
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180hp

"Det är så exkluderande som det kan bli"

En studie om arbetet med nyanlända elever i
förberedelseklass

Jessica Happach och Sara Markham

Sociologi 15hp

Halmstad 2016-06-19



1 

 

Abstract 

I dagens mångkulturella Sverige har begreppet integration kommit att bli ett hett ämne i 

många olika sociala och politiska sammanhang i takt med en ökad migration. Vår studie 

syftade till att undersöka hur arbetet kring nyanlända barn och ungdomar i förberedelseklasser 

fungerade utifrån de som arbetade kring dem. Vi intresserade oss då för hur lärare och 

ansvariga för stöd till nyanlända (STN-ansvariga) reflekterade kring sitt arbete med att främja 

en god integration hos eleverna. Detta gjorde vi med hjälp av kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer och med en hermeneutisk metodansats. Vidare använde vi oss av 

teorier om inklusion och exklusion (Jönhill), etablerade och outsiders (Elias) och 

organisationsteori (Ahrne & Papakostas) för att analysera vårt empiriska material. Resultatet 

visar på att en god integration är något som måste ske ömsesidigt. Resultatet visar även hur 

det finns ett behov av att nyanlända till en början undervisas avskilt i förberedelseklasser 

innan de klass placeras för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Det visar också på 

olika strukturer som på olika sett kan motverka en god integration. 

Nyckelord: Förberedelseklass, integration, skola, inklusion och exklusion, etablerade och 

outsiders 

 

Abstract 

In today’s multicultural Sweden integration has become a hot topic in many different social 

and political contexts as the migration has increased. Our study aims to examine how the 

work with newly arrived children in preparatory classes works, focusing on the people 

working around them. We were interested in how teachers and the responsible for support of 

newly arrived students reflected on their work to promote a good integration for the students. 

We did this with the help of a qualitative approach in the form of semi-structured interviews 

with a hermeneutical method approach. Furthermore, we used theories of inclusion and 

exclusion (Jönhill), established and outsiders (Elias) and organizational theory (Ahrne & 

Papakostas) to analyse our empirical material. The results show that a good integration is 

something that must be mutual. We also show how there is a need for new arrivals in school 

to initially be taught separately in preparatory classes before they start a ordinary Swedish 

class to give them the best tools possible. It also shows some different structures that in 

various ways works against a good integration. 

Keywords:  preparatory class, integration, school, inclusion and exclusion, established and 

outsiders 
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Förord 

Vi vill skicka ett stort tack till våra informanter som ställde upp på att medverka i vår studie 

och som lät oss ta del av deras åsikter och erfarenheter. Tack för att ni gjorde detta arbete 

möjligt för oss trots er höga arbetsbelastning. Ni gör ett fantastiskt jobb! 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Åke Nilsén som har väglett oss genom vår 

uppsatsprocess. Vi vill tacka dig för att du varit tålmodig och svarat på våra många frågor 

under skrivandets gång.  
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1.   Inledning 

I dagens Sverige som präglas av ökad en migration och mångfald har begreppet integration 

kommit att bli något som talas om i många olika sammanhang och något som det läggs stor 

vikt vid. En god integration har på individnivå kommit att bli liktydigt med att bli en god 

samhällsmedborgare och att bli en fungerande del av samhället. Utifrån vilka måttstockar som 

man ska mäta en god integration och hur man ska definiera begreppet i sig är dock väldigt 

omtvistat och problematiskt enligt flera forskare på området (Beckman, 2011). För barn och 

ungdomar som immigrerat till Sverige av olika anledningar blir dock skolan en central del för 

deras integration menar flera forskare. Bland annat Melia (2004) beskriver hur skolan blir den 

mest centrala plattformen för unga nyanlända att lära sig språket och lägger även stor vikt vid 

skolans funktion att öppnar upp för fler kanaler ut i samhället. Det blir även från skolan som 

förväntningar på dem förmedlas samt det svenska samhällets normer och värderingar. 

Undervisning för nyanlända elever i grundskolan sker ofta i avskilda 

förberedelseklasser där fokus huvudsakligen ligger på svenskinlärning. En nyanländ elev i 

Sverige fick tidigare undervisas i förberedelseklass i upp till två år men sedan januari 2016 

trädde ett flertal lagändringar i kraft i Skollagen (SFS 2015:246) gällande nyanlända elever i 

grundskolan. Denna innebar bland annat att eleverna sedan årsskiftet numera endast får 

undervisas i förberedelseklass i upp till två månader och sedan måste klassplaceras i en 

ordinarie undervisningsklass. Denna lagändring syftade alltså bland annat till att minska 

risken för att de blir kvar för länge i förberedelseklasser med motivationen att detta skulle 

främja deras integration genom att minska avskiljningen mellan dem och skolans resterande 

elever. 

Denna åtskillnad som funnits mellan nyanlända elever och skolans resterande elever 

menar flera på är något som får negativa konsekvenser för de nyanlända elevernas integration 

(Fridlund 2011, Holland 2012, Melia 2004, Skolinspektionen 2009, 2014, Skowronski 2013). 

Fridlunds visar bland annat i sin doktorsavhandling Interkulturell undervisning – ett 

pedagogiskt dilemma - talet om undervisning i svenska som andraspråk och i 

förberedelseklasser att lärare och rektorer ofta motiverar denna åtskiljning med att det är för 

de nyanlända elevernas eget bästa trots att de samtidigt anser att det motverkar elevernas 

inkludering till resten av skolan (Fridlund 2011). Skowronski visar i sin avhandling att det 

bland nyanlända funnits en önskan om att komma ut i ordinarie undervisningsklass snabbare 

men att eleverna haft svårt att bli inkluderade i sociala sammanhang i klassen när de blivit 
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klassplacerade. Hon menar även på att lärare har en stor roll i att hjälpa de nyanlända att bli 

inkluderade i den nya klassen (Skowronski, 2013). Skolinspektionen menar bland annat att 

undervisning i förberedelseklass under för lång tid motverkar en god integration genom att de 

blir främmande för resten av skolan (Skolinspektionen, 2009). Vad som bäst främjar en god 

integration och skolgång för nyanlända elever och hur man ska arbeta för att uppnå detta är 

alltså inte helt oproblematiskt utifrån flera olika perspektiv.  

Med ett fokus på de som arbetar kring nyanlända elever i grundskolan blir det av 

sociologisk relevans att vi i vår studie undersöker hur dem reflekterar kring åtskiljning av 

elever och kring begreppet integration. Detta då skolan spelar en stor roll i att främja 

nyanlända elevers integration och därav motverka utanförskap vilket verkställs av lärarna och 

STN-ansvariga som jobbar “på golvet” närmast eleverna. I vår studie kommer vi därför att 

genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur lärare och STN-ansvariga*, som arbetar 

med nyanlända elever i förberedelseklasser, upplever att den ändrade skollagen (SFS 

2015:246) har påverkat deras arbete med eleverna. Gällande lagändringarna fokuserar vi då 

endast på den ändrade tidsramen för hur en länge en nyanländ får undervisas i 

förberedelseklass. Vidare tar vi reda på vad informanterna anser att en god integration är samt 

hur de arbetar för att uppnå en sådan. 

 

1.1 Syfte 

Ambitionen med vårt arbete kommer vara att skapa en ökad förståelse för arbetet kring 

nyanlända elever i grundskolan genom att intervjua de som arbetar närmast dem i 

förberedelseklasser. Vår studie kommer därför att bidra till en ökad kunskap om hur de som 

arbetar med nyanlända elever i förberedelseklasser reflekterar kring arbetet med eleverna, vad 

en god integration innebär samt hur de reflekterar kring deras arbete med att främja en god 

sådan. Detta då det saknas forskning om nyanlända barn i grundskolan och vad som främjar 

deras lärande och integration (Bunar 2010, Skolinspektionen 2014, Skowronski 2013). 

Eftersom att skolan spelar en stor roll för elevernas integration blir arbetet med dem även av 

stor vikt för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att motverka att utanförskap 

skapas och förstärks mellan nyanlända och svenskar (Melia 2004). 

Vi önskar att skapa en förståelse för vad informanterna anser är viktigt i arbetet 

med de nyanlända för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt fortsättningsvis. Detta gör 

                                                 
  Ansvarig för stöd till nyanlända  



7 

 

vi genom att intervjua informanter på de skolor i en kommun som haft förberedelseklasser 

innan lagändringarna trädde i kraft och som fortsättningsvis kommer att bedriva sådan 

undervisning.  

1.2 Frågeställningar 

Den sociologiska problematik som vi vill undersöka är alltså övergripande: vad främjar 

nyanlända elevers integration? För att kunna besvara en del av detta genom vår studie 

kommer vi att utgå ifrån en huvudfrågeställning samt två underfrågor: 

 Vad anser lärare och STN-ansvariga främjar nyanlända elevers integration? 

o Hur uppfattar lärare och STN-ansvariga* som arbetar med nyanlända i 

förberedelseklass att en kortare tid i förberedelseklass påverkar elevernas 

integration? 

o Hur reflekterar lärare och STN-ansvariga* kring nyanländas integration? 

 

2.   Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för några viktiga begrepp som vi använder oss av 

återkommande i uppsatsen. Vi kommer även här att ge en bredare bakgrundsbeskrivning till 

vår studie ur ett bredare perspektiv. 

2.1 Definitioner och begrepp 

När vi använder begreppet nyanlända kommer vi att använda oss av den definition som 

beskrivs i 12a§ 3kap skollagen (2010:800). Alltså en elev som tidigare varit bosatt i ett annat 

land, numera är bosatt i Sverige och har börjat skolan efter höstterminen året hen fyllt sju år. 

                  Det finns ingen entydig definition av vad en förberedelseklass är eller ska 

innebära för de nyanlända eleverna. Vi kommer dock att använda oss av SKL’s definition där 

en förberedelseklass är en särskild undervisningsgrupp vars huvudsakliga syfte är att lära 

nyanlända elever svenska och förbereda dem på att börja i ordinarie undervisningsklasser 

(SKL, 2015). Hur många elever som går i olika former av förberedelseklasser i Sverige är 

svårt att beräkna då det inte finns något krav på kommuner att erbjuda sådana så finns det inte 

                                                 
 Ansvarig för stöd till nyanlända 



8 

 

heller någon statistik dokumenterad för dessa. Förberedelseklass kommer vi hädanefter att 

förkorta FBK.  

När vi talar om lagändringen menar vi på de ändringar som är gjorda i Skollagen 

(2010:800) gällande nyanlända elever i grundskolan som vi vidare kommer att beskriva här 

nedan alltså Lag om ändring i Skollagen (SFS 2015:246). Med STN-ansvarig menas den på 

en grundskola som är ansvarig för stöd till nyanlända vilket bland annat innebär att de är 

ansvariga för kartläggning av de nyanlända elevernas tidigare kunskaper samt för 

klassplacering av den nyanlända från FBK till en ordinarie undervisningsklass. 

2.2 Ändring av Skollagen (2010:800) 

Från och med den första januari 2016 trädde flera ändringar av skollagen (SFS 2015:246) i 

kraft eftersom att det tidigare inte har funnits något särskilt regelverk kring mottagandet av 

nyanlända elever på skolor i Sverige. Lagändringen innebar bland annat att en definition av 

nyanlända elever infördes då detta tidigare saknades. En elev är således, som ovan nämnt, 

nyanländ om hen har varit bosatt utomlands, numera är bosatt i Sverige och har påbörjat sin 

utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju år. En elev ska 

inte längre ses som nyanländ efter att hen har gått i skolan här i fyra år (12§ 3kap Skollagen 

2010:800). 

                  Det infördes även regleringar för hur mottagandet av nyanlända elever ska ske 

bland annat genom införandet av kartläggningar som ska göras av elevernas tidigare 

kunskaper samt en tidsgräns för hur länge eleverna får undervisas i FBK. Även dessa 

lagändringar motiverades med att det tidigare hade saknats författningsstöd som reglerade 

detta (prop. 2014/15:45). Det vi valde att fokusera på är ändringen i tiden för elevernas 

vistelse i FBK. Tidigare var tidsbegränsningen för hur länge en nyanländ elev fick undervisas 

i FBK upp till två år men elever kunde gå ännu längre i dessa klasser där de till största del 

bara lärde sig svenska. Med de införda lagändringarna ska en nyanländ elev sedan årsskiftet 

2015/2016 numera placeras i en ordinarie undervisningsklass med hänsyn till hens ålder, 

tidigare kunskaper och övriga omständigheter så snart som möjligt och senast två månader 

efter det att eleven har börjat på skolan och det är då skolans rektor som är ansvarig för när 

och var placeringen ska ske (SFS 2015:246). 
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2.3 Brist på kunskap om nyanlända och lärande 

I Vetenskapsrådets rapport Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan beskriver Nihar Bunar hur det saknas forskning om nyanlända och 

deras skolgång på samtliga områden. Han anser även att den forskning som finns är kraftigt 

underutvecklad och otillräcklig (Bunar 2010). Även i skolinspektionens rapport Utbildningen 

för nyanlända elever går det att utläsa en kritik mot den bristande kunskapen som finns om 

nyanlända i skolan. Skolinspektionen efterfrågar även i samma rapport mer forskning i form 

av både utredningsarbete och fri forskning på området (Skolinspektionen 2014). Vidare visar 

Skowronski i sin doktorsavhandling Skola med fördröjning - Nyanlända elevers sociala 

spelrum i “en skola för alla” att det finns en stor brist på forskning om hur nyanlända elevers 

psykosociala hälsa påverkas av skolors mottagningssystem som formar skolmiljön 

(Skowronski 2013). 

                  Sammantaget finns det alltså i Sverige en brist på forskning kring nyanlända 

elever och vad som främjar deras integration och lärande vilket är något som vi märkt av 

mycket när vi sökt efter tidigare studier på detta område. Bristen på forskning på området har 

dock även varit något som motiverat oss till att göra en studie om detta ämne och sporrat oss 

till att vidare skapa en fördjupad förståelse för arbetet med nyanlända samt hur lärare och 

STN-ansvariga uppfattar detta. 

2.4 Åtskiljning motverkar integration 

Skolinspektionen redovisar i sin rapport Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god 

utbildning i en trygg miljö att när de nyanlända eleverna åtskiljs från resten av skolan isoleras 

dem på ett sätt som gör de främmande för resten av både personalen och eleverna på skolan 

när de väl ska slussas ut samt att detta motverkar deras integration (Skolinspektionen, 2009). 

Skolinspektionen kritiserar i en annan rapport att eleverna i FBK huvudsakligen lär sig 

svenska under lång tid. Detta eftersom att det leder till att man inte tar till vara på de 

kunskaper som eleverna hade sedan tidigare vilket leder till att de förlorar kunskap under 

deras första tid i skolan i Sverige (Skolinspektionen, 2014) 

                Lena Fridlund beskriver i sin doktorsavhandling Interkulturell undervisning- ett 

pedagogiskt dilemma hur specialundervisning för elever med särskilda behov tenderar att 

fokuserar på att eleverna ska integreras, inkluderas och vara en del av den övriga skolan. 

Medan hon i specialundervisningen i FBK uppmärksammar hur eleverna istället segregeras 



10 

 

både genom att de under lång tid har separat undervisning samt genom att denna undervisning 

sker avskilt från resten av skolan (Fridlund, 2011). 

Att många skolor har placerat nyanlända elever i FBK där de undervisas avskilt från 

ordinarie undervisningsklasser och med stort fokus på att lära sig det svenska språket menar 

alltså flera på är något som får negativa konsekvenser för deras integration till resten av 

skolan. Det blir speciellt tydligt när elever undervisas i FBK under flera år. Detta synsätt blir 

aktuellt för vårt arbete då det är det som legat till grund för den ändrade tidsramen i Skollagen 

(SFS 2015:246), alltså att den kortare tiden av undervisning i FBK ska främja nyanländas 

integration. 

 

3.   Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera forskning på olika sett berör vår studie för att sätta 

den i en bredare vetenskaplig kontext. Vi kommer även här att reflektera kring dessa i 

förhållande till vår studie och den problematik som vi vill undersöka.  

3.1 Skolans roll för integration 

Migrationsforskare och andra experter på området från England, Tyskland, Italien, 

Nederländerna, Frankrike, Polen, Sverige, Slovenien, Kanada och USA möttes 2004 för att 

diskutera strategier för att främja integreringen av unga immigranter. Melia (2004) har skrivit 

om detta möte där skolan betydelse för en god integration betonades. Utbildning beskrevs av 

de deltagande som en viktig del i en lyckad integrationsprocess där skolan både sågs som en 

nyckel till resten av samhället samt som en förmedlare av både språket, sociala normer och av 

vilka förväntningar som kommer att ställas på eleverna som samhällsmedborgare senare i 

livet. En dålig integration i skolan beskrevs inte bara skulle kunna leda till sämre utbildning 

för immigranter men även till isolering genom att de då inte får tillgång till samhället på lika 

villkor (Melia, 2004). 

Vidare beskriver även Holland (2012) i en artikel hur hon ser skolan som en viktig 

plattform för att främja integrationen av minoritetsgrupper. Hon undersökte då hur den sociala 

integrationen fungerade på ett gymnasium och kom fram till att det fanns stora skillnader i 

tjejernas respektive killarnas möjligheter till integration. Detta genom att skolan rent 

organisatoriskt skapade fler möjligheter genom olika aktiviteter efter skoltid för killarna att 
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umgås med den vita majoriteten av eleverna (Holland, 2012). Trots att vi inte kommer att 

fokusera på könsskillnader blir denna studie relevant för oss då den betonar vikten av möten 

mellan minoritet och majoritetsbefolkningen för att främja en god integration. Vidare visar 

hon även vikten av att skolan är delaktig i att skapa tillfällen för dessa möten. Även 

Skowronski (2013) tillskriver skolan en stor roll för nyanlända barn och ungdomars 

integration samt att sättet de blir bemötta av skolan är viktigt.  

3.2 Språket som nyckel till integration 

Flera av deltagarna i mötet som Melia (2004) skriver om varnade för att det idag finns ett för 

stort fokus på att unga immigranter ska lära sig språket. De ansåg att det är missvisande att en 

god integration ofta bedöms utifrån hur bra immigranter har lärt sig språket samt att en god 

integration inte kan sägas vara mätbar endast utifrån variabler om hur bra immigranter har lärt 

sig språket (Melia 2004). Denna tes går i linje med Skolinspektionens (2009, 2014) kritik mot 

att nyanlända isoleras i FBK under lång tid där fokus läggs på att lära dem svenska då det 

leder till att de tappar kunskap under sin första tid i Sverige. 

3.3 Etnisk åtskiljning och attityder 

Rangvid Schindler (2007) visar på hur boendesegregationen i Köpenhamnsregionen mellan 

danskar och invandrare bara är låg till måttlig medan skolsegregationen är hög och att det 

finns tydliga mönster på att olika etniska grupper går på olika skolor. Anledningen till detta 

menar hon på till stor del beror på det fria skolvalet där föräldrar till invandrare väljer att 

placera sina barn i “invandrarskolor” medan danska föräldrar väljer bort dessa. Vidare menar 

hon i sin artikel att skolsegregationen får störst negativa konsekvenser för invandrareleverna 

och elever från lägre socioekonomisk bakgrund (Rangvid Schindler 2007). 

Axelsson (2015) beskriver i en artikel om skillnaden mellan hur nyanlända elever blir 

bemötta i den svenska respektive kanadensiska skolan och att attityder gentemot eleverna 

spelar stor roll för deras integration. Han anser att det i Kanada finns en större kulturell 

ödmjukhet medan det i svenska skolor finns attityder bland de som arbetar med de nyanlända 

som leder till exkludering av de nyanlända eleverna. Vidare menar han på att den beskrivning 

vi i Sverige får av media och från politiker har lett till att ”… redan stigmatiserade grupper 

blir mer utpekade och får det svårare att ta sig fram i samhället.” (Axelsson 2015 s.22). 

Att det bland lärare finns en föreställning om den ”rätta” kulturen blir tydlig i Runfors 

(2003) doktorsavhandling där hon studerade den uppmärksamhet som lärare gav 
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invandrarelever i tre olika svenskglesa skolor i Stockholms förorter och upptäckte då ett 

mönster som hon valde att kalla för frikoppling, formning och infogning. Hon 

uppmärksammade då att lärare talade om kulturell mångfald som något positivt samt att de 

ansåg att elevernas olika kulturella bakgrund skulle ses som en resurs och som något man 

skulle tillvarata. Samtidigt observerade hon dock att lärarna gjorde nästan det motsatta då hon 

genom sina observationer såg hur det först skedde en frikoppling där lärarna bemötte 

invandrarelevernas kulturer som något hindrande eller tvingande som eleverna borde 

frikopplas från. Vidare noterade hon att lärarna eftersträvade att forma eleverna genom att 

förmedla dem den ”rätta” kulturen. Lärarna såg sig själva då som “barnbyggare” där 

måttstockarna för det som eleverna skulle formas till var “vanliga” eller “svenska” barn. 

Jämlikhet mellan elever från olika kulturella och etniska bakgrunder skulle alltså uppnås 

genom att utjämna olikheterna mellan dem. Utjämningen kopplades sedan till en föreställd 

likhet där eleverna skulle infogas i den ”rätta” kulturen så att de skulle ”passa in” och kunna 

fungera i det svenska samhället (Runfors 2003). Lärarna såg det alltså som att de gjorde 

invandrareleverna en tjänst genom att forma dem till att passa in genom mönstret av 

frikoppling → formning → infogning.  

3.4 Arbete med integration 

Scuzzarello (2008) skriver i sin artikel National Security versus Moral Responsibility: An 

Analysis of Integration Programs in Malmö, Sweden hur människor som arbetar med 

integrationsprojekt drivs av en vilja att hjälpa nyanlända till att integreras till samhället. 

Vidare visar hon dock efter att ha studerat tre integrationsprojekt i Malmö att dessa tenderar 

att reproducera en bild av invandrare som främlingar och som ett hot mot samhället, trots att 

detta snarare har varit motsatsen till projektens syfte. Samtliga av de projekt som hon 

studerade hade ett tydligt mångkulturellt fokus där man tog till vara på olikheter och det var 

just detta förhållningssätt som hon kritiserade då det dels bidrog till bevarandet av 

ojämlikheter och därav snarare motverkade integration. En annan aspekt av Scuzzarellos 

(2008) arbete visade på att integrationsprojekt reproducerade och cementerade en föreställd 

bild av ett enhetligt och harmoniskt Sverige vilket leder till att de som inte passar in i den 

svenska “mallen” främlinggörs. 

                  Matikainen (2003) beskriver hur arbetssökande nyanlända invandrare i Finland 

har rätt att få en treårig integrationsplan upprättad för att främja deras integrering på 

arbetsmarknaden och därav vidare i samhället. Detta sker i samarbete mellan kommunen, 
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lokala myndigheter och frivilligorganisationer. Bland annat Röda korsets projekt Kotopolku 

har kommit att spela en stor roll i dessa genom bland annat utvecklandet av ett verktyg för att 

låta nyanlända, genom att skapa en tidslinje över sin egen integration, analysera och planera 

sin integrationsprocess. Denna integrationstidslinje har visat sig vara väldigt bra av flera olika 

anledningar, dels då den rent terapeutiskt ger mening åt nyanländas känslor och mående efter 

en flykt så att de kan bearbeta det och därefter bygga upp sitt självförtroende. Vidare ger 

tidslinjen även nyanlända en känsla av delaktighet samt att den låter dem planera sin framtid 

utifrån sina egna mål och önskningar, detta skapar även en känsla av ansvar för sitt eget liv 

för nyanlända. En annan fördel som kommit av Kotopolku projektets integrationsverktyg är 

att de har samlat in material och kunnat kartlägga vilka vägar till integration som fungerat 

bättre eller sämre för nyanlända (Matikainen, 2003). 

3.5 Sammanfattande reflektioner 

Både Skolinspektion (2014), Fridlund (2011), Holland (2012) och Melia (2004) visar alltså på 

negativa konsekvenser av att åtskilja elever. Det blir även genom deras forskning tydligt hur 

skolan har en viktig roll i att underlätta för möten mellan nyanlända och etablerade elever. 

Dessa teser blir relevanta för vår studie då vi vill se hur den nya lagstiftningen som bland 

annat syftar till att minska åtskiljandet av elever tidsmässigt påverkar de nyanländas 

integration. Det blir även intressant för oss då vi vill se hur de som arbetar kring de nyanlända 

eleverna i FBK reflekterar kring begreppet integration och hur de arbetar för att främja en god 

sådan. I förhållande till vår studie blir även Melias (2004) och Skolinspektionens (2009, 2014) 

kritik mot att lägga ett för stort fokus på språket som måttstock för en god integration 

intressant. Detta då vi vill se hur våra informanter upplever att elevernas integration påverkas 

av en kortare vistelsetid i FBK och därav under en kortare tid med undervisning som till stor 

del fokuserar på just svenskinlärning. 

 Axelsson (2015) och Rangvid Schindler (2007) visar på att det kan vara så att 

skolsegregation skapas och upprätthålls genom att olika etniska grupper tillskrivs olika 

egenskaper och olika social status i mötet med varandra. Det kan även vara så att attityder 

gentemot nyanlända verkar destruktivt och motverkar deras integration. Genom Rangvid 

Schindlers (2007) artikel blir det även tydligt att de som påverkas mest av detta blir barn och 

unga då den etniska segregationen är högre bland dem. I förhållande till vår studie blir detta 

relevant att se om våra informanter kan se negativa attityder och negativt bemötande gentemot 

de nyanlända eleverna som något som motverkar deras integration. Likt Axelsson (2015) 
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menar Runfors (2003)  på att det finns negativa attityder även bland lärare som arbetar med 

immigranter. Då kulturell mångfald ofta talas om i termer av något som ska tillvaratas i 

svensk skola blir det intressant för oss att se hur våra informanter förhåller sig till detta 

mönster. Dessa teser blir relevanta i förhållande till vår studie då de visar på strukturer som 

kan motverka en god integration. 

Scuzzarellos (2008) synsätt blir relevant för oss då hon visar på negativa konsekvenser 

av att ha ett mångkulturellt förhållningssätt gentemot nyanlända. Då FBK är en plattform som 

syftar till att främja elevernas integration blir det därför intressant att se om lärarnas fokus 

ligger på att tillvarata elevernas olikheter och kulturella bakgrunder eller på att forma dem till 

att passa in i den “svenska kulturen”. Matikainen (2003) visar dock på att individanpassade 

insatser och stöd samt att tillvarata varje individs styrkor är av stor vikt för att främja en god 

integration. Hon fäster även stor vikt vid att den nyanlända ska känna sig delaktig i sin 

integration samt att hen ska känna att hen har kontroll över sitt framtida liv genom att skapa 

realistiska mål och delmål i förhållande till individens behov, styrkor och egna vilja. I 

förhållande till Scuzzarellos tes om att bevarandet av kulturella olikheter ger negativa 

konsekvenser skulle integrationstidslinjen antagligen ses som något negativt, då den skulle 

förstärka negativa attityder som finns i den nyanländas omgivning. I vår studie blir dock de 

båda synsätten på hur man kan arbeta med nyanlända och deras integration relevanta. 

 

4.   Teoretisk referensram 

Under detta kapitel kommer vi att beskriva de teoretiska referensramar som vi vidare kommer 

att använda oss av för att analysera vårt insamlade material. Vi kommer att lyfta fram de 

begrepp och aspekter av varje teori som vi vidare kommer att fokusera på och använda oss av 

samt sätta dessa i förhållande till vår studie.  

4.1 Skolans roll som organisation 

När vi analyserade vårt material var vi medvetna om att svaren utgick ifrån informanternas 

perspektiv och deras syn på elevernas integration och att dessa kunde ha gett andra resultat än 

vad vi hade fått om vi hade intervjuat eleverna. När man intervjuar personer i en organisation, 

i vårt fall lärare och STN-ansvariga på olika skolor, måste man ta i beakta att deras svar kan 

komma att vara präglade av den formella tillhörigheten de har inom den organisation som de 
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tillhör. Ahrne och Papakostas (2014) menar på att organisationer konstant är närvarande i all 

mellanmänsklig kommunikation samt att organisationer är en fundamental del i hela 

samhällslivet i stort. Vidare beskriver de förhållandet mellan människor och de organisationer 

som de tillhör bland annat som att personerna i en organisation agerar både utifrån 

organisationens styrning, omgivningen samt utifrån sina egna avsikter och värderingar. 

Vidare liknar de detta beteende hos människor som en organisatorisk kentaur där man delvis 

agerar utifrån sin tillhörighet i olika organisationer och delvis utifrån sin egen person. De 

menar alltså att människor “... styrs av krafter utanför dem själva: de styrs av de 

organisationer de tillhör, vilka deformerar deras mänskliga egenskaper: förstorar vissa 

egenskaper och förminskar andra.” (Ahrne & Papakostas s.14 2014). 

Med detta synsätt menar man alltså på att det inte går att förstå våra informanters svar 

utan att vara medvetna om vilka organisationer som de tillhör samt att detta kan påverka deras 

svar (Ahrne & Papakostas, 2014). Det uppenbara i vår studie är informanternas tillhörighet i 

den skola som de arbetar på som organisation och med detta i åtanke var vi medvetna om att 

informanternas svar kunde präglas av deras formella tillhörighet och roll i skolan. Vilket har 

kunnat leda till att de svarade utifrån vad de kände att organisationen förväntade sig att de 

skulle svara och att deras personliga värderingar och känslor kan ha färgat deras svar. I vårt 

fall innebär detta att informanterna förhåller sig till begreppet integration och arbetar för att 

främja en god sådan utifrån organisationens förväntningar och styrning. Det kan även 

innebära att informanternas bemötande gentemot de nyanlända eleverna påverkas av 

organisationens styrning.  

I förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi att använda denna 

teori som analysverktyg för att sätta in informanternas svar i den kontext som de skapats inom 

och för att reflektera kring hur de har påverkats av denna. Det blir alltså främst Ahrne och 

Papakostas (2014) begrepp om den organisatoriska kentauren som vi kommer att använda oss 

av i analysen av vårt empiriska material.  

4.2 Inklusion och exklusion 

I ett samhälle tillhör man alltid olika organisationer, institutioner, sociala sammanhang och så 

vidare vilka samtidigt innebär att man inte tillhör eller att man står utanför andra 

sammanhang. För att beskriva detta förhållande av utanförskap och innanförskap samt för att 

skapa en djupare förståelse för förhållandet mellan människor och samhället använder sig 

Jönhill av begreppen inklusion respektive exklusion (Jönhill, 2012). För att i olika situationer 
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eller kontexter befinna sig innanför och alltså vara inkluderad måste en gräns korsas eller 

passeras och tills detta sker är man alltså exkluderad. Distinktionen mellan att vara inkluderad 

eller exkluderad sker bland annat genom differenser som skapas av och uppstår mellan 

människor till exempel beroende på deras etniska bakgrund eller yrkestitel. Vidare är det 

genom denna differentiering som verkligheten och ens identitet skapas just genom att man 

ständigt gör skillnad på människor i olika sammanhang (Jönhill, 2012). 

Vidare menar Jönhill på att dagens moderna globaliserade samhälle karakteriseras av 

en funktionell eller horisontell differentiering med vilket han menar att samhället har 

utvecklats från att ha en relation mellan människor och samhället karakteriserat av hierarkier 

av makt och tillgångar till ett samhälle karakteriserat av distinktioner av innanförskap 

respektive utanförskap. Han menar även på att det inte går att tala i termer av att vara 

integrerad eller ej i ett samhälle utan att begreppen inklusion och exklusion blir mer fruktbara, 

detta eftersom att man ständigt i olika sammanhang antingen står utanför eller innanför. Det 

moderna samhället förutsätter även att personer har samma möjligheter och tillgångar till 

olika funktioner i samhället, dessa möjligheter är dock olika och begränsas av strukturer i 

samhället beroende på människors tillhörighet eller icke-tillhörighet till olika sociala system.  

Jönhill intresserar sig dock inte för huruvida enskilda individer upplever sig vara 

inkluderade eller ej utan menar på att man är inkluderad genom sin rent formella tillhörighet, 

till exempel genom att man är anställd på ett företag. De krafter som styr om man är 

inkluderad eller exkluderad i olika sammanhang och kontexter finns alltså och styrs utanför 

individens kontroll (Jönhill, 2012). 

                  För att besvara våra frågeställningar bli detta synsätt relevant för oss att använda 

oss av för att analysera vårt empiriska material. Detta eftersom att våra informanters arbete 

med de nyanlända eleverna borde syfta till att få dem inkluderade i samhället genom att ge 

dem förutsättningar och verktyg för att bli inkluderade. Som ovan visat på i vår tidigare 

forskning spelar skolan en avgörande roll för att ge de nyanlända eleverna tillgång till fler 

kanaler i samhället och därför blir det av stor vikt att de som arbetar med de nyanlända ger 

dem de verktyg som behövs för att de fortsättningsvis ska kunna passera och korsa gränser för 

att bli inkluderade i samhället. 

4.3 Etablerade och outsiders 

Elias (2010) figuration “etablerade ←→ outsiders” skapade han för att förstå hur konflikter 

och olika maktrelationer skapas och upprätthålls mellan sociala grupper. Detta gjorde han dels 
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genom att studera tre olika bostadsområden i en stad. För att se hur maktrelationer skapas och 

upprätthålls så studerade Elias bland annat tre bostadsområden där det inte fanns några 

skillnader i den sociala eller kulturella sammansättningen av invånarna men ändå så fanns en 

tydlig bild av det ena bostadsområdet som sämre än de andra samt att de som bodde där 

ansågs vara sämre människor. Skillnaden var dock att de två bostadsområdena som ansågs 

vara bättre hade funnits där längre och att människorna som bodde där ofta hade en stark 

koppling till området. Alla områden hade även tidigare varit utsatta för olika typer av 

brottslighet men denna brottsfrekvens hade sedan avtagit i samtliga stadsdelar. Dock fann 

Elias att bilden av att ett område och människorna som ingick i det fortfarande ansågs som ett 

sämre trots att brottsfrekvensen hade minimerats även där. 

Elias tes var att det mellan grupper som är nära beroende av varandra skapas hierarkier 

av moralisk värdering. Att den överlägsna gruppen tillskriver sig själv och sina medlemmar 

egenskaper som ”bättre” menar han på sker mellan samtliga grupper där det finns ett etablerat 

maktförhållande. Den etablerade gruppen kan genom sin bättre förmåga till sammanhållning 

hävda en annan grupps underlägsenhet och utöva makt över dem genom en moralisk 

differentiering där outsidersgruppens medlemmar tillskrivs ”lägre värde”. Detta kan ske bland 

annat genom utestängning av medlemmar från outsidersgruppen från att delta i samhället på 

samma villkor samt genom skvaller som mekanismer av social kontroll för att hålla 

outsidersgruppens medlemmar underlägsna den egna gruppen (Elias 2010). 

För vår studie blir det aktuellt att se om det finns maktrelationer mellan de nyanlända 

eleverna och de etablerade lärarna och hur dessa i så fall skapar och upprätthåller 

ojämlikheter. I analysen av vårt material ser vi våra informanter som de etablerade och de 

nyanlända som outsiders samt se hur förhållandet mellan dessa två grupper upprätthålls. Som 

analysverktyg blir denna teori relevant för oss då sociala strukturer som kan liknas vid den 

som Elias talar om skulle motverka en god integration. 

4.4 Teoretisk sammanfattning 

Sammantaget använder vi oss av Ahrne och Papakostas organisationsteori för att lägga ett 

större fokus på informanternas arbete och hur de påverkas av de organisationer som de tillhör 

i arbetet med de nyanlända. Detta i sig ger oss en grund för att vidare kontextualisera våra 

informanters svar och diskutera hur deras svar präglas av deras yrkesroll. Teorin om den 

organisatoriska kentauren kommer vi alltså att använda oss av för att sätta in våra 

informanters svar i en kontext.  
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Genom Jönhills teori om inklusion och exklusion får vi en bredare bild av strukturer 

som kan motverka inklusion och därav integration. Hans synsätt blir fruktbart för oss då han 

bidrar med ett annat synsätt på hur integration sker genom att ha ett större fokus på elevernas 

rent formella tillhörighet i en klass. Vidare använder vi oss av Elias figuration etablerade ←→ 

outsiders för att analysera om det finns strukturer i förhållandet mellan eleverna och de som 

arbetar med dem som kan motverka en god integration genom att hålla de nyanlända 

underordnade den etablerade gruppens medlemmar.  

I förhållande till våra frågeställningar anser vi att samtliga teorier kompletterar 

varandra på ett fruktbart sätt samt att de olika teorierna ger oss olika verktyg som vi kan 

använda oss av för att analysera vårt material. Dessa teorier anser vi även är fruktbara på det 

sätt att de både går att använda på en mikro- och makro-nivå även om vårt fokus framförallt 

kommer att vara på en makronivå då vårt material inte kommer att ge oss möjlighet att 

analysera enskilda individer och hur de påverkas. 

 

5.   Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogör för de olika metodologiska delarna och valen som vi 

gjort genom vår studies gång. Vi kommer att presentera dessa under följande rubriker: 

hermeneutisk metodansats, kvalitativ metod, intervjuer som metodval, urval & 

tillvägagångssätt, förförståelse, validitet, generaliserbarhet, etiska aspekter, och analys av 

materialet. 

5.1 Hermeneutisk metodansats 

Vi valde att besvara våra frågeställningar genom att ta reda på hur informanterna som arbetar 

med de nyanlända eleverna i FBK upplevde de problem som vi undersökte och då blev det 

aktuellt för oss att använda oss av en hermeneutisk forskningsansats. Genom hermeneutiken 

önskar man att tolka och förstå olika sociala fenomen genom att se dem utifrån den kontext 

som de verkan inom. Hermeneutiken blev även aktuell för oss då man inom den beaktar och 

undersöker informanterna i syfte att förstå dem (Watt Boolsen, 2009). Vi ville skapa en 

förståelse för vad våra informanter ansåg var en god integration och hur de arbetade för att 

främja en sådan genom att få tillgång till våra informanters egna upplevelser och tolkningar 

av detta. Det blev fruktbart för oss att, med empati och inlevelse som redskap, förstå och tolka 
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informanternas upplevelser och utsagor bättre än de själva skulle kunna göra, denna 

hermeneutiska riktning kallas för den existentiellt inriktade hermeneutiken (Westlund, 2012). 

                  Vidare blir förförståelsen, speciellt inom denna riktning av hermeneutik, viktig 

då man dels måste medvetengöra sig av den förförståelse man har och därefter sätta den inom 

parantes för att inte låta den färga studien (Westerlund, 2012). Att vara transparenta blev 

också avgörande för att vi, genom vårt insamlade material, skulle kunna besvara våra 

frågeställningar utifrån våra informanters perspektiv vilket understryks inom hermeneutiken 

(Watt Boolsen, 2009). 

Den hermeneutiska cirkeln blev också ett centralt begrepp för oss då man enligt den 

endast kan förstå helheten utifrån dess delar och delarna utifrån helheten (Alvesson & 

Sköldberg, 2010). Detta innebar för oss att vi, genom att tolka informanternas svar, skapade 

en förståelse för de olika informanternas individuella erfarenheter i förhållande till det 

sammanhang de skapats inom. 

5.2 Kvalitativ metod 

Med en hermeneutisk metodansats blev det naturligt att använda oss av kvalitativ metod då 

det insamlade materialet inte analyserades kvantitativ. Eftersom att det var viktigt för oss att 

vårt metodologiska tillvägagångssätt var anpassat till våra frågeställningar samt att det var 

dessa som var grunden för hur vår studie skulle att utformas och genomföras blev det vidare 

tydligt hur kvalitativ metod blev aktuellt för vår studie (Sjöberg, 2008). Kvalitativ metod blev 

alltså den bäst lämpade för att besvara våra frågeställningar då vi genom kvalitativ metod 

kunde ta reda på våra informanters upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor (Ahrne & 

Svensson, 2013) vilket är det material som vi sedan analyserade. Det var alltså ett kvalitativt 

material som vi samlade in genom vår metod vilket enligt Watt Boolsen (2009) endast kan 

göras genom en kvalitativ metod. En fördel med kvalitativ metod är att de “... ger oss 

möjlighet att nå kunskap om andra dimensioner och sammanhang i människornas värld än vad 

de kvantitativa någonsin förmår.” (Eliasson, s.119, 2012). I förhållande till kvantitativ metod 

finns det inom den kvalitativa metoden sällan färdiga analysmodeller utan vi måste skapa våra 

egna analysverktyg för att skapa en trovärdighet vilket kan vara en nackdel med kvalitativa 

metoder (Ahrne & Svensson, 2013). 
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5.3 Intervjuer som metodval 

I den tidigare forskningen blev det tydligt hur det fanns en åtskiljning mellan barn och 

ungdomar utifrån deras etnicitet samt att skolan spelar en stor roll i att främja elevernas 

integration. Vidare ville vi ta reda på hur de som arbetar kring nyanlända elever i FBK 

reflekterar kring begreppet integration samt vad de anser främjar en god sådan. För att ta reda 

på det valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer med lärare och STN-ansvariga 

till FBK. Genom intervjuer kunde vi ta reda på hur informanterna tolkade sina erfarenheter. 

Intervjuerna kan vidare beskrivas som “... en guidad konversation i vilken studenten eller 

forskaren noga lyssnar för att höra vilken mening som framträder i samtalet.” (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, s.40, 2013). De fördelar vi såg med att använda oss av intervjuer är att vi 

på kort tid kunde komma åt informanternas upplevelser samt få en detaljerad bild av denna 

baserat på vad de ansåg vara viktigast i sammanhanget (Denscombe, 2010). 

En nackdel med intervjuerna är dock att de, trots ett detaljerat insamlingsmaterial, bara 

visar på en del av fenomenet och kan behöva kompletteras med hjälp av andra metoder 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). Det skulle för vår del vara bra om vi kunde 

komplettera våra intervjuer med till exempel observationer på skolorna för att få en bredare 

bild av elevernas integration. Detta hade vi dock inte möjlighet till att göra på grund av 

tidsbrist. 

Intervjuerna var semistrukturerade eftersom att vi endast hade ett fåtal öppna 

intervjufrågor (Denscombe, 2010). Fördelen vi önskade få av detta var att vi då kunde fånga 

upp det som våra informanter ansåg var det essentiella i ämnet samt låta dem ge en mer 

utvecklad och utförlig bild av sina erfarenheter i samtalet. Vår intervjuguide bestod av ett 

antal teman gällande hur våra informanter arbetade med eleverna i FBK, vad de ansåg var en 

god integration och om deras roll som lärare eller STN-ansvarig hade förändrats gentemot 

eleverna. Under varje tema hade vi ett fåtal öppna frågor samt underfrågor till dessa beroende 

på hur informanterna svarade (se Bilaga 1: Intervjuguide). En nackdel med att använda sig av 

en färdig intervjuguide är att man lätt kan fastna i den och istället för att vara uppmärksam på 

att ställa följdfrågor till det som uppkommer under en intervju så hoppar man istället vidare 

till nästa fråga och kan därför missa viktig eller intressant information. 

5.4 Urval & tillvägagångsätt  

Som inledningsvis nämnt har vi valt att begränsa oss till att intervjua lärare och STN-

ansvariga på skolor i en kommun som har haft FBK innan lagändringen trädde i kraft vid 
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årsskiftet och som kommer att fortsätta bedriva sådan undervisning. Våra informanter var sex 

stycken lärare som undervisade nyanlända elever i FBK samt två STN-ansvariga på olika 

skolor i kommunen. Valet av informanter grundade sig på ett icke-sannolikhetsurval, då dessa 

medvetet valdes ut för att ge oss en inblick i hur arbetet med FBK fungerade (Denscombe, 

2010). För att öka vår studies trovärdighet valde vi att redogöra för hur och varför vi valde 

våra informanter och att detta urval inte berodde på slumpen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2013). Vi valde även att begränsa vårt urval till lärare och STN-ansvariga på skolor inom en 

kommun. I analysen kommer vi inte att göra skillnad på svaren vi fått från STN-ansvariga 

respektive från lärare. Detta motiverar vi med att de STN-ansvariga båda innan lagändringen 

varit lärare i FBK och numera även ibland hoppar in för att undervisa. Båda yrkena arbetar 

alltså nära eleverna och vi ansåg därför att det inte fanns någon anledning till att göra skillnad 

på svaren eller till att ställa andra frågor till dem utan vi använde oss av samma intervjuguide 

till båda yrkena.  

För att få tag i informanter till vårt arbete började vi med att skicka ut mejl till 

rektorerna på de fem skolor i kommunen som hade FBK innan lagändringen och 

fortsättningsvis kommer att bedriva en sådan. Vi beskrev då vilka vi var, syftet med vårt 

arbete samt att vi därför skulle vilja få kontaktuppgifter till de ansvariga lärarna till FBK. Det 

gav dock inget resultat då endast en rektor svarade och avböjde att delta på grund av hög 

arbetsbelastning hos lärarna. Då vände vi oss istället till en av kommunens samordnare, som 

vi tidigare varit i kontakt med genom Röda korset, varpå hon på våra vägnar kontaktade 

lärarna till FBK på de skolor som vi var intresserade av. Detta gav mycket bättre effekt då 

lärarna var mycket intresserade av vår studie. Därefter stämde vi träff med lärare från fyra av 

skolorna för att få deras synpunkter på vad vi borde fokusera på och för att få inbokat 

intervjuer längre fram. 

                  Återkommande svar som vi fick från lärare på samtliga skolor vid den första 

kontakten var att de hade en väldigt hög arbetsbelastning som även hade ökat efter 

lagändringen. Vi fick också en väldigt bred bild av vilka olika problem som fanns på de olika 

skolorna gällande eleverna i FBK. Det som framkom i den första kontakten med 

informanterna kom sedan att delvis ligga till grund för hus vi utformade vår intervjuguide. 

Lärare på två av skolorna gav oss även vidare kontaktuppgifter till fler lärare på deras skola 

som vi kunde kontakta. Detta resulterade i att vi till slut fick åtta informanter att intervjua 

samt till att vi kunde avgränsa vår underökning. 

                  Sammantaget genomförde vi semistrukturerade intervjuer med två STN-

ansvariga och sex lärare till FBK på fyra olika skolor i kommunen varav samtliga hade haft 
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FBK innan lagändringen och som har det fortsättningsvis. Efter informerat samtycke från 

informanterna spelade vi in intervjuerna som sedan transkriberades. Under intervjuförfarandet 

gick vi efter en intervjuguide med färdiga teman och underfrågor som vi ville ha svar på från 

våra informanter (se Bilaga 1: Intervjuguide). Intervjuguiden med teman och underfrågor 

hade vi skapat på ett sätt så att den utifrån vårt problemområde och syfte skulle generera svar 

från våra informanter som skulle kunna hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. 

5.5 Förförståelse 

Som ovan nämnt blir det med vår hermeneutiska metodansats viktigt att vi redogör för vår 

förförståelse (Westerlund, 2012). Vi har båda sedan hösten 2013 varit aktiva inom Röda 

korsets ungdomsförbund genom en kompisgrupp där vi har planerat och utfört olika 

aktiviteter med nyanlända barn och ungdomar. Detta med mål att ge de deltagande en 

meningsfull fritid, vara trygga vuxna förebilder för barnen, hjälpa dem att bli trygga individer 

i samhället samt ge dem möjlighet till språkträning. Integration samt nyanlända barn och 

ungdomar är alltså områden som ligger oss båda varmt om hjärtat. Vi har även tidigare varit i 

kontakt med olika lärare till FBK sedan tidigare då de har varit vår målgrupp för aktiviteterna 

med Röda korset. Sedan årsskiftet har vi dock fått omorganisera aktiviteterna då eleverna inte 

längre kan nås genom FBK på grund av den ökade omsättningen av elever som blev på grund 

av den ändrade skollagen. 

                  Vi såg både fördelar och nackdelar med lagändringen gällande tiden för 

elevernas undervisning i FBK och vi försökte att vara neutrala till lagändringen och inte låta 

våra åsikter färga studien. Vi försökte alltså sätta vår förförståelse inom parantes och vara 

transparenta för att öka trovärdigheten för vår studie. 

5.6 Validitet 

Validitet innebär att man vid genomförandet av en studie genom de valda metoderna 

undersöker det som varit avsett att undersökas samt att metoderna har genererat material som 

kan besvara frågeställningarna (Thornberg & Fejes, 2012). Vid intervjuer kan man försöka 

säkra validiteten bland annat genom att information som kommer fram kan kontrolleras under 

intervjuns gång genom att man stämmer av med informanterna vid oklarheter samt att man 

under intervjun kan “styra” samtalet så att relevant information kommer fram (Denscombe, 

2010). Att en intervju utvecklas under samtalets gång är även något som Krag Jacobsen 
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(2011) beskriver som en bra intervju och som något som ökar trovärdigheten för det 

insamlade materialet från intervjuerna. 

                  Något som ytterligare ökade validiteten för vår studie är att vi försökte vara 

transparenta och inte låta vår förförståelse färga studien (Svensson & Ahrne, 2013). Genom 

att vi redogjort för vår förförståelse under en separat rubrik ovan önskar vi alltså bland annat 

att öka trovärdigheten för vår studie. Kvalitativa metoder och analyser kritiseras ofta för att 

vara för subjektiv och för att ha en bristande transparens då forskaren själv bestämmer var 

fokus ska ligga (Watt Boolsen, 2009). Genom att tydligt dokumentera hur vi har gått till väga 

under studiens gång och motivera de olika val vi har gjorde under forskningsprocessen ville vi 

öka transparensen och därav validiteten.   

5.7 Generaliserbarhet 

En studies generaliserbarhet innebär bland annat dess möjlighet att överföra resultatet på 

andra situationer eller sociala miljöer som liknar det man själv har studerat, detta är alltså 

något som höjer studiens trovärdighet. Genom att man till exempel studerar flera fall av 

samma sociala problem och där kommit fram till liknande slutsatser kan man argumentera för 

en högre generaliserbarhet (Svensson & Ahrne, 2013). Man kan även se det som att 

generaliserbarheten ökar studien allmängiltighet (Lindgren, 2008). Kvalitativa metoder 

kritiseras dock för att ha en bristande generaliserbarhet då man aldrig med säkerhet kan hävda 

att ens resultat skulle bli det samma om man gjorde en liknande studie igen vid en annan plats 

eller tidpunkt (Lindgren, 2008, Svensson & Ahrne, 2013). 

                  Vi valde då att fokusera på en analytisk generalisering för att öka 

generaliserbarheten för vår studie. Med denna generaliseringsberhetstypen menas då att vi har 

analyserat vårt material med hjälp av olika befintliga teorier och begrepp. Generaliseringen 

sker då “... i förhållande till teoretiska ramverk och mer allmängiltiga begrepp som är 

applicerbara på många olika specifika sociala situationer...” (Lindgren, s.131, 2008). 

5.8 Etiska aspekter 

För att säkra att man under en studies gång värnar om informanternas integritet och visar 

respekt för deras mänskliga rättigheter kan man bland annat välja att följa dessa tre principer; 

informerat samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet. Med informerat samtycke menas 

att man i förväg informerar informanterna om vad studien innebär och att de utifrån det får 

välja att samtycka till att medverka. Konfidentialitet uppnår vi genom att informanterna hålls 
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anonyma genom hela studien. Vidare innebär nyttjandekravet att informationen som kommer 

fram under intervjuerna inte kommer att användas i något annat ändamål (Svensson & Ahrne 

2013). Vi valde dock att inte informera våra informanter i detalj inför intervjuerna om vad vår 

studie skulle handla om för att undvika att de i förväg skulle ha förutbestämda svar på det som 

vi ville ta reda på. Vidare menar även Thornberg & Fejes (2012) att ett etiskt värde i studien 

skapas genom att forskarna efterlever god forskningsetik genom “... informerat samtycke, 

konfidentialitet och att resultatet inte felutnyttjas.” (Thornberg & Fejes, s.227, 2008). För att 

säkra att både informanterna förblir anonyma samt att materialet inte felutnyttjas raderade vi 

de inspelade intervjuerna efter att de hade transkriberats och sedan strimlade 

transkriberingarna efter att studien är slutfördes. 

Denscombe (2010) betonar vikten av att som forskare genomföra sin undersökning på 

ett etiskt försvarbart sätt genom att följa några forskningsetiska regler. En grundprincip att 

utgå från är att ingen av informanterna skulle lida någon skada genom sin medverkan i 

studien, de ska alltså inte må sämre eller ha det sämre på något sätt efter deltagandet i studien. 

Man ska även som forskare vara ärlig och utföra sin studie på ett öppet och respektfullt sätt 

genom att “... undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar.” (Denscombe, 

s.196, 2010). Vi hade ett öppet förhållningssätt till våra informanter och visade dem respekt 

bland annat genom att inte förvränga något de sa i vår presentation av vårt empiriska material. 

För att garantera informanternas anonymitet valde vi att inte att presentera våra 

intervjupersoner då det inte skulle vara möjligt att göra utan att röja deras identitet. Vi har 

istället valt att döpa våra informanter till Lärare 1, Lärare 2 och så vidare samt till STN-

ansvarig 1 och 2 när vi presenterar vårt material under resultatkapitlet. Detta eftersom att det 

endast finns ett fåtal lärare till FBK och STN-ansvariga i varje kommun som hade FBK innan 

och efter lagändringen. Vi ansåg inte heller att det skulle tillföra något för arbetet att 

presentera dem och anser därför inte heller att det skulle ha någon betydelse för 

presentationen av vårt resultat. För att garantera informanternas anonymitet valde vi även att 

inte nämna vilken kommun det är som vi har valt att utföra vår studie i. 

5.9 Analys av materialet 

För att analysera vårt insamlade material kodade vi det genom att hitta olika teman och 

kategorier (Alvesson & Sköldberg, 2010) genom att vi under tiden som vi läste det 

transkriberade intervjumaterialet antecknade det som betonades och sedan kopplade detta till 

teman som uppstod ur dessa. Vi valde att anteckna både återkommande saker som betonades 
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men även sådant som inte var vanligt eller bröt mot mönster. Det var vid kodandet av vårt 

material viktigt för oss att närma oss det med respekt genom att vi disciplinerades av det och 

lät inte vår förförståelse färga den (Rennstam & Wästerfors, 2013). 

                  Som ovan nämnt eftersträvade vi en analytisk generaliserbarhet (Lindgren, 

2008) genom att vi analyserade vårt insamlade material i förhållande till befintliga 

sociologiska teorier och begrepp eftersom att dessa då fungerade som mönster och/eller 

mallar utifrån vilka vi relaterade vårt material till. De teman eller kategorier som vi hittade i 

materialet relaterade vi alltså till olika sociologiska teorier och begrepp. 

                  För att återkoppla till hermeneutiken som metodansats har vi utifrån materialet 

gjort tolkningar som är djupare än det som faktiskt sades genom att sätta det i en kontext alltså 

i förhållande till de andra informanternas svar (Fejes & Thornberg, 2012). Även Denscombe 

(2010) betonar vikten av att inte låta obefogade fördomar färga analysen då det hindrar en god 

sådan. Det blev dock samtidigt viktigt för oss att inte göra några slutsatser som vi inte har 

belägg för i vårt material (Denscombe, 2010). 

 

6.   Resultat 

Här kommer vi att utifrån olika teman presentera vårt insamlade material från våra intervjuer. 

Vi kommer här att redogöra för hur våra informanters arbete med nyanlända elever i 

grundskolan fungerar utifrån vad de fokuserar på att lära eleverna när de är i FBK, vad de 

anser att en god integration är samt hur de reflekterar kring sitt arbete med att främja en god 

sådan. Med vår existentiella hermeneutiska metodansats har vi tolkat våra informanters 

upplevelser utifrån det som de har svarat under våra semistrukturerade intervjuer. 

6.1 Språket 

Samtliga av våra informanter nämnde under sina intervjuer på olika sätt att svenskinlärningen 

är en del av deras arbete med de nyanlända eleverna i FBK. Informanterna talade dock om 

språket på olika sätt och ansåg att olika delar av svenskinlärningen var viktigast samt hade 

olika fokus. Två av informanterna betonade specifikt språket som det absolut viktigast att lära 

eleverna i FBK och att de så kallade andra delarna som regler, normer och värderingar kom i 

samband med språket. Språket sågs då som en avgörande grund att få med sig från FBK för 

att det sedan ska vara möjligt för eleverna att bygga på med bland annat ämneskunskaper, 
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sociala koder och regler. En av våra informanter beskrev vikten av att ha en språklig grund 

såhär: 

Satsar du eleverna på språklig grund långsiktigt så får dom kanske inte högstadiebetyg men 

dom utvecklar sitt språk väldigt mycket, satsar järnet och så på gymnasiet så kanske de har 

större chans att få betyg och sen når du framgång. 

Lärare 4 

Hen menade alltså på att den språkliga grunden var viktig för att ge eleven så bra 

förutsättningar som möjligt för att långsiktigt kunna klara av en fortsatt skolgång. 

                  Flera av våra informanter såg även de andra ämnena utöver språket, bland annat 

matematik, No-ämnen, So-ämnen och annan allmänbildning som verktyg för att ytterligare 

lära eleverna svenska. De andra ämnena använde lärarna sig alltså då av för språkets skull 

både för att utveckla deras vardagsspråk och ämnesspråk. En av informanterna upplevde att 

hen och hens kollegor på den skolan som de arbetade på endast använde sig av de andra 

ämnenas kursplaner som arbetsmaterial att lära eleverna svenska utifrån. 

                  Något som flera informanter ansåg hindrade elevernas språkutveckling var det 

faktum att de som går i FBK numera framförallt kommer från två olika språkgrupper och att 

det då har bildats två stora grupper på skolorna där de som talar samma språk endast umgås 

med varandra. Detta upplevde flera av informanterna ledde till att de inte längre behövde 

använda sig av den svenska de lärt sig utanför klassrummet och att detta då minskar elevernas 

motivation till att lära sig svenska. Detta menade informanterna även ledde till att de 

nyanlända inte interagerade med elever från de ordinarie klasserna på skolan då de kände en 

större trygghet med de andra eleverna som talar samma språk. En av informanterna beskrev 

detta såhär: 

... just nu så har vi alltså bara två stora språkgrupper, det är arabiska och det är dari … Och 

det gör ju naturligtvis att dom har är inte alls samma motivation att prata svenska på raster 

och sinsemellan och sådant utan dom har ett väldigt stort utbyte utav varandra vilket 

naturligtvis är på sätt och vis trevligt för dom men jag tror att själva arbetet blivit lite mer 

ineffektivt... 

STN-ansvarig 1 

Vidare fanns det dock delade meningar bland informanterna om vad de skulle fokusera mest 

på att lära eleverna ämnesspråk eller vardagsspråk och vilket av det som är viktigast för 

eleverna att lära sig för att fortsättningsvis lära sig språket och andra ämneskunskaper. Vissa 

av informanterna ansåg att fokus skulle ligga på att lära eleverna ämnesord och begrepp då 

detta skulle ge dem bättre möjligheter till fortsatt ämnesinlärning, de menade då även att det 
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vardagliga språket är lättare att lära sig samt att de nyanlända eleverna kommer att lära sig 

detta efterhand ändå. Andra informanter betonade dock vikten av att lära eleverna ett 

vardagsspråk så att de kunde interagera med sina klasskamrater när de blivit klassplacerade 

för att undvika att de hamnade i ett utanförskap. Sammantaget fanns det alltså delade 

meningar om det skulle vara det vardagliga eller ämnesspråket som skulle underlätta den 

nyanländas integration på bästa sätt. 

6.2 Otillräcklig tid 

Samtliga av våra informanter upplevde att det fanns ett behov av att eleverna skulle vistas i en 

FBK innan de började i en ordinarie undervisningsklass. En av informanterna beskrev detta 

bland annat som att de nyanlända eleverna behöver en “inkörningsperiod” då det är mycket 

som de som nyanlända behöver ordna upp innan de kan placeras i ordinarie klass. Flera av 

informanterna upplevde även att eleverna behöver tid i början att sakta smälta alla nya intryck 

i det nya landet samt att de har mycket traumatiska upplevelser som de behöver hantera som 

kräver tid. De menar alltså att FBK är en plats där de kan få mer individanpassat stöd och 

därför kan få det där. Samtliga av informanterna uppgav även att den nya tidsgränsen på två 

månader för den nyanlända att bli klassplacerad är för kort tid samt att detta påverkade eleven 

negativt. Dels uppgav några av informanterna att det uppstod svårigheter när eleven inte 

längre kan lika mycket när de kommer ut i ordinarie klass som de kunde tidigare efter att ha 

undervisats i FBK under längre tid. Detta ansåg de även försvårades då mentorerna i ordinarie 

undervisningsklass inte visste hur de skulle hantera dem nu när de inte är lika förberedda som 

tidigare. 

                  Flera av informanterna uppgav att tiden för hur länge de nyanlända eleverna får 

vistas i FBK är för kort och att de helt enkelt inte hinner med att lära eleverna det som de 

behöver innan de klass placeras för att de skulle kunna klara sig i en ordinarie klass. Två av 

informanterna svarade bland annat såhär på frågan om hur de upplevde att den kortare tiden 

påverkade elevernas integration: 

Negativt! Ja negativt tycker jag, inte bra det skulle behövas minst sex månader tycker jag 

Lärare 1 

… Det måste finnas tid för det, för först måste man kunna språket, det går inte samtidigt men 

grunderna måste vara där först och det är inte lätt om dom bara är här två månader här 

innan dom börjar där…                                                                                                             

                                                                                                      Lärare 5 
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En informant beskrev det till och med som att ingen elev skulle kunna klara av att 

klassplaceras i en ordinarie undervisningsklass på ett fungerande sett efter endast två månader 

av undervisning i FBK. 

Två av våra informanter upplevde det även som svårare för dem att lämna över 

eleverna till en ordinarie klass sedan tiden ändrades då de inte kände att de med gott samvete 

har hunnit göra sitt bästa för att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt för att kunna 

klara skolan fortsättningsvis. Flera ansåg även att det skulle vara bättre att ha dem för länge i 

FBK än för kort tid då det enligt dem skulle få värre konsekvenser att ha dem för kort än för 

låg tid för eleven framöver. 

                  En informant beskrev hur man innan årsskiftet klassplacerade elever när man 

kände att eleverna var redo för det men att man nu tvingas göra det oavsett om informanterna 

upplever att eleverna är redo för det eller ej. En annan informant uppgav dock att de på hens 

skola aldrig upplevde att de behövde tvinga en elev till något som den inte var redo för. En 

informant uppgav även detta på frågan om hur hens arbete med eleverna skulle se ut rent 

optimalt: 

Då skulle man behålla dom så länge för hur just den eleven skulle behöva det, det är 

naturligtvis stor skillnad på eleverna 

STN-ansvarig 1 

Det blev alltså tydligt att den ändrade tiden för hur länge en nyanländ elev får undervisas i 

FBK inte gav ett önskat utrymme för individanpassat stöd. Informanterna ansåg att detta 

kunde ges på ett annat sätt när tiden för länge de undervisades i FBK kunde vara längre och 

därav kunde vara mer individanpassad. Av detta material kunde vi dock endast utläsa våra 

informanters perspektiv på elevernas situation och det blir utifrån detta svårt för oss att vidare 

reflektera kring hur den kortare undervisningstiden i FBK påverkade eleverna. 

6.3 Sociala koder och beteende 

Med undantag från en STN-ansvarig har vi från samtliga av våra informanter fått höra att de i 

arbetet med eleverna inte bara undervisar i det svenska språket eller i olika ämnen utan att det 

också finns ett stort fokus på det sociala. Med detta menade informanterna att de i FBK lär 

eleverna hur man betedde sig i Sverige, hur saker fungerar i Sverige, normer, värderingar och 

sociala koder. En informant beskrev det som att de ska lära de nyanlända eleverna på följande 

sett: 
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…det svenska sättet att vara det svenska sättet att tala det svenska sättet att skriva ja den 

svenska kulturen 

STN-ansvarig 1 

Det största fokus har dock varit på att lära eleverna hur man beter sig mot varandra och hur 

man umgås i Sverige. Tre av våra informanter beskrev även det sociala som viktigare än 

språket i arbetet med att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att vidare kunna 

klara sig och bli integrerade när de blir klassplacerad. De ansåg även att det var nödvändigt att 

lära eleverna detta först för att det ska vara möjligt att bedriva någon undervisning. En 

informant beskrev det bland annat såhär: 

Vi måste jobba med det sociala innan någon inlärning ska ske … jättemycket sånt innan man 

ens kan börja lära dom ord och begrepp 

Lärare 1 

En annan informant beskrev vikten av att, i arbetet med de nyanlända eleverna, lära dem det 

sociala såhär: 

Du kommer aldrig att lära dig språket och normerna om du inte vet hur du ska bete dig 

Lärare 2 

Från flera av informanterna blev det även tydligt att lärarrollen skiljer sig mycket 

mellan mentorerna i ordinarie klasser och lärare i FBK på det sättet att det är mer med det 

social än undervisningsmässigt i FBK samt att lärarna måste vägleda eleverna i vad som är 

rätt och fel i Sverige. En informant uppgav bland annat att hen ibland kände sig mer som en 

polis än som en lärare då arbetet ofta tenderade att handla mer om att lära barnen om regler 

och om hur man beter sig mot varandra än att lära dem språket. Detta menar hen vidare kan 

bli problematiskt då de nyanlända eleverna i FBK inte får en rättvis bild av hur en lärare eller 

mentor i Sverige är och vilken egentlig roll som de har på skolan. 

6.4 Trygghet 

Våra informanter uppgav vidare att en viktig del av arbetet med eleverna i FBK är att ge dem 

en trygghet, få dem att känna sig trygga i sig själva samt att bygga upp deras självförtroende. 

Två av våra informanter lyfte även fram deras arbete med att ge eleverna en trygghet som det 

viktigaste för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt när de klassplacerats. En 

informant beskrev att det är viktigt för eleverna att de känner en trygghet i sin klass och i 

läraren innan de går ut i ordinarie klass och informanten ansåg att denna trygghet inte kan 

skapas på två månader. Flera av informanterna förklarade vidare att den kortare tiden som de 
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undervisas i FBK leder till att deras språkkunskaper är sämre när de placeras i ordinarie klass 

vilket är något som ytterligare ökar deras känsla av otrygghet och hindrar deras integration. 

Otryggheten menar de skapas ur deras brist på möjlighet att kommunicera med och förstå sin 

nya klass då deras språkkunskaper är bristfällig. 

                  Tre av informanterna menar dock på att den trygghet som eleverna fick i FBK är 

falsk och att denna snarare verkar till eleverna nackdel då den i sig ökar känslan av otrygghet 

inför att klass placeras och att det egentligen är en trygghet till den ordinarie klassen som 

eleven bör utveckla. En informant menade på att en rädsla för att bli klassplacerad uppstod då 

eleven kände att de i FBK får individanpassat stöd, att läraren känner dem samt att lärarna har 

tid för dem där. När de klassplacerats hamnar de i en större klass med mindre stöd och där 

läraren inte har tid att se till hens individuella behov. Den falska tryggheten beskrivs av en 

informant såhär: 

... vi har haft elever som efter klassplacering att dom sprang ner och grät så att dom tyckte att 

det är trygghet för dom här … och jag kallar den för falsk trygghet eftersom att tryggheten 

den ska skapas när vi är i samhället. 

Lärare 6 

En annan informant beskriver att liknande har hänt även på den skolan: 

... vi har haft elever som gråter när de ska till ordinarie klass för det är skrämmande särskilt 

när de fattar att nu är det dags på riktigt… för dom måste ju släppa tryggheten 

STN-ansvarig 2 

Två informanter betonar även vikten av att de i deras arbete med eleverna i FBK måste få dem 

att känna sig trygga även så att de förstår att det inte är något farligt att klass placeras och det 

är något bra för dem. Arbetet med eleverna i FBK ska även få dem att förstå och känna att den 

egentliga tryggheten ska finnas i den ordinarie klassen som hen klassplaceras i. Att samtliga 

av våra informanter med undantag för en lyfter fram trygghet som en del av deras arbete blir 

ytterligare intressant då det inte är något som vi har frågat om utan något som de själva har 

valt att lyfta fram som en essentiell del av deras arbete. Kopplat till elevernas trygghet som en 

viktig grund för dem att ha betonar även flera av våra informanter vikten av att de har ett stort 

självförtroende för att kunna klara sig vidare efter att de har klassplacerats 

6.5 Ömsesidig integration 

Flera av våra informanter uppgav att det är viktigt att den ordinarie klassen välkomnar den 

nyanlända eleven när den klassplacerats samt att den nyanlända känner sig välkommen. Detta 



31 

 

menar de på är viktigt för att eleven ska integreras, känna sig trygg i den nya klassen samt 

viktigt för hens självförtroende så att hen vågar uttrycka sig och utvecklas i den nya klassen. 

En av informanterna beskriver det såhär: 

... när en elev känner sig välkommen så vågar man uttrycka sig även om det är svårt .... det är 

viktigt att dom i en vanlig svensk klass säger välkommen till en ny elev 

Lärare 5 

Fem av informanterna betonade även betydelsen av att integration är något som måste ske 

ömsesidigt och att det är viktigt att både eleverna och mentorerna välkomnar dem samt att 

mentorerna ser dem som sin egen elev. Informanterna beskrev det bland annat såhär: 

… en god integration tycker jag har med alla att göra alltså i skolan det handlar inte bara om 

den nyanlända det är ju att vi ska integrera varandra... 

STN-ansvarig 2 

Integration är ju dels ömsesidig så det handlar ju också om att majoritetskulturen då 

accepterar den som kommer från en annan kultur och inlemmar dom i verksamheten 

STN-ansvarig 1 

En informant menade på att den nya klassen och mentorn måste acceptera och respektera den 

nyanländas bakgrund samt att det måste ske initiativ till integrering från båda håll för att det 

ska ske på ett bra sett. En informant betonar vikten av ett samarbete mellan lärarna i FBK och 

mentorerna i den ordinarie klassen för att i samarbete med varandra främja elevens 

integration. 

                  Vidare menade tre av våra informanter på att en god integration är när en person 

oavsett kön, bakgrund eller dylikt kan känna sig tillhöra det svenska samhället och samtidigt 

vara bekväm eller känna sig tillhöra en annan kultur. De menade alltså på att det ska finnas en 

ömsesidighet mellan de båda kulturerna och en balans mellan dem. Detta menade de vidare på 

inte behöver betyda att de båda kulturerna är integrerade med varandra utan att de kan existera 

parallellt med varandra. En av informanterna beskrev detta förhållande mellan kulturerna 

såhär: 

... att den nyanlända också behöver att ser att dom har kommit till ett helt ny kultur men kan 

behålla sin kultur men samtidigt försöka samsas på något sätt… 

Lärare 6 
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6.6 Utanförskap 

Från flera av våra informanter fick vi höra att deras arbete med de nyanlända eleverna i FBK 

var väldigt viktigt för att eleverna inte ska hamna utanför, känna sig ensamma eller bli utstötta 

när de klassplacerats. Vidare menade flera av informanterna även att den nu kortare tiden som 

eleverna vistas i FBK är något som hindrar dem från att ge dem så bra förutsättningar som 

möjligt för att förhindra att detta sker. Tre av informanterna betonade mer specifikt att den 

kortare tiden ledde till att elevernas språkkunskaper är sämre när de klass placeras vilket ledde 

till att eleven kan komma att känna sig ensam samt utstött när hen kommer ut i en ordinarie 

undervisningsklass. En av informanterna beskrev en konsekvens av den förkortade tiden 

såhär: 

Kan man inte bygga upp en identitet och en personlighet då kan man inte försöka integrera 

dem i samhället heller för de kommer att känna sig utstötta hela tiden. Och då bygger du på 

utanförskapet med hjälp av språkliga brister … Det är så exkluderande som det kan bli 

Lärare 4 

Vidare menade flera av informanterna även att deras roll som vägvisare i hur de nyanlända 

eleverna ska bete sig blev begränsad av tiden då de inte hade tid att förbereda eleverna. En av 

informanterna ansåg även att det ledde till ett utanförskap, hen beskrev det såhär: 

…om du inte vet hur du ska bete dig för då kommer du ju att bli utstött i samhället … det är 

de som inte är en god integration därför att vi, det är ju inte så här, vi har inte gjort det bästa 

möjliga liksom. 

Lärare 2 

Sammantaget menade informanterna på att de upplevde att den förkortade tiden 

som eleverna undervisas i FBK på olika sätt ledde till ett ökat utanförskap för eleverna när de 

har klassplacerats. 

6.7 Motstånd 

Ett annat intressant ämne som har varit återkommande i våra intervjuer trots att det inte har 

varit något som vi har frågat om är upplevelser av ett motstånd från mentorerna i de ordinarie 

undervisningsklasserna. Informanterna har då bland annat menat på att mentorerna inte har 

betett sig likadant mot de nyanlända som de gjort mot skolans resterande elever när en 

nyanländ elev till exempel har skolkat från lektioner eller hamnat i konflikt med en annan 

elev. En av informanterna upplevde bland annat att det fanns en attityd bland mentorerna för 

de ordinarie klasserna där de “sopar skräpet under mattan” hellre än att försöka hjälpa de 
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nyanlända eleverna efter att de har klassplacerats. Flera av informanterna menade även på att 

det uppstod ett utanförskap när en nyanländ elev hade klassplacerats som dels berodde på att 

mentorn behandlade dem annorlunda. Två informanter uppgav att detta ledde till konflikter 

mellan lärarna i FBK och mentorerna i de ordinarie klasserna. Att mentorerna i de ordinarie 

klasserna behandlade de nyanlända eleverna annorlunda beskrevs bland annat såhär av en 

informant: 

... dom eleverna som klassplacerats skolkar för det mesta … mentorerna vill inte ens försöka 

gå ner eller ringa föräldrarna och fråga efter varför eleven inte dök upp, de bryr sig inte 

Lärare 1 

En annan informant beskrev det motstånd som hen upplever från mentorerna till de ordinarie 

klasserna då hen upplever att de inte behandlade eleverna likadant när det uppstod problem 

kring dem: 

… och sen kommer mentorerna eller nån annan lärare tre fyra veckor senare och säger “du 

elever där har inte varit på mina lektioner nu på en månad” asså då är det ju ett problem då 

har man inte tagit tag i problemet i det som vilken elev som helst … asså att man gör en 

annan rutin med de här eleverna än vad man gör med alla andra 

STN-ansvarig 2 

Vi fick även höra från våra informanter att mentorer till de ordinarie klasserna inte såg de 

klassplacerade nyanlända eleverna som sina utan att det fanns attityder av att de fortfarande 

tillhörde FBK och att det därför borde vara lärarna i FBK som ansvarar för om det skulle 

uppstå något problem med eleverna. 

En av våra informanter uppgav även att hen upplevde att elevernas mående 

påverkades mycket efter att de klassplacerats samt att detta berodde på att de inte kände sig 

välkomna. Hen beskrev det såhär: 

... när eleverna klassplaceras så blir dom från att vara jätteglada till jättedeprimerade elever 

asså inte alla men dom flesta. Det är på grund av att de inte känner sig välkomna i klasserna, 

varken av eleverna eller mentorerna. 

Lärare 1 

En av informanterna uppgav dock att hen upplevde att det har blivit ett minskat motstånd från 

mentorerna i de ordinarie klasserna sedan årsskiftet i och med att det har tillkommit 

kartläggningar av elevernas tidigare kunskaper. Denna menar hen alltså på har gjort att det 

blivit tydligare för mentorerna att få en bild av elevernas tidigare kunskaper och individuella 

behov och att detta har skapat en bättre relation mellan lärarna i FBK och mentorerna i de 

ordinarie klasserna. 
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6.8 Organisationens roll 

Samtliga av våra informanter, med undantag för en som var ensam ansvarig för FBK på den 

skola som hen arbetade på, pratade oftast i termer av att ”här gör vi”, ”här säger vi” och ”här 

tycker vi”. Detta gällde även för informanter som hade ”egna” grupper som de var ansvariga 

för och arbetade själva med en viss klass. Med detta kunde man utläsa en tanke om att de 

olika informanterna och STN-ansvariga på skolorna talade om sitt arbete som att de till 

exempel gör, säger och tycker likadant då de arbetar på samma skola med liknande 

arbetsuppgifter. Detta blev även tydligt när en informant på en av skolorna innan intervjun 

frågade om varför vi skulle intervjua ytterligare en lärare på samma skola. Hen menade då att 

de skulle ge likadana svar på de olika frågorna och att vi då inte skulle behöva intervjua båda. 

Från några av informanterna fanns det också en tvetydighet om vad de tycker om den 

ändrade tidsgränsen då dem initialt menat på att det skulle finnas många fördelar men denna. 

Men när de vidareutvecklade sina svar beskrev de nackdelar med den samt talade för att den 

påverkade eleverna negativt. Flera av informanterna verkade alltså under intervjuns gång 

ändra inställning till den förkortade tiden. En annan informant beskrev även att arbetet var 

väldigt styrt såhär: 

… tycker man inte om spelreglerna då är det ju bäst om man om man gör något annat kan 

man säga eller förstår ni vad jag menar? För du har ingen möjlighet att påverka på det viset, 

man är väldigt styrd… Idag är det väldigt viktigt att tillfredsställa dom som sitter ovanför dig 

så att alla har ryggen fri eller hur man ska säga det som sker här det får inte hända något här 

eller att man skulle göra något som på något sätt skulle kasta nån skugga på skolchefer eller 

förvaltning. Man får vara väldigt ungefär som dom som jobbar inom vården att det är bäst att 

inte säga för mycket här för det får inte verka som att något fungerar dåligt här. 

Lärare 3 

Vidare beskrev två av informanterna att man litar på att det som är bäst för eleverna är att 

följa skolverkets regler helt enkelt. En beskrev det som att man “får väl tro på det som dom 

säger är bäst där uppe i Stockholm” och att det inte är någon idé att tycka något annat. 

Man kan utifrån detta alltså se att skolan, den organisation som informanterna tillhör, kan ha 

påverkat deras svar. Det blir också tydligt hur informanterna ser sitt arbete som att de jobbar 

kollektivt i samarbete med varandra och därför svarar utifrån deras arbete som grupp. 

                  Två av informanterna skiljer sig dock från resten då de riktade skarp kritik mot 

skolverket och dess styrning då de ansåg att den inte är verklighetsförankrad. Informanterna 

menade då bland annat på att den ändrade tidsgränsen inte tar hänsyn tillräckligt till elevernas 
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individuella behov. En av informanterna menade bland annat på att lagändringarna endast 

tjänade till att på ett kortsiktigt sett ge resultat på papper men att det skulle få negativa 

konsekvenser för eleverna längre fram i sin skolgång. En annan informant beskrev det som att 

skolverket “inte har tänkt”. 

                  Från flera av våra informanter har vi fått höra att de på sin arbetsplats arbetade 

bra utifrån de förutsättningarna och den styrningen de hade. De menade alltså på att de gör det 

bästa av situationen och vi tolkade även av flera av informanterna att det finns en attityd om 

att lärarna och STN-ansvariga som jobbar på golvet så att säga visste bättre än skolverket och 

styrande lagar om vad som är bäst för eleverna. En av informanterna beskrev sitt 

förhållningssätt till styrande myndigheter såhär: 

... det är många som inte ser den vita verkligheten utifrån elevens perspektiv utan man ser 

myndighetsperspektiv men jag kör alltid elevperspektiv. Myndigheterna kan säga vad som 

helst det går in och ut ändå. 

Lärare 4 

Det blev även tydligt från flera av våra informanter hur de i sitt arbete gick utanför de ramar 

och regler som finns från bland annat Skolverket och istället menade på att de då kunde ge 

bättre och mer individanpassat stöd. 

 

7.   Sociologisk analys 

I detta kapitel har vi analyserat vårt empiriska material som vi har samlat in från 

semistrukturerade intervjuer med våra informanter i förhållande till de teorier som vi har 

redogjort för under kapitlet “Teoretiskt referensram”. Vi har valt att analysera olika delar av 

vårt material i förhållande till våra valda teorier för sig för att skapa en tydlig röd tråd genom 

analysen av vårt material. 

Vi kommer även att återkoppla till vår huvudfrågeställningar och underfrågor som är följande: 

 Vad anser lärare och STN-ansvariga främjar nyanlända elevers integration? 

o Hur upplever lärare och STN-ansvariga som arbetar med nyanlända i 

förberedelseklass att en kortare tid i förberedelseklass påverkar elevernas 

integration? 

o Hur reflekterar lärare och STN-ansvariga kring nyanländas integration? 
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7.1 Skolans roll som organisation 

Med utgångspunkt i att våra informanter ser den skola som de arbetar på som den organisation 

de tillhör så är det bland annat utifrån skolans förväntningar som det finns risk för att deras 

svar har färgats av enligt Ahrne och Papakostas organisationsteori (Ahrne & Papakostas, 

2014). För att det ska vara möjligt för oss att tolka våra informanters svar behövde vi enligt 

deras teori veta vilka organisationer som de tillhörde och självklart är de alla antagligen 

medlemmar i fler organisationer än den skola som de arbetar på. Det blir dock tydligt i många 

av våra svar att informanterna svarade utifrån att de i sitt arbete är ett kollektiv där de kollegor 

emellan tycker likadant, detta kan alltså vara ett tecken på att deras svar styrs av krafter 

utanför dem själva som gör att deras personliga åsikter och värderingar blir åsidosatta och inte 

kommer fram. 

Den uttalade förväntan som vi fick höra från en av informanterna om att hens kollega 

skulle svara likadant på våra frågor och att det därför skulle vara meningslöst av oss att 

intervjua båda blir vidare ett väldigt tydligt tecken på att svaren inte främst kommer från 

informanterna själv. Det visar snarare på att informanterna likt en organisatorisk-kentaur både 

styrs av sina egna åsikter och värderingar men även av den formella tillhörighet som de har i 

sin organisation samt att krafterna från organisationen förminskar det personliga (Ahrne & 

Papakostas, 2014). Att en av informanterna berättade att hen kände sig styrd ovanifrån samt 

beskrev en känsla av att man inte vill säga något ont om sitt arbete eller sin organisation för 

att det inte ska finnas en risk att man smutskastar chefer eller dylikt visar även på att 

informanternas formella tillhörighet i en organisation kan förvränga deras mänskliga 

egenskaper. Detta genom att i detta fall förstora egenskaper av lojalitet som finns gentemot 

organisationen. Detta menar vi på blir ett bra exempel på det som Ahrne och Papakostas 

(2014) kallar för organisatorisk-kentaur. Det blir alltså på flera olika sätt tydligt hur 

informanterna svarar utifrån sin yrkesroll och att sättet som de reflekterar kring integration 

också präglas av denna. Om vi hade ställt liknande frågor till en annan yrkesgrupp som även 

dem arbetar kring integration av nyanlända skulle vi antagligen ha fått andra svar till exempel 

om vi hade intervjuat personer som arbetar på Skolverket, rektorer eller politiker. Att flera av 

informanterna vidare kritiserade skolverket ser vi dock inte som att de går emot sin egen 

organisation utan som att de kritiserade den styrning som finns av den organisationen (skolan) 

som de själva tillhör.  

      Att informanterna uppgav att skolan som de arbetade på gick utanför 

Skolverkets regler för att kunna ge ett bättre stöd till eleverna visar på en stark tilltro till den 
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egna organisationen. Vidare motiverade de detta med att det var bäst för dem i arbetet med att 

främja elevernas integration. De kände alltså att ett motstånd mot den övre styrningen 

behövdes för att kunna ge varje elev rätt stöd och hjälp till att bli integrerade på ett bra sätt för 

att fortsättningsvis kunna klara sig i skolan och i samhället i stort. Detta visar också exempel 

på hur svaren har påverkats av informanternas arbetssituation eftersom att svaren hade varit 

annorlunda om de hade förhållit sig till styrningen ovanifrån på ett annat sätt.  

Sammantaget blir det på flera olika sätt tydligt hur informanterna och deras 

uppfattning om vad en god integration innebär har påverkats av den kontext som de verkar 

inom och därför av den organisation som de tillhör och deras relation till den. Det motstånd 

som finns mot den övre styrningen som de även uttalar samt att de väljer att inte alltid följa 

den kan man dock se som en form av motmakt.  

7.2 Inklusion och exklusion  

I arbetet med de nyanlända eleverna i FBK blev det av våra informanter tydligt att det utöver 

svenskinlärning fanns ett stort fokus på att lära dem sociala koder, normer, värderingar och 

hur man beter sig i Sverige. Detta gjordes med motivationen att eleverna helt enkelt behövde 

lära sig detta för att kunna bli integrerade i en ordinarie klass samt för att fortsättningsvis 

kunna klara sig. Detta kan liknas vid Jönhills (2012) teori om inklusion och exklusion där 

man för att gå från att vara exkluderad till inkluderad i ett sammanhang måste passera eller 

korsa en gräns. Det som våra informanter syftar till att göra i sitt arbete blir då att ge eleverna 

rätt verktyg för att kunna bli inkluderade i skolan och vidare i andra sociala system. 

Människor får beroende på deras tillhörighet eller icke-tillhörighet i olika sammanhang olika 

mycket tillgång att nyttja olika funktioner i samhället (Jönhill, 2012). Därför blev det tydligt 

att våra informanter som arbetar med de nyanlända eleverna spelade en stor roll för huruvida 

de fortsättningsvis blir inkluderade i olika sociala sammanhang i samhället samt att detta är 

något som kommer att påverka eleverna framöver. Detta genom att våra informanter i sitt 

arbete genom att lära eleverna det svenska språket och sociala koder, normer osv även gav 

dem verktyg för att fortsättningsvis underlätta för dem att passera och korsa gränser för att bli 

inkluderade i andra sammanhang i samhället.  

                  I förhållande till vår frågeställning om vad som främjar en god integration blir 

det tydligt hur informanterna anser att de måste förmedla både grundläggande kunskaper i 

svenska till eleverna men även lära dem om svensk skoltradition, normer, värderingar, önskat 

och oönskat beteende. Vidare kopplat till begreppen inklusion och exklusion blir detta de 
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verktyg som informanterna anser att de i deras arbete med de nyanlända behöver förmedla till 

dem för att främja deras integration. 

                  Jönhill menar dock på att inkludering respektive exkludering är något som 

avgörs och styrs ovanför individen samt att det är något som inte tar hänsyn till om den 

enskilda individen faktiskt känner sig eller upplever sig inkluderad eller ej. Utifrån detta 

synsätt skulle den ändrade lagstiftningen gällande hur länge de nyanlända eleverna får 

undervisas i FBK leda till en betydligt snabbare inkludering. Detta då den rent formella 

tillhörigheten som de nyanlända eleverna får i en ordinarie undervisningsklass när de blir 

klassplacerade då skulle innebära att de blivit inkluderade och får en tillhörighet i den nya 

klassen (Jönhill, 2012). Eftersom att Jönhill vidare menar på att det i dagens moderna 

samhälle är förlegat att tala om integration samt att detta begrepp borde ersättas av termer av 

inklusion respektive exklusion blir den ändrade lagstiftningen till fördel för de nyanlända 

eleverna trots att den av våra informanter upplevs föra med sig negativa konsekvenser för 

eleverna (Jönhill, 2012). 

Våra informanter menar dock på att den förkortade tiden som de nyanlända eleverna 

får undervisas i FBK inte är tillräcklig samt att den leder till negativa konsekvenser för 

elevernas fortsatta integration. Att eleverna genom deras formella tillhörighet i en ordinarie 

undervisningsklass efter kortare tid skulle göra dem mer inkluderande än tidigare enligt 

Jönhills teori anser informanterna alltså får negativa konsekvenser för elevernas möjligheter 

att bli inkluderade och skulle därför motverka deras integration. Sammantaget leder den 

kortare tiden till att informanterna inte har tillräcklig möjlighet att ge eleverna de verktyg som 

de behöver för att bli inkluderade då de redan efter två månader ska bli klassplacerade. Det 

blir dock svårt för oss att vidare reflektera kring informanternas svar gällande denna fråga 

eftersom att det endast är informanternas perspektiv på och uppfattningar av hur det har 

påverkat eleverna och att detta då blir en slags andrahandsinformation som inte blir tillräckligt 

tillförlitlig. Detta trots att informanterna har gett liknande svar gällande den förkortade tiden 

oavsett på vilken skola de arbetar på. 

 

7.3 Etablerade och outsiders 

I relationen mellan lärare och elever fanns det ett uppenbart och enligt oss även nödvändigt 

maktförhållande då det är läraren som styr undervisningen och som ska vara den ledande i ett 

klassrum. Enligt Elias (2010) kännetecknas en etablerad grupp bland annat av deras starkare 
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sammanhållning samt att det är denna som ger dem möjlighet att hävda sin överlägsenhet över 

outsidersgruppen. Det blir vidare tydligt i vår studie hur våra informanter på skolorna i 

figurationen etablerade ← → outsiders representerar den etablerade gruppen medan de 

nyanlända eleverna representerar outsidersgruppen. Dels då lärarna i deras roll som etablerade 

i det svenska samhället har en sammanhållning och en tillhörighet i samhället som de 

nyanlända saknar. Detta leder till att eleverna inte har något annat val än att anamma sig 

rollen som outsider på grund av deras brist på gemenskap och sammanhållning. 

Maktförhållandet blir tydligt när informanterna talar om att de lär eleverna hur de ska 

bete sig samt om normer, värderingar, regler och så vidare då de lär eleverna vad de i sin 

grupp har tillskrivit är det rätta sättet att vara. Informanterna ser sig alltså likt den etablerade 

gruppen i Elias (2010) figuration som bärare av de rätta normerna, värderingarna etcetera som 

informanterna vidare såg som sin uppgift att lära outsidersgruppen att anpassa sig efter. Enligt 

Beckman (2011) skulle upprätthållningen av denna maktrelation vara motsatsen till vad han 

anser är en god integration. 

Flera av våra informanter betonade vikten av att integration är något som behöver ske 

ömsesidigt för att den ska fungera. De menade då bland annat på att majoritetsbefolkningen 

och de nyanlända ska integreras med varandra och att viljan till integration måste komma från 

båda håll. En av våra informanter beskrev det även som att majoritetsbefolkningen har ett 

större ansvar att hjälpa nyanlända genom att inlemma dem i samhället. Med betoning på en 

ömsesidig vilja att integreras med varandra blir det ytterligare tydligt hur Elias (2010) teori 

om förhållandet mellan etablerade och outsider får negativa konsekvenser för de nyanlända. 

Om den etablerade gruppen inte tillåter medlemmarna i outsidersgruppen att bli integrerade 

genom att inte inlemma dem i samhället kommer de alltså genom sin rena förmåga till att 

kunna göra det och hålla minoritetsgruppen underlägsen den egna. I förhållande till våra 

frågeställningar om vad som främjar en god integration och hur våra informanter reflekterar 

kring detta blir det tydligt att det bland informanterna fanns åsikter om att integration bör ske 

ömsesidigt för att vara en god sådan. De etablerades förmåga att hålla outsidersgruppen 

underordnad visar dock på en bristande vilja att integreras med varandra. 

En viktig del i det som Elias menade på gav den etablerade gruppen sin överordning 

över outsidersgruppens medlemmar var deras bättre förmåga till sammanhållning genom att 

de bland annat hade en längre historia av gemenskap mellan dem. Elevernas språkutveckling 

samt deras möjlighet till att bli inkluderade i det svenska samhället hindrades enligt våra 

informanter av att det numera framförallt immigrerar barn och ungdomar från två stora 

språkgrupper: arabiska och dari. Detta menar de på leder till att de inte på samma sätt som 
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tidigare tvingas att lära sig det svenska språket för att kommunicera utanför klassrummet. 

Med ett gemensamt språk blir det tydligt hur grupper lättare kan bildas då de genom språket 

får en bättre och starkare sammanhållning. Att de som talar samma språk även kommer från 

länder med liknande kulturer blir även något som stärker deras sammanhållning. 

Medlemmarna i Elias (2010) klassiska outsidersgrupp saknade dock denna sociala och 

kulturella sammanhållning. Kopplat till våra frågeställningar kan man tolka det som att en 

ökad sammanhållning i outsidersgruppen kan minska viljan hos dess medlemmar att 

integreras med de etablerade och att detta därav skulle motverka en god integration enligt våra 

informanter. Detta förtydligar vikten av att en god integration måste ske ömsesidigt. 

 

8.   Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt empiriska material i förhållande till vår tidigare 

forskning och bakgrund som vi har presenterat under respektive kapitel ovan. Vi återkopplar 

även dessa till våra frågeställningar.   

8.1 Nödvändig åtskiljning 

Både Melia (2004), Skolinspektionen (2014), Fridlund (2011) och Holland (2014) gör det på 

olika sätt tydligt att skolan spelar en viktig roll i att främja nyanlända barn och ungdomars 

integration. Från våra informanter blir det vidare tydligt att de upplever att deras arbete med 

eleverna i FBK är nödvändigt för att, som ovan nämnt, ge dem så bra verktyg eller 

förutsättningar som möjligt för att vidare bli integrerade i samhället. 

                  Som inledningsvis nämnt finns det mycket kritik från olika håll om att 

nyanlända elever hålls i FBK under för lång tid samt att detta skulle motverka deras 

integration (Fridlund 2011, Holland 2012, Melia 2004, Skolinspektionen 2009, 2014, 

Skowronski 2013). Även motivet bakom den ändrade Skollagen (2015:246) var att det skulle 

främja de nyanlända elevernas integration genom att förkorta tiden som de får undervisas i 

FBK. Från våra informanter fick vi däremot en bild av att en viss åtskiljning var nödvändig 

för att eleverna skulle kunna klara sig fortsättningsvis. En anledning till att det är bra för 

eleverna att vara i FBK är för att de där på ett annat sätt har möjlighet till att få 

individanpassat stöd och extra hjälp som de kanske inte fortsättningsvis har möjlighet till att 

få efter att ha klassplacerats. Flera av informanterna menade på att den nya tiden för hur länge 
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eleverna får undervisas i FBK är för kort för att kunna ge dem individuellt stöd som de kan 

behöva i början. Matikainen (2003) menar på att det är av stor vikt för att främja nyanländas 

integration att kunna ge individanpassat stöd och där kunna ta tillvara på deras styrkor och 

arbeta utifrån dem. Att informanterna upplever att en av konsekvenserna av den kortare tiden 

som eleverna undervisas i FBK är att de får sämre och mindre individanpassat stöd och hjälp 

och detta påverkar alltså deras möjligheter till integration negativt enligt Matikainen (2003). I 

förhållande till våra frågeställningar om vad som främjar en god integration finns det alltså en 

attityd hos våra informanter om att en viss åtskiljning är nödvändig. 

Likt informanterna i Fridlunds (2011) doktorsavhandling uppgav även våra 

informanter att åtskiljningen av nyanlända och skolans andra elever behövdes för de 

nyanländas eget bästa. Vi fick dock inte som Fridlund höra av våra informanter att detta 

skedde trots en vetskap om att det skulle hindra deras integration. Att våra informanter inte 

uppgav att de var för en åtskiljning trots att det skulle kunna motverka deras integration kan 

bero på den styrning de får från den organisation som de tillhör, likt det som Ahrne och 

Papakostas (2014) kallar för den organisatoriska kentauren. Den kortare tiden som införts för 

hur länge nyanlända får undervisas i FBK leder dock till en minskad segregation mellan 

nyanlända elever och skolans resterande elever. Vilket Fridlund för tiden då hon skrev sin 

doktorsavhandling menade på skulle vara något positivt då detta skulle främja de nyanländas 

integration (Fridlund, 2011). Även Rangvid Schindler (2007)  och Holland (2012) menade på 

att en minskad skolsegregation skulle leda till en bättre integration genom att skapa möten 

mellan immigranter och majoritetssamhället.  

8.2 Arbetet med nyanlända 

Trots att vi inte har observerat något mönster av att informanterna försöker att frikoppla 

eleverna från sin kulturella bakgrund så fanns det ett tydligt mönster av att de likt lärarna i 

Runfors (2003) studie försökte att forma dem till att passa in i den svenska kulturen. Att 

forma eleverna såg lärarna vidare som nödvändigt för att sedan kunna infoga dem in i en 

ordinarie klass där de sedan skulle passa in och fungera. Vi uppfattade alltså att det bland de 

som arbetar med de nyanlända i FBK fanns ett mönster som kunde liknas vid Runfors begrepp 

formning och infogning genom att informanterna försökte forma dem till att passa in i den 

svenska kulturen. Enligt Scuzzarello (2008) kan bristen på ett mångkulturalistiskt arbetssätt 

däremot vara något positivt då det annars kan leda till bevarandet av destruktiva skillnader 

som upprätthåller distinktioner om ett “vi” och “dom”. Genom att inte fokusera på och bevara 
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kulturella olikheter utan istället fokusera på att forma eleverna till den svenska kulturen skulle 

man enligt det synsättet främja elevernas integration vilket vi även uppfattar vara intentionen 

från informanterna. Att skapa jämlikhet genom att utjämna ojämlikheter genom Runfors 

figuration frikoppling → formning → infogning skulle alltså enligt Scuzzarello leda till en 

minskad bild av nyanlända som ett hot och därav främja deras integration. 

                Melia (2004) lyfter även fram att man inte ska lägga för stort fokus på språket som 

det enda sättet för att mäta en god integration. Då det är mycket utöver språkinlärning som 

våra informanter betonar att de lär de nyanlända eleverna finns det även från deras håll 

antaganden om att det inte endast är språket som krävs för att främja en god integration. Att 

försöka lära de nyanlända hur man beter sig i Sverige syftar alltså inte enbart till att främja 

integration genom att utjämna olikheter som Runfors delvis menar på. 

Axelsson (2015) menar på att det existerar negativa attityder i gentemot nyanlända det 

svenska samhället som hindrar deras integration. Han menar även vidare på att dessa attityder 

existerar på skolor och kan skapa eller förstärka utanförskap för nyanlända. Att det finns 

negativa attityder gentemot de nyanlända eleverna kan man utifrån vårt empiriska material 

utläsa då våra informanter som arbetar med eleverna i FBK upplever att de, när de blivit 

klassplacerade, behandlas annorlunda av mentorerna än de andra eleverna. Även Rangvid 

Schindler (2007) visar på att det får negativa konsekvenser för nyanlända elever när de i mötet 

med majoritetsbefolkningen tillskrivs lägre social status och att detta leder till en ökad 

skolsegregation vilket motverkar en god integration. Detta kan även kopplas till Elias (2010) 

teori om maktförhållandet mellan etablerade och outsiders då den etablerade gruppens 

medlemmar genom sin rena förmåga till överlägsenhet tillskriver outsidersgruppens 

medlemmar lägre status för att hålla dem underlägsna. Som vi tidigare reflekterat kring blir 

dock informanternas syn på hur eleverna bemöts i ordinarie undervisningsklass svårt för oss 

att analysera då vi endast genom vårt material kan utläsa informanternas perspektiv på hur 

eleverna bemöts och att detta igen blir andrahandsinformation. 

 

9.   Sammanfattande reflektioner 

Även fast lagändringarna som gjordes i Skollagen (SFS: 2015:246) syftade till att främja 

nyanländas integration genom att minska risken för att de skulle bli kvar i FBK under för lång 

tid har vi i vår studie uppmärksammat att det bland de som arbetar med de nyanlända i FBK 
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uppger att det både finns fördelar och nackdelar med lagändringen. Sammantaget ser vi bland 

annat utifrån vårt empiriska material att det generellt sett finns en skarp kritik från våra 

informanter till dels en för kort tidsgräns men även en kritik mot en gräns som ska gälla för 

alla och därför inte ger utrymme för individanpassat stöd. Detta visar alltså att Jönhills synsätt 

om att man är inkluderad genom sin formella tillhörighet inte är tillräcklig utan att begreppet 

integration fortfarande är relevant i dagens samhälle.  

Vi har även genom denna studie uppmärksammat hur de som arbetar med 

nyanlända elever i FBK ser det som nödvändigt för eleverna att avskilt få undervisas i FBK, 

eller få liknande specialundervisning separat, innan de ska klassplaceras i en ordinarie 

undervisningsklass. Vidare blir det även tydligt hur de gjorda lagändringarna i Skollagen 

(SFS: 2015:246) samt direktiv från Skolverket, enligt våra informanter, inte har varit väl 

förankrade i hur arbete med eleverna faktiskt fungerar i verkligheten samt att dessa inte tar 

hänsyn till den enskilda individens behov av stöd och hjälp som nyanlända behöver. Vi har 

även tolkat ett visst motstånd från våra informanter att följa dessa direktiv och att de istället 

har kommit med egna lösningar och tänjt på reglerna på sina skolor. Detta är något som tyder 

på att informanternas svar inte endast har präglats av deras tillhörighet till skolan som 

organisation utan att de ändå har svarat utifrån sin egen person vilket kan liknas vid Ahrne 

och Papakostas (2014) organisatoriska kentaur. 

                  Sammantaget är attityder något som spelar stor roll för att främja eller motverka 

nyanlända elevers integration. Med detta menas alltså att det är av stor vikt av det finns en 

vilja både hos majoritetsbefolkningen att inlemma de nyanlända i samhället men även en vilja 

hos de nyanländ att vilja integreras. Det blir då tydligt att negativa attityder mot nyanlända 

verkar destruktivt genom att motverka integration. Detta resulterar i att eleverna inte känner 

sig trygga och välkomna vilket i sin tur leder till en minskad vilja hos dem att integreras i det 

nya landet. 

 Vidare anser vi att de teoretiska referensramar som vi har använt oss av för att 

analysera vårt empiriska material har kompletterat varandra på ett bra sätt för att ge oss en så 

bra helhetssyn på vårt sociologiska problemområde som möjligt. Dessa har även 

kompletterats på ett bra sätt genom att vi har diskuterat materialet i förhållande till vår tidigare 

forskning och bakgrund.  
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9.1 Framtida forskning 

För att både ytterligare utveckla och komplettera vår studie skulle det vara fruktbart att 

intervjua elever som har gått i FBK. Detta skulle man då kunna göra med både elever som 

fick gå en längre tid i FBK innan lagändringen som sedan har blivit klassplacerade och med 

elever som blivit klassplacerade efter två månader för att jämföra hur deras fortsatta skolgång 

har fungerat och ser ut. Det skulle även vara intressant att då kunna ta del av statistik i form 

av till exempel betyg och om de har gått vidare med fortsatta studier beroende på vilket stöd 

de initialt fått som nyanlända i skolan och hur detta kan ha påverkat dem. Att intervjua de 

nyanlända eleverna anser vi även skulle ge en djupare förståelse för hur de upplever att deras 

integration har påverkats av lagändringen.  

                 Som ovan nämnt finns det enligt bland annat Bunar (2010), Skowronski (2013) och 

från Skolinspektionen (2014) en brist på kunskap om nyanlända i skolan på flera olika 

områden samt en kritik mot att den forskning som finns är underutvecklad. Därför finns det en 

mängd olika infallsvinklar som det skulle vara intressant att vidare studera detta ämne utifrån. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Kan du berätta om ditt arbete med eleverna i FBK på skolan? 

o Har ditt arbete förändrats sedan årsskiftet? 

o Hur? 

 

Ändrad tidsgräns i skollagen 

 Vilka fördelar/nackdelar ser du med den ändrade tiden för hur länge nyanlända får 

vara i FBK? 

o Upplever du att elevernas integration till de ordinarie klasserna har påverkats 

av de nya tidsgränserna? 

o På vilket sätt? 

 

Vad är god integration? 

·         Kan du berätta vad du tycker att en god integration är? 

 Vad fokuserar du på att lära eleverna? 

o Vad anser du är viktigast att lära eleverna för att de ska få så bra 

förutsättningar som möjligt att klara av skolan i ordinarie undervisningsklass? 

 Vilka grundkunskaper ska de ha för att placeras i ordinarie undervisningsklass? 

 

Främja integration 

 Vad anser du skulle kunna underlätta ditt arbete med att främja elevernas integration? 

 Hur skulle det enligt dig se ut rent optimalt? 

 

Lärarnas förändrade roll 

 Känner du att din roll som lärare har förändrats gentemot eleverna? 

o Hur? 

o Mer eller mindre personlig kontakt på grund av kortare tid med eleverna? 

 

Övrigt 

 Finns det något som du vill tillägga? 
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