter. 

Kapitel 4, Resultat, enkätundersökningens resultat redovisas. 

Kapitel 5, Diskussion, resultatdiskussion av examensarbetet i tre avsnitt för att besvara 

arbetets frågeställningar. Kapitlet avslutas därefter med metoddiskussion.  

Kapitel 6, Reflektioner och vidare forskning.  

 

Först presenteras inledning om vad arbetet kommer handla om, sedan kommer syfte och 

frågeställning. Därefter kommer bakgrunden som innehåller relevant forskning till 

examensarbetets syfte, vetenskaplig litteratur, vetenskapliga artiklar och en teorianknytning 

kommer att presenteras för att skapa en helhet och en större förståelse för området. Därefter 

följer metoden där vald metod och redskap kommer presenteras och redogöras i förhållande 

till examensarbetets syfte och sedan hur bearbetning av det insamlade materialet har gjorts. 

Därefter presenteras examensarbetets resultat och avslutas med resultatdiskussion där 

bakgrunden och resultatet kommer att knytas ihop. Sist kommer en reflektion med förslag på 

vidare forskning inom området.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och ge en bild av hur integrationen kan se ut 

gällande nyanlända elever i grundskoleverksamheten, i dagsläget. Studien syftar också till att 

få en inblick i vilka brister och styrkor som kan finnas samt hur integrationen av nyanlända 

elever i grundskoleverksamheterna kan förbättras.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser integrationen av nyanlända elever ut på grundskoleverksamheterna? 

• Hur kan lärare hjälpa de nyanlända eleverna att integreras i grundskoleverksamheten? 

 
1.4 Begreppsanalys 

Nedan följer en förklaring och definiering av ett antal begrepp som används i arbetet och 

studien.  

Direktplacering: med direktplacering menas att de nyanlända eleverna placeras direkt i den 

svenska skolans ordinarie klasser. Direktplacering kallas även för direktintegrering (Nilsson 

Folke, 2019). Denna placering i ordinarie klass sker antingen med eller utan resurser så som 

studievägledning på modersmålet. Direktplacering är vanligare när eleverna inte är så många 

och har en lägre ålder.  

Förberedelseklasser: ett annat namn för förberedelseklass är introduktionsgrupp (Juvonen, 

2016). Förberedelseklassen är något som kan ges till de nyanlända eleverna för att ge de den 

kunskap de behöver, för att så snabbt som möjligt kunna komma ut i ordinarie klasser. I dessa 

klasser ges undervisning i svenska som andra språk och i varierad utsträckning ges 

undervisning i andra ämnen samt undervisning i modersmål (Nilsson Folke, 2019). Dessa 

klasser skapas då det finns ett lite större antal nyanlända elever och är något som återfinns på 

grundskolenivå (Elmeroth & Häge, 2016).  

Integration: ordet integration är vad en process som förenar något med något annat kallas 

(NE, 2019). I det här arbetet används integration för att beskriva processen för att få de 

nyanlända eleverna att känna en samhörighet till samhället. Syftet är att få en elev att anpassa 

sig och känna sig som en del av det nya land som de kommit till, i skolan, i hemmet och på en 

mer individuell nivå med sina klasskamrater.  
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Grundskoleverksamheter: syftar till grundskolan och fritidshemmets verksamheter i det här 

arbetet, vilket involverar elever i årskurserna förskoleklass till nian.   

Kartläggning: för att få en god bild av en elev, så ska en så kallad kartläggning göras. En 

kartläggning innebär att det görs en undersökning av eleven utifrån olika steg (Glogic & 

Löthagen Holm, 2016). I det första steget så kontrolleras elevens språk och erfarenheter, i det 

andra steget så kontrolleras numeracitet och litteracitet. Med numeracitet menas elevens 

förmåga att använda matematiskt tänkande, och med litteracitet menas elevens förmåga att 

läsa och skriva. Dessa två steg är obligatoriska att genomföra och ska genomföras utifrån 

Skolverkets underlag (Glogic & Löthagen Holm, 2016).   

Nyanländ: en nyanländ person är, enligt Migrationsverket, någon som blivit mottagen i en 

svensk kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för att få bosätta sig i Sverige. En 

person anses vara nyanländ under den tid som denne omfattas av lagen om 

etableringsinsatser, det vill säga i två till tre år (Motion 2018/19:1615.).  

Enligt Skollagen så innebär nyanländ den som tidigare varit bosatt i ett annat land och som 

numera är bosatt i Sverige eller som ska anses bosatt här, förutsatt att hen har påbörjat sin 

utbildning i Sverige efter höstterminens start det kalenderår då denne fyller sju år. Denne 

individ anses inte längre vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (Sverige, 2018). 

SVA: SVA eller svenska som andraspråk som förkortningen står för är det ämne som lärs ut 

som alternativ till svenska. Detta till de som inte har svenska som sitt modersmål och som är i 

behov av detta. Det är rektorn som avgör om en elev ska undervisas i SVA eller svenska. 

SVA lärs ut i grundskolan, likväl som i gymnasieskolan (Skolverket, 2018).  
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2. Bakgrund 

Nedan följer, utifrån litteraturstudierna, en beskrivning av hur den nuvarande situationen ser 

ut, information om vad olika styrdokument och lagar säger gällande integration av nyanlända 

samt vikten av utbildning. Därefter följer en sammanställning av vad tidigare nationell och 

internationell forskning samt vetenskapliga artiklar visar gällande integration av nyanlända 

elever i skolan. Kapitlet avslutas med teorianknytning.    

 

2.1 Nuvarande situation 

I och med den ökade invandringen, och de nyanlända barn och ungdomar som kommer med 

detta, har de svenska skolorna fått en stor utmaning (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 

2015). Integrationen i skolan är en komplicerad process som ännu inte bemästrats. Men 

grunden för det svenska utbildningssystemet är att de nyanlända eleverna ska ha samma 

rättigheter och möjligheter till utbildning som alla andra elever, detta gäller oavsett vilken 

migrationsstatus som eleven kan tänkas ha. Med detta så menas alltså att de nyanlända 

eleverna har rätt till en skolgång där demokrati, barnets bästa och en likvärdig utbildning är 

fundamentala principer (Nilsson Folke, 2019).  Att organisera de nyanlända elevernas 

utbildning är något som ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att huvudman 

och skolenhet ska följa upp samt analyserar resultat och verksamhet utifrån den kvalitet av 

utbildning som ges till de nyanlända eleverna (Skolverket, 2011). I inspektioner och rapporter 

från Skolinspektionen så är dock inte fallet alltid så (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 

2015). Skolinspektionen har konstaterat att det är vanligt att huvudman inte leder arbetet kring 

de nyanlända eleverna och att utbildningen som eleven får är lärarstyrd, vilket innebär att 

denne lärare måste vara mycket intresserad av att tillhandahålla eleven med en god 

integrerande utbildning (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015).  

När barn i skolåldern kommer till Sverige så ska de få en individuell introduktionsplan 

(Elmeroth & Häge, 2016). Den här planen ska utgå från en noga gjord kartläggning av barnets 

tidigare erfarenheter och kunskap. I och med att pedagogerna får ta del av denna kartläggning 

så skapas bra förutsättningar för att kunna bygga vidare och få en individuellt anpassad 

studieplan för den kommande eleven (Elmeroth & Häge, 2016). Tyvärr så visar studier att 

denna kartläggning, vid många tillfällen, är bristfällig eller inte ens existerar när eleverna 

kommer till skolan (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015). Tanken är att kartläggningen ska 

ge underlag för vilken placering som ska göras av eleven. Det vill säga att en bedömning 
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gällande om eleven ska placeras i förberedelseklass eller direktplaceras görs utifrån bland 

annat denna kartläggning (Elmeroth & Häge, 2016). Med detta i åtanke så kan slutsatsen dras 

som Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, (2015) gör, att de nyanlända elevernas utbildning är allt 

annat än konstant och likvärdig runt om i landet. Dessutom påtalar Nilsson Folke (2019) att 

forskningar och diverse utredningar visar att beslutet om vilken modell för undervisning och 

integration som används, ofta handlar om antalet nyanlända individer i området, snarare än 

om vilken modell som är bäst lämpad för den enskilda individen. Det vill säga att beslutet 

gällande modell, inte baseras på ett individuellt anpassat och genomtänkt pedagogiskt beslut 

(Nilsson Folke, 2019). 

 

2.2 Styrdokument och lagar 

Fram till 2016 så var frågan gällande nyanlända elevers undervisningsstöd relativt oreglerad. 

Men den 1 januari 2016 trädde nya regler i kraft, och 2016 reglerades definitionen av 

nyanlända elever i skollagen (SFS 2010:800). Den nya definitionen säger att: med nyanlända 

ska avses den som varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska 

anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det 

kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra 

års skolgång här i landet (SFS 2010:800). Även det faktum att alla kommuner blev skyldiga 

att ta emot nyanlända elever kom i samband med detta år 2016. En grundläggande princip 

utifrån skollagen är att alla elever ska ges stöd och stimulans utifrån det behov individen har, 

för att denne ska kunna utvecklas så långt som det är möjligt (SFS 2010:800). Enligt 

skollagen så har alla barn rätt till utbildning oavsett kön, geografisk hemvist, sociala och 

ekonomiska förhållanden (SFS 2010:800). 

Ett annat styrdokument som Sverige är skyldiga att ta i beaktning är Barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2009). Sverige är sedan 1990, när underskrivningen av Barnkonventionen 

skedde, skyldiga att följa den samt att tolka lagar och författningar på ett sådant sätt att de 

överensstämmer med det som Barnkonventionen säger (Elmeroth & Häge, 2016). 

Barnkonventionens fyra huvudprinciper är att alla barn har samma rättigheter, barnets bästa 

ska beaktas vid alla beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt 

att säga sin mening och få den respekterad (UNICEF Sverige, 2009). Även Barnkonventionen 

likt skollagen säger att inget barn får diskrimineras och att ingen skillnad får göras mellan 

barn beroende på barnets ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, 

nationalitet, etniskt eller socialt ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt 
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(UNICEF Sverige, 2009). Dessa krav från Barnkonventionen gäller inte enbart medborgare 

utan alla barn som vistas i landet, vilket innebär att det även involverar asylsökande barn och 

illegala barn som vistas i landet (Elmeroth & Häge, 2016). Förutom att Barnkonventionen 

säger att alla barn har rätt till liv så utrycks också att alla barn har rätt till att utvecklas 

(UNICEF Sverige, 2009). Den här rätten involverar att barnen ska ha rätt till att utvecklas 

mentalt, emotionellt, andligt, kulturellt och socialt. Dessutom så handlar det om rätten till 

hälsa, sjukvård och rehabilitering samt till den levnadsstandard som krävs för att barnen ska 

kunna utvecklas. En sista del som involveras i detta kapitel av Barnkonventionen är rätten till 

utbildning, vila och fritid samt lek och rekreation (UNICEF Sverige, 2009). 

 

2.3 Vikten av utbildning 

Grundskoleverksamheterna är viktiga när det kommer till barns hälsa. Genom att barnen får 

bli elever så kan det hjälpa till att tidigt uppmärksamma barnets behov. Detta är av extra vikt 

när det kommer till nyanlända elever, för att inte framförallt nämna de nyanlända 

flyktingbarnen (Elmeroth & Häge, 2016). Det kan nämligen vara så att familjen för den 

nyanlända eleven sviktar, det vill säga är orolig eller traumatiserad av tidigare händelser, 

flykten eller flytten till Sverige. Det blir då extra viktigt att eleven får en regelbunden 

skolgång, detta för att eleven ska få en trygg punkt, ett sammanhang och struktur i sitt liv 

(Elmeroth & Häge, 2016). Men för att detta ska fungera så behöver lärare och annan personal 

i grundskoleverksamheterna få stöd och kunskap gällande hur de ska hantera situationen 

(Elmeroth & Häge, 2016). 

 

2.4 Internationell forskning 

Under de senaste åren har antalet nyanlända ökat i flera delar av världen. I Turkiet så har ett 

stort antal flyktingar från Syrien gett de turkiska skolorna mycket att jobba med när det 

kommer till integrationen, i Portugal så ökar antalet nyanlända elever från diverse områden 

och likaså i Slovenien (Beltekin, 2016; Hortas João, 2008; Vižintin, 2013). Då antalet 

nyanlända ökat kraftigt så har skolorna i dessa länder behövt göra olika insatser för att kunna 

integrera de nyanlända eleverna, hur dessa insatser ser ut varierar från land till land och från 

skola till skola (Hortas João, 2008). Men gemensamma nämnare återfinns på de olika ställena. 

I Slovenien så finns exempel där de nyanlända eleverna placeras direkt i klasserna och sedan 

får extra språkundervisning vid sidan av, vilket påminner om den svenska direkplaceringen 

(Vižintin, 2013). Det finns även de lärare och skolor som rekommenderar att eleverna utbildas 
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i det nationella språket innan de placeras ut i de ordinarie klasserna, något som istället då kan 

jämföras med förberedelseklasserna (Vižintin, 2013). De portugisiska skolorna använder sig 

också av ett flertal olika metoder, men här beror valet på metod utifrån varifrån de nyanlända 

elevernas ursprungs land är (Hortas João, 2008). Likt Sverige så varierar antalet nyanlända 

väldigt mycket utifrån område och skolverksamhet. I vissa fall så gynnar detta skolan och 

integrationen, i andra fall kan det skapa problem så som att den lokala befolkningen inte 

önskar placera sina barn i en viss skola på grund av det höga antalet nyanlända elever (Hortas 

João, 2008). I Turkiet så varierar möjligheten till utbildning utifrån vilken flyktingstatus som 

individen har, dock värt att nämnas är att det finns några skolor som erbjuder utbildning till de 

som saknar flyktingstatus (Beltekin, 2016). 

Enligt Beltekin (2016) så är det viktigaste att flyktingarna faktiskt får tillgång till en 

utbildning. Vilket överensstämmer med det som kommit fram i litteraturstudien. Likt det 

Lunneblad (2013) säger gällande att skolverksamheterna spelar en stor roll i elevernas liv, 

bekräftar Beltekin (2016) genom att tala om vikten av att i skolan skapa en trygg miljö för 

eleverna för att stärka integrationen. Lunneblad (2013) beskriver visserligen hur situationen 

ser ut i förskolan, men likheter mellan integrationsprocessen i förskolan och 

grundskoleverksamheterna kan ses. Bland annat gällande det faktum att likt förskolan så 

kommer pedagogerna i kontakt med många elever och familjer som sökt skydd i Sverige. 

Många av de nyanlända har upplevt traumatiska händelser som innebär att pedagogerna 

behöver kunskap för att kunna hantera dessa situationer (Lunneblad, 2013). Kunskap gällande 

traumahantering skulle hjälpa att skapa den trygghet och det skydd som Beltekin (2016) 

beskriver att de syriska flyktingeleverna och många nyanlända elever behöver. Med skydd så 

syftar Beltekin (2016) också till att kunna ge assistens till de som behöver det för att få en 

fulländad utbildning. De båda verksamheterna erbjuder dessutom eleverna en struktur i 

vardagen som kan vara av mycket stor betydelse, inte bara för eleverna, utan även för 

vårdnadshavare och elevernas övriga familjemedlemmar (Lunneblad, 2013). Struktur i 

vardagen är också något som förknippas med trygghet, att individen får en vetskap om vad 

som ska hända eller hur något fungerar.  

Likt Lunneblad (2013) så påtalar Beltekin (2016) även vikten av att det finns ett deltagande, 

inte bara från eleverna utan även från vårdnadshavare och pedagoger. När alla parter bidrar 

och deltar så gynnar detta integrationen. Det skapar förutsättningar för att skapa en trygg och 

säker miljö utan diskriminationer. I Portugal så kan denna typ av tänkande ses i det faktum att 

en del skolor väljer att samarbeta med lokala föreningar och befolkningen (Hortas João, 
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2008). Dessa skolor som valt att nyttja omgivningen och låta eleverna integreras med hela 

närområdet, gjorde så att eleverna och deras familjer sågs som en del av samhällets invånare 

och inte som en separat grupp (Hortas João, 2008). De här skolorna la alltså vikt i den sociala 

integrationen. I Portugal finns det dock även en del skolor som valt att huvudsakligen erbjuda 

eleverna lärosituationer som inte redan fanns i deras närområde och i deras familjer (Hortas 

João, 2008).  

 

2.5 Svårigheter med integrationen 

Studier genomförda i olika europeiska städer visar att det finns flera olika processer som 

främjar integrationen av nyanlända barn i skolsystemet, men den allmänna bilden av dessa 

processer är fortfarande att de har ett flertal brister (Hortas João, 2008). Även den forskning 

som Popov och Sturesson (2015) gjort visar att integrationen av ensamkommande flyktingar 

stöter på ett flertal barriärer i det svenska skolsystemet. En av de barriärer eller brister som 

finns är att lärarna som tar emot dessa elever saknar kunskap och får ingen förberedelse i hur 

de ska förhålla sig till eleverna. Detta är något som bekräftas från flera källor så som 

Lunneblad (2013), Şahin och Sümer (2018), Hortas João (2008), Magnusson (2017) och 

Vižintin (2013). Lunneblad (2013) talar om en önskan från pedagogerna att ha en bättre 

förståelse och kunskap i hur de ska hantera de nyanlända eleverna. Likaså berättar Vižintin 

(2013) och Hortas João (2008) att de slovenska och portugisiska lärarna har samma önskan. 

Şahin och Sümer (2018) talar om att det finns en viss teoretisk kunskap om hur de turkiska 

pedagogerna ska hantera de nyanlända eleverna, men att det i praktiken inte fungerar då 

språket saknas.  

Det framkommer även i studier att det finns ett flertal spänningar samt diskussioner gällande 

valet av lärometoder och läromedel (Popov och Sturesson, 2015). Något som känns igen av 

pedagogerna i andra studier. Det finns ett igenkännande av de systematiska problemen som 

finns när det kommer till utbildningen av nyanlända elever och bristen på praktisk kulturell 

kompetens för att kunna hantera den (Şahin och Sümer, 2018). Mottagandet av de nyanlända 

och den svenska integrationspolitikens genomförande har varit ett ideologiskt dilemma sedan 

decennier tillbaka (Lunneblad, 2013). I skolan och förskolans vardag så kan 

integrationspolitiken, som ett ideologiskt dilemma, höras i diverse diskussioner gällande hur 

vidare vårdnadshavarna skall förväntas delta i olika traditioner och firanden. Även vardagliga 

saker som mat, kläder och tider är saker som diskuteras i relation till nyanlända elevers 
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skolgång. Den finns en koppling mellan vardagliga rutiner och svenskhet som nyanlända 

förväntas förstå utan att de fått kunskap om det (Lunneblad, 2013).  

Ett stort diskuterat område i alla länderna när det kommer till integrationen av nyanlända 

elever är språket. Språket anses enligt Şahin och Sümer (2018) vara det största problemet när 

det kommer till integrationen. Finns inte språket så funkar inte heller de andra delarna i 

elevernas skolgång. En bristande språkkunskap skapar missförstånd och klyftor mellan alla 

parter involverade i elevens liv (Şahin och Sümer, 2018). Eleven kan inte kommunicera med 

sina klasskamrater, inte med lärarna och vise versa. Men lärarna och vårdnadshavarna kan 

inte heller kommunicera med varandra då språkkunskapen brister (Şahin och Sümer, 2018). 

Språket är också en av de största problemen som kan ses i de portugisiska skolornas 

integrationsprocess enligt Hortas João (2008). Till och med när de nyanlända eleverna 

kommer från andra länder där portugisiska är det officiella språket, så kan en brist i att 

fullständigt bemästra språket ses på grund av olika dialekter som används i de olika länderna. 

Dessutom har eleverna olika grad av utbildning från olika länder och åldrar (Hortas João, 

2008). Åter igen överensstämmer bilden av problematiken i andra länder, med den som kan 

ses i Sverige. I studierna som  Popov och Sturesson (2015) gjort så talar även eleverna om 

svårigheter att kunna kommunicera och interagera med sina svenska klasskamrater. Eleverna 

definierar modersmålslärarna som den källa till stöd och hjälp de kan få med 

kommunikationen. Detta skapar en otrygghet i elevens tillvaro vilket i många fall leder till att 

eleven helt enkelt inte går till skolan.  

Hortas João (2008) påvisar i sin artikel att eleverna måste vara flytande i instruktionsspråket 

om de ska lyckas i skolan, vilket bekräftas av resultatet från en PISA utredning. Den visar att 

de nyanlända elevernas resultat är sämre än de infödda elevernas. Under 2015 kom det i 

undersökningar, gjorda av Skolinspektionen, fram information som påvisade att de nyanlända 

elevernas akademiska resultat var allt annat än tillfredställande (Magnusson, 2017). Endast 20 

procent av de nyanlända eleverna nådde godkända resultat i årskurs 9. De saknade därför 

behörighet till gymnasieskolans nationella program (Magnusson, 2017). Det är viktigt att de 

nyanlända eleverna möter den bästa möjliga utbildningen de kan få, då elever som anses 

nyanlända endast är det i fyra år. Vilket ger de en minimi start i årskurs 6, för att ha räknats 

som nyanlända vid tiden individen går i årskurs 9. Detta innebär i sin tur att den nyanlända 

eleven har fyra år på sig att ta igen och införskaffa en likvärdig kunskap med de andra 

eleverna, som har fått tolv år på sig att nå den kunskapsnivån (Magnusson, 2017). Här kan 

tilläggas att även studier i Slovenien visar att den akademiska prestationen är lägre hos 
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invandrade elever i de slovenska skolorna. Att sträva efter en god integration är alla länders 

mål, men med bristande kunskap, språkbarriärer med mera så är det en tuff uppgift. Det 

hjälper då inte heller att pedagogerna inte tillhandahålls den kartläggning som ska göras 

gällande elevernas tidigare studier (Lunneblad, 2013; Magnusson, 2017; Popov och 

Sturesson, 2015).  

 

2.6 Lyckad integration 

Det finns många exempel på vilken problematik som finns när det kommer till integrationen. 

Så när Vižintin (2013) började beskriva hur lärarna i de slovenska skolorna talade om att de 

var nöjda med integrationen, kändes detta relevant att hänvisa till. Så även om de akademiska 

resultaten, som tidigare nämnt, visar att de nyanlända eleverna har ett sämre resultat, så är det 

många av de slovenska skolorna och deras lärare som strävar efter en god integration av de 

nyanlända eleverna. De strävar och tillhandahåller olika aktiviteter som stöttar relationer 

mellan invånarna, oavsett medborgarskap, för att skapa en gemenskap samt interkulturell 

kompetens för invånarna (Vižintin, 2013). Som sagt så är lärarna i de slovenska skolorna 

nöjda med integrationen av de nyanlända eleverna, detta dock utifrån de ansvar de har enligt 

lagen (Vižintin, 2013). Lagarna säger att de nyanlända eleverna har rätt till att lära sig det 

slovenska språket i samhörighet med deras modersmål, utbildning i sitt modersmål och sin 

kulturella härkomst. Lagen ger de även rätten till en två-årig utvärdering samt 

anpassningsplan (Vižintin, 2013). Lärarna anser att deras syn samt kompetens är av största 

vikt när det kommer till integration av nyanlända elever och att integration är en tvåsidig 

process som involverar samarbete mellan minoriteter och majoriteter (Vižintin, 2013). 

Integrationen av nyanlända elever har varit framgångsrik i vissa slovenska skolor, dock av 

olika anledningar. I artikeln av Vižintin (2013) så presenterats fyra exempel på skolor som 

lyckats med integrationen av nyanlända elever. Studien visar att de skolor där kunskapen om 

de olika möjligheterna till integration utifrån de Europeiska råden och lagarna finns samt där 

olika sätt att upprätthålla en kontakt med vårdnadshavarna görs är framgångsrika (Vižintin, 

2013). Även de skolor där lärarna får regelbunden utbildning och där samarbeten med olika 

projekt görs, som de uppnår en god integration (Vižintin, 2013).   
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2.7 Teorianknytning 

De teoretiska perspektiv som valts att användas i det här arbetet är Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori och ett sociokulturellt perspektiv. Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori valdes då den möjliggör att se hur de olika delar av grundskoleverksamheten 

samverkar och därmed påverkar elevens utbildning. Det sociokulturella perspektivet valdes 

eftersom det förutsätter att elever lär i samspel med varandra. Med detta i åtanke så passar 

såväl extra anpassningar in, som inkludering, tillgänglighet och delaktighet. Både 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori och det sociokulturella perspektivet är inspirerade av 

Lev Vygotskij och av Kurt Lewins fältteori och utgår från att det inte går att skilja barnet från 

dess kontext (Nilholm, 2016). I båda dessa teorier lyfts betydelsen av de sociala och kulturella 

faktorerna fram i barns utveckling och i elevers lärande.  

Bronfenbrenners ekologiska systemteori utvecklades ur syftet att se barns utveckling och 

lärande i samspel med de olika system som barnet är en del av (Nilholm, 2016). 

Bronfenbrenner delar in barnens verklighet och omgivning i de fyra olika systemen; 

mikrosystem, mesosystem, exosystem samt makrosystem. Mikrosystem är det system där 

barnet är fysiskt närvarande, exempelvis i familjen, i skolan, på fritidshemmet eller i 

fotbollsklubben. De mikrosystem som anses vara de viktigaste är enligt Nilholm (2016) 

familjen och skolan. Mesosystem är ett mellansystem som utgörs av relationerna mellan 

mikrosystemen, ett exempel på detta är utvecklingssamtal (Nilholm, 2016). Relationen mellan 

mikrosystemen är något som påverkar barnet mycket, vilket gör att det är viktigt med en god 

balans i mesosystemet. Exosystem är den verklighet som påverkar barnet även om det inte är 

närvarande, så som exempelvis skolförvaltningen eller vårdnadshavares arbetsplats. Slutligen 

så innebär makrosystem det system som beskriver värderingar i samhället så som olika 

kulturer, politiska-, ekonomiska- och ideologiska system, lagar samt förordningar (Nilholm, 

2016).   

Det sociokulturella perspektivet härstammar från Lev Vygotskijs syn på lärande och 

utveckling, där människan ses som en social varelse och både påverkar samt påverkas i 

samspel med sin omgivning (Lundgren, Sälsjö & Liberg, 2014). I det sociokulturella 

perspektivet så anses interaktion och samarbete vara centrala element för lärande. Lärandet 

sker därmed konstant i all mänsklig aktivitet. Utifrån detta perspektiv så handlar det inte om 

eleven lär eller inte, utan om vad och hur eleven lär sig. Med detta sagt så innebär det att 

lärandet inte alltid sker utifrån något positivt utan kan även ske genom något negativt, så som 

att en elev kan lära sig konflikthantering efter ett slagsmål. Det sociokulturella perspektivet 
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handlar om att ju fler sociala sammanhang en individ är inkluderad i, desto mer tillfällen till 

lärande skapas för denne. Kultur är ett område som är nära relaterat till det sociokulturella 

perspektivet och när ett sociokulturellt perspektiv appliceras på exempelvis skolan som en 

kultur, så innebär det att lärare och elever påverkas av och påverkar det som sker inom skolan. 

Vilket i sin tur påverkar lärandet (Lundgren, Sälsjö & Liberg, 2014). 
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3. Metod  

Nedan följer en beskrivning av den metod som använts för skrivandet och genomförandet av 

studien. Även de urval, bearbetning och analys samt de etiska aspekterna som tagits i 

beaktning tas upp i detta kapitel. Detta arbete är skrivet ur en induktiv teori och en kvantitativ 

metod har används med kvalitativa inslag. Med induktiv teori menas de studier och de resultat 

som fåtts i samband med genomförandet, så skapas teorier och generaliserbara slutsatser görs 

(Bryman, 2011). Det vill säga att utifrån de svar som kom in i enkätundersökningen och 

tidigare forskning, lades grunden för de teorier som kom fram gällande hur pedagogerna i 

grundskoleverksamheten skulle kunna arbeta för att göra integrationen bättre. Det induktiva 

brukar dessutom gå hand i hand med det kvantitativa, vilket är något som kan ses i och med 

valet att göra en enkätstudie (Bryman, 2011).  

 

3.1 Urval och genomförande 

Enkätundersökning som metod valdes för att på ett effektivt och snabbt sätt få en bild av 

området. Eftersom tiden för detta arbete och studie var begränsad så valdes enkät framför 

strukturerade intervjuer utifrån en bekvämlighets aspekt (Bryman, 2011). Det är som tidigare 

nämnt ett snabbt sätt att få in resultat samt att den ser lika ut för alla respondenter. Frågorna i 

enkäten kan inte omformuleras eller ändras på något sätt under processen, som skulle kunna 

hända vid intervjuer (Bryman, 2011). Det finns visserligen nackdelar med enkät 

undersökning, så som att respondenterna ej kan få någon hjälp vid besvarandet, eller att det 

inte kan göras någon uppföljningsfråga på samma sätt som vid intervju (Bryman, 2011). Dock 

ansåg jag inte att detta var av behov utifrån de frågor som formulerats inför distributionen av 

just denna enkät, då en typ av förklarande fråga fanns inkluderat i enkäten, se bilaga 2 för 

enkätfrågor. Sedan kan det vara så att inte alla frågor är lämpade för att ställas i en enkät, men 

efter utformningen av frågorna som skulle användas i denna undersökning så ansåg jag inte 

detta var ett problem. En annan nackdel är att det kan vara svårt att få tillbaka enkäterna som 

distribuerats ut. De kan försvinna på vägen, hamna i skräpposten eller glömmas bort (Bryman, 

2011). Det är därför viktigt att komma ihåg att ha tillräckligt med tid för att kunna påminna 

och skicka ut enkäten igen, något som togs i beaktning. Enkäten skapades och distribuerades 

ut som första steg i arbetets gång, på så sätt kunde påminnelser skickas ut och fler 

respondenter fås.  
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Enkätundersökningen skapades för att ta reda på hur personalen ansåg att integrationen av de 

nyanlända eleverna såg ut i deras verksamheter. Verksamheterna, som i denna undersökning 

involverade var grundskolan och fritidshemmet, och respondenterna som enkäten gick ut till 

var alla belägna i en utvald kommun i Sverige. Enkäten skapades via Google docs och 

distribuerades sedan ut via mejl till huvudmän på olika skolverksamheter, som i sedan tur 

distribuerade ut enkäten till de anställda i respektive verksamhet. Eftersom enkäten 

distribuerades ut genom en tredje part är det svårt att veta hur många som faktiskt tog emot 

enkäten, men det var i alla fall två huvudmän som återkopplade att de delat ut den till sina 

anställda. Detta innebär att minst 100 enkäter delats ut till kommunens anställda. I skapandet 

av enkäten så togs alltså följande aspekter i beaktning: tid, det vill säga att enkäten inte skulle 

ta för lång tid att svara på då detta minskar antalet villiga respondenter och relevans. Med 

relevans så menas att enkäten skulle innehålla relevanta frågor som hjälper till att svara på de 

frågeställningar som valts ut inför arbetet. Anledningen till att enkäten gjordes elektroniskt 

var för att den skulle nå ut till så många som möjligt, så fort som möjligt. Då jag önskade få så 

många uppfattningar som möjligt, så skedde urvalet strategiskt för att få en heterogen grupp 

med respondenter. Detta för att möjliggöra ett högre antal respondenter på enkäten. 

Undersökningen var öppen för respondenter i en månad, och sammanlagt kom det in 67 svar 

från respondenter som är verksamma på grundskoleverksamheter i kommunen.  

Inför studien så genomfördes en litteraturundersökning. De artiklarna som valdes ut i och med 

denna undersökning är skrivna både av svenska forskare och internationella forskare. De 

svenska valdes ut för att få en förståelse för vad tidigare forskning visat gällande den 

integration som finns i Sverige och vilka svårigheter samt möjligheter den har. De 

internationella artiklarna valdes ut i syfte för att kunna användas till att göra jämförelser med 

situationen som återfinns i Sverige, för att få information samt inspiration på lösningar och 

metoder gällande integrationen av de nyanlända eleverna. Även annan litteratur togs med i 

litteraturundersökningen för att få en bredare förståelse för lagar och styrdokument samt för 

hur integrationen ser ut.  

 

3.2 Bearbetning och analys 

Den utvalda litteraturen och vetenskapliga artiklarna lästes och de delar som kändes relevanta 

i relation till frågeställningarna skrevs ner. Sedan gjordes en sammanställning enskilt av de 

vetenskapliga artiklarna för att kunna relateras till varandra. Efter att enkätundersökningen 

stängts så sammanställdes resultatet automatiskt i Google forms egna program där enkäten 
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skapats. Därefter togs citat ut från denna samanställningen och en sammanfattning av 

resultatet gjordes. Sammanfattningarna av responsen på enkätens frågor gjordes utifrån de tre 

rubrikerna: dagsläget i verksamheterna, arbetssätt i verksamheterna och förbättring av 

verksamheterna. Det internationella texterna har översatts från engelska till svenska utifrån 

min egna språkkunskap och tolkning av texten. Jag har valt att analysera och diskutera 

resultatet utifrån den ekologiska systemteorin och ur ett sociokulturellt perspektiv.  

 

3.3 Tillförlitlighet 

Utifrån tillförlitligheten av studien presenteras information om hur pålitlig studien är och om 

den är trovärdig (Bryman, 2011). Eftersom enkäten endast delades ut till en specifik kommun 

så kan resultatet och slutsatser som görs utifrån responsen visa sig inte överensstämma med 

hur det skulle se ut om enkäten distribuerats ut i hela Sverige. Även om enkäten utformats 

utifrån undersökningens syfte och med noga genomtänksamhet för att frågorna ej skulle 

missuppfattas, så är det värt att tänka på att frågorna i enkäten svaras utifrån respondentens 

egna uppfattning och tolkningar kring ämnet. Det vill säga att enkäten i sig själv inte kan 

besvara de frågeställningar som ställs. Men enkäten är tillförlitlig i den aspekt att den ger en 

bild av hur anställda i grundverksamheterna tycker att integrationen fungerar utifrån deras 

perspektiv. Eftersom enkäten distribuerades ut till huvudmän som i sin tur delade ut den till 

sina anställda är det svårt att veta exakta antalet som mottog enkäten. Detta då endast två av 

huvudmännen återkopplade med att de delat ut enkäten till sina anställda.  

 

3.4 Etik 

Etiska frågeställningar aktualiseras i samband med att en undersökning görs (Bryman, 2011). 

Därav så studerades Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) 

innan studiens påbörjan, för att få kunskap om de etiska aspekter som bör tas i beaktning inför 

studierna och skrivandet. De rekommendationer som återfinns i Vetenskapsrådet (2017) har 

tagits i beaktning, så som exempelvis konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, och studierna 

samt informationen som utgått till deltagare och respondenter har skapats i relation med dessa 

rekommendationer. Gällande de informationskrav som finns i Vetenskapsrådet (2017) så ska 

en forskare informera parterna om deras syfte, samt att deltagare i studierna skall upplysas om 

att deltagandet är frivilligt. Dessa delar informeras om i ett missivbrev, som återfinns i bilaga 

3. I missivbrevet inkluderas även information gällande valfriheten av mängd data som 
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deltagaren vill dela med sig, vilket också är ett krav enligt Vetenskapsrådet (2017). Enkäten 

har gjorts anonym för att inte bryta mot de konfidentialitetskrav som Vetenskapsrådet (2017) 

innehar. Även det faktum att den kommun som studierna utförts i inte specificeras är av 

ovanstående anledning.   

Nyttjandekravet som det Vetenskapsrådet (2017) har i sina forskningsetiska principer säger 

att de uppgifter som samlas in för enskilda forskningsändamål inte får användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Det är heller inte tillåtet att 

använda de personuppgifter som samlats in för forskningsändamål för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde individen, utom efter särskilt medgivande av den berörda 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta skulle till exempel betyda att de inkomna uppgifter under 

enkätundersökningen inte får nyttjas till att utvärdera eller besluta om respondentens karriär.  
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4. Resultat 

I resultatet presenteras de svar som inkommit in i enkätundersökningen. Nedan följer en 

sammanställning av de 67 respondenternas svar och ett fåtal citat från enkätsvaren.  

 

4.1 Skola eller fritidshem 

För att få en bild av hur det ser ut gällande integrationen av nyanlända elever på enheterna, så 

inkluderades en fråga gällande om respondenten är verksam i skola, fritidshem eller i båda. 

Frågan gällande vilken verksamhet som respondenten arbetar i ställs alltså i syfte för att se om 

det finns en skillnad mellan skola och fritidshem. Den största andelen respondenter, ca 54 

procent, är verksam enbart i skolan. Av de övriga 46 procenten, så är ca 27 procent av 

respondenterna verksamma i både skolverksamheten och fritidshemmet och ca 19 procent av 

respondenterna är verksamma i enbart fritidshemmet (se figur 1.). Vilket resulterar i att 

majoriteten av antalet respondenter jobbar i skolan och de flesta svaren baseras därav utifrån 

hur integrationen ser ut i skolan. 

 

Figur 1. 
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4.2 Dagsläget i verksamheterna 

Enligt Popov och Sturesson (2015) så finns det ett flertal olika brister när det kommer till 

integrationen av nyanlända elever i grundskolan. I enkätundersökningen så råder det delad 

åsikt gällande detta. Avseende frågan om respondenterna anser att integrationen fungerar eller 

ej, så var det ca 46 procent av respondenterna som ansåg att integrationen inte fungerar bra i 

verksamheten. Det var ca 28,5 procent som ansåg att den fungerar bra och det var ca 25,5 

procent av respondenterna som svarade att de inte visste om integrationen fungerade bra eller 

ej i verksamheten (se figur 2).  

 

Figur 2. 

 
 
Anledningen till de skilda åsikterna i denna fråga kan bero på utifrån vilket system ur den 

ekologiska systemteorin som respondenten tolkat frågan. Exempelvis så beskriver Vižintin 

(2013) hur lärare anser att integrationen är lyckad utifrån makrosystemet, det vill säga utifrån 

de lagar och regler som finns gällande integrationen av nyanlände elever, exempelvis 

skollagen (SFS 2010:800). När respondenterna fick möjlighet att vidareutveckla varför de 

ansåg att integrationen fungerade eller ej så var det 19 av respondenterna som valde att 

utveckla sina svar gällande varför de ansåg att integrationen fungerade bra. Några av svaren 

som respondenterna gav var att de: anser att eleverna kommer in direkt i klassen, att de 

kartläggs innan så att pedagogerna vet vilken nivå eleverna ligger på, att det finns stöd för 

klassen av modersmålslärare och språkstöd samt SVA-lärare och andra elever med samma 
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modersmål. Andra ansåg att integrationen fungerar bra på grund av att de har en bra 

värdegrund och likabehandlingsplan som hjälper dem att nå målen för integrationen. 

Respondenterna påtalar också att de har god kontakt med vårdnadshavare och arbetar aktivt 

för att ge alla eleverna en trygg skolgång. Det finns också de som anser att det finns en bra 

genomförandeplan för mottagandet av de nyanlända eleverna som underlättar för 

integrationen. Andra svar som respondenterna gett är att de anser att de ger eleverna den 

utbildning som de behöver samt att vanan med att ta emot dessa elever gör att de lyckas bra 

med integrationen. Bra kontakt med mottagningsenheten och att arbeta med bilder, bokstäver, 

tecken samt engelska som alternativa kommunikationsvägar är andra svar som inkommit från 

respondenterna. Att eleverna lär sig språket lite allt eftersom, att de kommer in i umgänge och 

samhället är också svar som respondenterna angett till att de anser integrationen fungerar bra i 

verksamheten. Svar från respondenter hänvisar till att eleverna på fritidshemmet kommer in 

fort i gemenskapen och att de i denna verksamhet inte är lika beroende av språket som i 

skolan, vilket gynnar integrationen. Även om ovanstående respondenterna anser att 

integrationen fungerar bra, så innehåller deras svar även kommentarer så som att det kan bli 

problem när pedagogerna inte får tillgång till elevernas bakgrund, då framförallt avseende 

studiebakgrund, samt att det behövs mer stöd till eleverna.  

Både Popov och Sturesson (2015) och Beltekin (2016) påtalar en problematik som grundar 

sig i en bristande språkkunskap. Av de 32 respondenter som valde att utveckla varför de anser 

att integrationen inte fungerar bra i verksamheten, så svarade majoriteten att en problematik är 

den bristande språkkunskapen. En sammanställning av de svar som kom fram var att 

respondenterna anser att: integrationen brister då eleverna sätts in i ordinarieklass för tidigt, 

innan de har tillräckliga språkkunskaper och därmed hamnar efter resterande klasskamrater i 

utbildningen. Flertalet av respondenterna påpekar som sagt att bristen på språkkunskap och 

språkhjälp är ett stort problem när det kommer till integrationen av de nyanlända eleverna. 

Likt Beltekin (2016) så påtalar respondenter att den bristande språkkunskapen skapar ett 

utanförskap då eleverna inte kommer in i gruppen. Detta utanförskap påtalar en respondent 

också skapas då andra elever kallar dem nyanlända eleverna för olika saker så som apor, 

avföring etc. Respondenterna påtalar att det saknas eller är för kort inskolningsstöd och SVA 

för eleverna. En annan sak som påtalas av respondenterna är att det inte finns kunskap eller 

resurser om hur de nyanlända eleverna ska tas emot, framförallt då hur pedagogerna ska 

arbeta med de krigstraumatiserade eleverna. Att eleverna inte kan kommunicera med varandra 

gör att de inte kan vara med i leken eller undervisningen, vilket i sin tur skapar tråkiga och 

långa skoldagar för eleverna och det uppstår därmed mycket konflikter. Annat värt att ta upp 
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som respondenterna nämner i sina svar är kulturkrockar, grupperingar och tidsbrist hos 

pedagogerna för att kunna skapa en specialanpassad undervisning till de nyanlända eleverna. 

För att citera en respondent: 

”Nyanlända elever får sällan det språkstöd de behöver och jag har personligen 

erfarit att en del av dem inte ens har tillräckliga kunskaper i svenska när de sätts i 

en svensk klass, vilket orsakar bekymmer inte enbart för eleven själv utan även för 

undervisande lärare.” 

Respondenterna anser att eleverna och pedagogerna inte får den stöd och kunskap som behövs 

för att skapa en god integration av de nyanlända eleverna något som även Lunneblad (2013) 

påtalar.  

 

4.3 Arbetssätt i verksamheterna 

Enkäten innehöll även en fråga gällande hur respondenterna arbetar med de nyanlända 

eleverna. Av de 67 respondenterna så var det 16 respondenter som inte har, inte har haft eller 

har väldigt få nyanlända elever och därmed inte ansåg sig kunna besvara denna fråga. De 

övriga 51 respondenterna svarade att de arbetar mycket med bilder, kroppsspråk och tecken 

samt att de försöker involvera eleven på bästa sätt och se till att inte denne hamnar utanför. 

Respondenterna svarade även att de mixar och omgrupperar eleverna så att det ska motverka 

utanförskap och grupperingar, detta skapar också utifrån ett sociokulturellt perspektiv fler 

sociala sammanhang för lärande. Att förklara mera, lyssna och besvara alla frågor och 

använda tekniska verktyg så som iPad är andra sätt som respondenterna svarar att de arbetar 

med de nyanlända eleverna. Andra svarar att de arbetar med de nyanlända eleverna på det sätt 

som verksamhetens rutin säger att de ska. Sedan är det respondenter som svarar att de har 

hälsosamtal med eller utan telefontolk, och även andra pedagogiska samtal med elever och 

vårdnadshavare som involverar telefontolk eller ej. Ett flertal respondenter svarar att de har 

tillverkat egna eller tar fram ett förenklat material som eleverna kan arbeta med, det vill säga 

ett studiematerial som är mer anpassat till den individuella elevens kunskapsnivå. Att snabbt 

få in de nyanlända eleverna i klassen eller gruppen på fritidshemmet är något som flera 

respondenter anser är av stor vikt och något som de lägger fokus på i sitt arbete med dessa 

elever. Denna integration sker genom samtal om intressen, familj, fritid med mera och genom 

att involvera eleverna i gemensamma lekar och ha detta som aktivitet i exempelvis 

fritidshemmet.  
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Andra respondenter beskriver att sitt arbete med de nyanlända eleverna består av att försöka ta 

sig tid att sitta med den enskilde eleven för att prata och lära ut enkel svenska. Pedagogerna 

tar hjälp av modersmålslärare och språkresurser samt den personal som arbetar med 

inskolningen och håller i inskolningsstödet samt med SVA-lärare. Att placera eleverna i 

grupper med svensktalande elever är också ett arbetssätt som flera av respondenterna påtalar 

att de använder sig av. Genom att jobba med elevernas självkänsla så uppger flera 

respondenter att detta bidrar till att eleverna integreras bättre då de vågar ta mer plats. Det är 

flera respondenter som påtalar att de arbetar med de nyanlända eleverna allt för lite, bland 

annat på grund av tidsbrist men också på grund av kunskapsbrist. En respondent skriver bland 

annat: 

”För lite, som sagt så behövs det mer utbildning om det ska fungera bra, de 

behöver även kunna prata/förstå svenska innan de börjar integreras i skolan. När 

de inte förstår språket så upplever jag att de oftast hamnar utanför, inte bara i 

klassrummet utan i samhället.” 

Att ta reda på elevernas bakgrund och ta med elevernas kultur i undervisningen är en del av 

ett arbetssätt som en annan respondent beskriver i sitt svar. Denne respondent påtalar även 

vikten av mångfald och att arbeta med språk, land och religion för att skapa medvetande och 

respekt från alla individer. En och annan respondent påtalar vikten av tydliga rutiner och att 

förklara hur saker och ting fungerar inte bara i skolan eller på fritidshemmet, utan även i 

samhället. Även att få ihop elever med samma modersmål är något som några av 

respondenterna brukar göra för att den nyanlända eleven ska få hjälp att göra sig förstådd, 

detta görs framförallt av respondenter som uttrycker att det saknas språkstöd av något slag till 

eleverna.  

 

4.4 Förbättring av verksamheterna 

I enkätundersökningen så ställdes en fråga gällande om respondenterna ansåg att det fanns 

saker som kunde förbättras gällande integrationen av nyanlända elever. På den här frågan så 

svarade majoriteten, 94 procent, att de ansåg att det fanns förbättringar som kan göras när det 

kommer till integrationen. Det var endast 6 procent av respondenter som svarade att de inte 

ansåg att några förbättringar kunde göras (se figur 3). Det är värt att nämna att dessa fyra 

respondenter dessutom hade svarat att de inte har några nyanlända elever i sina verksamheter.  
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Figur 3. 

 

Som följdfråga på om det finns förbättringar att göra gällande integrationen, fick 

respondenterna möjlighet att lämna förslag på förbättringar som de anser skulle kunna hjälpa 

till med integrationen av de nyanlända eleverna. De förbättringar som respondenterna 

lämnade som förslag är: ökat språkstöd och snabbare tillgång till språkstöd för att inte 

elevernas motivation till skolan ska hinna slockna. Ett annat förslag är att respondenter tror att 

eleverna skulle må bättre om de fick möjlighet att gå en tid i en liten språkförberedande grupp 

som inte är lika krävande för eleverna. Med krävande så förklaras då att det är framförallt det 

sociala umgänget och relationsskapande som blir krävande för eleverna när de ej innehar en 

tillräcklig språkkunskap. En respondent svarar så här på frågan:  

”Jag märker att för vissa elever/familjer så finns det ingen skolbakgrund eller 

barnen har svårigheter med att lära sig svenska språket. Jag skulle önska att det 

fans mer tid för språkstöd att vara med elever och att de fick en längre period i 

mindre grupp för att lära sig grunderna i svenska med stöd av bilder, egna 

erfarenheter utanför skolan också för att det gynnar språklärandet om man själv 

får uppleva andra saker än skolmiljön.” 

Ett annat förslag som flera respondenter föreslår är att de nyanlända eleverna ska integreras 

successivt i klassen. Detta genom att eleverna först börjar i en parallellklass där eleverna 

ligger på en någorlunda lika språkkunskapsnivå, och att de sedan kommer in mer och mer i 

den ordinarieklassen utifrån att deras språkkunskaper ökar. Exempelvis att de börjar 
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integreras i de mer praktiska lektionerna där språkkunskaperna har mindre vikt, så som i slöjd, 

musik, idrott och så vidare. En annan respondent önskar en studiehandledning som ska finnas 

för eleven redan från start. Att alla elever ska vara kartlagda, det vill säga att det ska finnas en 

bakgrund på eleven gällande dennes tidigare studier, med sig när de kommer till klassen så att 

utbildningen kan individualiseras rätt är också en önskan från respondenterna. Detta då vissa 

elever behöver mer stöd än andra. Andra respondenter önskar ett större antal utbildade SVA-

lärare och att mer pengar ska läggas på språklärare så att det finns tillgång till dessa överallt 

samt att det ska vara en större spridning i vart placeringarna av de nyanlända eleverna hamnar 

när de placeras ut i ordinarie klasser.  

Ett annat önskemål eller förslag som respondenterna har är att det ska hållas 

informationsträffar för vårdnadshavarna, där det informeras om vad som förväntas av 

eleverna och av vårdnadshavarna samt att det ska ges mer utbildning och information till 

personal på verksamheterna. Detta är något som Vižintin (2013) påtalar görs i vissa slovenska 

skolor. Respondenterna önskar även arbetsmaterial framtaget speciellt för de nyanlända och 

möjlighet samt tid att kunna göra de anpassningar som behövs för den enskilde individen utan 

att det ska hämma den övriga klassens utbildning. Ett annat önskemål som en av 

respondenterna har är att elever och vårdnadshavare talar svenska i hemmet istället för att 

använda sitt modersmål, vilket skulle stimulera inlärningen av det svenska språket samt för att 

komma in i det svenska samhället. Ett sätt som även hjälper till med förståelse och integration 

i samhället är enligt en respondent att göra utflykter i mindre grupp. Efter utflykterna så kan 

bilder visas upp och samtal kring nya begrepp, ord och ämnen kan hållas vilket hjälper med 

språkinlärningen och integrationen. Dessutom får de då nyanlända får utvidga sin värld 

tillsammans med klasskamrater så skapas förhoppningsvis en delaktighet för de nyanlända 

elever med klassen. 

Andra förslag från respondenterna är: basår, tolkhjälp, och en förberedelseklass. Medan vissa 

respondenter svarar att de vill ha förberedelseklasser eller en långsammare väg in i 

ordinarieklass så önska andra elever en snabbare placering i ordinarieklass för att eleverna ska 

bli tvungna att använda det svenska språket tidigare och mer. Därmed skulle de integreras 

bättre med de andra eleverna. En respondent, som arbetar som ämneslärare skriver så här:  

”Eftersom jag är slöjdlärare skulle jag gärna se att något vuxet stöd följer med 

grupper med nyanlända elever till slöjden de första månaderna. För att på så vis 

skapa mer tid för mig att t.ex. hjälpa en elev som kliver in och har slöjd för första 

gången i sexan men förväntas prestera på motsvarande nivå som klasskompisarna, 
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som haft slöjd i tre år eller mer. Det blir ingen rättvis bedömningsgrund, och den 

eleven behöver all stöttning och hjälp den kan få.” 

Vilket andra respondenter också påtalar på liknande sätt genom att skriva om vikten att ge 

eleverna en ordentlig grundläggande kunskap, stöd och trygghet från vuxna individer. 

Respondenterna påtalar även vikten av att hitta rätt grupp, att det ibland inte är så lätt att hitta 

rätt grupp utifrån vilka behov eleven har. Att placeringen av de nyanlända eleverna oftast görs 

utifrån vart det finns lediga platser, likt det Nilsson Folke (2019) påtalar i sin bok.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att majoriteten av respondenterna i denna studie är 

verksamma i skolan. Det är varierad åsikt gällande om integrationen är lyckad eller ej, dock så 

visar studien att i princip alla respondenter anser att förbättringar kan göras. Det råder också 

delad menig hos respondenterna om hur integrationen ska ske, vilka saker som ska ske för att 

integrationen ska förbättras. Vissa av respondenterna anser att integrationen sker för snabbt, 

att eleverna får för lite förberedelse innan de kommer ut i ordinarie klass. Medan andra anser 

att eleverna behöver komma ut i ordinarie klass fortare, detta för att de snabbare ska tvingas 

lära sig det svenska språket. De arbetssätt som används av respondenterna vid integrationen 

av de nyanlända eleverna är: bildstöd, språkstöd, SVA-lärare och kroppsspråk samt tecken.   
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5. Diskussion 

I relation mellan vad som kom fram i litteraturen, de vetenskapliga artiklarna och 

enkätstudiens resultat kan en diskussion ske utifrån de teoretiska perspektiven. Denna 

diskussion sker gällande hur integrationen av de nyanlända eleverna ser ut i 

grundskoleverksamheterna och hur pedagogerna kan arbeta för att göra integrationen av 

nyanlända elever bättre, för att nå en slutsats relaterat till de två frågeställningarna.  

 

5.1 Hur ser det ut i skolverksamheterna? 

Metoderna för hur integrationen genomförs är varierande, vilket förefaller naturligt utifrån det 

faktum att de fyra olika systemen i den ekologiska systemteorin varierar utifrån individ och 

område. Med utgångspunkt i Bronfenbrenners systematiska teori (Nilholm, 2016), så gör detta 

att integrationen av nyanlända elever alltid kommer vara varierad. Den tidigare forskningen 

visar att olika länder har olika typer av metoder som det är vanligast att använda sig av. 

Likaså visar den tidigare forskningen, bakgrunden och resultatet att olika skolor inom olika 

länder har varierande modeller när det gäller hur integrationen av nyanlända elever sker. 

Alltså har metoder antagligen anpassats till de variationer som finns i de olika systemen. Men 

även om integrationen är varierad så visar de olika delarna att det också finns en hel del 

likheter gällande integrationen av nyanlända elever. Utifrån detta så kan hänvisningar till 

skollagen (SFS 2010:800) göras då den säger att utbildningen för nyanlända likväl som alla 

elever ska vara likvärdig. En bekräftelse av dessa nämnda variationer och skillnader ses i och 

med att respondenterna i enkätstudien hade en mixad åsikt om de aktuella 

integrationsmetoderna. Åsikterna skiljs åt gällande om integrationen fungerar eller inte liksom 

varför. Ur ett sociokulturellt perspektiv så kommer skillnaderna i respondenternas åsikter från 

en varierad erfarenhet och ett varierat deltagande i olika sociala sammanhang. 

Respondenterna är individer som upplevt och lärt sig på olika sätt, vilket skapar olika 

förutsättningar för vilket perspektiv de använder när de ser på frågan. Respondenterna kanske 

ser på frågan utifrån elevernas perspektiv, ett perspektiv utifrån lagar och regler eller via sitt 

eget perspektiv. Vižintin (2013) skriver att lärarna anser integrationen fungera bra i 

förhållande till de lagar som finns. En respondent svarade bland annat att integrationen 

fungerade bra för att de har många elever med utländsk bakgrund och det är då lätt att hitta 

någon med samma nationalitet som de själva. Utifrån detta så gynnas elevens integration 

utifrån att de i och med kultur och nationalitet deltar i ett socialt sammanhang som leder till 

lärande. Lärarna drar nytta av det sociokulturella genom att eleverna då kan nyttja sitt 
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modersmål för lärande. Detta tänkande är nått som även Hortas João (2008) skriver om. 

Hortas João (2008) skriver att det är skolor som skapar integration utifrån att de skapar 

grupper med elever som härstammar från samma land. En del respondenter svarar att de är 

verksamma i fritidshemmet där språkkunskap inte känns lika viktigt för att få en lyckad 

integration. Detta stämmer utifrån det sociokulturella perspektivet där språkinlärning sker via 

interaktion med andra. På fritidshemmet så skapas många möjligheter till sociala interaktioner 

utifrån gemensamma aktiviteter och de fria leken. Detta innebär dock inte att språket inte har 

en viktig plats i fritidshemmet. För även om språkkunskapen inte är av lika stor vikt vid 

integreringen, så är fritidshemmet av stor vikt för de nyanlända elevernas språkutveckling. 

Andra respondenter höll som sagt inte riktigt med gällande att integrationen fungerade bra. 

Många ansåg att integrationen av nyanlända inte fungerade bra, detta utifrån att det inte finns 

tillräckligt med kunskap. Respondenterna likt lärarna, i de olika studierna som gjorts av 

tidigare forskare, påtalar att de saknar kunskap om hur de ska hantera de nyanlända eleverna. 

Främst då de nyanlända elever som kommer som flyktingar och därmed vid många fall har 

upplevt trauma av olika slag. Utifrån den ekologiska systemteorin så innebär detta att det är 

tre av de fyra systemen som brister. Mesosystemet mellan lärare och huvudmän fungerar inte, 

exosystemet brister då skolans organisation inte skapar möjligheter för kunskap till de 

involverade parterna. Makrosystemet brister då lagar och regler inte fullföljs samt bidrar till 

att möjliggöra kunskapsutvecklande. Att utbilda de som arbetar med de nyanlända eleverna så 

att de har kunskap i att hantera integrationen och elevernas skolgång är mycket viktigt. En 

respondent påtalar specifikt att denne tycker det är jobbigt att inte ha kunskap i att kunna 

hantera de nyanlända eleverna med krigstrauma. Lunneblad (2013) påtalar också liknande, att 

det finns brister i kunskap hos pedagogerna, främst när det kommer till att kunna hantera 

trauman hos de nyanlända eleverna. Detta är också något som inte det nämnts mycket om i 

annan tidigare forskning att pedagogerna arbetar med. Utifrån Elmeroth & Häge (2016) så är 

skolan en plats där nyanlända elever kan få möjlighet att skapa trygghet och börja bearbeta 

sina trauman. Det är även i grundskoleverksamheterna som skola och fritidshemmet som 

eleverna börjar visa tecken på trauma, ofta genom koncentrationssvårigheter, ilska eller att de 

blir tysta och drar sig undan.  

Utifrån respondenternas svar så saknas material inför det att en nyanländ elev ska påbörja sin 

utbildning. Brister i kunskapen är en del som tidigare nämnt, men sen verkar det även brista 

när det gället att göra en noggrann kartläggning på eleven samt att ta fram en individuell 

studieplan för den nyanlända eleven (Magnusson, 2017). Det saknas ett samspel mellan de 
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olika organisatoriska delarna vilket leder till att stödet som den nyanlända eleven behöver inte 

finns. Det saknas även en kommunikation mellan olika organisatoriska delar. Detta 

konstateras utifrån det faktum att både respondenterna och den tidigare forskningen vittnar 

om att en del av eleverna inte har tillräckliga kunskaper i svenska före de sätts i en ordinarie 

klass. När detta sker så förloras de sociala samspel som är av vikt för att den nyanlända eleven 

ska få en tillfredställande utbildning, det påverkar även interaktionen mellan eleverna i 

klassen och läraren. Att eleverna inte får stöd tillräckligt snabbt gör också att motivationen 

försvinner för eleverna och de blir oroliga samt understimulerade. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet så innebär detta ett minskat antal lärande situationer. Detta är ett problem som 

påtalas i studierna från de andra länderna också, samt något som används som argumentation 

mot direktplacering.  

När det gäller både direktplacering och förberedelseklasser så råder skilda meningar om 

vilken metod som är den bästa. Det finns fördelar samt nackdelar att presentera för de båda 

metoderna. Respondenter av enkätundersökningen stödjer detta då vissa ansåg att eleverna 

skickas ut i klasserna utan någon som helst förkunskap och att detta bidrar till att 

integrationen inte alls fungerar. Vilket kan tolkas som att denne anser att det finns en 

problematik och nackdel med att eleverna inte får någon förberedelse innan de kommer ut i 

ordinarie klasser. Medan ett annat svar var att respondenten anser att direktplacering är det 

bättre alternativet för att eleverna skall börja använda sig av det nationella språket, i detta fall 

svenska. Det finns även negativa och positiva egenskaper hos de båda metoderna ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Det positiva med direktplacering är att de nyanlända eleverna får 

möjlighet till en större variation av nya sociala lärande situationer, dock kan det likväl bli så 

att eleven blir segregerad från ordinarie klassen utifrån kulturella eller språkliga skillnader. I 

förberedelseklass begränsas nya sociala lärande situationer en aning utifrån att eleven hamnar 

med en grupp andra som kommer från reparerbara bakgrunder och kulturer samt som har 

samma språk, men detta kan också vara något positivt då eleven får möjlighet att aktivt delta i 

de sociala lärande situationer då denne redan besitter en viss liknande kunskap som sina 

klasskamrater.  

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att det råder skillnad i hur integrationen av de 

nyanlända eleverna fungerar. Det ser olika ut från land till land, stad till stad, kommun till 

kommun samt mellan skola till skola. Men likväl som det skiljer sig gällande integrationen så 

finns det även likheter emellan de ovanstående. Skolor verkar stöta på samma problematik vid 

integreringen av de nyanlända eleverna. Styrdokument och andra lagar säger att de nyanlända 
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eleverna har rätt till en likvärdig utbildning som de andra eleverna (SFS 2010:800), men trots 

detta så varierar det stort och brister i den formella dokumentationen. Trots det att 

enkätundersökningen endast utfördes i en specifikt utvald kommun i Sverige så följer svaren 

som kommit in den tidigare forskningen. Vilket kan anses styrka studiens tillförlitlighet.  

 

5.2 Hur arbetas det i skolverksamheterna? 

Det finns en mängd olika sätt att arbeta på. De vanligaste sätten är att använda diverse stöd för 

att kunna göra sig förstådd samt att eleverna placeras i förberedelseklass eller direktplaceras i 

skolan. När respondenterna blev tillfrågade i enkätundersökningen om hur de arbetar med de 

nyanlända eleverna så var det många som svarade att de använder ett förenklat språk, tar hjälp 

av bilder samt tecken och använder sig av språkstöd. Det råder skilda åsikter gällande vilka 

resurser och tillvägagångssätt som användas för att ge eleverna en god språkinlärning, detta 

då en del lärarna anser att prioriteten ska ligga på att eleverna lär sig det nationella språket, 

medan andra argumenterar för tvåspråkigt lärande (Hortas João, 2008). Förutom den språkliga 

delen så önskas att elevens utbildning även organiseras utifrån dennes psykosociala situation 

(Elmeroth & Häge, 2016). Förberedelseklasser är en bra metod utifrån det sociokulturella 

perspektivet då anpassningar utifrån den enskilde individen görs. I och med att eleven sedan 

får en introduktionsperiod samt övergång som ska vara succesiv så samspelar de två 

skolenheterna med varandra och elevens bästa sätts i fokus. Utifrån det här så blir de två olika 

skolorna två olika mikrosystem som utifrån mesosystemet skapar en trygghet för eleven när 

det fungerar bra. Tyvärr visar studier på att detta mesosystem är bristfälligt och eleven 

påverkas då negativt. Det är en av de delar i denna typ av integration som fått kritik då det 

från flera håll kom fram att tiden i förberedelseklasserna ofta blev utdragen och lång, vilket 

grundlade för en segregation snarare än en integration (Nilsson Folke, 2019). Utifrån 

respondenternas svar så dras slutsatsen att den typ av integrationsmetod som används på de 

verksamheter som respondenterna arbetar i är direktplacering.  

Enkätundersökningens resultat visar att respondenterna anser sig arbeta allt för lite med de 

nyanlända eleverna. Detta utifrån att de saknar tid och kunskap. En återkommande 

problematik gällande detta ämne som ligger i, för eleven, exosystemet och makrosystemet 

vilket gör det svårt för den enskilde läraren att lösa problemet. En lärare får bara en viss tid att 

göra sin planering på från huvudman, likväl ligger fortbildning i huvudmans ansvar. En 

respondent som är verksam ämneslärare i ett praktiskt-estetiskt ämne svarade att han som 

musiklärare jobbar nästan likadant som med andra elever, men att han kanske får förtydliga 
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lite extra. Denne respondent påtalat också att en del nyanlända elever aldrig har haft 

musikundervisning förr, då kan ingången behöva bli lite annorlunda. Här kommer de 

kulturella skillnaderna in i bilden som påverkar elevens lärande och som påvisar likt Vižintin 

(2013) och Hortas João (2008) vikten av interkulturell kompetens. Med detta i åtanke så talar 

Hortas João (2008) om att vissa skolor inte anstränger sig extra för att ta hänsyn till de 

nyanlända eleverna, framförallt inte till deras etniska eller kulturella skillnader. Men studien 

visar att i det finns en önskan av lärare att få en högre interkulturell kompetens och även om 

det inte alltid är så att verksamheterna anpassas exakt till de etniska och kulturella 

skillnaderna, så finnas det åtminstone en ytlig medvetenhet om det.  

Sammanfattningsvis så verkar respondenterna och litteraturen visa på liknande arbetssätt när 

det kommer till integration av nyanlända elever. Det arbetas för lite med individuella 

anpassningar och det finns för lite resurser. De vanligaste sätten att arbeta med nyanlända 

elever på är att lärarna använder sig av bilder, språkstöd och andraspråks undervisning. 

 

5.3 Hur kan integrationen förbättras? 

Ett stort ansvar tycks enligt Magnusson (2017) läggas på den enskilde läraren trots att det 

utifrån den ekologiska systemteorin borde vara något som ligger i exosystemt alternativt i 

makrosystemet. I makrosystemet hittar vi dessutom skollagen som påtalar att det är 

huvudman som ska ansvara för en likvärdig utbildning och det systematiska kvalitetsarbetet 

(SFS 2010:800). Men ingen ansträngning till att ge den enskilde lärare den kunskap som 

denne behövs verkar göras. Visserligen så har den enskilde läraren en viktig roll i elevernas 

liv, för att citera ett citat ur Vižintin (2013) artikel: 

”Educators at all levels play an essential role in fostering intercultural dialogue 

and in preparing future generations for dialogue. Through their commitment and 

by practicing with their pupils and students what they teach, educators serve as 

important role models” (White paper, 2008: 32). 

Vilket innebär att arbetet som pedagog i någon av de olika grundskoleverksamheterna är av 

stor vikt för de nyanlända eleverna. Utan dennes engagemang samt strävan efter att skapa 

trygghet och ge stöd till eleverna, så skulle många elever sakna en vuxen förebild. Men att 

lägga allt ansvar på den enskilde läraren skapar en enorm press, som det är svårt att leva upp 

till. Dessutom säger lagar och regler att alla nyanlända elever har rätt till en god och kvalitativ 

utbildning (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015; SFS 2010:800). Vilket lägger ansvaret i 
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makrosystemet. I relation till respondenternas svar om att de anser att de inte har möjlighet att 

kunna ge de nyanlända eleverna en likvärdig utbildning, på grund av att deras egen 

kompetens brister. Så är frågan om inte ansvaret borde ligga i exosystemet och på huvudman, 

alternativt makrosystemet och därmed Skolinspektionen samt lagar att se till att all personal 

erhåller den kompetens och kunskap som krävs vid integrationen av nyanlända elever.  

När det kommer till förbättringar så hade respondenterna av enkäten en hel del att delge, dock 

önskade alla någorlunda samma sak. Respondenterna önskade sig det som redan tagits upp 

tidigare i diskussionen, nämligen ökad kompetens, ordentliga kartläggningar och mera 

språkstöd till eleverna. De önskade också mer tid, mer tid att planera och fokusera på de 

nyanlända eleverna. Alla dessa saker ligger i exosystemet respektive makrosystemet utifrån 

den ekologiska systemteorin och var även saker som kom upp i de vetenskapliga artiklarna 

samt litteraturstudien att pedagoger önskade. Ett förslag som en respondent hade gällande 

förbättringar var att eleverna skulle ges möjlighet till att först börja i en parallellklass för de 

som ligger på någorlunda samma språknivå. Sedan successivt integreras in i den ordinarie 

klassen mer och mer, allt eftersom språkkunskapen ökar. På detta vis skulle det 

sociokulturella perspektivet komma fram genom att anpassningar gör utifrån elevens 

individuella behov, samtidigt som det skapas fler sociala sammanhang för lärande. Ett 

exempel var då att eleverna börjar med att integreras i de mer praktiska lektionerna där denne 

respondent ansåg språkkunskapen mindre viktig, så som slöjd, musik, idrott och hälsa och så 

vidare. Detta skulle dessutom gynna språkutvecklingen hos eleven då pressen försvinner och 

en mer naturlig språkinlärning sker genom aktiviteter och interaktioner med den ordinarie 

klassen. Dock kan detta också bli problematiskt eftersom det finns delade meningar om vad 

som faktiskt krävs när det kommer till de mer praktiska ämnena och språkkunskap. Detta 

motiveras genom att en av respondenterna är yrkesverksam i ett av dessa praktiska ämnen och 

svarade att denne saknade hjälp vid integrationen. Bland annat för att kunna få tid och 

möjlighet till att hjälpa eleven ordentligt, då de nyanlända eleverna förväntas ha samma 

kunskapsnivå vid sin första lektion som de som haft ämnet i tre år eller mer har. Detta 

uttalande gjordes då utifrån lärarens bedömningsunderlag. Så kanske ska det först ses över hur 

de olika ämneslärarna ser på saken, och anpassa denna successiva integration, om en sådan 

väljs att användas, till en som den ansvarige läraren känner sig bekväm med. Det som är 

tydligt är att för att förbättra integrationen så behövs det läggas ner mer resurser och tid på 

arbetet. Huvudmän och statliga intuitioner behöver därmed ta ett större ansvar och se till att 

behoven som finns tillfredsställs. För om inte makrosystemet eller ekosystemet fungerar så 
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kommer inte heller lärandet för den nyanlände eleven fungera utifrån den ekologiska 

systemteorins principer.  

Att hålla en introduktionsvecka av skolmiljön, för både elev och vårdnadshavare, innan 

eleven startar sin utbildning och att i samband med denna introduktionsvecka också ge 

information, på olika modersmål, gällande vilka förväntningar som finns på de olika parterna 

samt ge en kort introduktion av samhällsstruktur eller liknande, är en metod som kan 

användas för att förbättra direktplaceringen. Det största problemet är uppenbarligen språket 

när det kommer till integrationen av nyanlända elever. Detta är något som kan arbetas med 

utifrån det sociokulturella perspektivet genom att under denna introduktionsvecka involvera 

omgivningen och de organisationer som finns i närområdet. Ett annat sätt att konkret förbättra 

integrationen är att se till att det finns en ordentlig kartläggning och interkulturell kunskap. 

Kanske är eleven van vid en annan typ av undervisning än den som ges i den nya svenska 

skolan eleven kommit till. Det kan vara en stor omställning för vissa elever om de tidigare 

gått i skolan i sitt hemland där ett mer behavioristiskt perspektiv använts, det vill säga att 

eleven blivit lärd saker och matade med kunskap snarare än att ha fått letat efter det själv. En 

lärandeprocessen som anser att eleven själv inte kan tillföra något, utan lärande blir en 

mekaniserad process, där alla elever förväntas utveckla samma kunskaper och ett likartat 

språk, i samma takt. Till ett sociokulturellt eller socialkonstruktivistiskt perspektiv, som är 

ganska vanligt i de svenska skolorna, där eleven lär sig genom att kommunicera med andra, 

genom diskussioner och egentänkande.  

Sammanfattningsvis så anser respondenter, litteratur och tidigare forskning att det behöver 

läggas stor vikt på kunskap och varierande metoder utifrån andelen nyanlända elever samt 

individuella anpassningar. Lyckad integration har skapats på de verksamheter där lärare 

utbildats, kunskap gällande kulturella skillnader finns, erfarenhet av att hantera nyanlända 

elever och en positiv attityd och samarbete med närområdet finns. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Utifrån valet av metod så kan jag se att det var ett bra val utifrån det resultat jag fått in. Dock 

hade jag önskat att jag även kunnat använda fler metoder, så som en strukturerad intervju med 

elever och vårdnadshavare för att få en bredare inblick i hur integrationen ser ut, utifrån fler 

involverade parters perspektiv. Men enkätstudien gav ett givande material som kunde 

relateras till den tidigare forskningen och litteraturen. Dessutom kunde valet av en kvalitativ 
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metod gett mig ett bredare datainsamling då detta inneburit att ett större omfång av följdfrågor 

hade kunnat ställas. Detta både på gott och ont då jag även med den metod jag valde och den 

utformning av enkät som jag gjorde fick in en relativt bred datainsamling. En brist som visade 

sig var att jag förlitade mig på en tredje part i distribuerandet av enkäten, då detta gjorde att 

det exakta antalet enkäter som delats ut inte är möjligt att få fram. Generaliseringar utifrån 

denna studie kan vara missvisande då enkätundersökningen endast gjorts i en specifik 

kommun. Det kan även svårt med reliabiliteten då respondenterna är helt anonyma. Därav 

finns det ingen möjlighet att veta vilka skolor som deltagit, vilken skola respondenterna är 

verksamma i eller hur många från varje skola som svarat. Men med tanke på den tid som 

fanns till att förverkliga denna studie så anser jag att metodvalet var lyckat.  
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6. Reflektioner och vidare forskning 
Det finns massor att lära gällande integrationen av nyanlända och jag tycker att det behöver 

läggas fler resurser på just detta utifrån det som denna studie visat. Att besvara de två 

frågeställningarna: hur ser integrationen av nyanlända elever ut på 

grundskoleverksamheterna? och hur kan lärare hjälpa de nyanlända eleverna att integreras i 

grundskoleverksamheten? har varit en svår uppgift då det ser så otroligt olika ut runt om i 

världen, landet och kommunerna. Men det verkar som om en god integrations policy är på 

väg att växa fram genom åren som går och den erfarenhet som kommer med detta. Det finns 

också en mängd olika sätt på hur lärarna kan hjälpa till med integrationen, många lärare gör 

sitt bästa. Men det som jag kan tycka är att det borde läggas mer press på huvudmän och 

politiker att se till att lärarna får det de behöver för att skapa de bästa möjligheterna för 

integration. Dessutom att dessa i fråga tar sitt ansvar och inte skuldbelägger den enskilde 

läraren för en bristande integration. Min önskan var att få mer kunskap och en inblick i hur 

det ser ut gällande integrationen. Detta utifrån att mina egna erfarenheter fått mig att fundera 

kring detta. Att på den verksamhetsförlagda utbildningen se lärare slita och göra så mycket de 

kan för att integrera eleverna, men utan en god kunskap fick mig att vilja finna ett bättre sätt 

att använda för integrationen av de nyanlända eleverna. Det var främst en konversation i 

lärarnas fikarum som fick mig att fundera på integrationen och hur man kan ge eleverna i 

klassen en likvärdig utbildning. En lärare sa nämligen till en annan att de ansåg att det var 

svårt att jobba med nyanlända och de övriga eleverna samtidigt och få de att nå en 

utbildningsnivå som är likvärdig övriga skolor också. Detta då de har barn som, hans utryck, 

inte vet vad ett blåbär är och de som har plockat blåbär sedan de var små. Med detta i åtanke 

under genomförandet av denna studie så har jag fått en djupare förståelse för hans uttalande 

och den problematik han upplever. Integration är svårt, alla elever behöver olika mycket stöd, 

och ingen extra tid ges till lärarna för att planera för både nyanlända och övriga. Det finns 

fördelar och nackdelar med de integrationsmetoder vi i Sverige använder oss av idag, och 

kanske är det dags att försöka skapa en ny modell? Detta är något som en vidare forskning 

skulle kunna ta reda på. Går det att skapa en grundmodell för integrering som kan 

individanpassas tillräckligt för att göra varje nyanländ individs integration och utbildning 

lyckad? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Forskningsöversikt 

Utifrån det ämne som detta examensarbete ska handla om valdes sju vetenskapliga artiklar ut 

som handlade om integrationen av nyanlända elever i skolan. De vetenskapliga artiklarna 

söktes fram genom en databassökning i ERIC och sedan en i Discovery. Sökorden som 

användes var ”integration” och ”school” samt orden ”immigrants or refugges”. I databasen 

ERIC blev resultatet av denna sökning 525 artiklar innan peer review och i Discovery 10533. 

Genom att ta bort alla artiklar som ej blivit markerad som peer review så begränsades antalet 

därefter till 288 i ERIC och 6133 i Discovery. Efter detta gjordes ytterligare begränsningar i 

och med att en del av artiklarna ej fanns i fulltext eller gick att läsa utan betalning. Den första 

artikeln som valdes ut är skriven av Oleg Popov och Eric Sturesson, denna artikel återfanns i 

databasen Discovery och heter ”Facing the pedagogical challenge of teaching unaccompanied 

refugee children in the Swedish school system”. Denna artikeln valdes utifrån den aspekt att 

den handlar om just den svenska skolan, och de svårigheter som finns gällande lärandet av 

ensamkommande flyktingar här.  

Den andra artikeln som valdes återfanns i databasen ERIC och är skriven av Sevilay Şahin 

och Sabahattin Sümer. Artikelns namn är “The Problems Experienced in the Integration 

Process of Syrian Students into the Turkish Education System”, och handlar om den 

problematik som uppkommit gällande integrationen av de syriska flyktingarna i det turkiska 

skolsystemet. Den tredje artikeln som valdes är också skriven utifrån integrationen av de 

syriska flyktingarna i turkiska skolor. Den artikeln heter ”Turkey’s progress toward meeting 

refugee education needs: The exempel of Syrian refugee” och är skriven av Nurettin Beltekin. 

Denna artikeln återfanns likt den andra utvalda artikeln i databasen ERIC.  

Den fjärde artikeln som valdes ut valdes från DIVA genom Discovery. Den artikeln valdes för 

att få ett land till att jämföra de svenska integrationssystemet med. Artikeln är skriven av 

Maria João Hortas och heter ”Territories of integration: the children of immigrants in the 

schools of the Metropolitan Area of Lisbon”, och handlar om integrationen i de portugisiska 

skolorna. Den femte artikeln är skriven av Marijanca Ajša Vižintin och handlar om 

integrationen i de slovenska skolorna. Hennes artikel heter ”The integration of immigrant 

children in Slovenia: good practices from primary schools”. Den sjätte och sjunde artikeln 

återfanns lite senare under arbetets gång men med samma sökord och resultat som tidigare i 

Discovery. Dessa artiklar var ”Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända 
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barn och familjer i den svenska förskolan” av Johannes Lunneblad och ”Om 

andraspråksperspektiv i Skolinspektionens granskningar av undervisning för nyanlända elever 

och andra andraspråkselever” av Ulrika Magnusson. Den förstnämnda handlar som titeln 

säger om förskolan, men det finns många likheter mellan den problematik som förskolan 

stöter på och den som skolan stöter på när det gäller integrationen av nyanlända. Vilket gjorde 

att denna artikel kändes relevant för arbetet. Den andra artikeln går in mer på den statliga 

vinkeln och undersökningar gällande integrationen av nyanlända elever. En intressant artikel 

som gav ett ytterligare perspektiv på integrationen samt en djupare förståelse för 

myndigheters relevans för en lyckad integration.  
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 
 
Arbetar du främst på skola eller i fritidshem? 

o Fritidshem 

o Skola 

o Båda 

 
 
Anser du att integrationen av nyanlända elever fungerar bra i verksamheten? 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 
 
Om ja, på vilket sätt? 
 
 
Om nej, varför inte? 
 
 
Hur arbetar du med integrationen av nyanlända elever? 
 
 
Finns det saker som skulle kunna förbättras gällande integrationen av nyanlända elever? 

o Ja 

o Nej 

 
 
Förslag på förbättringar som kan göras för att integrera de nyanlända eleverna? 
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Bilaga 3 – Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Angelica, och jag är en student från Högskolan i Gävle som studerar 

grundkolelärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Jag är nu inne på min sjätte 

termin och håller därmed på att skriva mitt examensarbete som ska handla om integrationen 

av nyanlända elever i grundskoleverksamheten. Jag kontaktar dig för att du arbetar i en 

grundskoleverksamhet i Gävle kommun.  

För att få en överblick i hur integrationen av nyanlända elever ser ut så har jag valt att göra en 

enkätundersökning för personer som arbetar i grundskoleverksamheten. Enkäten distribueras 

ut som länk via mejl och görs genom Google forms, vilket ger en automatisk sammanställning 

av resultatet. Enkäten är anonym och frivillig för att ta hänsyn till forskningsetiska principer. 

Informationen som fås genom enkätundersökningen kommer enbart användas till 

examensarbetet. Examensarbetet kommer när det blivit godkänt att publiceras på DIVA 

genom Högskolan i Gävle bibliotek. Det är ingen lång enkät utan består av ett litet antal 

frågor gällande just integrationen av nyanlända elever i verksamheten. Det är två frågor med 

svarsalternativ och sedan några frågor med svarstext, du svarar så mycket du känner för. 

För ytterligare information eller frågor kan du nå mig på: 

Epost: hfk13awe@student.hig.se 

Eller min handledare Cresantus Biambia på: 

Epost: crsbia@hig.se  

 

Hoppas att du kan ta dig lite tid att hjälpa mig med min enkätundersökning genom att svara på 

den.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Angelica Wilke 


