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Sammanfattning/Abstract 

Hur ser inkludering ut i svenska skolan idag, det pratas om mångkulturella skolor och ökad 

andel elever med olika etniciteter i våra skolor men hur ser detta ut ur ett inkluderande 

perspektiv i skolan? Det finns en hel del lagar, förordningar, normer, värden och kultur som 

skolorna har att förhålla sig till när det gäller inkludering av nyanlända dock är dessa 

tolkningsbara och det är inte alltid att praktiken de stämmer överens med teorin. Det är en sak 

att nyanlända fysiskt är inkluderade i svenska skolan men det betyder inte alltid att de 

upplever en fullständig och positiv inkludering och detta påverkar sedan i sin tur eleverna 

studieresultat och deras syn på det svenska samhället. Forskningen visar att användningen av 

ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa lärare och annan personal som arbetar med 

nyanlända elever att få en fördjupad individuell förståelse för elevens behov. Det är många 

faktorer som exempelvis etnicitet, kön, klass och funktionsnedsättning som kan påverka 

elevens förutsättningar och behov av rätt stöd och om läraren tar sig den tiden att nå eleven 

och skapa en fördjupad förståelse visar resultatet att det är det bästa sättet för att stödja eleven 

under sin skolgång och för att inkludering på individnivå ska ske på riktigt. 

 

How does the inclusion of newly arrived students into the Swedish school system look today? 

There are discussions about multicultural schools and an increased proportion of students with 

different ethnicities in our schools, but how does this look from an inclusion perspective 

within the schools? There are a lot of laws, ordinances, norms, values and cultures that the 

schools have to relate to when it comes to the inclusion of newly arrived pupils, however, 

these are interpretable and it is not always that practice corresponds to theory. It does not 

always mean that the pupils experience a complete and positive inclusion just because they 

are included in the school physically, this in turn affects the students learning ability and their 

views on the Swedish society. Research shows that the use of an intersectional perspective 

can help teachers, and other staff who work with newly arrived students, to gain an in-depth 

understanding of the student´s needs. Results show that the best way to support the newly 

arrived during their schooling is if the teacher takes the time to reach out to the student to 

create an in-depth understanding of the student´s needs and it also ensures that the inclusion is 

done properly at an individual level. 
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Inledning 

 

År 2015 tog Sverige emot ett historiskt stort antal asylsökande, 162 887 personer sökte asyl i 

Sverige och av dessa var 35 369 ensamkommande barn och ungdomar (Migrationsverket, 

2016). Den ökade invandringen i Sverige blev en stor utmaning för skolan och 

Skolinspektionen fann att det fanns stora brister i mottagandet av dessa barn och unga i skolan 

samt att det på många skolor och kommuner inte fanns någon ändamålsenlig undervisning, 

skolan snarare bidrog till särskiljande och segregering än inkludering (Andersson, Lyrenäs, 

Sidenhag, 2017).  Jag önskade därför att i min studie undersöka hur en svensk skolan, nu 

(2019) arbetar med inkludering av nyanlända. I svensk skola är arbetet med inkludering, 

värdegrundsarbete och likabehandling ett viktigt arbete för specialpedagogerna att bedriva 

tillsammans med övriga inom skolans värld (SFS, 1993:100). SFS (1993:100) innefattar att 

specialpedagoger ska ha förmågan att göra bedömningar inom vetenskapliga, samhälleliga 

och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter, samt kunna identifiera 

etiska aspekter i eget forskning och utvecklingsarbete (Specialpedagogexamen, 

Högskoleförordning (SFS 1993:100), Bilaga 2 Examensordning). Med kopplingarna jag ovan 

nämnde mellan (SFS 1993:100) och i min studie blir där relevansen tydlig mellan mitt valda 

kunskapsområde och yrkesverksamheten, där fokus kommer ligga på inkludering i skolan.  

Jag har arbetat i ca 2,5 år som specialpedagog och har där erfarit att det som har saknats på de 

flesta skolor jag varit på är en stabil grund med tydlighet, det vill säga ett bra och levande 

värdegrundsarbete både kopplat till personal och mot elever, en levande handlingsplan och ett 

tänk att alla är länkade och alla behöver vara i en främjande miljö, för att ska positiva 

inlärningssituationer. Jag valde därför att göra en studie och belysa hur inkluderingsarbetet av 

nyanlända kan se ut på en multikulturell skola för vuxna på Komvux. Jag har valt att fördjupa 

mig på en skola istället för att bredda och mer ytligt undersöka flera skolor utifrån 

tidsperspektivet och storleken på denna studie. Utifrån ett samhällsperspektiv med ökad 

invandring i Sverige ser jag ett potentiellt behov och framtid i att specialpedagoger får ökade 

kunskaper om inkludering, intersektionalisering, etniciteter och möte med mångkulturer då 

dessa behov ökar i vårt samhälle och på våra skolor. Personligen önskar jag sedan som 

utbildad specialpedagog kunna skaffa mig spetskompetens i ämnet och bidra med en djupare 

förståelse för människans beteenden och arbeta förebyggande när det gäller diskrimineringar 

och istället öka inkluderingen i skolan. Jag önskar i mitt kommande yrkesliv ägna mig åt att 

stötta inkluderingen i våra skolor samt skapa ökad förståelse av intersektionellt perspektivs 
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betydelse för elevers möte med skolans värld. Jag har valt i denna studie att använda 

intersektionellt synsätt för att se om jag kan komma åt problematiken kring segregering. 

Harris (2017) förklarar att intersektionalitet användas som ett begrepp som inte strävar efter 

att rangordna identitetskonstruktioner men istället synliggöra hur olika maktordningar är 

sammanflätade på olika nivåer och med ett intersektionellt perspektiv ställer du frågor kring 

makt och hur ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier. Genom att påstå att 

det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt 

perspektiv för att lösa upp gränser mellan olika sociala kategorier för att uppmärksamma hur 

de samverkar (Harris, 2017). Vidare har Harris (2017) i sin forskning funnit hur komplext 

intersektionalitet är och hur exempelvis skolor som anser sig ha icke fördomsfulla normer och 

värden ändå till och med bidrar att uppehålla en kränkande kultur. Det visar på det komplexa 

men också det intressanta med att undersöka skolan ur ett inkluderings samt ett 

intersektionellt perspektiv och inte minst varför det intersektionella perspektivet är viktigt för 

att synliggöra och förstå komplexa diskrimineringar som inte så lätt låter sig förklaras (Harris, 

2017).  
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Syfte 

 

Mitt syfte med studien är att undersöka hur inkluderingsarbetet av nyanlända ser ut på en 

skola, att se de normer, värden och skolkulturer som genomsyrar verksamheten.  

 

Frågeställningar 

 

 Vilka lagar, förordningar och normer har skolan i studien som kan hänvisas till 

inkludering på skolan? 

 Hur arbetar skolpersonalen med inkludering av nyanlända elever? 

 Hur kan inkludering förklaras med en intersektionell analys? 
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Teori och tidigare forskning 

 

I Sverige har vi en lång tradition av det vi kallar för en skola för alla, Brodin & Lindstrand 

(2010) beskriver att begreppet inrymmer ett livslångt lärande med fokus på det individuella 

perspektivet, att skolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar, begränsningar och 

behov. Ett sätt att synliggöra inkluderingsperspektivet på skolor kan vara genom att använda 

sig utav ett intersektionellt perspektiv (Reyes & Mulinari, 2005). Tidigare forskning visar på 

vilken nytta ett intersektionellt perspektiv kan göra för att synliggöra och upptäcka 

diskrimineringar och förtryck. Reyes & Mulinari (2005) beskriver att intersektionaliteten 

placeras inom den kritiska traditionen och att det intersektionella perspektivet öppnar för ett 

ifrågasättande av gamla och nya sanningar och det för ett självkritisk reflekterande över den 

akademiska praktikens hierarki. Reyes & Mulinari (2005) och Ahrne (2016) placerar det 

intersektionella perspektivet under postmodernismen, Ahrne (2016) beskriver att 

intersektionalitet inte handlar om en ny teori som ska ersätta andra teorier utan snarare genom 

att inta ett intersektionellt perspektiv ska man kunna analysera och synliggöra hur olika 

maktmekanismer samverkar och skapar unika dock ändå sammansatta identiteter, i olika 

sociala situationer. Det jag vill komma åt i mitt kommande arbete är det Ahrne (2016) 

beskriver, att social skiktning handlar om att vid över samt underordning är det alltid några 

som vinner på att den sociala skiktningen bevaras medan andra vinner på att den minskas eller 

upphävs. Reyes & Mulinari (2005) menar också att det är intersektionen mellan kunskap och 

politik som skapar alternativa berättelser och bilder till öppna och dolda former av motstånd. I 

en amerikansk undersökning från 2017 har Amthor (2017) undersökt hur nyanlända elever 

upplever skolan i USA. Amthor (2017) upptäckte hur nyanlända elevers sociala positioner, 

etnicitet, klass, religion påverkar hur de anpassar sig och känner tillhörighet i skolan. Vidare 

upptäckte Amthor (2017) hur unga nyanlända elever ständigt upplever hur andra ifrågasätter 

dem och såg att det var tydligt hur isolerade de nyanlända elever upplevde sig vara i olika 

sociala situationer som i skolan, samtidigt som deras önskan om att bli sedda och förstådda 

utifrån deras egen personlighet var uppenbar. Amthor (2017) upptäckte att lärare skulle 

genom att inta ett intersektionellt perspektiv känna att det är väl investerad tid för att på så sätt 

skapa en större kännedom samt förståelse för elevers omständigheter. Amthor (2017) ser att 

trots krav på skolorna att möta och välkomna alla elever i skolan så misslyckas lärarna ofta 

med att nå och förstå nyanlända elever på ett genuint sätt, men med multikulturell utbildning 

för skolorna ökar chanserna för en givande genuin förståelse. Amthos (2017) menar att genom 
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att inta ett intersektionellt perspektiv kan skolan se bakom stereotyper och kategorier och om 

skolan interagera kan de påverka de nyanlända elevernas fulla potential och få en förståelse 

samt kunskaper om dessa elever som de annars inte hade fått (Amthos, 2017). På en skola i 

Skottland har forskaren Kustatsche (2016) undersökt hur elevernas identitet, etnicitet, klass, 

kön och kultur har för inverkan på deras känsloliv. Kustatsche (2016) påstår att känslan av 

tillhörighet påverkar hur intersektionella identiteter utformas i elevernas relaterande till andra 

och att analysera dessa känslor är av högsta vikt för att kunna förstå hur elevernas 

intersektionella tillhörighet blir politiserande. Kustatsche (2016) vill med sin forskning öppna 

upp för diskussion för hur elever med olika etniciteter känner tillhörighet beroende på rådande 

politik och social identitet och hur oerhört viktigt det är att använda ett intersektionellt 

perspektiv för att verkligen kunna förstå de komplexa sambanden mellan identitet, makt och 

känslor av tillhörighet. Kustatsche (2016) menar att för att vi ska kunna förstå det komplexa 

med intersektionellt synsätt behöver vi förstå hur människan upplever känslan av självvärde, 

tillhörighet och människosyn. Wiltgren (2016) har undersökt elever på en skola i Stockholm 

om etnicitet, hon förklarar att etnicitet inte är något som människan föds med utan något som 

skapas medvetet eller omedvetet, skapas i mötet med andra. Wiltgren (2016) menar att om 

skolan, lärarna, eleverna, samhället såg etnicitet som någonting vi gör istället för någonting vi 

är skulle det leda till att vi bemötte människor efter deras handlingar, inte deras bakgrund. 

Wiltgren (2016) förklarar vidare att etnicitet skapas i mötet med andra grupper och är en 

aspekt av en relation och inte en egenskap hos en grupp, därför blir det omöjligt att tala om 

etnicitet utan en extern grupp som inte delar den. Wiltgren (2016) såg i sin forskning att 

eleverna visade att etniska identiteter är komplexa och låter sig inte beskrivas i statiska 

termer, snarare tenderar de att fly definitioner och inramningar och menar att elevernas 

identitet inte är statiska, de utvecklas och förändras över tid och från en situation till en annan. 

Forskaren Welply (2018) undersökte muslimer i en engelsk skola genom ett intersektionellt 

perspektiv. Welply (2018) reflekterar över diskriminering genom intersektionalitet och hur 

multikulturella skolors förståelse och acceptans för olikhet och utanförskap kan förstås. 

Welply (2018) menar att genom användandet av kritiska teorier om etnicitet och 

diskursanalyser kan man finna mindre synliga former av diskriminering från den enskilda 

individen till maktstrukturer i olika organisationer. I sin forskning upptäckte Welply (2018) i 

sin intersektionella analys att etnicitet inte bara kan förstås genom religion, utan genom ett 

komplext samspel mellan etnicitet, religion, språk, kultur, lands tillhörighet/medlemskap och 

identitet. Welpy (2018) beskriver hur viktigt det är att lärarna och skolorna få ökade 

kunskaper och förståelse för hur de ska hantera etnicitet och hur de kan använda sig av ett 
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intersektionellt perspektiv och ur det hitta områden som de tillsammans med eleverna kan tas 

sig an och komma ur etnicitet som en statisk term likt det Wiltgren (2016) beskriver. 

 

Kritik av intersektionell analys 

 

Jag vill nämna den kritik som riktas mot användandet av intersektionell analys, detta är inget 

som jag kommer fördjupa mig i, men är av relevans att veta om. Reyes & Mulinari (2005) 

menar att det finns en risk att idén om intersektionalitet infölivas på ett oreflekterat sätt och att 

perspektiv töms på sitt kritiska innehåll. Reyes & Mulinari (2005) förklarar att om 

intersektionalitet tas upp utan teoretiska och metodologiska reflektioner finns en risk att den 

kunskapsmassan förbli oförändrad. Därmed menar Reyes & Mulinari (2005) vidare att utan en 

kritisk granskning av den akademiska praktiken och kunskapsproduktionens förutsättningar är 

det inte troligt att användningen av ett intersektionalitet kan medföra en radikal omvändning 

inom fältet. Denna kritik har lyfts bland annat i samband med den feministiska forskningens 

intresse av intersektionalitet (Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Inkludering i skolan 

 

Här har jag valt att använda mig utav Skolverkets förklaring av inkludering från Szönyi, 

(2013) som förklarar att ett skolsystem har ansvar för alla elever oavsett deras individualitet 

och egenskaper. Skolan ansvarar för att segregerande lösningar inte används och att det inte 

skapas olika kategorier av elever (Szönyi, 2013). I ett inkluderande system ska det finnas 

gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ska ses som en tillgång (Szönyi, 2013). 

Szönyi (2013) förklarar att samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla 

aspekter av en gemenskap, där demokratiska processer är centrala, samt att alla elever ska 

känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga (Szönyi, 2013). Folke (2016) har undersökt hur 

nyanlända inkluderas i svenska skolan. Folke (2016) fann i sin intersektionella analys att 

inkludering inte enbart kan innehålla att eleven integreras fysiskt i ett ”svenskt” klassrum, då 

det snarare blir en fysisk integrering och ett misslyckande att nå elevens behov av socialt och 

akademiskt stöd som behövs för att lyckas med en lyckad inkludering av eleven i skolan. 

Folke (2016) beskriver vidare hur skolan behöver förstås genom att lyssna till elevernas egna 

erfarenheter för att kunna ge dem förutsättningar för en inkluderandering. Folke (2016) såg i 

sin studie att införandet av nyanlända i klassrummet måste vara kopplat till adekvata resurser 
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för att det ska finnas en möjlighet till att det ska ske en lyckad inkludering, både när det gäller 

det sociala och det pedagogiska i skolan. Folke (2016) anser att skolorna behöver vara 

medvetna om sina strukturer, värderingar, våga vara observanta på sina 

inkluderingstraditioner och ifrågasätta dem. Folke (2016) menar att dimensionen av 

inkludering kräver att de underliggande strukturerna i den mottagande skolan ska genomsyras 

av inkludering, genom att inkluderingen blir levande, införlivas i eleverna så att de får 

upplevelsen av att känna sig som hemma. Wernesjö & Kaukko (2017) undersöker hur 

ensamkommande flyktingbarn upplever inkluderingen i svenska samt finska skolan. Wernesjö 

& Kaukko (2017) fann likt Folke (2016) att det krävs trygga, intresserade och kunniga vuxna 

med genuint intresse utav barnens bakgrund, personlighet och liv. Wernesjö & Kaukko (2017) 

fann att ensamkommande nyanlända barn är ytters sköra och flyttar sig ofta mellan olika 

kategoriseringar på grund av deras erfarenheter, vilket ställer högra krav på de vuxna att 

kunna följa dem och hantera dessa strukturer och ställa lagom höga krav samt ge adekvat 

omsorg för att dessa barn/elever ska kunna uppleva en meningsfull inkludering både i och 

utanför skolan. Det Wernesjö & Kaukko (2017) upptäckte i sin intersektionella analys av 

studien var att barnens olika behov för att uppleva sig inkluderade påverkades av deras 

individuella syn på könsroller och upplevelse av ålder i form av fysisk ålder, upplevd 

mognad, omognad och maktinflytande av att vara äldre/yngre. Hagström (2018) beskriver i 

sin studie av nyanländas erfarenhet i skolvärlden, att nyanlända behöver ses som en grupp 

individer med varierade bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar. Hagström (2018) menar 

att de nyanlända elevernas erfarenheter av vardagen i och utanför skolan bör förstås som 

beroende av varandra och är faktorer som påverkar varandra, som är socialt och ekonomiskt 

skiktat. Hagström (2018) såg att samhället också är präglat av rumslig segregation och 

rasifieringsprocesser vilket sker även inom utbildningssystemet. Genom att Hagström (2018) 

antog en fenomenologisk ansats, har hon studerat och analyserat hur de individuella 

erfarenheterna står i förhållande till ett större socialt och strukturellt sammanhang, för att få en 

bredare och fördjupad kunskap om hur det är att vara nyanländ i Sverige som tonåring. 

 

Definition av nyanländ elever 

 

Jag har valt att använda mig av Skollagens definition av nyanlända elever: 

Nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här 

och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska 

inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (3 kap. 12 a § SFS 2010:800). 
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Lagrum som lyfter inkluderingsperspektivet 

 

I skolan gäller Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen är skapad för att motverka 

diskriminering samt främja lika rättigheter samt möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller 

annan trosuppfattning eller ålder (Diskrimineringslagen, 1 kap, 1§. SFS, 2008:567) Skollagen 

uttrycker i kap 1. 4§ (SFS 2010:800) att utbildning inom skolväsendet syftar till att eleverna 

ska utveckla och skapa förståelse för kunskaper och värden, den ska främja elevers 

utveckling, lärande samt skapa en livslång lust till att lära. Utbildningen skall också förmedla 

samt förankra respekt för mänskliga rättigheter samt de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. I kap 1. 4§ Skollagen (SFS 2010:800) står 

också att hänsyn till elevers olika behov ska tas i utbildningen och eleverna ska ges stöd och 

stimulans till att utvecklas så långt som möjligt och där är det strävansvärt att försöka uppväga 

skillnaderna i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Under kap 2. 8 b§ Skollagen (SFS 2010:800) finner man att läsa att kommunerna ska fördela 

resurser inom skolväsendet för utbildning efter elevernas olika behov och förutsättningar. I 

kap 2. 25§ Skollagen (SFS 2010:800) står det beskrivet att det ska finnas elevhälsa på grund- 

och gymnasieskolan, elevhälsan ska omfatta det medicinska, psykologiska, psykosociala samt 

specialpedagogiska insatser för att vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål.  

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses (Kap 2. 25§ Skollagen, SFS 2010:800). 

Vidare i kap 2. 26 § Skollagen (SFS 2010:800) står det att huvudman för kommunal 

vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna får anordna sådan elevhälsa som avses i 

25 § för sina elever. I kap 3. 2§ Skollagen (SFS 2010:800) finns beskrivet att alla elever i 

samtliga skolformer ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 

personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar nå utbildningens mål samt 

utvecklas så mycket som möjligt. Om detta finns följande beskrivet i skollagen. Kap 3. 12§ 

(SFS 2010:800) beskrivs mottagande och undervisning av nyanlända och vissa andra elever 

och definition av nyanländ. Nyanländ avses i denna lag den som har varit bosatt utomlands 
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men som nu är bosatt i landet, och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens 

start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Enligt skollagen ska: 

12 c § En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas. Enligt 12 d § ska en bedömning enligt 12 c § göras skyndsamt. För en 

nyanländ elev och för en elev som avses i 12 c § andra stycket 2 ska bedömningen göras i sådan tid att beslut om 

placering i årskurs och undervisningsgrupp kan fattas enligt 12 e §. För en elev som avses i 12 c § andra stycket 1 ska 

bedömningen göras senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet i någon av de 

skolformer som anges i 12 b §. Resultatet av en bedömning enligt 12 c § ska beaktas vid beslut enligt 12 e. 12 e § En 

nyanländ elev och en elev, vars kunskaper har bedömts enligt 12 c § andra stycket 2 ska placeras i den årskurs som är 

lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Eleven ska inom samma tid 

placeras i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra (SFS, 2010:800). 

Vidare enligt skollagen (SFS 2010:800) får rektor besluta om en elev ska undervisas i 

förberedelseklass dock ska undervisning i förberedelseklass avbrytas så snart eleven bedöms 

ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i undervisningen i det ämnet i 

den undervisningsgrupp som eleven normalt hör till och en elev får inte ges undervisning i 

förberedelseklass längre tid än två år. För en nyanländ elev som har tagits emot inom 

grundskolan/gymnasieskolan ska en individuell studieplan upprättas senast inom två månader 

från mottagandet som ska beskriva hur eleven långsiktigt ska uppnå behörighet till högre 

studier samt relevanta stödåtgärder. Under kap 2 i Skollagen (SFS 2010:800) finner man att 

läsa att kommunerna ska fördela resurser inom skolväsendet för utbildning efter elevernas 

olika behov och förutsättningar. I kap 2. 25§ Skollagen (SFS 2010:800) står det beskrivet att 

det ska finnas elevhälsa på grund- och gymnasieskolan, elevhälsan ska omfatta det 

medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser för att vara 

förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Dessa 

insatser får anordnas även på vuxenutbildning då alla elever i samtliga skolformer har rätt till 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att 

utifrån sina egna förutsättningar nå utbildningens mål samt utvecklas så mycket som möjligt. I 

kap 3. 7 § Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs att särskilt stöd ska ges om det framkommer, 

genom användning av ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller på annat sätt att det kan befaras att en 

elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som 

gäller, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska enligt skollagen se till att elevens 

behov av särskilt stöd skyndsamt utreds och behovet av särskilt stöd ska även utredas om 

eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Här kan samråd med elevhälsan ske och 
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om en utredning visar att en elev har behov av särskilt stöd ska detta sättas in med 

utgångspunkt ur elevens utbildning som helhet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

För att beskriva det intersektionella perspektivet placerar Ahrne (2016) det under de teoretiska 

vetenskapliga perspektiven socialkonstruktionismen och postmodernismen. Allwood & 

Erikson (2017) förklarar att grundtanken för socialkonstruktionismen är att vår förståelse för 

de fenomen vi anser som självklara är skapad i social interaktion som en produkt av 

kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i. Allwood & Erikson (2017) menar att 

konstruktionerna handlar om våra antaganden om begrepps innebörd och 

socialkonstruktionisterna intresserar sig för att belysa komplexitet och synliggöra sådant som 

är outtalat. Wiltgren (2016) beskriver som ett exempel att synen på samhället enligt 

socialkonstruktivism är en social skapad konstruktion skapad av människor och begrepp som 

kön, etnicitet, och klass ses som sociala konstruktioner och finns endast för att människor 

fyller dem med innehåll. Allwood & Erikson (2017) beskriver vidare att 

socialkonstruktionismens intresse för det diskursiva leder vidare till idétraditionen 

postmodernism. Allwood & Erikson (2017) förklarar att inom postmodernismens version av 

”sanningsteori” är att hävda att påståenden som gäller sanningar bara är meningsfulla i en 

social kontext. Postmodernismen är utpräglat relativistiskt och förknippas både med 

kunskapsrelativism och värderelativism, där både sanningar och värderingar blir en fråga om 

förhandlingar (Allwood & Erikson, 2017). Inte bara sanningar utan också värdeomdömen är 

helt beroende av person och situation och det är postmodernismens centrala utgångspunkt 

enligt Allwood & Erikson (2017) beskrivning.  

 

Metodansats 

 

Jag valde att begränsa mig till att utföra studien på en mångkulturella skola, ett Komvux som 

har många nyanlända elever. De flesta elever är i 20-års ålder och från mellanöstern och är i 

slutet av sin period som nyanländ när de kommer till Komvux. Jag önskade att undersöka 

frågeställningarna utifrån social/postmodernismen och därav föll valet på etnografisk 

analysmodell. Bryman (2011) beskriver att etnografens roll som deltagande observatör, där 

etnografens deltar i vardagens händelser och etnografen agerar med en öppen roll i både 

öppna och stängda miljöer. Bryman (2011) beskriver att ett dilemma i etnografiska studier 

kan vara att ibland hamnar etnografer i situationer där de upplever att de måste agera. Bryman 

(2011) förklarar den kvalitativa metoden där man med olika mått och tillförlitlighet tolkar 
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data, handlar om tolkningar och om hur människor upplever sig själva och andra. Bryman 

(2011) menar att man kan inom kvalitativ metod assimilera reliabilitet och validitet utan att 

ändra begreppens betydelse men däremot lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. När 

det gäller urval beskriver Bryman (2011) om att använda sig av målinriktade urval, att välja ut 

individer, organisationer, dokument som har direkt koppling till de aktuella 

forskningsfrågorna. Mitt urval var styrt av tillgång till individer inom den skolorganisation 

som hade de förutsättningar jag sökte för det jag undersökte, också för att studien skulle ha 

validitet. Som metodansats valde jag etnografisk analys, Bolander & Feijes (2015) menar att 

genom att välja metodansats styr det vilka metoder för datainsamling och genom val av 

metodansats hjälper det att styra fokus på vad som ska studeras, hur det studeras och sedan 

hur det kan analyseras. Jag har i min studie valt som datainsamlingsmetod att använda mig 

utav textanalyser, intervjuer och observationer samt intersektionell analys. Bolander & Feijes 

(2015) skriver att man kan använda etnografi för att beskriva och jämföra världens olika 

kultur- och samhällstyper och genom användandet av fältstudier kunna studerar saken i sin 

naturliga form, utan att störa genom intrång av forskningsverktyg. Genom ett inifrån-

perspektiv kan forskaren få en djup och omfattande förståelse för hur vissa grupper ser på sina 

egna sedvanor och utövande (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Harris (2017) förklarar att 

användandet av intersektionell analysmodell kan synliggöra underliggande strukturer som 

normer, värden, kultur som annars kan vara svårt att beskriva. 

 

Datainsamlingsinstrument, systematisering, databearbetning och analys 

 

Utifrån mitt ämne och val av metodansats är studiens datainsamlingsmetoder textanalysering, 

intervjuer och observationer. Enligt Bryman (2011) gjorde jag mitt urval utifrån det han 

beskriver som bekvämlighetsurval då rektor på skolan hjälpte mig att få informanter att delta 

men ett flertal tackade nej till intervju på grund av tidsbrist. Jag valde sedan ut individer från 

urvalet som tackat ja till intervju som hade olika positioner, utbildningar och anställningar på 

skolan inte enbart lärare. Mitt urval var målinriktat utifrån kravet på att alla av dem jag 

intervjuade var på något sätt ansvariga eller delaktiga i inkluderingsarbetet av nyanlända 

elever på skolan. När det gäller observationerna tackade all personal på skolan (12 st) ja till 

deltagandet som arbetade i klassrumsundervisning, (skolan bedriver också 

distansundervisning). Jag genomförde sju stycken intervjuer men det var mättad efter fem 

intervjuer då jag upplevde att informanterna beskrev samma fenomen i intervjuerna och att 
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observationerna var mer talande då det som inte sades kunde ses, Bryman (2011) förklarar att 

mättnad sker när ingen ny relevant data framkommer. Jag kontaktade alla som jag önskade 

intervjua via mail och till dem som sedan tackade ja skickade jag ut ett missivbrev (bilaga 1) 

via mail där informanterna fick förtydligande information om intervjun (syfte, 

samtyckeskravet, konfidentialiteten kring studien samt nyttjandekravet) utan att avslöja eller 

bifoga intervjuguiden för att få opåverkade svar. Utifrån Dalens (2015) tips om intervjuer 

skapade jag en semistrukturerad intervjuguide för att få en validitet i mina intervjuer (se 

bilaga 2). Jag utförde alla intervjuer i samtalsrum för att få vara ostörda på den aktuella skolan 

förutom två intervjuer som utfördes i ett annat samtalsrum på en tillhörande lokal på 

informanternas arbetsplats. Intervjuerna spelades in på dubbla inspelningsbara telefoner, 

enligt Dalen (2015) underlättar inspelning en noggrann analys av vad informanterna berättat. 

Jag har sedan transkriberat alla intervjuer genom att överföra dem från telefon till datorn och 

sedan har jag läst transkriberingarna flera gånger för att finna koder. Jag gjorde markering vid 

uttalanden som var relevant för syftet och kodade sedan dem. Jag läste sedan det kodade 

materialet flera gånger för att säkerställa att materialet var färdig kodat och under rätt kod. 

Koderna sorterade jag sedan under kategorier och de kategorier jag slutligen fann var normer, 

värdering och inkludering. Dalen (2015) beskriver att det är informanternas berättelser som 

bör påvisa val av analys för att ge materialet största sanningsvärde och i analysprocessen kan 

forskaren utgå från en analysmodell och sedan komplettera den med ytterligare infallsvinklar. 

Där upplevde jag att observationerna ”berättade” det som inte alltid framkom i intervjuerna 

och var ett bra komplement. Hammar Chiriac & Einarsson (2013) tipsar om direkta 

observationer, som grundar sig på antaganden att det för vissa syften är bäst att observera det 

som händer när det händer. Utifrån Hammar Chiriac & Einarsson (2013) förklaring kan jag då 

samla in data i autentiska situationer i sina naturliga miljöer som innebär att observationen 

äger rum i en situation som ändå skulle ha utspelat sig oavsett om studien skulle ha utförts 

eller inte. Genom missivbrevet jag skickade ut som jag ovan nämnt godkände all personal 

som arbetade på skolan i klassrum alltså inte de på distans då av naturliga själ jag inte har 

någon möjlighet att observera dem i sin arbetsmiljö som oftast bedrivs hemifrån. På ett 

personalmöte som skedde i anslutning inför start av studien var jag inbjuden till skolan för att 

träffa all personal och berätta om vad mitt syfte med studien var och där samt via mail efter 

överenskommelse med rektorn beslutades att mellan januari till maj fick jag möjlighet att två 

dagar i veckan måndagar och tisdagar, mellan klockan 09:00-16:00 utföra observationer på 

skolan och vid eventuella möten även andra dagar och tider utföra observationer av de 

deltagare som tackat ja. Rektor informerade också alla elever på skolan om att studien och att 
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observationer utfördes samt de fyra kravet om frivillighet, anonymitet, samtycke och 

nyttjandet, eleverna tillfrågades dessutom extra vid av mig extra intressanta observation 

muntligt om det jag observerat fick användas i min studie. Alla elever på skolan är vuxna 

därav behövde jag inte söka godkännande hos vårdnadshavare. Hammar Chiriac & Einarsson 

(2013) förklarar att observationer delger information genom sitt agerande, därför kan det 

genom observation vara möjligt att upptäcka svårfångade fenomen eller känsliga frågor som 

är svårt att få svar på via intervjuer och genom observationer kan forskaren fånga omedvetna 

processer som sker hos informanterna. Mina observationer var då det Hammar Chiriac & 

Einarsson (2013) Kallar för öppen observation (observatör som deltagare) då informanterna 

var informerade om syftet men inte på detaljnivå, de hade inte tillgång till frågeställningarna. 

Jag förde fältanteckningar över observationerna genom att omedelbart eller inom en dag 

nedteckna de observationer jag fann intressanta kopplade till syftet utifrån det Elvstrand, 

Högberg & Nordvall (2015) beskriver som första graden tolkning, jag skrev ner i 

anteckningarna exakt vad som observerats med datum utan vidare beskrivning. Sedan gick jag 

igenom alla fältanteckningar och gjorde en andra gradens tolkningar utifrån vad som var 

relevant att koppla till studiens syfte och frågeställningar (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 

2015). Slutligen genomförde jag en tolkning av tredje graden för att kunna genomföra en 

intersektionell analys av observationerna, då Elvstrand, Högberg & Nordvall (2015)  

beskriver att i tredje gradens tolkning syftar till att ifrågasätta och söka dolda mönster genom 

kritisk reflektion och försöka eventuellt kunna se det som inte sägs. Till sist gjorde jag en liten 

textanalys av skolans egna regler kring, normer, värden, kultur, inkludering som fanns i form 

av text, både i pappersform och på internet/hemsida. Jag gick igenom samtliga aktuella 

dokument och informationstexter som var utförda av huvudman, valde därefter ut texter som 

gick att koppla till mitt syfte och sedan läste jag de utvalda texterna flera gånger igen för att se 

dem utifrån olika perspektiv enligt det Widén (2015) beskriver som ”första dimensionen” där 

syftet med analysen är att få kunskaper om aktörerna som skapat dem, vilka föreställningar 

samt innebörder textförfattarna har tilldelat dem. Bryman (2011) förklarar att användandet av 

textanalyser, för fram textens mening utifrån det perspektiv som upphovsmannen hade genom 

historisk och social kontext.  Bryman (2011)  beskriver att oftast så är etnografen en 

deltagande observatör men som också använder andra datainsamlingsmetoder så som 

intervjuer, vanliga samtal och skriftliga källor i sin forskning.  
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Forskningsetiska aspekter 

 

Enligt Feijes & Thornberg (2015) beskrivning av de etiska övervägandena har jag hållit god 

forskningsetik, det vill säga jag har informerat, fått samtycke, håller konfidentialitet och 

övervakat att resultatet och data inte av mig felutnyttjas, förvanskas eller fabriceras. Jag har 

meddelat berörda om att deltagandet i studien är frivilligt både via mail till all personal på 

skolan men också muntligt på ett personalmöte i enhet med informationskravet (Bryman, 

2011). Jag har via mail, möte och missivbrev förklarat och endast utfört undersökning av 

informanter som godkänt samtycke (Bryman, 2011). Jag har valt i studien att ta bort 

informanternas arbetstitlar det vill säga vilken arbetsroll de har för att inte röja 

konfidentialiteten då skolan önskar ta del av denna studie och de kan då eventuellt härleda 

informanterna om deras arbetstitlar anges. När det gäller förvaring av intervjuer och 

fältanteckningar ha de förvarats i mitt hem samt på en låst dator som bara jag har tillträde till 

(Bryman, 2011). I enhet med nyttjandekravet har all insamlad data endast använts i syfte för 

denna studie och all rådata kommer efter godkännande av uppsatsen att förstöras/raderas 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver de viktigaste bedömningskriterierna för validitet, 

reliabilitet och replikation och min strävan är att replikation är möjlig vid ny undersökning då 

jag tydligt beskrivet hur studien tillvägagångsätt skett under metoddiskussion. När det gäller 

validitet skriver Bryman (2011) om de fyra kriterium för en kvalitativ studie, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att se trovärdigheten i studien ha de etiska 

övervägande följts. När det gäller överförbarheten var inte mitt syfte att generalisera resultatet 

utan ge en fördjupad inblick i en utvald skola utifrån syftet med studien och därav är det svårt 

att säga om replikering och om reliabilitet skulle uppstå om studien utförs på nytt på samma 

ställe eller vid en annan miljö.  Jag valde att använda tre olika datainsamlingsmetoder för att 

jag önskade skapa det Bryman (2011) beskriver som triangulering, jag har använt flera olika 

datainsamlingsinstrument (textanalys, kvalitativa intervjuer och fältobservationer) och sedan 

som analys både etnografisk samt intersektionell analys för att öka tillförlitligheten i 

resultatet.  
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Resultat och analys 

Jag har valt att fördela resultatet och analysen utifrån mina tre frågeställningar för att 

tydliggöra för läsaren vilka resultat samt analys som jag kom fram till. 

 

Lagar, förordningar och normer som kan hänvisas till inkludering på 

skolan 

 

En av de jag intervjuade berättade att de har dokument gällande inkludering som används men 

i textanalysen av skolans dokument som behandlar inkludering och normer/värdegrund fann 

jag att det var i princip diskrimineringsgrunderna ur Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

som upprepade sig i de olika texterna men ur lite olika infallsvinklar. I skolans policy står det 

beskrivet att personer anställda inom verksamheten måste följa diskrimineringsgrunderna ur 

diskrimineringslagen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I skolans 

handlingsplan står det beskrivet att alla elever, deltagare samt personal ska ha vetskap om 

handlingsplanen där man för att förebygga diskriminering ska används sig av regelbundna 

utvecklingssamtal, utvärderingar, klassråd och arbeta aktivt med temalektioner inom 

diskriminering, jämlikhet och jämställdhet. I skolans ramprogram finns beskrivet att 

personalen inom studieförbundet, oavsett verksamhetsområde, roll och funktion ska ha ett 

gemensamt förhållningssätt som vilar på grunderna att personalen respekterar varandras 

åsikter, roller och funktioner. Personalen stimulerar till öppen dialog, förnyelse och verkar för 

att idéer kan förverkligas samt samverkan över gränser både inom deras organisation och 

externa parter. Vidare står beskrivet i ramprogrammet att personalen tar aktivt ansvar för den 

egna samt verksamhetens utveckling. Det visade sig dock i intervjuerna att personalen hade 

olika kunskaper kring skolans gemensamma texter om inkludering samt hur de ska användas, 

följas upp och utvärderas, någon av personalen visste inte om att dessa dokument fanns, några 

av de andra i intervjuerna nämnde att de endast kände till något av de dokument och 

förhållningsregler de ska känna till fanns. En av de intervjuade beskrev att det inte behövs 

något gemensamt värdegrundsarbete på skolan för inkludering, istället menar hon att det 

cheferna står för genomsyrar allt och cheferna hämtar sina stadgar som upplevs som en 

värdegrund, att prata om kärnvärden, vara arketyper, den vise utifrån vetenskapligt grund men 

att skolledarna inte tror på någon gemensam värdegrund istället är det viktiga att betrakta 

demokratin och allas lika värden genom det goda ledarskapet och det goda samtalet. En annan 

av de intervjuade berättar att de kontinuerligt varje termin reviderar studieförbundets egen 
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policy där inkluderingsfrågor ingår, att det finns en tydlig struktur för revidering och hur 

informationen om rådande inkludering sprids ut i verksamheterna. Vidare beskrivs det i 

samma intervju att ledningssystemet på skolan och hela studieförbundet är väldigt levande. 

Ytterligare en annan av de intervjuade som arbetar på skolan berättar att hon upplever att det 

samtalas vid flertal tillfällen på gemensamma möten om inkludering och värdegrund men att 

det saknas förutsättningar att mötas för samverkan inom organisationen, i intervjun nämner 

hon att de inte haft internt möte med rektor på väldigt länge kring problem som uppstår kring 

hur man ska vara mot varandra på skolan, problem med värdegrundsfrågor och att någon ska 

ta upp och förklara vad skolans värdegrundspolicy ska tolkas om den finns, vad ska ingå, hur 

man ska arbeta, samverka med mera. Rektorn på skolan förklarar att hon skapat en 

handlingsplan som sitter i alla klassrum och sedan har hon tillsammans med specialpedagog 

på skolan startat ett värdegrundsarbete som också ska utmynna i en handbok för anställda på 

skolan med all personal delaktig i skapandet av detta: det ska också genomsyras till eleverna. 

Vidare förklarar rektorn att eleverna är de som gör utvärderingar efter varje kurs men att det 

inte finns någon utvärdering av inkludering och värdegrundsarbete för medarbetare eller 

annan personal på skolan förutom en medarbetarenkät som ska fyllas i vart annat år. Alla av 

de jag intervjuade berättar att de inte fått någon utbildning på sin arbetsplats kring att arbeta 

med nyanlända, inkluderings/värdegrundsarbeten. Berg (2011) skiljer på skolans statliga 

uppdrag och skolans samhälleliga effekter och Söderman (2014) menar också att pedagogisk 

verksamhet måste ta hänsyn till vilken kontext den befinner sig i och läraren behöver möta 

eleverna i deras specifika verklighet. Söderman (2014) anser att de didaktiska val läraren gör i 

sin pedagogiska praktik behöver tas hänsyn till beroende av vilken typ av skola det är, vart 

den är belägen samt vilka elever som går på skolan. När det inte finns en tydlig struktur 

uppifrån och ner och värdegrund saknas och ramarna för lärarna blir otydliga blir det också 

otydligt och godtyckligt vad sedan eleverna få för upplevelse i skolan av kultur, normer och 

värderingar (Söderman, 2014). Under studien då det spretar i intervjuerna och observation 

kring om det finns eller inte finns om det används eller inte används om det ens behövs 

gemensam värdegrund eller inte och om det finns dokument om detta upplevde jag att det 

fanns en otrygghet, otydlighet för alla som arbetade i organisationen. Min upplevelse var att 

lärarna spretade åt olika håll när det gällde allt från elevsyn, inkluderingsperspektiv, 

kunskapskrav på eleverna, till samverkan mellan lärarna och vilken kultur man önskar ska 

råda på skolan och en lärare påpekade att hon inte känner att någon inkludering och 

samverkan finns på skolan. Granström (2006) beskriver att en arbetsplats historia, struktur 

och ansvarsfördelning påverkar i hög grad individernas och gruppernas arbete och om 
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organisationen brister är det lätt att det tillskrivs enskilda individer, desto mindre personalen 

förstår sin egen organisation desto större är risken att man personifierar dess brister. Gruber 

(2008) menar att skolan bör ses som en av samhällets viktigaste institutioner för att det som 

sker i skolan har betydelse både på individnivå och samhällsnivå. Genom mina textanalyser 

fann jag att det på skolan idag inte finns någon uttryckt i text gemensam värdegrund, enligt 

intervju framkom att det som finns beskrivet om värdegrund som är gällande på skolan är det 

som uttrycks i skollagen i kap 1. 4§ (SFS 2010:800) som jag under bakgrunden beskrev 

handlar bland annat om respekt för mänskliga rättigheter samt de grundläggande 

demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på men det finns en lokal handlingsplan 

uppsatt i alla klassrum på skolan där det står beskrivet hur elev samt lärare ska hantera om 

någon blir utsatt för diskriminering på skolan och i texten finns det förklarat vad som ryms 

inom diskriminering utifrån de grunder jag tidigare beskrivet som ingår. Bergem (2000) 

beskriver hur skolkulturen utgör ett ramverk och lägger grunden för kvalitén på skolan, de 

dominerande värderingarna på skolan blir riktningen för uttryck i synen på eleverna, vad som 

är viktig kunskap och hur samverkan på skolan ser ut. Bergem (2000) förklarar vidare att 

värderingarna som finns på en skola genomsyrar hela atmosfären, skolmiljön, relationerna 

mellan lärare – elever, elevernas relationer till varandra samt lärarnas relationer kollegialt. 

Bergem (2000) menar att värderingarna avgör vilka traditioner som ska styra och att den 

formella skolkulturen styr hur relations och kommunikationsmönstren kommer se ut, den 

innehållsliga påvisar vilka attityder, uppfattningar och värderingar som präglar skolans kultur 

och arbetsmiljö. Bergem (2000) påpekar vikten av att skolledningen lägger mycket energi på 

att forma lärarna att agera i enlighet med lärarrollen och de gemensamma normer och 

värderingar skolan önskar ha. På skolan framkommer det att det finns inga gemensamma 

förhållningsregler, normer och värderingar och det framkom också att några ansåg att ingen 

gemensam värdegrund inte behöv medan andra tyckte tvärtom. Bergem (2000) menar dock att 

det är en avgörande förutsättning att personalen delar den värdegrund och yrkesmässiga 

plattform för att ett samarbete ska fungera bland lärare, personal, ledning. Bergem (2000) 

förklarar att om en gemensam värdegrund saknas, där det inte finns en klar ansvars- och 

rollfördelning samt oklara premisser för samverkan kan konflikt och motsättningar uppstå 

bland personalen/lärarna som sedan drabbar eleverna och skapa splittringar och bryta ner 

varje försök till att skapa en sund arbetsmiljö. Istället menar Bergem (2000) att alla lärare 

behöver känna normen om kollegialitet och känna vilja till nytänkande för att stimulera 

lärarna att ständigt önska utvecklas, reflektera och förbättra sina yrkesfärdigheter. Bergem 

(2000) lägger ett stort ansvar på att skolledningen skapar ett öppet och ömsesidigt förtroende 
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bland personalen för att lyckas få ett lärarsamarbete med de positiva resultat som skolan 

önskar. I resultatet framkom att det goda samtalet, kärnvärden och den vise samt i skolans 

egna texter finns mål beskrivet att samverkan ska ske men ingenting beskrivet om hur det ska 

gå till. Jag tänker här på Henriksen & Vetlesen (2013) beskrivning av dygd etikerna som 

förklarar hur våra handlingar kan ses i förhållandet till mål, hur dygderna är förankrade i 

individen och formar våra konkreta handlingar. Ett problem som kan uppstå med dygdetiken 

menar Henriksen & Vetlesen (2013) kan vara att ett moraliskt fullkomligt liv uppfattas på 

olika sätt och ska dygdeetiken bli framgångsrik i yrkeslivet krävs fortfarande att individerna i 

gemenskapen kommer överens om gemensamma värden, hur vi bör vara i vår yrkesroll, vad 

gemenskapen ska bygga på för att dygdetiken ska kunna behandla konkreta problem. Berg 

(2003) förklarar hur processen med skolutveckling behöver ske genom analys av yttre 

(styrning från staten, samhället) och inre gränser (den enskilda skolans kultur, normer och 

värden) detta kan ge kunskap om nuläge och utvecklingspotential utifrån att skolans personal 

och elever är inkluderade inte bara ledningen. Berg (2003) menar att det handlar om att hitta 

frirummet men för att hitta det behöver skolan synliggöra gränserna och genom de aktiviteter 

som sker under skolutvecklingen bidrar till att det sker en verklig skolutveckling och genom 

att förstå de yttre gränserna är ett uttryck för skolan som institution och genom de inre se på 

skolan som organisation. Ett annat tydligt exempel på att skolan saknar gemensam elevsyn, 

värdegrund och skolkultur blev synliggjord i min undersökning av lärarnas texter som de 

skriver vid det de kallas för ”F-varningar” en blankett (bilaga 5) som används för att varna 

eleven om att den är på väg att få underkänt i kursen och varningen lämnas in till rektor och 

vidare till kommunen om eleven sedan blir underkänd i kursen. Exempel på F-varningar bland 

nyanlända som jag studerade var exempelvis följande med kommentarer till varför eleven var 

på väg att bli underkänd. Lärare beskrev följande anledningar: ”Du har inte varit på så många 

lektioner och därför missat många instruktioner”. ”XXX riskerar att inte kunna göra NP 

eftersom hon ska föda barn och är informerad om att det finns en risk att hon får läsa om 

kursen”. ”Skriv om och rätta dina fel”. ”Träna grundgrammatik”.  I en av intervjuerna 

beskrivs det att det ska ställas samma krav på alla elever att uppnå kursmålen för att klara en 

kurs men att stödet för att nå godkänt kan se olika ut. En annan av de intervjuade påpekar att 

av ekonomiska skäl vore det bra om lärares anpassning och specialpedagogens arbete kunde 

ske mer i grupp än på individnivå och att fler elever behöver särskilt stöd men att det inte 

finns ekonomi för att ge alla i behov enskild hjälp av specialpedagog. Genom observationerna 

av lärarna kan man se att elevsynen skiljer sig åt bland dem samt mellan ledning och lärare. 

En lärare berättar följande:”90 % av mina nyanlända elever i SVA kommer få underkänt för 
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de är för dåliga i svenska grammatik”. I många F-varningar tolkade jag att elevens 

misslyckanden formuleras så att eleven ensam blev bäraren av problemet det vill säga att 

lärarna utgick från det kategoriska synsättet i dessa situationer. Ytterligare exempel är en 

elevs handlingsplan som löd: ”Det gäller att jobba med att lärs sig ämnet”. Ännu ett exempel 

på F-varning under beskrivning, vilka åtgärder är gjorda inom ramen för ordinarie 

undervisning: ”Vi har haft flera samtal”. Eller en orsaksförklaring till F-varning: ”Eleven är 

gravid”. I intervjuer framkommer ett annat synsätt än det jag observerar, där framkom att 

personalen inte bör använda ordet svaga elever för att lärarna då slutar fundera över vad som 

kan behöva förändras i den pedagogiska miljön. En observation jag gjorde var när en lärare 

besökte rektorn för hon var så bekymrad över att hon i nuvarande kurs hade ”sex väldigt 

svaga nyanlända elever” (hennes egna uttryck) som hon beskrev att hon inte visste hur hon 

skulle hantera. Här ser man att synen på eleven skiljer sig åt på skolan och att inga tydliga 

riktlinjer finns kring vilken norm som skolan vill se som önskvärd. Göransson (2011) 

förklarar att ett förebyggande arbete i skolan ska förhindra eller minska sannolikheten att 

problem uppstår och innebörden av det förebyggande arbetet blir beroende av vad som 

formuleras som ett problem. Formuleras problemen i termer av att eleven har misslyckats och 

fått underkänt eller formuleras den i termer av att undervisningen inte är anpassad för att 

hantera elever med olika förutsättningar (Göransson, 2011)? Lutz (2013) och Nilholm (2007) 

diskuterar synen på vem som äger problemet, att pedagogiska processer sker i sammanhang 

av olika former av styrning på makro, exo, meso och mikro nivå och att det kategoriska bör 

ses i kombination med det relationella perspektivet. Genom att se eleven som ensam bärare av 

problemen menar Lutz (2013) att det riskerar endast generera till en reproduktion av den 

praktik som redan används men genom att lyfta blicken mot det relationella kan nya 

pedagogiska lösningar öppna sig för praktiken. Om man använder sig av analyser på olika 

nivåer menar Lutz (2013) och Nilholm (2007) att skolan kan bygga upp en verksamhet där de 

kan möta eleverna både i relation till vad de behöver kunskapsmässigt men också till vad de 

behöver socialt inom skolans ramar. När det gäller inkludering av nyanlända i skolan förklarar 

Hagström (2018) att dessa elever i större grad inte bara söker svar hos sina lärare angående 

skolarbete och aktiviteter i skolan men också söker deras stöd rörande problem de möter i 

samhället, utanför skolans väggar och emotionellt stöd. I intervjuerna framkommer det att 

några vill öka lärarnas kunskaper att bemöta den målgrupp av elever som de arbetar med det 

vill säga de nyanlända. I intervju beskrivs att förståelse för nyanlända elever behöver lyftas 

och diskuteras samt att det finns önskemål om att det skapas tydliga ramar på skolan för att 

lärarna tillsammans ska få en enig elevsyn som utgår från vetenskaplig grund och som anses 
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gynnande för eleverna. Majoriteten av elever på skolan kommer från mellanöstern, både de 

som är nyanlände och de som varit längre i Sverige. Hagström (2018) förklarar att de flesta 

nyanlända elever inte har tillräckliga betyg för att börja studera på nationella program efter 

grundutbildningen utan hamnar i Komvux. Ett problem nyanlända elever beskriver med 

Komvux är att de upplever att det inte finns svenska elever där och att utbildningen kan 

upplevs som ett sidospår av svenska samhället och ett begränsat sociala sammanhang. 

Hagström (2018) beskriver att en del av de nyanlända eleverna ser skolgången i Sverige som 

en möjlighet medan andra ser det som en regel och den enda möjligheten att komma ut på 

arbetsmarknaden vilket leder till att motivationen och målen med studierna ser olika ut för 

eleverna. Lärarna som förebild och skolan som en del av samhället, det jag såg i resultatet var 

att aktiviteterna inte alltid var det samma som målen när det gäller värdegrundsarbetet och 

inkluderingsfrågorna på skolan. Målen beskrivs både i deras egna dokument och i 

intervjuerna, att skolan strävar efter ett inkluderande arbetssätt. Persson & Persson (2012) 

förklarar hur skolan har ett ansvar att ta tillvara på elevernas olikheter och stimulera samt 

uppmuntra eleverna att känna sig inkluderade genom att hjälpa eleverna känna att deras 

deltagande i skolan är meningsfullt och betydelsefullt för gemenskapen. I målet med en skola 

för alla är enligt Persson & Persson (2012) att skolan ska bygga på likvärdighet för att alla och 

att inkluderings begrepp behöver vara ett vidare begrepp än inom skolans värld. Att se 

inkludering som en vägledande princip i det pedagogiska arbetet för att gör det till ett vidare 

syfte mot ett inkluderande samhälle (Persson & Persson, 2012). En elev på skolan beskriver 

att en allmän uppfattning bland de nyanlända på skolan är att det räcker inte bara med att få 

betyg för att passa in i det svenska samhället då de upplever att sådant som namn behöver 

vara svensk anpassat för att ens bli kallad på arbetsintervju. Nyanländas syns på ”svenskhet” 

är det elever strävar efter, Hagström (2018) förklarar att svenskheten ses som en motpol mot 

invandrarna och ”svenskheten” som en gränslinje mellan de som är på in- eller utsidan. 

”Svenskheten” beskrivs som en maktposition där agerandet som svensk i vardagen innebär att 

använda och utnyttja sig utav den makt som förknippas med föreställning och ideologiska 

innebörden som medges i tanken om ”svenskhet” vilket kan förklarar elevernas känsla av att 

behöva bli mer ”svensk”(Hagström (2018).  Att få en förståelse för de nyanlända för att de ska 

uppleva inkludering handlar också om en förståelse för att deras tidigare skolgång många 

gånger skiljer sig får den svenska skolnormen. Andersson, Lyrenäs & Sidenhag (2017) 

förklarar att skolsystemet i vissa andra länder är mer auktoritärt än i Sverige och att det kan 

bli en stor omställning för dessa elever att tillgodogöra sig ett skolupplägg som bygger på att 

de själva för första gången ska forma sitt lärande och speciellt när de kommer på Komvux och 
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högre krav ställs på att eleven tar självständigt ansvar för sina studier som svenska elever har 

fått med sig från grundskolan. Wiltgren (2016) beskriver det komplexa med svenskhet och 

nyanlända att det också är situationsbundet, att det är olika när de vill positionera sig som 

svensk och hur och när de vill att andra ska positionera dem som svenskar. Wiltgren (2016) 

förklarar att det inte alltid är självvalt vilken position man får eller vilka etniska identiteter 

som får utrymme eller ej.  Bergem (2000) beskriver hur viktigt det är för eleverna att lärarna 

ger dem positiva återkopplingar och beröm, att lärarna är medvetna om sin makt och 

maktutövningens roll och betydelse i relationen mellan lärare och elever. Läraren har en 

viktig roll att bedöma hur den makt och myndighetsutövning ska användas för elevernas bästa 

(Bergem, 2000).  

 

Inkludering av nyanlända elever på skolan 

 

En förmiddag kom en nyanländ elev för att besöka rektorn, eleven berättar för rektor att hon 

tre månader tidigare fått diagnosen dyslexi, eleven börjar gråta när hon får reda på under 

samtalet att hon har rätt till hjälpmedel i skolan och vid provsituationer. Eleven säger: 

”Äntligen har jag en chans att lyckas”. Lutz (2013) påpekar att den individuella nivån inte 

ska dominera i pedagogiska utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram, de ska utgå från 

organisation, grupp och individnivå. Stödåtgärderna bör ses som pedagogiska avvägningar 

anpassade till mötet mellan elev som individ och lärmiljön (Lutz, 2013). Under mina 

observationer och intervjuer kan jag se hur skolan blir länken mellan gymnasievärlden och 

arbets/universitetslivet. I mina intervjuer säger flertalet att eleverna trivs i de mindre lokalerna 

med närhet till rektorn som alltid har öppen dörr för elever och personal. En av de intervjuade 

beskriver hur viktigt det är att rektor finns tillgänglig för eleverna på skolan för att de ska 

känna stöttning och få sina frågor besvarade och för att rektorn i sin tur ska vara en aktiv del 

av skolan och kunna få en förståelse för lärarnas och elevernas verklighet. Hagström (2018) 

beskriver hur nyanlända elever upplever att personalen och lärarna på skolorna är oerhört 

betydelsefulla både när det gäller att agera pedagogiskt och socialt stöd för dem. Flera vittnar 

om i intervjuerna hur elevernas föräldrars utbildning och arbete kan påverka elevernas 

studiegång och att elever med lågutbildade föräldrar upplevs som att de behöver mer stöttning 

än andra elever under sin studiegång. Dessutom beskriver lärare att det är flera elever som 

trots har tillgång till sina högutbildade föräldrar men föräldrar som är arbetslösa, att dessa 

elever också hamnar i att behöva ökat stöd under sin skolgång vilket också Göransson (2011) 
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bekräftar. Intervjuerna vittnar om att det främst handlar om att de nyanlända eleverna i behov 

av ökat stöd främst behöver få utbildning i studieteknik och att de på skolan nu i år erbjuder 

inför varje kursstart föreläsningar i studieteknik samt att de anställt en specialpedagog för att 

kunna ge utökat stöd av studieteknik och annat särskilt stöd och att de har anställt en yrkes 

och studievägledare för att ge eleverna utökat stöd. Hagström (2018) förklarar att nyanlända 

föräldrar på grund av begränsade kunskaper om det svenska samhället och det svenska 

skolsystemet har svårt att stödja barnen i mötet med dessa institutioner. Vid en observation 

mellan en lärare och elev utspelar sig följande: Jag tänkte först skriva om mitt namn men 

sedan tänkte jag som många andra i klassen skriva om att namnbyte krävs för utlänningar i 

Sverige som vill ha jobb, invandrare med utländska namn får aldrig komma på arbetsintervju. 

Jag frågar då eleven om hon upplever att det är så ute i samhället? Eleven svarar: Jag vet det 

är så. (Situationen handlade om att eleverna skulle utföra en uppgift inom temat ”namn”). 

Wiltgren (2016) menar att elever med migrationsbakgrund många gånger vill ingå i en 

omarkerad position som vilken ungdom som helst men att denna position sällan är dem 

tillgänglig på grund av sådant som deras hårfärg, hudfärg, namn, religion, utseende. Flertalet 

av lärarna har erfarenheter av hur nyanlända många gånger möter svårigheter i svenska skolan 

som de anser inte alltid är anpassad på individnivå för de nyanlända. I en intervju beskrivs 

vikten av att skolpersonalen är av mångfald (olika åldrar, kön, utbildningar) och gärna med 

andra modersmål än svenska då hon ser mångfald som en resurs. I samma intervju beskrivs 

det vidare att första generationsinvandrare har svårt att nå ett djup i samtalet på någon form av 

svenska och att det då behövs personal som kan deras modersmål för att ett möte på djupet 

ska kunna ske och skolan ska kunna lära känna eleven mer utförligt. Vidare i samma intervju 

förklaras att etnisk mångfald är ett måste på skolan för att spegla målgruppen och för att 

personalen ska kunna förstå elever som ha flera språk men också elever som kommer från 

annorlunda skolkulturer. Lärarna behöver veta vad de nyanlända eleverna tänker, vart de bor 

och lever, vad gör de på fritiden? Samt hur de nyanlända eleverna ser på gruppen kontra 

individen. Den intervjuade menar att i många andra länder är gruppen, familjen det man 

fostras att prioritera och värdera högst medan vi i Sverige har en individualiseringsdiskurs 

som blivit enorm och präglar studierna i den svenska skolan och kan då ställa till det för 

nyanlända som är ovan vid detta. Flera av de intervjuade menar också att finns det fler med 

varierande bakgrund bland medarbetarna får man fler perspektiv och förmodligen fler 

lösningar och idéer om inte alla har gjort exakt samma resa i livet. Gruber (2008) lyfter att det 

som i styrdokumenten beskrivs som mångkulturellt perspektiv ställs i motsatts till det som 

anses vara svenskt och därav ingår inte svenskhet, samt att en mångkulturell skola i princip 
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alltid syftar på en mångetnisk sammansättning av elever men sällan bland skolans anställda. 

Några av de intervjuade berättade att de också såg vissa skillnader beroende på kön hos de 

nyanlända eleverna, att kvinnor får ta större ansvar i hemmet än männen samtidigt som de 

studerar, kvinnorna anses ofta vara tystare i klassrummet än männen som tar för sig mer av 

lärare än kvinnorna. Gruber (2008) såg i sin analys att kön har en väsentlig betydelse i skolans 

konstruktioner av etnicitet, där invandrarmannen ofta ses som våldsam och hotfull medan 

kvinnorna ofta osynliggörs och att deras handlingskraft förnekas. Det framkom i intervju 

önskemål om att lärarna på skolan skulle få utökad utbildning om att ha elever med olika 

etniciteter för att ännu bättre kunna möta dem på individnivå och få fler att klarar kursmålen i 

sina studier på skolan. Vidare framkom under intervjuer att en utmaning med de nyanlända är 

att deras tidigare utbildningsnivåer är oerhört spretiga, att det finns allt från analfabeter, de 

som inte kan peka ut sitt land på en karta till högutbildade som hamnar i samma klass och 

förväntas utföra samma grundutbildning oavsett förkunskaper. Detta skapar en stor utmaning 

att finna rätt nivå för varje individ och stödja dem att lyckas nå samma kursmål oavsett 

tidigare studieerfarenheter menar en av de intervjuade. En annan av de intervjuade var själv 

nyanländ elev för bara några år sedan och beskriver att mötet med svenska skolan var hemsk, 

hon blev först placerad i en grupp på SFI där hon lärde sig mer arabiska än svenska och hon 

själv har ryska som modersmål. Hon upplevde sig missförstådd och att lärare och andra 

personer inom hennes dåvarande utbildning var oprofessionella, dåligt utbildade i att möta 

och förstå nyanlända eller helt enkelt ointresserade. Vidare beskriver den intervjuade att hon 

nu tänker extra på att ge de nyanlända ett bra bemötande och hon vill bidra till att de får ökat 

självförtroende och självkänsla under sin studietid på skolan. Hennes erfarenhet är att det är 

för dålig kompetens och att intresset är lågt att vilja hjälpa så eleverna som kommer till 

hennes skola många gånger är blyga, rädda och har liten förståelse för hur den svenska skolan 

och det svenska samhället fungerar. Dessa elever behöver förståelse och stöd både rent 

allmänt och pedagogiskt dessutom borde vi som arbetar på skolan få utbildning kring att 

bemöta nyanlända. Rektorn på skolan menar också att det är av största vikt att medarbetarna 

förstår målgruppen och lär känna eleverna de arbetar med. Huvuddelen av eleverna på skolan 

är invandrare och kom med den stora flyktingvågen 2015. En av de intervjuade berättar att 

hon hört otaliga berättelser från nyanlända som kan vara svårt att förstå eller föreställa sig vad 

många flyktingar har gått igenom innan de kom till Sverige och hon anser att det är oerhört 

viktigt att lärarna får en bild och förståelse för nyanlända elever för att kunna nå och stödja 

deras utbildning och personliga utveckling. Hagström (2018) beskriver att det viktigaste för 

nyanlända som kommer till Sverige är betydelsen av att få tillhöra ett socialt nätverk för 
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känslan av att känna sig hemma i vardagen. Hagström (2018) förklarar att migrationen för 

nyanlända kan upplevas som en förlust av förtroget nätverk av relationer och här blir då 

skolan en viktig social arena för dessa elever för att skapa nya relationer uppleva en ny 

gemenskap och känna sig hemmastadda igen. Under en av mina observationer fick några 

nyanlända elever i uppgift att skriva en text om förortssvenska på skolan och de diskuterade 

fördelar och nackdelar med det. Eleverna kom fram till att genom användandet av det de 

kallar för sitt egna förortsspråk kände de tillhörighet och att man på så sätt upplevde sig 

inkluderad och var välkommen även om personerna sedan innan inte kände varandra. Sedan 

var eleverna överens om och diskuterade att så kallad förortssvenska inte fungerar i arbetslivet 

eller i övriga svenska samhället där gällde endast korrekt svenska. En elev berättade att han är 

fotbollsdomare på fritiden och där är slang och förortssvenska förbjudet på matcher. I Grubers 

(2008) studie beskriver hon hur lärarna resonerar kring invandrar elever och att högre 

prestationer i skolan och desto mer eleven anpassar sig till önskvärt skolbeteende utgör 

faktorer för i vilken grad eleverna identifieras som invandrare eller inte av lärarna och anses 

inkluderad i svenska samhället. Wiltgren (2016) förklarar också i sin studie att eleverna är 

medvetna och väljer att växla i sin språkanvändning beroende på situation och att detta ses 

som en styrka, att det är en fördel för eleverna att vara flerspråkiga och kunna växla språk vid 

behov och lust. Wiltgren (2016) menar att eleverna genom språkvariationen i dessa 

sammanhang blir en viktig symbolisk resurs där individerna kan positionerar sig i relation till 

varandra och andra, det blir ett sätt att tala om vem man är och vart man hör hemma men de 

kan också tala standardiserad svenska när de vill anpassa sig till samhällets språkliga ideal. 

Språket på skolan kan bli ett slags bevis för hur inkluderad eleven är i samhället då det krävs 

att du utfört svenska som andra språk kurs ett, två och tre och ju mer svenska de lärt sig, nivå 

de läser på desto närmare är de att delta i svenska arbetsmarknaden eller högre studier på 

högskola eller universitet. En observation jag gör av en elev som besöker rektorn och undrar 

var hennes lärare är och att klassen har suttit och väntat på henne i ca en timme, rektorn 

meddelade eleven att läraren var frånvarande, men att ingen hade tänkt på att meddela 

eleverna. Under våren 2019 observerar jag vid flertal tillfällen hur viktigt många av lärarna 

uttrycker att det är att eleverna kommer på lektionen eller vid frånvaro anmäler detta samt 

förklarar varför. Ytterligare en observation jag gjorde var ett samtal mellan rektor och chefer 

för andra avdelningar, samtalet handlade om att de olika cheferna inte kommer överens om 

hur lokalerna ska fördelas och att cheferna ser var och en till sin egen avdelning. Återigen 

synliggör detta att det inte finns en gemensam värdegrund, normer eller kultur på skolan, att 

det ställs krav på elever att komma i tid och anmäla sjukdom men sedan som lärare inte förgå 



26 

 

med gott exempel att själva passa tid eller ha respekt mot eleverna och anmäla frånvaro eller 

att ledningsteam inte kommer överens med varandra eller kan kompromissa, vittnar om brist 

på en genomsyrande genomtänkt skolkultur. Persson & Persson (2012) menar att skolor där 

skolledarna lyckas förmedla och skapa en samarbetskultur, där hela lärmiljön ingår har bäst 

förutsättningar att få en hållbar positiv skolutveckling. 

 

Intersektionell analys av inkludering på skolan 

 

Utgångspunkten i denna intersektionella analys är etnicitet. Största andelen av nyanlända på 

skolan kommer från mellanöstern med den stora flyktingvågen som var 2015/16 och de flesta 

av dem läser nu svenska som andra språk. De flesta som arbetar på skolan är svenskar och bor 

heller inte i samma områden som eleverna eller ens på samma ort. Av de på skolan som har 

uttalade diagnoser är största andelen av dem svenskfödda. Många av de nyanlända förklarar 

sin frånvaro i skolan med att de behöver ta hand om sjuka föräldrar, arbeta för att föräldrarna 

har inga jobb eller på annat sätt hjälpa till i hemmet. Det är också en viss skillnad på de 

nyanlända männen och kvinnorna i skolan. När det gäller Komvux kan det skilja väldigt 

mycket i ålder på de nyanlända eleverna samt deras kunskapsnivå och anledningar att de går i 

skolan som utgör en utmaning för lärarna att individanpassa undervisningen. Utifrån ovan 

analys av nyanlända i skolan och de lagrum som skolan är ålagd att följa ska. När de 

nyanlända läser kurser som exempelvis svenska som andra språk behöver de ha vissa 

grammatiska förkunskaper för att uppnå kursmålen i kursen detta oavsett deras förkunskaper, 

kursmålen finns beskrivna i läroplanen och tar ingen hänsyn till individuella variationer. Vi 

vet att kommunerna ska finansiera utbildningen för att kunna stödja och individualisera 

samtidigt som jag hör i intervjuerna att pengarna inte räcker till för till exempel 

specialpedagogiskt stöd i den omfattningen som anses behövas eller för mindre klasser. Boo, 

Forslund & Thorsten (2017) lyfter dilemmat med att hantera elever på olika kunskapsnivåer, 

att få läraren att lyckas med att skapa en klassrumsmiljö där varje elevs lärande är i centrum 

och där varje elev blir stärkt och uppmuntrade i sin skolgång. Boo, Forslund & Thorsten 

(2017) menar att om lärare och elever kan skapa en lärandemiljö där man ser skolan som ett 

verktyg att uppnå nya lärandemål istället för en uppvisning av de man redan kan och att det är 

en naturlig del att vara på olika nivåer samt utgå från dem istället för att göra undervisningen 

samma för alla blir alla på så sätt inkluderade och delaktig utifrån sina premisser, sin 

proximala utvecklingszon. Enligt läroplanen som jag tidigare nämnt har alla elever i skolan 
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rätt till stöd vid behov men en specialpedagog kan också enligt Bladini (2011) arbeta med 

handledning för lärare som form av stöd vilket har visat sig bidra till en utveckling mot en 

mer inkluderande skola. Bladini (2011) beskriver vidare att specialpedagogen kan i samtal 

med läraren välja mot vad intresset ska riktas, mot elevens beskrivna svårigheter eller mot 

någon/några aspekter i den pedagogiska miljön eller båda. Utifrån att den största andelen 

elever på skolan är nyanlända eller nyligen varit klassade som nyanlända har nu ledningen på 

skolan påbörjat ett värdegrundsarbete där normer, värden och kultur ska ingå. Bernitz & 

Warnling-Nerep (2016) ifrågasätter om det råder konsensus i dagens svenska samhälle och 

skola gällande värdegrunden och om individer lever efter dessa värderingar idag? Bernitz & 

Warnling-Nerep (2016) menar att skillnaden mellan värdegrunden som staten införlivat och 

som följaktligen återges i skollagen och den reella värdegrunden kan bli stor när den 

kulturella och politiska heterogeniteten ökar i samhället. Samtidigt beskriver Andersson, 

Lyrenäs & Sidenhag (2017) att skolan har förutom sitt kunskapsuppdrag ett demokratiuppdrag 

att förmedla samhällets grundläggande värderingar och ge eleverna kunskap om hur de ska 

delta och verka i ett demokratiskt system.  Persson & Persson (2012) menar att i 

värdegrundsarbetet bör ambitionen vara att bejaka elevers olikhet och att inkludering som 

princip är större än i skolsammanhang en vägledning för vilket samhälle vi vill ha. Persson & 

Persson (2012) förklarar vad som gör en skola framgångsrik i sitt inkluderingsarbete och 

förutom god skolkultur är det som behövs en samarbetskultur, tilltro till att lärarna kan finna 

lösningar tillsammans och utveckla verksamheten, att personalen får relevant 

kompetensutveckling, att nya lärare får handledare och introduktion första tiden på sitt arbete 

samt att visioner, mål är konkreta och kända av alla. Bergem (2000) Beskriver lärarens makt i 

tre former, den formella makten som följer med att lärarna ansvarar för myndighetsutövning, 

kunskapsmakten det är läraren som avgör vilken kunskap som anses vara viktig i sin kurs och 

till sist den karismatiska makten hur läraren väljer att bemöta sina elever och lärarens 

personlighet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv blir det otroligt viktigt att se hur utifrån 

alla perspektiv som möts i skola. Att vara lärare till nyanlända kan ställa krav på att 

exempelvis behöva konkretisera uppgifterna tydligt då de kanske inte är vana vid den svenska 

skolformen, att någon nyanländ elev nyss blivit myndig och kommit till Komvux gör eleven 

inte automatiskt till en självständig skolelev beroende på tidigare erfarenheter. Vad är syftet 

med skolan för eleven, någon ung kanske vill komplettera för att läsa vidare medan någon 

äldre kan hindras från att söka arbete om de inte läser vissa kurser. Deras motivation, 

erfarenheter, kön, livssituation kan se oerhört olika ut och ställer då olika utmaningar för 

skolan. Har skolan en levande värdegrund som personal och elever är delaktiga i, personal 
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som samverkar med varandra utifrån samma med också utifrån olika professioner ger det en 

möjlighet att stödja varandra och eleverna samt kunna individanpassa elevernas studiegång. I 

studien kommer de flesta nyanlända elever från mellanöstern vilket man kan sätt i en hierarki 

mot elever med europeisk bakgrund i skolan/samhället. I skolan anses du mer ”svensk” desto 

mer eleverna lever upp till de förväntningar som lärarna har på svenska eleverna. Att 

dessutom vara nyanländ kvinna från mellanöstern i skolan visade sig vara skillnad från att 

vara man med samma ursprung då många kvinnor på skolan samtidigt som de hade sina 

studier att utföra var ensam ansvarig för familjens barn, inte sällan spädbarn och allt annat 

som berör skötsel av hemmet. Dessa kvinnliga elever hade också ett stort ansvar gentemot 

sina föräldrar att ta dem på läkarbesök och tillgodose deras behov då föräldrarna ofta beskrevs 

av eleverna vara utan kunskaper i svenska språket och i stort behov då av barnens stöd att 

översätta. Sällan tillkom också behovet av pengar, nyanlända elever som misslyckats och 

försökt läsa om kurser blev nekade inkomst i form av CSN och hade då inte råd att fortsätta 

sin utbildning vilket kan få förödande konsekvenser för individen i framtida arbetsliv som i 

vårt samhälle många gånger bygger på utbildning idag. Att dessutom komma till Sverige och 

det talas om Dyslexi, ADHD, ADD, Autism med mera som många av de nyanlända eleverna 

aldrig har hört talas om. Nu hamnar några av dem i situationer där de får höra att de har en 

diagnos, att de är annorlunda än andra och det kan påverka både självkänslan och 

självförtroendet negativt i synen på sig själv och viljan att fortsätta studera. Dessutom när jag 

läst några elevers utredningar funderar jag över om de upplevda svårigheterna kan uteslutas 

bero på en medicinsk medfödd störning och inte beror på den sociala historiska bakgrund 

individen bär med sig. Elevens tidigare skolgång, vad har tidigare studier haft för innehåll och 

kvalité (en elev beskrev att hon aldrig behövde skriva i grundskolan i sitt hemland), samt vad 

eleven bär i sin ryggsäck rent socioemotionellt som till exempel trauman, vilket också kan 

påverka elevens kognitiva förmågor. Exempelvis genom att eleven kanske inte kan sova på 

nätterna, har ständigt mardrömmar eller ångest och då svårt att hålla fullt fokus på sitt 

skolarbete. Att ta alla dessa strukturer i beaktan kan bidra till ytterligare en synvinkel för 

lärarna och bidrar till att de får en fördjupad förståelse för dessa elever. Ovan forskare jag har 

refererat till i denna studie har visat att lärarnas förståelse och kunskaper om nyanlända elever 

har betydelse för elevens möjlighet att tillgodogöra sig sina studier och deras möjligheter att 

uppleva sig inkluderade i skolan och det påverkar sedermera deras förutsättningar att 

inkluderas i samhället i stort. 
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Avslutande diskussion 

 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur en skolas inkluderingsarbete av nyanlända 

synliggörs, vilka normer, värden och skolkultur som genomsyrar verksamheten? Jag önskade 

göra en studie utifrån social/postmodernismen och valet föll då på en etnografisk 

analysmodell, Bryman (2011) beskriver att det är en metod för att se tolkningar om hur 

människan upplever individen och det handlar om beskrivningar snarare än mätningar. Det 

man skulle kunna gör är att i framtida studier utveckla metoden och även inför kvantitativ 

metod då jag misstänker att ny data skulle kunna tillföra studien ökad validitet. 

 

Metoddiskussion 

 

När det gäller urval har jag enligt det Bryman (2011) använt mig utav målinriktat urval och 

valt ut individer i olika positioner för intervjuer som på olika sätt har koppling till skolan och 

mina forskningsfrågor. Jag valde etnografisk analys som metodansats för att observera och ge 

detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö samt 

önskade jag se relationerna mellan olika diskurser. Som datainsamlingsmetoder har jag valt 

textanalyser, semistrukturerade intervjuer, observationer/fältstudier och intersektionell analys. 

Genom att använda intersektionell analys fick jag möjlighet att se se hur maktrelationer av 

över och underordning skapades och upprätthölls. Jag genomförde textanalyser av skolans 

lagrum, förordningar, normer och värden samt vilka paragrafer i skollagen och punkter i 

läroplanen som handlar om inkludering. Enligt Bryman (2011) råd har jag försökt tolka 

texterna utifrån det perspektiv det skrivits ur genom historisk och social kontext. Det var 

svårare än jag först trodde att analysera texter då jag inte alltid upplevde att syftet och 

kontexten med vad texterna vill få fram var självklara men gav ändå en fingervisning om vad 

som ansågs vara viktigt och betydelsefullt för skolan. Jag skapade en semistrukturerad 

intervjuguide då Dalen (2015) beskriver att en semistrukturerad intervjuguide hjälper för att 

hålla fokus på vad man önskar svar på och få validitet Intervjuer jag genomförde gav 

information om mina frågeställningar men gav inte alltid samma bild som textanalysen eller 

fältstudierna gav, de visade på att personalen i skolan inte sa samma sak alltid som de utförde 

i klassrummen och jag önskade att personal som var specialpedagoger hade tackat ja till 

intervju för att fått mer information utifrån ett specialpedagogiskt synsätt. Under hela 
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vårterminen på skolan antecknade jag observationer på fältet utifrån Hammar Chiriac & 

Einarsson (2013) tips om att vissa syften är bäst att observera när det händer och samla in data 

i autentiska situationer i naturliga miljöer. Jag hade mina forskningsglasögon på mig och 

antecknade när jag uppfattade sådant jag då tolkade som intressanta observationer för min 

studie. Jag anser att fältstudierna tillförde ytterligare en dimension till studien då det framkom 

information som jag inte hade tänkt på att ställa i intervjuerna eller som annars kanske inte 

hade synliggjorts genom att också observera det som inte sades.  Med min studie önskade jag 

belysa inkluderingsperspektivet av nyanlända elever genom att studera en skola utifrån 

samhälle, skol och elevperspektiv, utifrån etnografisk analysmodell, inte bedöma eller värdera 

skolan.  Under en kurs inom specialpedagogiska programmet fick jag lära mig om 

intersektionell analys och fascinerades av vilka möjligheter jag föreställde mig att det skulle 

kunna ge och synliggöra. Jag valde i denna studie att prova på en liten intersektionell analys 

utifrån en nybörjares nivå. Jag tror att med mer övning och ökad kunskap om 

intersektionalitet kommer jag i framtiden kunna se mer som kan analyseras under det 

intersektionella och öka mina kunskaper inom fältet. Jag som forskare önskar vara objektiv i 

min studien men alla människor bär på sin ryggsäck och det är viktigt för mig att vara 

medveten om min egen, att vara medveten om mina fördomar, föreställningar och 

värderingar, att de finns där. Jag har tidigare väldigt liten erfarenhet överlag av människor av 

utländsk etnicitet. Jag växte upp, gått i skola och bor även i vuxen ålder i väldigt typiskt 

”svenska” homogena mellanklassområden. Därav var min erfarenhet väldigt liten av 

mångkultur innan jag började min studie i januari 2019. Så med den ringa erfarenhet av 

självupplevd mångfald känner jag mig desto tydligare i vilka värderingar jag bär och vart de 

kommer ifrån. Jag har läst många år i skola och framförallt på universitetet och genom olika 

utbildningar där har jag fått chans att många gånger diskutera och reflektera kring 

värdegrundsfrågor från olika vinklar. När det gäller vilken värdegrund jag personligen önskar 

ska råda bygger dem bland annat på Förenta nationernas (1948) Allmän förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, där följande står:  

 

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör 

handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter 

som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk 

eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller 

göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person 

tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat 

någon annan begränsning av sin suveränitet (Förenta Nationerna, 1948, s3). 
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Vidare finns det stora historiska ledare som kämpat för jämställdhet, kulturell mångfald och 

acceptans som också de är förebilder för mig. Nelson Mandela som förde kampen att befria 

Sydafrika, att skapa ett demokratiskt, fritt samhälle där alla lever sida vid sida som jämlikar. 

Där alla oberoende av etnicitet får samma rättigheter och förutsättningar i samhället (Mpofu 

& Ndlovu-Gatsheni, 2018). En annan stor förebild i kampen om lika rättigheter, jämställdhet 

och kamp mot rasdiskriminering är Martin Luther King, Jr som verkade för mångkulturell 

acceptans och ett jämställt USA på 1950- och 60-talet (Josiah, 2015) Finns många fler som 

exempelvis Mahatma Gandhi och Abraham Lincoln som historisk betydelse och har kämpat 

för jämställdhet i samhället oavsett etnicitet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Då denna studie är begränsad till en skola med fem användbara intervjuer, fältstudier och 

textanalys är det svårt att generalisera resultat och analys, ändå kan resultatet vara intressant 

och kan inbjuda till vidare forskning i ämnet på fältet. Resultatet synliggör att det kan finnas 

svårigheter att förverkliga styrdokument och visioner i verkligheten, samtidigt som det är 

viktigt med en gemensam värdegrund som plattform för normer och kulturskapande och 

gemensamt arbeta mot samma mål. Det som också synliggörs är det komplexa med att arbeta 

med nyanlända elever som kan ha erfarenhet av en annan skoltradition, de har väldigt olika 

erfarenhet av utbildning och har tidigare olika lång skolgång och är i olika åldrar samt i 

skolan utav olika skäl och har olika mål med sina studier. Allt detta gör lärarens roll oerhört 

komplex och ökar behovet av samverkan mellan olika professioner i skolan samt ha en nära 

relation till eleverna som dessutom många gånger har ett mycket begränsat socialt nätverk i 

övriga samhället. Den slutsatsen jag drar utav min studie är att skolans arbete med en levande 

värdegrund där frågor som inkludering och jämställdhet hela tiden behöver diskuteras och 

lyftas då vi lever i ett mångkulturellt samhälle i ständig förändring. Att använda sig utav ett 

intersektionellt perspektiv kan bidrar till en djupare förståelse för hur de nyanlända inte bara 

utifrån sin etnicitet, men kön, ekonomi, religion och kultur också kan förstås som egenskap av 

elev i skolan. Jag hoppas att detta ska kunna bidra till framtida forskning inom inkludering av 

nyanlända utifrån en intersektionell analys genom att vidga forskningsområdet, exempelvis att 

följa eleverna utanför skola och följa. Ett annat förslag på vidare forskningsområde skulle 

kunna vara att studera området ur ett specialpedagogers perspektiv, studera specialpedagoger 
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som arbetar med nyanlända elever och inkludering. Ett annat intressant perspektiv att utforska 

skulle kunna vara att se på frågor om etnicitet och etniska relationer kopplade till svenska 

elever och lärare. Utifrån examensförordningen för specialpedagoger och för ett proaktivt 

arbete finns det utrymme för skolor att använda sig utav specialpedagogens kompetens till 

mer än särskilt stöd för eleverna. Att använda specialpedagogen till handledning, stödja 

arbetet med inkluderingsperspektiv, värdegrundsarbete, synliggöra normer, värden och 

kulturer som kan påverka kvalitén på en skola och i slutändan elevernas pedagogiska lärmiljö. 

Jag tänker att man kan se specialpedagogen som en länk mellan elever, lärare och ledning. 

Bladini (2011) ser också hur specialpedagogen kan arbeta med förändringsdiskurser, 

distinktionsdiskurser och vara någon som man kan reflektera tillsammans med. Min önskan är 

att all personal på skolorna ska samverka och bidra med sina perspektiv, kunskaper och 

utbildningar för elevernas bästa. Jag hoppas här att mitt bidrag kan vidga synen på 

specialpedagogens arbetsområde och se att det finns många områden som specialpedagogiken 

kan bidra inom som exempelvis inkluderingsarbete, arbete med nyanlända/etniciteter, 

mångfald, kulturarbete och intersektionalitet. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej Linda Schneider heter jag och är student från Linköpings universitet och jag läser min 

sista termin på specialpedagogprogrammet. Jag arbetar i skrivande stund med mitt 

examensarbete som handlar om inkludering av nyanländ. Jag har valt att använda mig utav 

intervjuer, observationer och textanalys för att samla in data. Jag vänder mig till dig som är 

anställd och arbetar med nyanlända på skolan för att informera om att jag kommer utför 

observationer samt genomföra intervjuer på er skola och hoppas att ni vill delta i både intervju 

och observationer eller om ni önskar delta i observation eller intervju. Jag beräknar att 

intervjun kommer ta ca 40 minuter och de kommer att spelas in för att sedan transkriberas och 

analyseras av mig. Observationerna kommer ske måndagar och tisdagar mellan januari och 

mars 2019 på arbetstid i skolan och kommer sedan att analyseras av mig. Att delta i denna 

intervju eller observationer är frivilligt och svaren, observationerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Mvh 

Linda Schneider 

Linda.L.Schneider@hotmail.com 

0707425323 

 

Handledare: Layal Wiltgren, universiteteslektor vid institutionen för beteendevetenskap och 

lärande (IBL). Linköpings universitet 

Layal.wiltgren@liu.se 

013-28 57 47 

 

 

 

 

 



37 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Mitt syfte med intervjun är att undersöka era erfarenheter av hur ni på er skola arbetar med 

inkludering av nyanlända. Jag är intresserade av att nå ökad kunskap om personalens tankar 

kring inkludering av nyanlända, hur skolan ser på detta och hur de hanterar det. Jag kommer 

att ställa lite frågor kring dina upplevelser, erfarenheter och arbete på organisation, grupp 

och individnivåeventuella kring hur skolans inkluderingsarbete ser ut med nyanlända elever. 

 

Forskningsetik/anonymitetsskydd 

Innan vi börjar vill jag informera dig om:  

 Informationskravet: Den här intervjun kommer att användas som underlag i min 

specialpedagogutbildning vid Linköpings universitet.  

 Samtyckeskravet: Det är frivilligt att vara med och du kan tacka nej. Du kan även 

avbryta intervjun när som helst eller avstå att svara på frågor.  

 Konfidentialitetskravet: Du kommer att vara helt anonym, och behandlas helt 

konfidentiellt. Det kommer varken att framgå vilket kön, ålder, namn eller skola du 

arbetar på och när jag transkriberar intervjun kommer jag bara att skriva 

intervjuperson.  

 Nyttjandekravet: Materialet ska enbart användas i studien för forskningsändamålet.  

 

Öppningsfrågor 

 Vad har du för titel/arbetstjänst och vilka arbetsuppgifter ingår? 

 Vad har du för utbildning?  

 Vad skulle du vilja beskriva du lägger mest tid på i ditt yrke? 

 

Fokusfrågor 

Lagar, förordningar och regler 

 Finns några regler på er skola kring mångfald, acceptans, etnicitet? 
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 Vilka dokument har ni att förhålla er till på skolan gällande inkludering? Hur använder 

ni i så fall dessa dokument? Hur utarbetas dessa dokument och av vem? 

 Hur ser utvärdering och uppföljningen ut kring att er skolas lagar, förordningar och 

regler efterföljs? 

 

Hur arbetar ni konkret med inkludering av nyanlända elever och hur syns det? 

 Vilken typ av elever söker sig till er skola? Varför tror ni det är så? 

 Vilken typ av elever tycker ni passar bäst på er skola? Motivera? 

 Arbetar ni på skolan aktivt för att få en bredd av elever till er skola? 

 Vad betyder begreppet inkludering för dig? 

  Hur ser du på inkludering på din skola? 

 Hur många nyanlända elever finns det på er skola?  

 Hur fördelas nyanlända elever i val av klassplacering? Finns något system? 

 Hur ser ert inkluderingsarbete ut på skolan?  

 Ser du några skillnader mellan könen? 

 Ser du några skillnader i föräldrarnas utbildningsgrad? 

 Ser du några skillnader i var eleverna har bakgrund, vilket land, storstad, liten ort etc? 

 Arbetar ni aktivt med värdegrundsfrågor? Hur i så fall? 

 

Avslutningsfrågor 

 Har ni på skolan tillsammans reflekterat kring mångfald, etnicitet och inkludering? 

 Erbjuder skolan utbildning, möten eller för diskussioner kring etnicitet och 

inkludering? 

 Har ni fått någon utbildning i att möta nyanlända?  

 

Övrigt 

Innan intervjun avslutas vill jag fråga om. 

 Har du kommit på något som du vill tillägga eller ändra? 
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Bilaga 3 

 

Observation 

 

Fältanteckningar och observationer 

Jag för loggbok över dagarna jag utför studien på skolan för att försöka förstå och beskriva 

skolkulturen, normer och rådande värdegrund. 

 Lyssna 

 Delta 

 Fråga 

 Observera 

 Kontinuerligt skriva ner fältanteckningar till en loggbok 

 Fokus ligger på observation av inkludering, exkludering av elever med utländsk 

etnicitet. Allmän värderingskultur som synliggörs i skolorna. 
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Bilaga 4 

 

Textanalys 

 

Kvalitativ textanalys. 

Genom att analyser de lagar, förordningar och regler skolan har, önskar jag undersöka: 

 Vad texterna säger om inkludering, normer och värden av elever, skolpersonal, 

nyanlända elever med behov av extra stöd  
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Bilaga 5 

 

Kommunen XXXXX Handlingsplan vid betyg F 

När en elev får ett F i betyg, förutsätter vi att det har föregåtts av tydlig kommunikation och 

information. Eleven ska ha i god tid informeras om att det föreligger en risk att hen kommer 

få ett F i betyg, samt en handlingsplan/överenskommelse upprättad för vad som måste uppnås 

och hur detta ska gå till väga. Denna handlingsplan/överenskommelse gör eleven och läraren 

tillsammans utifrån vad eleven har uppnått under kursen, samt vilka delar som måste 

göras/göras om för att eleven ska kunna få ett godkänt betyg i kursen.  

 

Namn 

Datum för betygssamtal 

 

 

 

 

Avklarade moment i kursen 

 

 

 

 

 

Delar som krävs för ett E 

 

 

 

 Vad kan skolan göra för att du ska 

nå dina mål?  

 Vad kan jag som lärare göra för 

att du ska kunna nå dina mål?  

 Vad kan du själv göra för att du 

ska nå dina mål?  

 Hur planerar du att disponera din 

tid för att hinna med det som 

behöver göras? 

 

Åtgärder gjorda inom ramen för 

ordinarie undervisning? 

 

 

 

Åtgärder gjorda utöver ordinarie  
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undervisning? 

 

 

 

Lärare    Elev 

 

 Uppföljning av handlingsplan/överenskommelse 

 

Datum vid uppföljning: 

Närvarande: 

 

 

Uppdatering av handlingsplan 

 

 Vilken progression har eleven visat? 

 Vilka moment är kvar för att uppnå 

ett E? 

 Beskriv hur ni arbetat med 

handlingsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


