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Sammanfattning 

  

Under kursen SKK (Språk, kultur och kommunikation vid Umeå Universitet) gjorde vi ett 

filmreportage utifrån en artikelserie i en lokal tidning i norra Sverige. Artiklarna belyste 

segregeringen av utländska elever i den svenska skolan som skett i en mindre inlandskommun 

i Sverige. Vi vill med denna studie belysa problematik och möjligheter i möten mellan 

kulturer i skolan. De sociala skillnader i samhället som bidrar till segregation mellan svenska 

elever och elever med invandrarbakgrund i den svenska skolan är många. Kulturella 

skillnader såsom religion och levnadssätt kan bidra till segregation men även de bristfälliga 

kunskaperna i det svenska språket hos vissa elever med utländsk bakgrund kan vara en 

bidragande faktor. Skolan, språket och arbetsmarknaden är sociala värden som tas upp i 

många fall som segregationsskapande. Skolans uppdrag är att erbjuda utbildning och trygghet 

till alla elever oavsett kön, klass eller etnicitet. Skolan ska erbjuda ett internationellt 

perspektiv för alla elever, det innebär förutom att eleverna ska kunna se den egna verkligheten 

i ett globalt sammanhang även att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 

Sverige. Enligt Lpo-94 och den svenska skolans värdegrund och uppdrag ska skolan främja 

förståelsen för andra människor. Skolan är en mötesplats för sociala och kulturella möten där 

ansvaret för att stärka dessa möten ligger hos alla som arbetar och verkar på skolan. Genom 

enkät och gruppintervjuer med elever i de senare skolåren samt vuxna på skolorna har vi 

kunnat utföra vår studie där resultatet visar tydligt att språket är ett viktigt redskap i 

integrationsarbetet men även samhället spelar en stor roll. Vid jämförelse av skolorna kan vi 

konstatera att en skola i en större kommun lyckas bättre med integrering än en mindre sådan. 
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Inledning 

 

I Barnkonventionens artikel 2 kan följande läsas:  
 

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något 

slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, 

kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller 

sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
1
 

 

Det framgår tydligt i Barnkonventionen vilka rättigheter barn har och därmed också vilka krav 

det ställs på den svenska skolan och beslutsfattarna i det svenska samhället. Staten, 

myndigheter, kommunerna och skolan ansvarar för att varje elev ska få samma möjligheter 

trots olika förutsättningar till en likvärdig utbildning.  

 

Under kursen SKK (Språk, kultur och kommunikation vid Umeå Universitet) gjorde vi ett 

filmreportage med anledning av ett reportage som hade uppmärksammats av de lokala 

tidningarna. Inlandskommunen och skolan hade misslyckats med integreringen av elever med 

utländsk bakgrund in i den svenska skolan. Elever i liknande situationer finns att träffa på i 

flera delar av Sverige men det är sällan som det uppmärksammas och diskuteras utifrån 

elevernas perspektiv. 

 

Vi måste hålla oss för oss själva. Ungdomarna i … vill inte vara vänner med oss. 

Mustafa Harding Bah är 19 år och kom som flykting till Sverige för att upptäcka 

att han inte kan få jämnåriga svenska vänner. Bland tonåringarna i … är 

segregationen nästan total. Alla försök att bygga broar har hittills misslyckats – 

inte ens i fotbollsklubben blir det någon förbrödring. Och på … högstadium är det 

kränkningar, hot och våld som är kommunikationen mellan afrikanska svenska 

elever. När vårterminen började efter jul kom de sierraleonska niondeklassarna 

till rektorn och bad: - Låt oss slippa gå i skolan med svenska ungdomar. Så blev 

det. Svarta i en skola och vita i en annan. Godkänt av Skolverket. 2 

                                                      
1 Regeringskansliet (2003) Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm, Edita Norstedts Tryckeri AB  sid. 
35,  
2 Lokaltidning, 5/5-2004  
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Reportaget i lokaltidningen framställde inlandsskolan och kommunen som en miljö 

jämförelsebar med 50-talets Amerika och den segregering som pågick av afroamerikaner då. 

Med den bakgrunden valde vi at göra ett eget reportage som resulterade i en film där 

artiklarna i lokaltidningen visade sig stämma. Eleverna var segregerade, det rådde en ”vi mot 

dem” stämning på skolan och ute bland människorna i det lilla samhället. Varför hade det inte 

fungerat med integreringen av dessa elever? Hur arbetar skolorna och kommunerna 

egentligen, gällande sådana frågor? Det är många frågor vi vill ha svar på men eftersom vårt 

forskningsfält är begränsat måste även vi komprimera vårt arbete. Vi har därför valt att 

fokusera på integrering av elever in i den svenska skolan utifrån skolans perspektiv, alltså 

lärare, rektorer och utifrån eleverna och hur/vad som påverkar integrationsarbetet för en skola. 

Samhället, föräldrarna och andra faktorer kan påverka skolan och dess arbete då skolan är en 

öppen institution. 

 

Som blivande lärare i ett mångkulturellt Sverige är det viktigt för oss att ta del av och belysa 

de problem och möjligheter som vi kan komma att mötas av i vårt kommande yrke. Det finns 

både en nyfikenhet och en rädsla för det okända. Okunskap gör människor mer trångsynta, 

därför anser vi att ämnen där segregation uppmärksammas och kommer upp till diskussion i 

skolan kommer att bidra till ett mer integrerat samhälle. Integration på alla nivåer i samhället 

är omöjligt att uppnå enligt vår åsikt, det är snarare ett utopiskt tänkande. Det finns olika 

former av integration, integration mellan könen, integration mellan folkgrupper, integration 

mellan åldrar och integration mellan elever på skolan, som kommer att vara vårt studiefält. 

 

Segregering på grund av hudfärg, kön, bakgrund är vanligt förekommande på skolorna3 och vi 

anser att det är ett viktigt ämne att uppmärksamma och forska i hur väl förberedda skolorna är 

när det gäller handlingsplaner i integreringsfrågor.  

 

Den svenska skolan och samhället i stort har genomgått stora förändringar genom tiderna, 

men vissa lagar och regler består, grundskolan i Sverige är fortfarande obligatorisk, eleverna 

kan idag tillsammans med föräldrarna välja att byta skola men eleverna tvingas fortfarande in 

i en institution och miljöer som de själva inte kan bestämma över men kan påverka.  

 

                                                      
3 Ljunghill, Lena, Fejan (2006). Det nya Sveriges mörka sidor, Pedagogiska magasinet, nr 1 feb. 2006 sid. 110 
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Klassrummen idag är fyllda av olika etniska grupper, olika språk och kulturer i vissa 

kommuner och väldigt homogena i andra kommuner. Plötsliga förändringar där elever tvingas 

in i kulturmöten utan en klar och tydlig handlingsplan kan ge katastrofala resultat eller så kan 

det skapa möjligheter när det gäller kulturell mångfald. 

 

Våra egna erfarenheter och bakgrunder har varit av betydelse i vårt val av ämne då en av oss 

har utländsk bakgrund och en av oss är svensk. Segregering har varit ett ämne som vi ofta har 

diskuterat och stött på i olika sammanhang under utbildningen och i vårt privata liv. Henrik 

gick under sin uppväxt på en skola där segregeringsfrågor aldrig togs upp för att alla elever på 

skolan hade svensk härkomst. Vlora gick delar av grundskolan i förberedelseklass och sedan 

på en skola som bestod av elever med många olika bakgrunder. Att komma till en svensk 

klass som en av de få elever med utländsk bakgrund är man nästan lite exotisk, man blir väl 

mottagen och har lättare att komma in i en grupp. Detta vet Vlora av erfarenhet. Men det kan 

skilja sig avsevärt i andra enskilda fall, men också när det kommer en grupp med elever med 

utländsk bakgrund och ska in i en klass. Det kan skapa ”vi mot dem” stämning och en 

segregering mellan eleverna som kan resultera i inlandskommunsfallet. 
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Syfte och frågeställningar 

 

 

Vårt övergripande syftet med denna uppsats är att belysa problematiken och möjligheterna 

som skapas i mötet mellan olika kulturer när det gäller integrering i den svenska skolan. 

Syftet är också att jämföra två olika skolor i olika miljöer och deras integreringsarbete. 

 

Hur bör integrering i den svenska skolan ske på bästa sätt? 

Vilka faktorer påverkar integreringen i skolan? 

Vilka resurser finns till förfogande när det gäller integrering i den svenska skolan? 

Hur upplever eleverna integrationsarbetet på skolan? 

Tar skolan tillvara på de olika elevernas kulturer på något sätt? 
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Centrala begrepp 

 

Begreppet segregation i vetenskaplig mening står för en form av sociala skillnader, det 

uppstår genom relationer mellan olika områden. Definitionen av segregation i ett historiskt 

perspektiv kan beskrivas i hur olika sociala skillnader har sammanfallit med geografiska 

skillnader. Forskningen om segregation har sina rötter i etniska skillnader.4 

 

En annan definition av begreppet segregation är utformad enligt följande: 

Samhällelig uppdelning i (vissa) olika befolkningsgrupper, särskilt efter ras.
5
 

 

För att fokusera på begreppet segregation och dess betydelse för denna uppsats måste vi 

fokusera på de sociala skillnader i samhället som bidrar till segregation mellan svenska elever 

och elever med invandrarbakgrund i den svenska skolan. Kulturella skillnader såsom religion 

och levnadssätt kan bidra till segregation men även de bristfälliga kunskaperna i det svenska 

språket hos vissa elever med utländsk bakgrund kan vara en bidragande faktor. De sociala 

värden som bidrar till segregationen är många, detta beroende på vilken vinkling vi väljer att 

titta på. Som invandrare i Sverige kan det vara svårt att komma in i det svenska samhället 

snabbt. Skolan, språket och arbetsmarknaden är sociala värden som tas upp i många fall som 

segregationsskapande.6  

 

Segregation medför utanförskap och ger upphov till onda cirklar av problem som 

förstärker varandra… Utanförskap skapar olika slags fientligheter. Segregation 

är bas för utanförskap och okunskap.
7  

 

Begreppet integration borde vara motsatsen till det ovannämnda citatet. Integration handlar 

om att hålla ihop. Integration i uppsatsens syfte kan definieras som ett sätt att få invandrare att 

känna sig som en del av det svenska samhället, den svenska skolan och de värderingar som 

det bygger på. Social integration är den form av integration som vi kommer att fokusera mer 

på.  

 

                                                      
4 Stigendal, Mikael, (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Lund, Studentlitteratur, sid. 29.  
5 Norstedts svenska ordbok, (2003) Göteborgs Universitet, Finland Ws Bookwell sid. 965 
6 Stigendal, Mikael, (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Lund, Studentlitteratur, sid. 77 
7 Franzén, Mats ”Problemet segregation, en orättvis jämförelse”,  Magnusson, Lena, (2001) Den delade staden 
(red) Umeå, Umeå Universitet 
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Enligt Gunnar Olofsson handlar integration om förhållandet mellan aktörer, mellan människor 

i grupp eller organisation och sättet de handlar i konflikt eller i överrensstämmelse med 

varandra.8 Alfredo Castro skriver en artikel om begreppet integration där han menar att 

integration i själva verket handlar om, som han kallar, ”svennifiering och blattifiering”.  

 

Integrationen skapar en relation mellan majoritetskultur, svensken, och 

minoritetskultur, invandraren, som inte sällan påminner om relationen mellan den 

traditionelle läraren (svensken) och eleverna (invandrarna). Denne beklagar sig 

över att eleverna är otacksamma och inte vill anpassa sig, ta del av lärarens 

färdigförpackade kunskap (löpandebands-undervisning). Eleverna i sin tur klagar 

på att läraren inte respekterar dem i och med att läraren inte involverar dem och 

därmed inte gör dem delaktiga i läroprocessen. Minoritetskulturen svarar 

antingen med anpasslighet eller med att vägra att foga in sig i systemet.
9 

 

Begreppet etnicitet kan definieras som kulturella normer och värden som ger en identifikation 

till en etnisk grupp och känslan av tillhörighet som skiljer sig från andra grupper i samhället. 

En definition av ordet etnicitet: 

 

 Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, innefattar att kategorisera människor 

efter vissa givna karakteristiska. Det är ett problematiskt begrepp som kan betyda 

identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp. Men eftersom vissa 

etniciteter är uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att 

bli accepterad är det mer komplext. I svensk rättslig mening avses med etnisk 

tillhörighet "att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella 

eller etniska ursprung, ras eller hudfärg.
10

 

  

Begreppet identitet kommer från latinets idem och betyder densamme11. Identitet handlar om 

hemmahörande på ett personligt och individuellt plan men också på ett kollektivt plan. 

Identiteten med fokus på det individuella planet som är mest aktuellt numera då samhället är 

mer individualiserat, är inte något vi bär med oss, utan identiteten skapas i möten med andra. 

                                                      
8 Olofsson, Gunnar, (2001) Integration och segregation, Lo idédebatts skriftserie 2, EO Print AB, Stockholm sid. 
10 
9 Castro, Alfredo, (2006) Desintegrera integrationen, Västerbottens Kuriren, 16/12-2006 
10 Wikipedia, (24/01-2007) Svenska, Etnicitet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet  
11 Alsmark, Gunnar (1997) Skjorta eller själ, Lund, Studentlitteratur 
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Identitet skapas alltså i interaktion med de människor vi möter och är något som ger trygghet 

och stabilitet i tillvaron.  

 

Litteraturgenomgång 

 

Utifrån vårt syfte som bygger på integrationsfrågor och den svenska skolan har vi försökt att 

fokusera uppsatsen på senare forskning i ämnet men valt att även ha med vissa äldre källor 

när det gäller förklaringar av begrepp som vi har använt oss av i uppsatsen. Boken Skjorta 

eller själ av Gunnar Alsmark behandlar ämnet kulturella identiteter och integritet som vi anser 

är relevant för uppsatsen eftersom identitet som handlar om hemmahörande och trygghet kan 

kopplas till integration och vilka man hör hemma med och känner sig trygg med.  

 

Man inte bara är någon, man också blir någon. Hela livet är en läroprocess, en 

ständig resa in i ett okänt territorium… när man inser detta, och har lärt sig att 

göra resan till sin, när man har accepterat dessa ständiga möten och uppbrott, då 

ser man inte längre varje annorlundahet som ett hot, varje förändring som en 

smärtsam förlust.
12

 

 

Alsmark diskuterar vidare i Skjorta eller själ vikten av den egna identiteten och hur den 

påverkar tillvaron för en oavsett var man befinner sig. Han menar att identiteten skapas och 

förändras i takt med människans förflyttningar och det är därför viktigt att behålla även de 

tidigare identiteterna.  

 

I utdragen ur kapitlet En svensk uganda - indier i Alsmarks Skjorta eller själ som handlar om 

en ung invandrarkvinna och den blandning av identiteter som hon så väl balanserar skriver 

Alsmark om möjligheterna som identiteter kan skapa då denna kvinna kan ta del av flera olika 

kulturer och känna sig hemmahörande i alla dessa så länge hon känner till grundvärderingarna 

i de olika kulturerna. 13 

 

Skolans uppdrag är att erbjuda utbildning och trygghet till alla elever oavsett kön, klass eller 

etnicitet. Det innebär att elever med utländsk bakgrund ska ha samma rättigheter och 

möjligheter till utbildning i den svenska skolan trots att alla elever inte har samma 

                                                      
12 Alsmark, Gunnar (1997) Skjorta eller själ, Lund, Studentlitteratur 
13 Alsmark, Gunnar (1997) Skjorta eller själ, Lund, Studentlitteratur 
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grundförutsättningar, det är de förutsättningarna som skolan ska skapa för eleverna. Skolan 

ska också erbjuda ett internationellt perspektiv för alla elever.14 Det innebär förutom att 

eleverna ska kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang men även utveckla 

förståelse för den kulturella mångfalden inom Sverige.  

 

Enligt Lpo-94 och den svenska skolans värdegrund och uppdrag ska skolan främja förståelsen 

för andra människor. Skolan är en mötesplats för sociala och kulturella möten där ansvaret för 

att stärka dessa möten ligger hos alla som arbetar och verkar på skolan. Mångfald innebär 

också olika förutsättningar och behov, därför ska den svenska skolan vara individanpassad så 

till vida att alla elever känner sig hemma och välbemötta, allt detta för att inlärning ska ske på 

bästa sätt. Samhällsutvecklingen och skolans utveckling har kanske inte haft samma takt, men 

utvecklingen har bidragit till en mer mångkulturell miljö där vi måste respektera varandra och 

varandras kulturella arv och traditioner.  

 

Enligt en avhandling av Lena Södergran15 vid Umeå Universitet som skrevs år 2000, har cirka 

1,7 miljoner människor invandrat till Sverige sedan 1950-talet. Hon skriver bland annat om 

begreppet integration och dess svårtolkade och negativa innebörd, speciellt i samband med 

begreppet invandrare. Hon anser att begreppet skulle ändras från integration till jämlikhet för 

att slippa ”vi-de” uppdelningen. Integrationspolitiken i Sverige har uppmärksammats mer 

under senaste decennierna men då främst när det gäller jämställdhet mellan könen och i 

arbetet. Att integreras in i den svenska skolan är en process som varje elev med utländsk 

bakgrund måste gå igenom. Det som kan skilja processen är hur väl förberedda och 

engagerade de skolor som tar emot elever med utländsk bakgrund är. Hur kan det komma sig 

att vissa har lättare för att komma in i det svenska samhället på alla plan än andra? 

 

Eftersom elever med likartad social bakgrund vanligtvis bor nära varandra och 

leker tillsammans med varandra under fritiden kommer den sociala segregationen 

inom boendet att återverka på segregationen inom skolan.
16

 

 

Beror segregationen på rädsla för det okända eller kan det vara så att samhällets förändringar 

och utveckling återspeglas innanför skolans väggar? Om citatet ovan är relevant gäller 

                                                      
14 Lpo-94, (2005) Lärarens handbok, Stockholm, Lärarförbundet 
15 Södergran, Lena, (2000) Svensk invandrar-och integrationspolitik, Umeå, Umeå Universitet 
16 Olofsson, Gunnar (2001) Integration och segregation, Lo Idédebatts skriftserie nr 2, EO Print AB, Stockholm 
sid. 18 
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detsamma de vuxna på skolan, deras umgänge och deras värderingar återspeglas på skolan 

och därmed även på eleverna. I samma bok som citatet nämns det av en annan författare och 

lektor, Nihad Bunar att skolan bör vara en frizon där ungdomar träffar varandra över klass-, 

kön- och etnicitetsgränser men kan det vara möjligt om våra handlingar och värderingar styrs 

av vår boendemiljö och den krets som vi omringas av under vår fritid? 

 

Vidare skriver Bunar att skolans integrationsroll handlar om ett ständigt arbete med att 

utveckla verksamheten så att alla elever behandlas lika, elever med olika bakgrund och 

erfarenhet ska mötas på lika villkor.17 Nihad Bunar menar att integrationsprocessen omfattar 

inte bara eleverna och skolans personal utan även samverkan med det lokala samhället. Detta 

för att förankra skolans verksamhet och ta del av de resurser som finns i samhället i form av 

livserfarenheter, kreativitet och kulturell mångfald.  

 

Om inte språket är problemet kan det vara lärarens pedagogiska metod som 

kräver särskild koncentration och vilja att tillägna sig kunskap hos eleven från en 

främmande kultur eftersom svenska skolans arbetsförhållanden kan ligga ljusår 

från dem som exempelvis gäller i en indisk eller en afrikansk skola.18 

 

Författarna ovan beskriver olika dilemman där problemet inte alltid ligger hos eleven utan att 

det kan krävas rannsakan av läraren och dennes pedagogiska roll och metod genom en dialog 

för att eleven ska känna att undervisningen tjänar något till.  

 

Siv Ehn skriver i sin studie av flyktingars erfarenheter om allt från hur flyktingarna har 

upplevt flytten till ett nytt land som Sverige och de möten som de varit med om under resans 

gång. Hennes studie bygger på intervjuer med invandrare från flera olika länder, bland annat 

Bosnien och Somalia. I resultatet och frågan om upplevd fientlighet framgår det tydligt att 

flyktingar från Somalia har känt sig fientligt bemötta men inte flyktingarna från Bosnien. I 

alla fall inte utifrån sitt utseende, snarare när en flykting har talat och brister i hans svenska 

språk har upptäckts.19  

 

                                                      
17 Bunar, Nihad, (2001) Utbildning, segregation och integration, Olofsson, Gunnar (red) Integration och 

segregation, Lo Idédebatts skriftserie nr 2, EO Print AB, Stockholm   
18 Jacobsen, Bo, Christiansen, Irene, Jespersen, Sand, Christina, (2003) Möt eleven, Lund, Studentlitteratur, 
sid.58  
19 Ehn, Siv, (2000) Flyktingars möte med Sverige –en studie av flyktingars erfarenheter, Stockholm : Centrum 
för invandringsforskning (CEIFO) 
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Metod 

 

Vi har valt att i denna studie använda oss av två olika metoder, enkät och intervjuer, vidare 

följer tydligare förklaringar på dessa metoder samt vårt arbetssätt under denna studie. 

 

Enkät 

 

Enkätmetoden anses av många vara förrädisk eftersom den verkar så lätt men i själva verket 

är det en av de svårare metoderna.20 Anledningarna är bland annat att enkäten har överanvänts 

som metod. Frågekonstruktionen kan vara bristfällig, datainsamlingen och bearbetningen kan 

vara ogenomtänkt och det innebär ofta mer bortfall än vad som är beräknat, vilket leder till 

opålitliga uppgifter att använda sig av. Positivt med enkätundersökningen är att den kan vara 

ett underlag för den kvalitativa metoden som vi också har använt oss av. En rekommendation 

många gånger är att använda sig av redan formulerade frågor från gamla enkäter men i vårt 

fall hade vi svårigheter att finna frågor som passade in på vårt syfte. Vi har däremot använt 

oss av det inspelade material på inlandsskolan som vi gjort under år 2003 som också är ett 

underlag för denna studie. 21 

 

Eftersom frågorna i enkäten är formulerade att lämna tolkningsutrymme har vi kunnat 

använda enkäten för att se samband mellan svaren i enkäten och gruppintervjuerna med 

eleverna. Enkäten är riktad till elever i år 7-9, gruppintervjuerna genomförs med elever i år 7-

9 också, detta för att få så mycket information som möjligt till att besvara våra 

frågeställningar.  

 

Som startfält var det viktigt för oss med den etiska aspekten, speciellt då metoderna som vi 

har använt oss av är enkätundersökning, gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Från och 

med år 2004 finns det en lag i Sverige, etiklagen, den reglerar etiska frågeställningar i 

anslutning till forskning som avser människor.22 

 

                                                      
20 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov, (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala, 
Kunskapsföretaget 
21

 Ramadani, Vlora, Jakobsson, Henrik m.fl. (2004) ”En skola för vita, en för svarta” dokumentärfilm, SKK, 
Umeå universitet 
22 Ejlertsson, Göran, (2005) Enkäten i praktiken, Lund, Studentlitteratur, sid. 28 
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När det gäller en uppsats som denna krävs det inte en ansökan om tillstånd men det finns krav 

hos Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som vi bör ta del av.23 Dessa handlar om 

personuppgifter och hanteringen av den enskildes integritet, konfidentialitet och 

nyttjandekravet kräver att personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för utomstående och får 

endast nyttjas för det ändamålet som enkäten är avsedd för. Vi har därför tydliggjort både i 

skriftform i vårt följebrev och inför gruppintervjuerna att det insamlade materialet endast 

kommer att användas till den aktuella studien och anonymitet har utlovats till våra 

informanter. 

 

Genom att ta kontakt med skolorna och dess respektive rektorer har vi i god tid planerat in 

besöken och haft en öppenhet som vi hoppas har bidragit till att vår undersökning haft en 

seriös framtoning hos våra informanter. En reaktion som vi möttes av när vi presenterade våra 

metoder för rektorerna var att enkätfrågor kan vara svåra att få besvarade av elever på grund 

av att det finns så otroligt många universitetsstudenter som är på ständig jakt efter informanter 

och eleverna har numera tappat intresset för att fylla i enkäter. Gruppintervjuerna var mer 

aktuella och välkomnande trots att dessa oftast tar längre tid och därmed mer tid från 

lektionerna. 

 

Efter konstrueringen av enkätfrågorna gjorde vi en pilotstudie bland kurskamrater.24 Syftet 

med pilotstudien var att ta reda på om enkät och intervjufrågorna var korrekt formulerade. 

Enligt Ejlertsson är det viktigt att svaren inte blir lika hos alla i pilotstudien eftersom detta 

bara gör studien oanvändbar, vi ville ha flera vinklar på frågorna.  

 

Enkätfrågorna var svåra och framförallt tidskrävande att konstruera. Det finns många faktorer 

att tänka på såsom att inte ha ledande frågor, undvika ja och nej svar som i vårt fall skulle 

vara omöjliga att tolka och ett anpassat språk till de informanter som är tänkta att besvara 

enkäten.  

 

Ett följebrev där vi har beskrivit oss själva, syftet med studien och en kort beskrivning av vår 

undersökning delades ut tillsammans med enkäten. I följebrevet valde vi även att motivera 

vårt val av ämne och hur viktigt vi anser att det är att integrationsfrågan kommer upp till 

diskussion.  

                                                      
23 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, (22/08-2006) Forskarens etik, www.vr.se  
24 Ejlertsson, Göran, (2005) ”Enkäten i praktiken” Lund, Studentlitteratur, sid.35 
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Vi anser att följebrevet är ett viktigt informationsblad som kan bidra till att informanten blir 

mer motiverad till att svara på enkäten om han/hon känner till syftet med den och dess 

konfidentialitet. Följebrevet finns med som bilaga till uppsatsen. 

 

Intervju 

 

Intervjuer kan göras på två olika sätt, en intervjuform kan bygga på fasta frågor och kallas 

även för en strukturerad intervju.25 Svaren är oftast öppna och det kan även förekomma frågor 

med fasta svarsalternativ. Den kvalitativa intervjun bygger på endast bestämda frågeområden 

och syftet med denna metod är att få så uttömmande svar som möjligt. Det viktigaste för oss 

under intervjuerna var att se till att våra informanter kände sig bekväma och trygga både när 

det gällde intervjun men också hur materialet skulle komma att användas. Vi inledde därför 

våra gruppintervjuer med att tala om för informanterna vårt syfte med studien och hur vi 

skulle hantera vårt material. Gruppintervjuerna är enligt oss inräknade i den kvalitativa 

intervjumetoden då vårt underlag för intervjuerna är enkäten. 

 

I en gruppintervju är det lätt att diskussionen tar sig en annan vändning, därför hade vi 

punkter utifrån enkäten som vi använde oss av för att bibehålla fokus.  

 

Urval 

 

Informanterna som har deltagit i vår enkätstudie är elever i de senare skolåren på 

Ersängskolan i Umeå samt elever i de senare skolåren på Strandenskolan i Dorotea. 

Informanterna på gruppintervjuerna består av ett visst slumpvist utvalda elever från de 

ovannämnda skolorna. Motiveringen till att vi har valt dessa informanter bygger främst på 

vårt syfte där vi ska jämföra två skolor i olika miljöer, en storstadsmiljö och en mindre 

kommun. 

 

Antalet informanter som deltagit i enkätstudien är sammanlagt 105 elever, varav 53 elever 

kommer från inlandsskolan, ca 5 % av antalet har utländsk bakgrund och de övriga 52 

kommer från stadsskolan.  

                                                      
25 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala, Kunskapsföretaget 
sid. 43 
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Av dessa 52 elever vid stadsskolan har ca 30 % utländsk bakgrund. Vid sammanställningen av 

enkäten har vi valt att sätta samman resultatet till ett resultat per fråga eftersom antalet elever i 

de olika klasserna varierade. För att förtydliga; vi redovisar ca 105 svar i varje diagram. 

 

De informanter som vi har använt till vår andra kvalitativa undersökning, i form av intervjuer, 

är rektorn vid inlandsskolan och en lärare vid stadsskolan som arbetar med elever i de senare 

skolåren. Det var väldigt svårt och tidskrävande att få med informanter till intervjuer vid 

denna tidpunkt eftersom skolpersonalen har ett ganska fullspäckat schema med tanke på att 

det närmar sig julen. Rektorn vid inlandsskolan har vi haft kontakt med sedan tidigare vid vår 

studie under SKK kursen, andra lärare fanns inte tillgängliga till intervjuer under vårt besök.  

 

Vid stadsskolan intervjuade vi en lärare som arbetar i de senare skolåren. Hon var 

välinformerad om vårt besök under dagen och hade även informerat de övriga klasserna att en 

enkät skulle delas ut samt att gruppintervjuer skulle äga rum under dagen.  

 

Gruppintervjuerna gjorde vi med hjälp av inspelningsinstrument för att underlätta vår 

bearbetning av det insamlade materialet samt för att diskussionerna skulle kännas mer 

naturliga. Informanterna till gruppintervjuerna var utvalda av lärarna, åldersgrupperna var 

blandade i vissa intervjuer och från samma klasser i något av intervjutillfällena. Eleverna gav 

sitt samtycke till inspelningen och vi förklarade hur hanteringen av materialet skulle komma 

att ske. Gruppstorleken var viktig för oss eftersom i större grupper kan vissa informanter bli 

försummade, därför valde vi att ha grupper med högst fem eller sex elever för att få en så bra 

diskussion som möjligt. Vi genomförde intervjuer med totalt fem grupper, tre grupper från 

stadsskolan och de övriga två från inlandsskolan. Gruppintervjuerna ägde rum i särskilda 

grupprum eller klassrum, detta för att slippa andra störmoment.  
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Resultat 

 

Hur bör integrering i den svenska skolan ske på bästa sätt?  

Vilka faktorer påverkar integreringen i skolan? 

Vilka resurser finns till förfogande när det gäller integrering i den svenska skolan? 

Hur upplever eleverna integrationsarbetet på skolan? 

Tar skolan tillvara på de olika elevernas kulturer på något sätt? 

 

De ovannämnda frågorna som också finns under inledningen ska kunna besvaras med hjälp av 

resultatet av det insamlade materialet av vår studie på de två olika skolorna. 

 

Intervjuer med vuxna aktörer 

 

Intervjuerna med de vuxna aktörerna på skolorna visar ett tydligt gemensamt drag, språket är 

ytterst viktigt för att integrering ska ske på bästa sätt. Rektorn vid inlandsskolan anser att 

integrering är en fråga om resurser. Resurser som ska finnas till endast för de elever som blir 

placerade till en viss kommun såsom inlandskommunen. Han menar att det krävs en särskild 

kassa som endast är till för elever med utländsk bakgrund för att resurser inte skall tas från 

den svenska skolan. Han menar att flyktingarna som kommer till inlandskommunen är en 

ekonomisk vinst för kommunen, då bör även kommunen bekosta deras utbildning och 

specialundervisning utan att de övriga eleverna på skolan mister resurser i form av 

specialundervisning. Tidigare fanns det en misstanke om detta i den berörda kommunen och 

därför har nu skolan särskilda kassor för dessa kostnader, för att citera rektorn: ”minska 

hotbilden hos inlandsborna av att resurserna bara går till de nyinflyttade”26.   

 

Läraren vid stadsskolan säger att språket är det absolut viktigaste redskapet för att integreras, 

hon anser att utan språket kommer eleverna att ha problem i fler sammanhang än bara skolan. 

”Språket är det viktigaste när det gäller allt, det är grundidén.” 27 

 

Läraren säger att när stadsskolan tar emot nya elever är det meningen att dessa elever ska 

fösas in i skolans system precis som alla andra, men hon vet av erfarenhet att det inte fungerar 

                                                      
26 Rektor, Inlandsskolan, intervju 2006 
27 Lärare, Stadsskolan, intervju 2006 
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på det sättet i verkliga livet. Det krävs engagemang och extra insatta resurser beroende på 

eleven och dennes identitet. Alla elever har olika behov och det är där stadsskolans arbete 

börjar. De nya eleverna med utländsk bakgrund kommer oftast från en annan skola som är en 

skola som bland annat har förberedelseklasser för nysvenska elever. Eleverna har enligt 

läraren gått i förberedelseklass i ett till två år innan de kommer till stadsskolan. Det utförs 

svenska språktester för att se var eleverna befinner sig vid starten på stadsskolan, för att 

lättare se vilka resurser som behöver sättas in.  

 

Stadsskolan är en skola med mångfald av kulturer och etniciteter och läraren säger att de 

resurser som finns fördelas i arbetslaget där det sker en bedömning i varje arbetslag var 

resurserna ska sättas. Hon säger precis som rektorn att resurserna är viktiga men hon menar 

att det inte existerar en ”vi och de” uppdelning när det gäller fördelningen av resurserna, utan 

de sätts in där det behövs.  

 

Rektorn säger vidare i intervjun att en lågutbildad kommun som inlandskommunen saknar 

högutbildad personal på skolan, som han anser att stadsskolan har, eftersom stadsskolan är 

belägen i en universitetsstad. Därmed blir också integreringen en summa av okunskap och 

rädsla för det nya och okända i inlandskommunen. Han säger att staden har haft invånare med 

utländsk bakgrund som flyttat hit betydligt längre än vad inlandskommunen har och därför 

finns det en viss rutin och en viss förståelse hos stadsborna, oftast mer utbildade invånare 

jämfört med inlandskommunen.  

 

I vår tidigare intervju med rektorn vid inlandsskolan framgår det tydligt att segregationen och 

klyftorna har varit betydligt större denna gång som flyktingar flyttat till inlandskommunen än 

vid förra tillfället då flyktingarna kom från Bosnien och förre detta Jugoslavien. 28  Han påstår 

i filmreportaget att inlandsborna verkade ha mer gemensamt med de tidigare flyktingarna än 

flyktingarna från Sierra Leone. 

 

Rektorn anser även att en av nycklarna till integration är att komma över rädslan för det nya 

och okända. Efter tidningsartiklarna i lokaltidningen 2004 som gav en väldigt dålig bild av 

integreringen i inlandskommunen, kom det även ut minst två positiva effekter. Invånarna ville 

                                                      
28 Ramadani, Vlora, Jakobsson, Henrik m.fl. (2004) ”En skola för vita, en för svarta” dokumentärfilm, SKK, 
Umeå Universitet 
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att den negativa bilden skulle förändras och rektorn anser att artiklarna satte fokus på 

problemen. 

 

Enligt rektorn samlades alla som jobbar med ungdomar till ett möte, skolkuratorn, lärare, 

inlandskommunens IF, Ungdomsgården och Röda korset. De kom fram till att mer 

information behövdes till inlandskommunens invånare. De ville visa att flyktingar till 

kommunen är en ekonomisk vinst. ”Kommunen får bidrag för dessa flyktingar, lägenheter 

som står tomma hyrs ut, det blir en dubbel effekt”.29
  

 

Men det svåraste av allt är att en kommun som den berörda inlandskommunen med hög 

arbetslöshet har svårt att sysselsätta flyktingar, invånarna är därför rädda att förlora sina jobb. 

Rektorn säger i intervjun att denna rädsla gör att invånarna har svårt att ta kontakt med dessa 

människor och att de nya invånarna oftast flyttar efter tre fyra år till sin släkt i södra Sverige.  

 

Vidare säger rektorn att eleverna på skolan hör sina föräldrar diskutera detta hemma och med 

sina bekanta och omedvetet för över sin rädsla till sina barn. Detta leder till att eleverna inte är 

villiga att ta kontakt med elever som har en utländsk bakgrund. Med det menar rektorn att 

skolans integreringsarbete påverkas av andra faktorer utanför skolan än bara de ekonomiska 

resurserna. Även de övriga invånarna i kommunen påverkar integrationen av nya elever om 

än inte direkt, utan mer indirekt genom överföring av tankar och värderingar till sina barn.  

 

Vi frågar rektorn om bråken som tidigare fanns på skolan mellan de svenska eleverna och 

eleverna med utländsk bakgrund fortfarande finns kvar. Han säger att bråken nästan helt 

upphört. Vi frågar om det beror på att många av de gamla eleverna som var inblandade i dessa 

bråk slutat på inlandsskolan och börjat gymnasiet i ett annat samhälle. Detta tror rektorn kan 

stämma. Men han fortsätter, det var ju inte bara bråk mellan svenskar och elever från Sierra 

Leone. Nu förekommer det bråk t ex mellan elever från Sierra Leone och en kille från Iran. 

För att citera rektorn: ”Det är deras sätt, för de här eleverna blir det bara svart, de blir 

tvärarga”.
 30 

 

Rektorn berättar även att på mötet, som hölls när det bråkades som mest, togs även beslut att 

jobba med temaveckor och värderingsövningar. Men det jobbades inte speciellt mycket med 

                                                      
29 Rektor, Inlandsskolan, intervju 2006 
30 Rektor, Inlandsskolan, intervju 2006 
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detta på skolan. ”Det ska ju integreras i undervisningen men det görs ju inte, det är ju så 

mycket som ska integreras numera, vad är viktigt? Hållbar utveckling, eget företagande…”31 

 

Läraren vid stadsskolan berättar i vår intervju med henne om det arbete som kan ses som 

integreringsarbete, men, som hon säger, inte är en särskild integreringstanke bakom. Hon 

menar att i och med skolans mångfald behöver alla integreras och detta sker genom 

kontinuerligt arbete med bland annat värderingsövningar i form av ämnet Livskunskap.  

 

Ämnet Livskunskap finns med på schemat så ofta som en gång i veckan under de senare 

skolåren. Livskunskap är ett läromedel som är lättarbetat och kräver ingen förberedelse enligt 

läraren. Värderingsövningarna bidrar till en ökad förståelse för andras känslor då arbetet 

bygger på hur andra känner, hur jag känner, relationer, att våga säga nej och att stå för sina 

åsikter. ”… Det här är det som spelar roll för integreringen, inte ursprunget av eleverna.”32 

 

En yttre faktor som påverkar integreringsarbetet med eleverna är Skolverket. Läraren menar 

att verkligheten inte ser ut som Skolverket påstår. De anser att eleverna på skolan endast ska 

ha tillgång till den vanliga svenskundervisningen eller specialundervisningen Svenska som 

andra språk. Då stadsskolan anser att språket är det viktigaste redskapet för eleverna i vad de 

än tar sig för erbjuder de eleverna att delta i båda undervisningsformerna, mot Skolverkets 

åsikt. 

 

Läraren berättar under intervjun att utgångspunkten för arbetet på skolan beror på var eleven 

befinner sig i utvecklingen. När elever som är mindre duktiga i svenska deltar i den vanliga 

svenskundervisningen rättas deras arbeten olika även om eleverna många gånger vill ha 

likvärdig rättning. Hon menar att det viktigaste inte är att det blir rätt utan att 

utvecklingskurvan pekar åt rätt håll.  

 

Under intervjun får rektorn vid inlandsskolan frågan om de på något sätt tar tillvara på 

elevernas olika kulturer/traditioner på skolan? Han svarade då: ”Vi tar inte tillvara på olika 

kulturer för att inte peka ut någon, men tidigare var några elever från Sierra Leone på en 

annan skola och visade sina lekar från deras hemland för de andra barnen.”33
 Han berättar 

                                                      
31 Rektor, Inlandsskolan, intervju 2006  
32 Lärare, Stadsskolan, intervju 2006 
33 Rektor, Inlandsskolan, intervju 2006 
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även att tidigare var tanken att eleverna från Sierra Leone skulle visa upp sitt mode men det 

slutade man med för att just slippa utpekandet av andra. 

 

När läraren fick samma fråga svarade hon att skolan inte gjorde det mer än att skolan lät det 

finnas i den utsträckning det behövdes. Hon berättar: Under t ex den muslimska fastan 

Ramadan får de muslimska eleverna fasta om de har föräldrarnas tillstånd. Under denna fasta 

får de även lämna klassrummet för att be i särskilda grupprum som skolan upplåter, eleverna 

som vill be vill gärna göra detta i lugn och ro utan att andra skall störa dem. De får även ledigt 

om föräldrarna ber om ledighet för att fira denna fest. Vi låter det finnas på skolan som 

föräldrarna vill ha det i så lång utsträckning som möjligt. Hon tycker att det är synd att den 

muslimska festen inte har en röd dag i anslutning som påsk, jul och allhelgonahelgen har, 

kristna högtider med röda dagar i anslutning, ur ett rent rättviseperspektiv. 
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Gruppintervjuer med elever 

 

Skola i större stad  

 

Vid frågan om eleverna tänker på den etniska bakgrunden vid möten med andra elever 

svarade flera elever att det inte är något man tänker på så länge man är snäll med varandra. De 

anser också att det inte finns något som heter att välja kompisar, alla är med alla enligt 

eleverna på stadsskolan. Vid konflikter svarade eleverna att de äldre eleverna på skolan 

försvarar de yngre eleverna oavsett enisk bakgrund. 

 

När vi frågade om eleverna visste hur skolan arbetar med integrationen berättade eleverna om 

något som de kallade för AMOR, det står för Antimobbingsrådet. Eleverna berättade att 

AMOR består av elever från varje klass på skolan som ska hjälpa till i arbetet mot mobbing 

och annan kränkande behandling. Eleverna som är utvalda till detta uppdrag har frivilligt 

anmält sig och kommer att ha den rollen under hela terminen. Eleverna berättade även om 

något som de kallade för stadsdelshanden, som också finns med på skolans hemsida. Eleverna 

pratade om att stadsdelshanden var mer lärarnas och rektorns idé, men den innehåller 

förhållningsregler och annat som de ansåg var väsentligt i integrationsarbetet. 

 

Eleverna berättar vidare om de värderingsövningar som genomförs en gång i veckan. De 

tycker att det är bra att man får känna hur andra kan känna det, då tänker man sig för, men blir 

det en konflikt kan inte svordomarna stoppas, man tänker inte med hjärnan då.  

 

Denna grupp elever anser inte att det finns grupperingar eller särskilda gäng på skolan. De 

anser inte heller att lärarna särbehandlar elever med utländsk bakgrund. Den andra gruppen 

från intervjun håller inte med den första gruppen när frågan handlar om grupperingar och 

gäng på skolan. De tycker att det finns grupperingar i andra klasser, mest av pojkar. 
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Skola i inlandskommun 

 

Under denna intervju kommer det fram att det var vanligt med hårda ord förr, men eleverna 

säger att det har blivit bättre med det nu. Förr kunde det låta, negerjävel, din vita gris och far 

dit du kommer ifrån, i korridorerna. Eleverna säger att det var vanligast att de svenska 

eleverna oftast startade bråken och att det var mest pojkar som bråkade. De svenska eleverna 

som stäckte ut en hand till eleverna från Sierra Leone fick även det besvärligt i skolan. Deras 

gamla kamrater undvek dem och flyttade sig i korridorerna. Om någon gammal kamrat tog i 

dem gick de direkt och tvättade sig.  

 

En elev med utländsk bakgrund berättar om att han under en tid bodde i Åre och där såg han 

svenskar och invandrare umgås och som han säger: ”Det var värsta kompisarna, men det är 

omöjligt här.” Han säger att det beror på folket som bor här. Barnen lyssnar på sin far som 

säger att nu är negerungarna ute på byn och springer och så tar de efter. Men det är mycket 

bättre här nu än vad det var förut. 

 

 

I gruppintervjun framkommer det av eleverna att föräldrarnas umgängeskrets oftast består av 

människor med samma bakgrund. Det är inte vanligt förekommande att de olika 

nationaliteterna umgås privat. 

 

Vi pratade även med en grupp svenska elever som säger att det inte brukar vara problem med 

elever med utländsk bakgrund så länge de går i förberedelseklass. De brukar uppstå när det är 

bestämt att eleverna är placerade i en ”vanlig” klass. Även dessa elever säger att det är mest 

pojkar som har problem med detta och bråkar. 

 

Dessa elever berättar om att de brukar ha en utedag när man ska lära känna varandra och att 

man får vara som en slags mentor till de nya eleverna. De anser att det brukar fungera bra men 

bara en kortare tid. Eleverna berättar även att när artiklarna publicerades skämdes folk över att 

bo i inlandskommunen. 
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Idag anser de flesta av våra informanter att det är ett bättre klimat på skolan än vad det har 

varit för ett par år sedan. Anledningen till denna förbättring säger eleverna är att invånarna i 

inlandskommunen har blivit mer vana vid ett mer mångkulturellt samhälle och att det är en ny 

generation elever på skolan.  
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Resultat- enkät 

 

Vi har valt att redovisa enkäten i form av diagram för att få en så tydlig bild av resultaten som 

möjligt. Nedanför varje diagram följer det redovisning av bortfall om sådant förekommit samt 

kommentarer som våra informanter skrivit ner i enkäten eller delgivit oss under 

gruppintervjuerna. Elevkommentarerna har vi valt att inte sätta fotnoter bredvid utan vi 

skriver inom parentes var kommentaren kommer ifrån, vi är överens om att det blir tydligare 

på detta sätt. 

 

 

Resultatet i denna fråga visar att eleverna på stadsskolan umgås i större utsträckning med 

elever med en annan bakgrund än sin egen. Det är få elever på någon av skolorna som aldrig 

umgås med andra elever med annan bakgrund. Det finns inget bortfall att redovisa i denna 

fråga. 
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När det gäller resultatet av det andra diagrammet verkar det som att staplarna är ganska lika, 

det är dock fler elever från stadsskolan som tror att deras bakgrund påverkar deras val av 

umgänge än vad siffrorna från inlandsskolan visar. Det finns också fler elever med utländsk 

bakgrund vid stadsskolan än vad det finns vid inlandsskolan. 
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Denna tabell och diagram 3 visar än en gång liknande resultat mellan skolorna och tolkningen 

kan vara att eleverna på de båda skolorna är självständiga. Det redovisas ett bortfall för 

inlandsskolan på frågan ovan. 

 

 

Det är fler elever på inlandsskolan som har svarat aldrig på frågan ovan som redovisas i 

tabell/diagram 4 det måste innebära att dessa elever inte påverkas av sina föräldrar när det 

gäller val av kompisar men enligt rektorn på skolan är det tvärtom, det framkommer tydligt i 

vår intervju med rektorn. 
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Tabell/Diagram 5 ovan visar att fler elever på inlandsskolan tycker att det finns etniska 

grupperingar på skolan än vid stadsskolan som är en skola med en stor etnisk mångfald. Det 

redovisas två bortfall för stadsskolan i denna fråga. 

 

 

Resultatet i tabell/diagram 6 visar att trots att det är så få elever med utländsk bakgrund vid 

inlandsskolan har det förekommit konflikter med etniska aspekter. 
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Elevkommentarer:  

”Typ om man går förbi en elev, då kan man höra att någon säger typ negerfxxxx och om man 

frågar var det jag du menade? Säger personen nee! Det var det inte eller, jag hade bara lust”. 

(Elev, 8-de klass inlandsskolan) 

 

”Jag bråkade med en arabisk tjej förut för hon tyckte att jag gav henne tecken som hon sa var 

stötande”. (Elev, 8-de klass, inlandsskolan) 

 

”Det kommer någon och säger nåt fult då blir det konflikt.” (Elev, 7-de klass, stadsskolan)    

                                                                                                      

Resultatet av tabell diagram 7 visar att det inte är vanligt förekommande att eleverna på någon 

av skolorna känt sig särbehandlade av vuxna. Det redovisas två bortfall på denna fråga för 

inlandsskolan. Det verkar dock vanligare på stadsskolan än på inlandsskolan att elever 

särbehandlas enligt resultatet. 
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Det är fler elever vid inlandsskolan enligt tabell/diagram 8 som anser att skolan inte arbetar 

tillräckligt med mångkultur trots att det är färre elever med annan bakgrund vid inlandsskolan.  

 

Elevkommentarer: 

”Aldrig, typ, inga värdegrundsveckor. Men det är inget som brukar komma upp på de 

veckorna”. (Elev, 8-de klass, inlandsskolan) 

 

”Ibland, det är ganska många övningar tillsammans”.  (Elev, 9-de klass, stadsskolan) 

 

”Det räcker med all den här mångkulturen, jag är svensk och 90 % av de jag umgås med är 

invandrare. Jag tycker inte skolan behöver göra mer eftersom det inte finns någon rasism på 

våran skola”. (Elev, 8-de klass, stadsskolan) 
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Det redovisas ett bortfall för stadsskolan och två bortfall för inlandsskolan på frågan som 

framställs i tabell/diagram 9.  Det är fler elever vid stadsskolan som anser att det finns 

skillnader mellan generationer i bemötandet av mångkultur.  

 

Elevkommentarer:  

”Barn i min ålder (14) är vana vid invandrare, men går du bak två generationer är det helt 

annorlunda. De äldre, som inte umgåtts med invandrare som min åldersgrupp gör, har så klart 

förutfattade meningar om dem”. (Elev, 8-de klass, stadsskolan) 

 

”Äldre tillbaka kan det ha varit svårt att acceptera många olika kulturer”. (Elev, 9-de klass, 

inlandsskolan) 

 

”Det är ju ofta förutfattade meningar om det kommer nytt folk från andra länder. Men en ung 

person tror jag har lättare att ta kontakt än de äldre. Fast i och för sig så präglas barnen ofta av 

föräldrarnas uppfattning”. (Elev, 8-de klass, inlandsskolan) 

 

”Det kanske är bara färgen, men jag tycker inte att det är någon skillnad”. (Elev, 8-de klass, 

inlandsskolan) 

 

Anser du att det finns skillnader mellan olika generationer när 

det gäller bemötandet av mångkultur? 
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”Äldre bestämmer sig ofta i förväg för att gilla eller inte gilla någon”. (Elev, 8-de klass, 

inlandsskolan) 

 

”Äldre personer brukar veta mindre om folk från till exempel Indien och de får fördomar. 

Barn som går i skolan nu har kanske fem personer i sin klass som inte är svenskar så man lär 

känna varandra och då försvinner fördomarna”. (Elev, 7-de klass, stadsskolan) 
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Diskussion  

 

Under arbetet med uppsatsen har vi hela tiden haft en objektiv roll, vi har inte försökt hitta 

brister eller favörer i de olika skolornas sätt att integrera eleverna med varandra. Vi har istället 

låtit informanterna tala till punkt, frågat om vi inte förstått vad de menat och i alla fall utan 

vår vetskap inte försökt lägga orden i munnen på någon. Därför har det varit enkelt för oss att 

studera resultaten från våra intervjuer och enkäter. Det är också en fördel för oss när vi ska 

sammanställa en diskussion. Att resultatet har varit tydligt för oss gör också att vi enkelt har 

hittat problematiken och möjligheterna som uppstår när det gäller kulturmöten på de olika 

skolorna. 

 

Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på de problem och de möjligheter som uppstår i mötet 

mellan olika kulturer i skolan samt att jämföra två skolor i olika miljöer i deras 

integreringsarbete. Enligt våra efterforskningar finns det väldigt lite skrivet i just detta ämne 

här uppe i norra delen av Sverige.  

 

Det första vi kommit fram till och som vi ser som en mycket allvarlig brist är att det finns lite 

forskning inom ämnet segregation/integration i de norra delarna av Sverige och Sveriges 

inland. Det finns politiker i Sveriges större städer, exempelvis Malmös kommunalråd Ilmar 

Reepalu som anser att Malmö stad inte kan ta emot fler invandrare eller flyktingar för att det 

finns inte sysselsättning till dem som kommer, samt att segregering sker då invandrare 

placeras på samma orter. Det finns även andra människor i landet som anser att alla inte ska 

placeras på samma ställe, Rosengård, Alby, Fittja osv.   

 

Dessa politiker anser lösningen på deras städers problem med hög arbetslöshet och 

segregation är att befolka norra Sverige och Sveriges inland genom att placera invandrare i 

glesbygdskommunerna. Inlandskommunen med hög arbetslöshet och låg utbildning hos 

personalen på skolan, samt lite erfarenhet av mångkultur, bidrar till mer segregation än i de 

större kommunerna. En invandrarfamilj som bor i Malmö eller Stockholm har oftast någon 

form av anknytning till andra med samma bakgrund, medan i inlandskommunen blir dessa 

människor mer isolerade och saknar det stöd som invandrartäta orter kan erbjuda. 

Erfarenheterna från gruppintervjuerna som vi genomförde var att inlandsborna har sin 
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bekantskapskrets och den behöver inte utökas. Saknas då stöd från anhöriga eller människor 

med liknande bakgrund kommer utanförskapet att vara svårt att övervinna.  

 

Vi har tidigare under litteraturbearbetningen tagit upp Alsmarks och hans förklaringar om att 

livet är en läroprocess där acceptans bidrar till att annorlundahet inte längre ses som ett hot 

och det är precis det som våra efterforskningar visar. Resultatet av intervjuerna och enkäten 

pekar hela tiden på ett samband, det handlar om att vänja sig vid varandra och att acceptera 

varandra.  Inlandskommunen har liten erfarenhet av etnisk mångfald och mångkultur till 

skillnad från universitetsstaden och den berikade mångkulturen som finns i en större stad.  

 

Resultatet av enkäten förvånar oss en aning, vi anser att det är väldigt många liknande svar 

mellan skolorna då intervjuerna visar större skillnader. En slutsats av detta kan vara att våra 

frågeformuleringar inte var tillräckligt informativa när det gäller vårt syfte. En annan slutsats 

kan vara att elevernas inställning och lärarnas inte stämmer överens, det finns en bild av att 

det ska existera en form av by-rasism på skolan, men den handlar mest om de vuxnas 

fördomar, precis som det kommer fram i enkäten när frågan ställs om de tror att det finns 

skillnader mellan generationerna när det gäller bemötandet av mångkultur.  

 

De likartade sociala bakgrunderna som en bidragande faktor till segregation återspeglas inom 

skolans miljöer stämmer överens med vårt resultat i vissa avseenden.34  Vid stadsskolan visar 

det att fler elever ansåg att deras bakgrund påverkar dem i sitt val av nya kontakter. Detta kan 

bero på att det finns en större mångfald i en universitetsstad och att människorna bor i mer 

förortsliknande miljöer än i inlandskommunen. I samma skrift från LO står det även om de 

vuxnas roll och att skolans integrationsroll handlar om ett ständigt arbete med att behandla 

alla elever lika men våra resultat visar att verkligheten inte ser ut så. Vi kan konstatera att 

integrationen fungerar bättre vid stadsskolan än vid inlandsskolan och anledningen tror vi är 

att stadsskolan inte behandlar alla elever lika eftersom precis som vår informant vid 

stadsskolan, läraren sa, alla elever har olika behov och olika resurser krävs, det är där arbetet 

med nya elever börjar. Rektorn vid inlandsskolan säger däremot att alla elever, oavsett 

bakgrund kommer att på samma villkor komma in i den nya klassen.  

 

                                                      
34 Olofsson, Gunnar, (2001) Integration och segregation, Lo idédebatts skriftserie 2, EO Print AB, Stockholm, 
sid. 11 
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Resultatet av intervjuerna med de vuxna på skolan visar ännu en gemensam nämnare; de 

vuxnas roll och inställningar påverkar elevernas inställning till varandra och därför anser vi att 

utbildning för de vuxna skulle kunna vara en utgångspunkt i allt arbete som innefattar 

integration. Rektorn vid inlandsskolan påpekar i intervjun bristen på utbildad personal på 

skolan i dessa gällande frågor, men rektorn tänker inte på de uttalanden som han själv gör 

under våra intervjuer. Han säger bland annat att eleverna med utländsk bakgrund inte kan 

behärska sin ilska, ”… det är deras sätt, för de här eleverna blir det bara svart, de blir 

tvärarga”. Vi menar att skolans och samhällets synsätt och värderingar kommer att prägla 

eleverna, med tanke på rektorns uttalanden under intervjuerna är vi inte förvånade över att 

skolan har problem med integreringsarbetet.  

 

Under intervjun sa rektorn även att integreringsarbetet borde integreras in i olika ämnen, med 

värderingsövningar bland annat, men han sa även att det fanns andra viktiga ämnen att 

integrera. Vi måste kontra detta med att om eleverna vantrivs på skolan kommer de inte att 

lära sig något heller. Skolans uppgift är att skapa en trygg lärandemiljö som är likvärdig för 

alla elever i den svenska skolan. På stadsskolan och de resultat som vi fick med oss av 

intervjun med läraren och eleverna fick vi känslan av att etniciteten av eleverna var av ringa 

betydelse. Då det finns en större mångfald är det lättare att se individerna och deras behov och 

förutsättningar.  

 

För eleverna vid stadsskolan är det viktigast med språket enligt läraren. Det blir deras 

gemensamma nämnare eftersom resurstimmarna som skolan har till förfogande delas 

gemensamt av arbetslaget. Detta innebär för eleverna gemensamma resurstimmar oavsett 

bakgrund eller ålder. Den positiva bieffekten blir då att ingen särskild grupp blir utpekad för 

att ta av andras resurstimmar och att eleverna integreras åldersmässigt på ett naturligt sätt. De 

lär känna varandra under lektionstid och inte ute på skolgården där konflikter lätt uppstår. 

Men stadsskolan har en fördel gentemot inlandsskolan i integreringsarbetet, de har ingen 

förberedelseklass på skolområdet som inlandsskolan har. Vi anser att eleverna som kommer 

till stadsskolan, kommer på samma villkor, de är alla nya elever. Medan eleverna som 

kommer till inlandsskolan befinner sig på samma skola under förberedelsetiden men utanför 

den vanliga undervisningen och detta kan skapa en ”vi och dem” känsla. Den understryks av 

rektorns tal om ”den svenska skolan” i motsats till förberedelseklassen. Den svenska skolan, 

enligt oss innefattar även förberedelseklasserna. 
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De värden som Mikael Stigendal skriver om i Sociala världen i olika sociala världar, ställs i 

dessa fall emot varandra. Skolan och språket beskrivs av författaren som 

segregationsskapande, men detta stämmer inte in med stadsskolan, det är snarare 

integrationsskapande. Vi tror också att de värden som anses av författaren vara 

segregationsskapande blir det om man tillåter det. Grundskolan är enligt oss den plats i 

samhället som har störst makt att fostra människor till goda samhällsmedborgare eftersom det 

är en av få institutioner där alla deltar. 

 

När det gäller yttre påverkan anser vi att skolans geografiska placering är av stor betydelse. 

Stadsskolan ligger i en stadsdel som består av många människor med utländsk bakgrund till 

skillnad från inlandsskolan, som är den enda grundskolan i kommunen. Hur kan detta påverka 

skolans integreringsarbete? Genom att populationen kring de olika skolorna skiljer sig 

markant anser vi att det faller sig naturligt att inställningarna hos kommunernas invånare 

skiljer sig. En kommun eller stadsdel som är van med människor från andra kulturer är inte 

lika rädda som en kommun eller stadsdel med människor från i stort sett bara Sverige. 

Rektorn vid inlandsskolan återkommer i intervjun ett flertal gånger till att mycket handlar om 

att minska hotbilden mot kommunens invånare och detta behöver inte stadsskolan jobba med. 

 

Att inlandsskolan försöker flytta fokus från den ekonomiska frågan och använda sig av två 

olika kassor för skolans elever tycker vi å ena sidan är bra, det minskar ”hotet” som rektorn 

talar om. Å andra sidan tycker vi att det inte ska behövas, att information till samhällets alla 

medborgare borde räcka. Detta är inte heller ett problem som stadsskolan behöver arbeta med. 

 

Eleverna på stadsskolan säger att det inte förekommer något integreringsarbete på skolan till 

en början men ganska snart börjar de berätta om AMOR, Antimobbingsrådet, som ska se till 

att ingen blir mobbad, de ska stödja och finnas synliga på skolan. Eleverna känner bara till de 

tre som är utsedda ur varje klass men det är ju alltid något till skillnad från inlandsskolan som 

inte har något som liknar detta. Stadsskolan jobbar även med ett ämne som de infört själva 

som heter Livskunskap, ämnet behandlar relationer mellan människor. Man ska kunna sätta 

sig in i hur andra tänker och känner, hur jag tänker och känner, relationer, att våga säga nej 

och att stå för sina åsikter.  
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På inlandsskolan väljer skolpersonalen att jobba med temadagar eller värderingsövningar, 

men rektorn vet inte riktigt vad som tas upp under värderingsövningarna, det finns så mycket, 

säger han.  

 

Just detta anser vi vara den största skillnaden mellan de olika skolornas integreringsarbete. 

Om eleverna ges möjlighet att reflektera över hur andra har det, kan skolorna lättare bygga 

upp ett klimat som skapar en miljö för ett livslångt lärande. Vi anser att eleverna inte ges den 

möjligheten på inlandsskolan och att det beror till stor del på inställningen hos personal och 

framförallt rektorn. Rektorn har det yttersta ansvaret för elevernas skolgång. 

 

Enligt våra efterforskningar finns i inlandskommunen en rädsla för invandrare bland den 

vuxna delen av befolkningen, den rädslan speglar även av sig på barnen. Detta beror enligt 

rektorn att människorna ofta är lågutbildade och jobben som finns vill de ha för sig själva. Att 

börja befolka inlandskommunen utan att informera och utbilda människorna som redan bor 

där kommer att leda till stora problem, kanske större än vad problemen hittills har varit. Vi 

har båda erfarenhet av att bo i ett annat land (bland annat Norge, samt Vloras ursprung från 

Kosovo) och är överens om att det är väldigt enkelt och bekvämt att umgås med sina 

landsmän. Det skapar en viss trygghet att tala samma språk och känna till varandras 

grundvärderingar som Alsmark skriver om i Skjorta eller själ. Då kan man tycka att eleverna 

på stadsskolan borde söka sig till sina respektive landsmän men så är inte fallet, vad beror 

detta på? Är det så att ämnet Livskunskap har gjort eleverna mer toleranta mot varandra? Kan 

det vara så att eleverna delas in efter språkkunskap istället för ålder under 

specialundervisningen som eleverna på ett naturligt sätt integreras med varandra? Vi tror att 

dessa båda faktorer plus lärarlagets inställning och ambition att se individen och inte 

etniciteten bidrar till att skolan lyckas så bra i deras integreringsarbete. 

 

Tidigare har inlandskommunen i fråga mottagit flyktingar från Bosnien, då hävdade rektorn 

att det gick mycket bättre. Han menade att vi hade en liknande kultur som bosnierna. Vi tror 

inte att kulturen spelar någon roll, bosnierna är muslimer och har därför en annan kultur. Vi 

tror istället att hudfärgen spelade roll, bosnierna ser mer ut som svenskar och då tror vi att 

befolkningen, föräldrar och elever, skolpersonal osv. lättare kunde acceptera dem än 

människorna från Sierra Leone. 
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I boken Skjorta eller själ skriver författaren Gunnar Alsmark att det är väldigt viktigt med 

identiteten för alla invandrare/flyktingar. Inlandsskolan jobbar ingenting med flyktingarnas 

identitet. Rektorn säger; ”nu är dom ju i Sverige, då är dom ju svenskar”. Vidare säger han att 

eleverna inte får lära sig något särskilt om de olika kulturerna. Skolan tar heller inte tillvara på 

de främmande kulturerna på något sätt. Skolan vill inte peka ut någon.  

 

I syftet med denna uppsats vill vi belysa problematiken och möjligheterna som skapas i mötet 

mellan olika kulturer. Inlandsskolan vill inte peka ut någon, därför tas ingenting från en 

främmande kultur tillvara. Vi anser att skolan väljer att se problem som kan uppstå istället för 

att ta tillvara på något nytt och spännande, alltså möjligheterna. En skola som brottats och 

som fortfarande brottas med denna typ av integrationsproblem har mycket att vinna genom att 

låta elever bekanta sig med det nya som anses farligt. Att lära känna varandra genom att lära 

sig om olika lekar, matkulturer, idrotter, spel och mode är nog en bättre väg att gå än att 

ignorera alla dessa exempel för att inte peka ut någon.  

 

En kultur är väldigt viktigt för ens eget identitetsskapande och vem man är enligt Gunnar 

Alsmark och vi tror att om skolan arbetade för att väcka nyfikenhet inför nya kulturer skulle 

mottagandet på skolan gå mycket bättre. Genom att inspirera varandra till olika sorters lekar 

kan man väcka nyfikenheten hos varandra tror vi. Gör man det kommer även ens identitet att 

stärkas och då kanske man vågar stå för den identitet man har och påverka andra att göra 

detsamma. 
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 Källförtäckning tabell/diagram 

 
Tabell/Diagram 1  
Umgås du med elever med en annan etnisk bakgrund än din egen? 
 
Tabell/Diagram 2 
Tror du att din bakgrund påverkar ditt val av umgänge? 
 
Tabell/Diagram 3 
Påverkas du av din kompiskrets i ditt val av nya kompisar? 
 
Tabell/Diagram 4 
Påverkar dina föräldrar dig i ditt val av umgänge? 
 
Tabell/Diagram 5 
Anser du att det finns etniska grupperingar på din skola? 
 
Tabell/Diagram 6 
Har du någon gång under högstadiet hamnat i konflikt med någon där etniciteten har haft inverkan på 
konflikten? 
 
Tabell/Diagram 7 
Har du under din skoltid blivit särbehandlad av lärare eller andra vuxna på skolan på grund av din 
etniska bakgrund? 
 
Tabell/Diagram 8 
Anser dua att din skola arbetar tillräckligt med frågor gällande mångkultur? 
 
Tabell/Diagram 9 
Anser du att det finns skillnader mellan olika generationer när det gäller bemötandet av mångkultur? 
 
 
 



Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

 
Hur anser ni att integrering av elever med utländsk bakgrund in i den svenska skolan sker på bästa 

sätt? 

 

Har skolan en särskild plan på hur integrering ska gå till? 

 

Hur många elever med utländsk bakgrund finns det på er skola? 

 

Anser du att den etniska bakgrunden påverkar valet av umgänge? Hur? 

 

Vilka faktorer påverkar integreringsarbetet på skolan? 

 

Anser du att ni/skolan arbetar tillräckligt med frågor gällande integration? 

 

På vilket sätt tar ni/skolan tillvara på elevernas olika kulturer/traditioner på skolan? Förklara! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Till dig som besvarar enkäten! 
 
 
Vi är två lärarstudenter från Umeå Universitet som just nu skriver vårt examensarbete. För att skriva 
ett examensarbete ska vi ha valt ett ämne som på något sätt berör oss och problematisera det.  
 
Integration är ett ämne som vi anser berör oss alla på olika plan, vare sig vi är tjej, kille och pratar om 
integration mellan könen eller om vi går på en skola där vi pratar om kulturell mångfald och den 
formen av integration.  
 
Alla barn och elever ska ha samma rättigheter och möjligheter till en utbildning och en trygg skolmiljö 
oavsett kön eller etnisk bakgrund. Syftet med denna enkät är att belysa problematiken och 
möjligheterna som skapas när olika kulturer möts.  
 
Enkäten som du håller tar cirka 10 minuter att besvara. Den kommer att delas ut på två skolor och vi 
vill understryka att ditt deltagande av enkäten är frivilligt men oerhört viktig för vår studie. 
 
Enligt etiklagen ska enkäter behandlas konfidentiellt, det innebär att denna enkät kommer endast att 
användas till resultatframställningen av vårt examensarbete och därefter förstöras.  
 
Alla deltagare i denna enkät kommer att vara anonyma. 
 
Vi som är ansvariga för enkäten vill tacka Dig för att du har tagit dig tid att på ett uppriktigt sätt 
besvara enkäten. 
 
Har du frågor gällande enkäten eller uppsatsen i sin helhet är du välkommen att kontakta oss ansvariga 
på:  
 
Henrik Jakobsson 
070/521 89 82  
 
Vlora Ramadani 
070/301 11 05 
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Henrik Jakobsson och Vlora Ramadani, studenter vid Umeå Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

 

Enkät. 

 

1. Vilken årskurs går du i? 

 

Åk 7   Åk 8   Åk 9  

 

 

2. Är du tjej eller kille? 

 

Tjej   Kille  

 

 

3. Umgås du med elever med en annan etnisk bakgrund än din egen? 

 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid 

       

 

 

4. Tror du att din bakgrund påverkar ditt val av umgänge? 

 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid  

 

 

5. Påverkas du av din kompiskrets i ditt val av nya kompisar? 

 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid  

 



 

 

6. Påverkar dina föräldrar dig i ditt val av umgänge? 

 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid  

       

 

7. Anser du att det finns etniska grupperingar på din skola? 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid  

 

 

8a. Har du någon gång under högstadiet hamnar i konflikt med någon där 

etniciteten har haft inverkan på konflikten? 

 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid  

 

 

8b. Om du svarade, aldrig, fortsätt med nästa fråga (9) Svarade du ibland, 

ofta eller alltid ge exempel på konflikten. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………….. 

9. Har du under din skoltid blivit särbehandlad av lärare eller andra vuxna på 

skolan på grund av din bakgrund? 



 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid  

 

 

10. Anser du att din skola arbetar tillräckligt med frågor gällande 

mångkultur? 

 

 

Aldrig  Ibland   Ofta   Alltid  

 

 

Motivera ditt svar. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

11. Anser du att det finns skillnader mellan olika generationer när det gäller 

bemötandet av mångkultur? 

 

    Aldrig                       Ibland                       Ofta   Alltid  

 

Motivera ditt svar. 

 



…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

Tack för att Du besvarade denna enkät! 

 

 

        

 

 

 

  

                          

 

 

 


