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Abstract  

The aim of this essay is to examine how two different schools in Södertälje municipality are 

working to include and integrate newly arrived high school students in the subject Swedish as 

a second language. I will do a comparative study in which I study the teachers’ completely 

opposite way of working to integrate newly arrived school students in the subject Swedish as 

a second language. I have used a qualitative method where I have conducted interviews. My 

main theory is Peder Haug's (1998) theory. He uses the concepts of “segregerande 

integrering” and “inkluderande integrering”.  

 

Overall, I would determine that the results of my study suggest that there are many ways that 

you can work with to achieve integration in school and in the Swedish community. The 

conclusion of this study is that the newly arrived high school students are integrated in 

different ways. I have found that the teachers’ in both schools are satisfied with their work 

and believe that both working methods are aiming at integration. Both schools despite the 

differences and the similarities in their working methods strive towards the same aim and that 

is that the newly arrived high school students is going to be integrated in school education and 

in society.  

 

Keywords: Integration, newly arrived high school students, preparatory class, direct 

integration, Swedish as a second language 

 

Nyckelord: Integrering, nyanlända högstadieelever, förberedelseklass, direkt integrering, 

svenska som andra språk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till de sex pedagogerna som tog sig tid att låta sig bli 

intervjuade och ge sina utlåtanden. Dessa lärare ansträngde sig att hitta passande tider vilket 

jag är tacksam för.  

 

Jag vill avsluta med att tacka min familj och min fästman för att de har stöttat mig och har 

haft tålamod för mig under examensarbetets gång. 

  

Katrin Gourie 
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1 Inledning 

Skolan är en spegelbild av det mångkulturella samhälle som vi i Sverige lever. Många elever 

har olika bakgrunder och olika erfarenheter. Detta leder till att det ställs höga krav på både 

skolor och lärare för att på bästa möjliga sätt möta elevernas olika förutsättningar och behov. 

Under min lärarutbildning på Södertörns Högskola har jag många gånger läst i kurslitteraturen 

om hur viktigt det är att bemöta alla elever oberoende av etnicitet, sexualitet, bakgrund, 

religion och kön på ett likvärdigt sätt. Jag har även läst om hur viktigt det är i undervisningen 

att utgå från den enskilde individen och dennes personliga behov. Detta är inte någonting jag 

endast har läst i kurslitteraturen utan detta är någonting jag har fått uppleva i praktiken. Jag 

fick uppleva hur viktigt det var att ha ett likvärdigt bemötande av elever och hur vikigt det är 

att utgå från den enskilde individen i undervisningen. Detta fick jag uppleva när jag 

genomförde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som är den praktiska delen av min 

utbildning.  

 

Mitt arbete kommer att handla om hur elever som kommer från andra länder får lära sig det 

svenska språket. Detta kommer vara en jämförande studie där jag tittar på två olika skolor 

med två motsatta arbetssätt när det gäller integreringen av nyanlända högstadieelever i den 

svenska språkundervisningen. Jag ska undersöka två skolor i Södertälje kommun som tror att 

integrering kan ske på helt olika sätt. Fokus för min undersökning kommer att vara hur lärare 

på två olika skolor arbetar med olika metoder att integrera nyanlända högstadieelever i den 

svenska språkundervisningen. Det här ämnet intresserar mig just för att jag är boende i 

Södertälje kommun och har själv gått i en skola där man har tagit emot nyanlända 

högstadieelever.  

 

Just nu sker det en förändring bland skolorna i Sverige men framförallt bland skolorna i 

Södertälje kommun. Detta eftersom det är många som har emigrerat från krigsdrabbade länder 

så som Syrien och Irak till Södertälje kommun. Det finns inga nationella riktlinjer för hur 

Sveriges skolor ska arbeta med nyanlända elever och det är upp till kommuner och skolor att 

avgöra hur de vill arbeta med nyanlända elever. Därför är variationen på arbetsmetoder stora 

och de två mest förekommande metoderna är förberedelseklass eller tillämpa direkt 

integrering i den vanliga klassen. 
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Roth (1998) skriver att skolmiljön i Sverige betraktas som ett samhälle i miniatyr där elever 

lär sig agera tillsammans. I denna samhälleliga miniatyr kan eleverna lära sig vad som är 

viktigt att lära ut, vilken roll föräldrarna har och vilken roll lärarna har (Roth, 1998:12). I 

skolan formas även elevens bild av sig själv i förhållande till det rådande samhället (Roth, 

1998:12). Skolan är därför en viktig mötesplats för människor som delar olika bakgrund, olika 

religioner och delar olika kulturer. Lärare har en viktig uppgift i det mångkulturella samhället 

för att skapa en ökad förståelse för elevers olika erfarenheter och deras varierade kunskap. En 

stor del av dessa elever kommer från olika länder där det inte har funnits obligatorisk 

skolgång och det innebär att många av dessa elever kanske inte har gått i skolan. Följande 

citat ur Lgr11 visar hur viktigt det är att inse vilka värden som betecknar den kulturella 

mångfalden och hur viktigt det är att förstå andra människors levnadsvillkor och värderingar. 

Citatet visar även vilken roll skolan har.  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 

som arbetar där (Lgr11, s. 7).  

 

Läser vi vidare i Lgr11 kan vi se att det ska vara en anpassad undervisning. Denna 

undervisning ska anpassas efter varje enskild individs förutsättningar och efter varje enskild 

individs behov. Undervisningen ska främja elevernas lärande och utveckling i kunskap med 

en utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper och språk (Lgr11, s.8). 

Jag anser att dagens mångkulturella skola i Sverige återspeglar hur verkligheten och hur 

mångkulturaliteten ser ut i Sverige. På så vis uppfattar jag att skolan handlar om att skapa ett 

kulturellt utbyte och ta del av varandras olika kulturer. När man tar emot nyanlända elever bör 

lärare och elever ta del av elevernas olika upplevelser och erfarenheter. Man kan ta lärdom av 

varandras olikheter kring kultur och värderingar.  

 

 

 

 



 

3 
 

2 Bakgrund 

Under min tid som lärarkandidat har jag träffat och mött elever som kommit till Sverige av 

varierande anledningar. Många har förhoppningar om att skapa sig ett bättre liv med fler 

möjligheter. Dessa elever blir placerade i Sveriges skolsystem med kort varsel och eleverna 

förväntas att vänja sig vid det svenska skolsystemet. De måste även vänja sig vid de kulturella 

skillnader som råder. Med detta sagt menar jag att det är komplicerat för dessa elever att 

integreras i ett samspel i den svenska skolan som syftar till alla elevers fördel.   

 

Enligt statistik från Migrationsverket var det 91 458 personer som fick uppehållstillstånd i 

Sverige under år 2010. Av det antalet var det 30 287 personer som hade familjeanknytning i 

Sverige, 12 130 personer var flyktingar, 30 561 personer kom till Sverige för att studera eller 

för att arbeta och 18 480 personer kom från EU/ESS (migrationsverket 2010).  I statistiken 

framgår det inte hur många av dessa personer var barn i ålder 0 – 17 år. Det var sammanlagt 

31 819 personer som var asylsökande till Sverige år 2010. Detta är en ökning med 32 % 

jämfört med år 2009, då det var 24 194 personer som var asylsökande i Sverige 

(migrationsverket 2010). Antalet asylsökande barn mellan 0 – 17 år var enligt 

migrationsverket 10 495 barn eller ungdomar. Av dessa barn var 2393 ensamkommande 

nyanlända (Migrationsverket 2010). I statistiken framgår det inte hur många av dessa barn går 

i grundskola eller gymnasieskola. Dessa människor, både barn och vuxna ska inkluderas och 

integreras i det rådande svenska samhället. I ett faktablad utgiven av integrations- och 

jämställdhetsdepartementet i november 2009 kan vi läsa att ett av regeringens mål för 

integrationspolitiken i Sverige är lika rättigheter, skyldigheter för alla oavsett kulturell 

bakgrund och etnisk bakgrund (Regeringen 2009: 1). En av regeringens viktigaste insatser för 

integration är att förbättra kvaliteten på undervisningen i skolan.  

 

Detta bör uppnås genom att en satsning sker på en ökad lärarkompetens genom fortbildning 

av ämneskunskaper och en satsning på behörighetsgivande utbildningar. Även en satsning på 

lärarlyftet och olika möjligheter till forskarutbildning. Dessutom ingår det i satsningen på 

lärares fortbildning att utveckla deras kunskaper i att undervisa i svenska som andra språk. 

Det förbereds även förslag om distansundervisning för elever med utländsk bakgrund som är 

bosatta i Sverige (Regeringen 2009: 1). 
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Under de senaste decennierna har Sverige och vår värld blivit allt mer globaliserad. Det pågår 

därför en ständig migration. Denna migration har sina rötter i människor som flyr från sina 

tidigare hemländer på grund av rädsla, skräck, miljökatastrofer, förföljelser och krig. Men det 

finns även människor som flyr från sina länder av fri vilja för att få chansen att förbättra sitt 

ekonomiska välstånd. Allt fler människor från fattiga länder vill komma till länder som 

Sverige för att kunna få en chans att förbättra sina liv. Dessa människor har under olika 

former blivit tvingade att lämna sina tidigare hem för att bo i tryggare platser i världen i hopp 

om att skapa ett tryggare liv. Det är dessa olika ofrivilliga men även frivilliga flyttningar till 

bland annat Sverige som skapar olika kulturella möten mellan människor. Dessa människor 

delar olika etniska ursprung och olika kulturella bakgrund. Sverige har på detta vis utvecklats 

till ett mångkulturellt samhälle.  

 

I en rapport från skolverket som heter Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever: 

redovisning av ett regeringsuppdrag (2007) kan vi läsa att det är tänkt att de befintliga 

riktlinjerna för nyanlända elever ska fungera som styrdokument för eleverna. Dessa riktlinjer 

ska följas av skolor som tar emot nyanlända elever (Skolverket, 2007: 8). I rapporten kan vi 

även läsa att eftersom nyanlända elever delar olika bakgrund och inte kan behärska det 

svenska språket så kan de inte tillgodogöra sig den vanliga skolundervisningen. Eleverna får 

då andra utbildningsbehov jämfört med de elever som är födda i Sverige. De nyanlända 

eleverna behöver en anpassad undervisning där de så snabbt som möjligt lär sig svenska för 

att så småningom läsa andra ämnen. Därför har alla nyanlända elever behov av särskilda 

stödåtgärder. Målet bör vara att eleverna så småningom kommer att följa den vanliga 

skolundervisningen med elever födda i Sverige (Skolverket, 2007: 21).  

 

2.1 Begrepp och definitioner 

Under uppsatsens gång kommer man att stöta på centrala begrepp och därför kommer jag i 

detta avsnitt att definiera dessa viktiga begrepp. Dessa begrepp är centrala för examensarbetet 

och för fortsatt läsning. På detta sätt kommer läsaren att få en tydligare förståelse. Vissa 

begrepp är hämtade från skolverkets definitioner (www.skolverket.se), vissa begrepp är från 

Nationalencyklopedin (www.ne.se) och jag kommer även att utgå från Claes Nilholms bok 

Perspektiv på specialpedagogik (2007).  

 

http://www.skolverket.se/
http://www.ne.se/
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2.2.1 Nyanländ elev 

I rapporten Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever: redovisning av ett 

regeringsuppdrag (2007) kan vi läsa att ”med nyanlända elever avses elever som inte har 

svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära 

skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande 

skolformer” (Skolverket 2007: 9). I mitt examensarbete syftar jag till nyanlända 

högstadieelever. 

 

2.2.2 Förberedelseklass 

I rapporten Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever kan vi läsa att en 

förberedelseklass är en ”grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion 

och grundläggande svenskundervisning” (Skolverket 2008: 4).   

 

2.2.3 Modersmål/modersmålsundervisningen 

Modersmål är det språk som barnet lär sig först och kan även kallas för förstaspråk. Vi kan 

även läsa att ”modersmålet är det redskap som barn lär sig att utnyttja för att kunna använda 

symboliska begrepp och koda sin omvärld” (Nationalencyklopedin 2012). I en rapporten Med 

annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet kan vi läsa att 

modersmålsundervisningen i studien framstår som en extern verksamhet även om denna 

verksamhet bedrivs i skolans lokaler och även om denna verksamhet bedrivs för skolans 

elever (Skolverket 2008: 18).  

 

2.2.4 Hemspråk/hemspråksundervisning 

Begreppet hemspråk hade från år 1970 till år 1998 en benämning av begreppet andra språk 

och detta utgjorde ett inslag i en elevs hemmamiljö (Nationalencyklopedin 2012).  

Begreppet hemspråksundervisning är tidigare nämnt som modersmålsundervisning och är en 

form av skolundervisning i invandrarelevers och minoritetselevers modersmål 

(Nationalencyklopedin 2012).  

 

 

 

 



 

6 
 

2.2.5 Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk är stödundervisning i ämnet svenska och ska inte uppfattas som ett 

självständigt ämne. Med andra ord så innebär detta att eleverna är deltagande i ämnet svenska, 

men att de får extra stödtimmar och dessa timmar har rubriken svenska som andra språk. 

Detta är någonting som berör elever som har ett annat modersmål än svenska som första språk 

(Skolverket 2008: 14).  

 

2.2.6 Svenskfödd  

Jag har av bekvämlighetsskäl valt att använda mig av begreppet svenskfödd/svenskfödda. När 

jag använder begreppet i undersökningen så syftar jag till de elever som har bott i Sverige och 

som kan behärska det svenska språket. Jag syftar även till de elever vars föräldrar är 

invandrare men som bor i Sverige och kan behärska det svenska språket. Jag gjorde det 

medvetna valet att använda begreppet då jag syftar till elever som inte är nyanlända.  
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3 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur två olika skolor i Södertälje kommun 

arbetar med att inkludera nyanlända högstadieelever i den svenska språkundervisningen. Jag 

ska göra en jämförande undersökning där jag tittar på lärarnas helt motsatta sätt att arbeta med 

att inkludera nyanlända högstadieelever i den svenska språkundervisningen.  

 

3.1 Frågeställningar 

För att jag ska kunna uppnå syftet med min undersökning kommer jag att utgå från följande 

frågor: 

 

 Varför har lärarna/skolorna valt olika tillvägagångssätt att arbeta med integreringen av 

nyanlända högstadieelever i den svenska språkundervisningen? 

 

 På vilket sätt anser lärarna på skolorna att man bör arbeta för att integrera nyanlända 

högstadieelever i den svenska språkundervisningen? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns när det gäller lärarnas och skolornas olika arbetssätt då 

lärare arbetar med att integrera nyanlända högstadieelever i den svenska 

språkundervisningen?  
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4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom detta ämne. Jag kommer 

kortfattat redogöra vilken litteratur som har behandlat utbildningen för nyanlända elever.  

 

Jerry Rosenqvist (1996) skriver att begreppet integration är ett begrepp som kommer från det 

latinska ordet “integer”. På svenska tolkas detta ord med “orörd, odelad och hel”. Rosenqvist 

(1996) skriver att begreppet integration betyder att det är något som är helt, att det är 

någonting som inte kan och inte ska delas. Detta berör utvecklingen som sker i skolans värld 

där genomförandet och återskapandet av att föra samman elever som har olika förutsättningar. 

Vidare menar Rosenqvist (1996) det i en välfärdsstat bör vara en rättighet att få delta i 

samhällets olika aktiviteter. Han menar att särbehandling leder till en tragedi för de som är 

inblandade men ur ett samhälleligt perspektiv så handlar det oftast om kostnader (Rosenqvist, 

1996: 27). En fungerande integration i skolan kan leda till ökad gemenskap (Rosenqvist, 

1996: 27).  

 

Johannes Lunneblad (2009) skriver att begreppet integration används för att klarlägga 

relationer och processer mellan hur olika strukturer och grupper skapar samverkan i 

samhället. Välfärdspolitikens mål och strategi för begreppet integration är att utjämna och 

blanda. Lunneblad (2009) menar att utjämningen kan leda till att minska gapet mellan 

människor som lever med skilda ekonomiska förutsättningar. Ett samarbete mellan barnens 

hem och det svenska utbildningssystemet kan vara en viktig faktor för att kunna skapa 

integration (Lunneblad, 2009: 67).   

 

För Aycan Bozarslan (2001) betyder integration att alla människor har lika värde och lika 

valmöjligheter oavsett kön, ursprung, religion, hudfärg, funktionshinder och livsuppfattning. 

Hon menar även att integration innebär att samhället ska anpassa sina resurser efter 

individernas olika behov. För Bozarslan (2001) handlar integration om relationer där 

människor ska kunna ge och ta och att integration inte är någonting som endast berör den 

nyinflyttade grannen, den funktionshindrade arbetskollegan eller flyktingfamiljen i vårt 

bostadsområde. Integration berör oss alla då det handlar om möten mellan människor som är 

lika men ändå olika (Bozarslan, 2001: 20-21).  
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Claes Nilholms (2007) beskrivning av begreppet integrering är sammankopplad med 

begreppet en skola för alla. Detta begrepp kännetecknar allas rätt till delaktighet och närvaro i 

klassrummet (Nilholm, 2007:93). Nilholm (2007) skriver att begreppet integrering i skolans 

värld har blivit använd på ett sätt där eleven ses som avvikande och det är eleven som ska 

anpassas till skolans normer och regler (Nilhom, 2007: 50). En viktig poäng med begreppet 

inkludering är att skolan bör bli utformad utifrån den naturliga variation som finns bland 

eleverna snarare än att de ”avvikande” eleverna ska integreras i olika slags strukturer som inte 

är anpassade efter eleverna (Nilholm, 2007: 97).  

 

Bozarslan (2001) skriver att det är viktigt att bemöta varje människa förutsättningslöst, att 

göra ett försök att lära känna människan och skapa en förståelse om vad som ligger bakom 

dennes olika handlingar innan man som lärare eller som människa bestämmer sig för att sätta 

stämpel på människor. Skolan är en plats där man kan lära sig att skapa egna värderingar om 

andra kulturer (Bozarslan, 2001: 23). Många barn med flyktingbakgrund kommer till skolan 

med svåra upplevelser. Det kan hända att dessa barn och elever kan känna sig skyldiga till det 

som har hänt. Om man som lärare lyckas vända på denna negativa bild som eleverna har på 

sig själva så har man som lärare förberett ett gott arbete till en god integration. (Bozarslan, 

2001: 39).  

 

Ulf Fredriksson och Pär Wahlström (1997) skriver att det finns problem med det 

multikulturella samhället i Sverige. Ett problem är att risken för ökad sociala och etniska 

konflikter i samhället och risken för att invandrare blir andra klassens medborgare. För att 

undvika problemet bör skolan ta till sig dessa två uppgifter. Den första uppgiften är att 

motverka rasism, intolerans och främlingsfientlighet. Den andra uppgiften är att ge alla elever 

möjlighet till att få en bra utbildning oavsett språklig, kulturell, social och ekonomisk 

bakgrund (Fredriksson & Wahlström, 1997: 52). För att kunna genomföra dessa två uppgifter 

krävs det att alla lär sig innebörden av begreppen tolerans och respekt (Fredriksson & 

Wahlström, 1997: 64-65). Den interkulturella undervisningen i skolans värld är viktig när det 

gäller indelningen av den interkulturella undervisningen i läroplanerna och i kursplanerna. 

Dessa faktorer är relaterade till ett interkulturellt synsätt; tolerans, mänskliga rättigheter, 

demokrati, hemspråk, andraspråksinlärning och främmande språk (Fredriksson & Wahlström, 

1997: 71).  
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I boken Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv som är skriven av Roger Säljö 

(2000) kan vi läsa att lärandet är en viktig del i vår kultur. Lärandet är knutet till våra olika 

förställningar om sociala och ekonomiska utveckling. Denna utveckling syftar till en 

förbättring av våra levnadsvillkor (Säljö, 2000:11). En av utgångspunkterna av ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och på människans tänkande och handlande är att man är 

intresserad av hur människor använder sig av kognitiva resurser. Samspelet mellan en individ 

och ett kollektiv är ett sådant perspektiv (Säljö, 2000: 18). Säljö (2000) skriver att människan 

är en lärande art, men att lärande inte är en homogen eller en endimensionell process. Med det 

menar han att lärandet kan ske på individuell nivå och den kan även ske på en kollektiv nivå 

(Säljö, 2000: 13). Säljö (2000) skriver att kunskaper och färdigheter är uppbyggda från 

insikter och olika handlingsmönster som har blivit historiskt uppbyggda i ett samhälle som vi 

är delaktiga i genom interaktion med andra människor (Säljö, 2000: 21). Kommunikation och 

interaktion i ett samhälle mellan människor är avgörande eftersom det är genom 

kommunikation man skapar sociokulturella resurser och det är även genom kommunikation 

som de förs vidare (Säljö, 2000: 22).   

 

Hans Ingvar Roth (1998) skriver att en gemensam mångkulturell undervisning kan ha som 

huvuduppgift att främja tolerans och samverkan mellan olika grupper i det mångkulturella 

samhället. De värden som oftast lyfts fram är tolerans, respekt för oliktänkande och respekt 

för människans integritet och värdighet. Dessa värden ingår i det svenska samhällets 

värdegemenskap (Roth, 1998: 83).  

 

Christina Rodell Olgac (1995) skriver att vara lärare i en förberedelseklass innebär att möta 

barn och elever som har upplevt mycket. Man tar emot flyktingbarn som har lämnat sina 

tidigare hem, som bär med sig separationer, krigsupplevelser, sorger och förluster av nära och 

kära. I förberedelseklassen kan eleverna få en lugn skolstart i en mindre klass där det finns 

större möjligheter för lärare att bemöta varje elevs behov än vad det finns i en ordinarie klass. 

Det innebär att eleverna får tillfälle att träffa nya kompisar från olika länder och de lär känna 

varandra (Olgac, 1995: 5). Eleverna får lära sig att fungera på ett demokratiskt sätt 

tillsammans i klassrummet. Vilket är tidskrävande och sammanhållningen i 

förberedelseklassen är skör. Med det menar Olgac (1995) att man får börja om varje gång det 

kommer en ny elev till klassen eller varje gång en elev flyttar.  
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Det är viktigt att skapa samhörighet mellan eleverna i klassen, bygga vänskapsband och 

uppmuntra det positiva med elevernas framgång. Det gäller att utgå från varje elevs språk 

förutsättningar och kunskap. Det är lärarens uppgift att skapa stabilitet i klassen (Olgac, 1995: 

6). Olgac (1995) ger uttryck för att systemet med förberedelseklasser är lämpligast för 

mottagandet och undervisning av nyanlända elever. Eleverna får börja skolan i en liten grupp 

där de får anpassad individuell undervisning efter elevernas olika behov. Under tiden de går i 

den lilla klassen får den tid och möjlighet att bearbeta de trauman de har med sig från tidigare. 

 

Om de inte får gå i förberedelseklasser och placeras direkt i en stor klass med några timmar 

svenska som andra språk i veckan så kan konsekvenserna bli katastrofala. En konsekvens är 

att eleverna oftast sitter tysta lektioner efter lektioner och de får arbeta med meningslösa 

ifyllnadsövningar utan att ha tillfälle att bearbeta deras tidigare upplevelser eller på ett 

meningsfyllt sätt lära sig svenska med utgångspunkt i deras förförståelse och sina 

referensramar (Olgac, 1996: 65 - 66). Det interkulturella synsättet måste vara präglad i 

undervisningen. Det är först då eleverna kan få möjligheten till en lyckad skolgång och det är 

då eleverna får möjlighet till en integrering i det mångkulturella Sverige (Olgac, 1995: 66). 

 

I boken Integrering och inkludering (2004) som är utgiven av Jan Tøssebro (red) kan vi läsa i 

texten ”Integrering/inkludering i svensk skola” som är skriven av Ingemar Emanuelsson 

(2004) att begreppet integrering står för en ideologisk målsättning och den kan även stå för 

utvecklingsprocesser som leder mot slutmålet integration. Emanuelsson (2004) menar att detta 

innebär en gemenskap där alla i processen har sitt naturliga medansvar och sin tillhörighet för 

att kunna forma helheten. Målet med ökad integration blir därför en konsekvens av en 

demokratisk människosyn. Emanuelsson (2004) skriver vidare att ”alla har rätt till hel och full 

delaktighet” eftersom alla människor är lika värda så kan ingen avskiljas eller uteslutas som 

oönskad eller oumbärlig (Emanuelsson, 2004: 105). Integreringens motsats är begreppet 

segregering som innebär särskiljande och/eller avskiljande. Detta begrepp förstås bäst i ett 

processperspektiv där den ses som ett hot mot integrationsutvecklingen (Emanuelsson, 2004: 

105). Emanuelsson (2004) skriver att integreringens mål går ut på att det är en utmaning för 

dem som har förutsättningar och makt att kunna påverka utvecklingen i samhället. Huruvida 

ett samhälle utvecklas mot segregation eller integration beror det på hur samhället behandlar 

sina så kallade svaga medborgare.  
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Enligt Emanuelsson (2004) representerar specialpedagoger och all annan skolpersonal makten 

i samhället när de ingår och medverkar i integrerings- och segregeringsprocesser 

(Emanuelsson, 2004: 106). Emanuelsson menar att integrering har stått för metoder inom 

undervisningen där elever med svårigheter integreras i undervisningen.  Elevernas situation 

skulle bli mer normal för att kunna vara med i den normala och vanliga gruppen. Denna 

metod har lett till att eleverna integrerades i klassen. Denna benämning är 

avvikelsedefinierande och kategoriserar eleverna som annorlunda (Emanuelsson, 2004: 111 - 

112).   

 

Emanuelsson (2004) skriver vidare att för att eleverna inte ska hamna i svårigheter så måste 

undervisningen vara inkluderande och planerad och genomförbar på så vis att den kan bemöta 

alla elevers olika behov. Det är allas gemensamma ansvar att se till att bearbeta de 

pedagogiska dilemman som uppstår. Enligt Emanuelsson (2004) så ska man "se elever i 

svårigheter istället för elever med svårigheter" och detta innebär att det är viktigt att förstå hur 

svårigheterna och dess orsaker påverkar eleverna. Det är viktigt att man som pedagog vet hur 

man ska tackla svårigheterna och det är även viktigt att veta vilket stöd som är nödvändigt 

(Emanuelsson, 2004: 113). Begreppet integrering i dess genuina innebörd som människans 

samhörighet innebär en kamp för goda utvecklingsbetingelser och likaberättigande. Detta 

gäller för samhället och även i skolan då utbildning är obligatorisk och grundläggande för alla 

(Emanuelsson, 2004: 113). Begreppen inkluderande undervisning och integrering är kopplade 

till uttrycket "en skola för alla". Begreppen går ut på att man har ett mål att sträva mot. Ett 

mål har under en successiv period blivit mer tydlig och omfattande i skolans olika 

styrdokument. En anledning till att det finns svårigheter i skolan och i undervisningen är att 

majoritetsbeslut som man inte fattar alltid kan garantera att alla som är medverkande omfattar 

samma synsätt och värderingar (Emanuelsson, 2004: 116).  
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5 Teori 

5.1 Social rättvisa  

I rapporten Pedagogisk dilemma: Specialundervisning som är skriven av Peder Haug (1998) 

kan vi läsa att målsättningen i en välfärdsstat är att alla barn ska ha lika rätt till utbildning, "att 

barn ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning, 

anlag och intressen". Detta är även fastslaget både i läroplanerna och i den svenska skollagen 

(Haug, 1998: 14).  

 

Läser vi vidare i rapporten så varierar begreppet social rättvisa från en tid till en annan och 

tolkas därför på många olika sätt. Ur ett historiskt perspektiv kan man identifiera fyra olika 

definitioner av begreppet. Dessa definitioner är förankrade i förståelsen av begreppen 

jämlikhet och rättvisa och de kommer till uttryck i dagens skola. Den första definitionen av 

begreppet social rättvisa var "formell rätt till utbildning för de flesta, men inte till samma 

utbildning". Vilken skolgång människan fick gå var beroende på vilket kön, geografi och 

placering i samhällets olika hierarki status. Haug (1998) skriver att den andra definitionen är 

ett komplement till den första definitionen och denna definition gick ut på att ge alla samma 

formella rättighet till en likvärdig utbildning (Haug, 1998: 15). Tanken bakom denna 

definition var att de som presterar mest och flitigast kommer komma längst, vilket innebär att 

det är individen som genom sina insatser kan påverka resultatet. Den tredje definitionen av 

begreppet social rättvisa går ut på att ställa krav på att skolan måste vara likadan för alla 

elever och det skolan kan erbjuda ska gälla alla elever. Detta kräver en styrd anpassning och 

interaktion mellan institution och individ. Den fjärde definitionen av begreppet social rättvisa 

går hand i hand med den tidigare definitionen och strävar efter en gemensam skola för alla 

elever (Haug, 1998: 16). 

 

5.2 Kompensatorisk lösning 

Den kompensatoriska lösningen är den första lösningen man använder sig av i enlighet med 

principen om lika formell rätt. Den går ut på att man ska ge den enskilde individen 

möjligheten att fungera genom att lägga extra resurser för att stärka individens mindre starka 

sidor. Det handlar om att man ställer en diagnos på barnen då man kartlägger barnens svaga 

sidor och starka sidor. Man bygger upp en utbildning som går ut på att stärka de svaga sidorna 

hos eleven.  
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Målet är att lyfta upp barnet till den gemensamma nivån som de andra barnen har. För att så 

småningom kan eleven gå till den vanliga klassen och följa den vanliga undervisningen. 

Huvudmålsättningen är att barnet fungerar som de övriga samhällsmedborgarna (Haug, 1998: 

17).  

 

5.3 Det demokratiska deltagarperspektivet 

Det demokratiska deltagarperspektivet är ett kompensatoriskt alternativ för att nå social 

rättvisa (Haug, 1998:19). Haug (1998) hänvisar till John Dewey som menar att en 

demokratisk grund innebär att alla slags grupper av befolkning går i samma skola. Haug 

(1998) menar att detta kommer att minska avståndet mellan människor och även mellan olika 

grupper. Detta underlättar och leder till en friare samvaro mellan dessa människor. Detta 

skapar även ömsesidigt förtroende som sedan bidrar till en balans som är en förutsättning för 

att kunna ha möjlighet att bygga ett bra samhälle som möjligt. Vidare skriver Haug (1998) att 

ha en sådan skola bottnar i ömsesidig respekt för varandras synpunkter, behov och intressen. 

Det innebär at den enskilde individen blir accepterad och man kan så småningom acceptera 

andra människor. Men för att det ska vara möjligt att uppnå detta så krävs det en ömsesidig 

anpassning. Förutsättningen är att alla människor är med i både samverkan och konfrontation. 

Haug (1998) menar att det krävs inkludering för att uppnå detta (Haug, 1998: 20).  

 

5.4 Integrering 

Enligt Haug (1998) har begreppet integrering många betydelser och detta begrepp används 

annorlunda i olika sammanhang. Haug (1998) använder sig av begreppet när det tolkas i 

samband med specialundervisningen. Han menar då att begreppets normaldefinition går ut på 

att barn ska få bo hemma med sina föräldrar eller målsmän. Barnet ska även få gå till sin egen 

skola och få sin undervisning på skolan. Detta begrepp blir omtolkat i debatten om 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd och då kan det uppstå en innehålls- och värde 

förskjutning i två begrepp. Dessa begrepp kallar Haug (1998) för segregerande integrering 

och inkluderande integrering (Haug, 1998: 21). Genom att använda sig av begreppen 

segregerande integrering och inkluderande integrering kan man precisera hur situationen ser 

ut i verkligheten och i praktiken (Haug, 1998: 21).  
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5.5 Segregerande integrering    

Den första inriktningen av begreppet integrering är segregerande integrering. Det som är 

utmärkande för segregerande integrering är att man försöker hitta den optimala miljön för den 

enskilda eleven. Detta innebär att man behöver kontakta och rådfråga människor som är 

kunniga inom detta område. Det som utgör lösningen för den enskilda eleven bestäms av 

experters diagnostisering av eleven och av experternas värderingar av vilken organisation som 

är lämpligast för elevens behov (Haug, 1998: 22). Utmaningen blir att kunna ge en individuell 

kompensatorisk behandling så att eleven kan anpassa sig till skolan och till samhället. Om 

eleven tas ur den ordinarie klassen eller från skolan så är målet att eleven ska tillbaka och 

fungera på en jämlik grund med de andra eleverna. Målet är att eleven integreras i samhället 

då eleven ska delta i samhällslivet som de andra eleverna men först måste eleven segregeras 

från undervisningen. Haug (1998) skriver att det finns ett nära samband av social rättvisa 

mellan definitionerna segregerande integrering och kompenserande perspektivet (Haug, 1998: 

23).  

 

5.6 Inkluderande integrering 

Den andra inriktningen av begreppet integrering är inkluderande integrering. Inkluderande 

integrering innebär att undervisningen ska vara i klassen där eleven är inskriven. Man utgår 

från det som är bäst för eleven och för samhället oberoende av de förutsättningar som finns, 

oberoende av de intressen som eleven har och oberoende av den prestationsförmåga som 

eleven har. Målet är att eleven deltar i samma samhällsgemenskap och får en tidig gemensam 

undervisning (Haug, 1998: 23-24). Lärarna ska ha tillräckliga kunskaper för att ha möjlighet 

att undervisa alla barn. Utmaningen i detta fall blir att skolan omfattar alla elever och att man 

på så vis arbetar med alla barn. Haug (1998) skriver att när det gäller definitionen av social 

rättvisa så finns det ett nära sammanhang mellan det demokratiska deltagarperspektivet och 

den inkluderande integreringen (Haug, 1998: 24).  

 

6 Avgränsning 

Denna undersökning kommer att vara en jämförande studie där jag undersöker hur två skolor i 

Södertälje kommun arbetar med att integrera nyanlända högstadieelever i 

språkundervisningen (svenska). Med tanke på tidsbristen kommer jag därför att begränsa mig, 

vilket innebär att jag kommer endast att genomföra sammanlagt sex intervjuer på dessa två 

skolor.  
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7 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken metod jag har använt i min undersökning. 

Jag kommer även ta upp hur jag genomförde mina undersökningar. Jag kommer att använda 

mig av boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap som är skriven av Staffan 

Stukát (2005), jag kommer även använda mig av boken Den kvalitativa forskningsintervjun 

som är skriven av Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) och slutligen kommer jag 

använda mig av boken Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning som är skriven av Runa Patel och Bo Davidson (2011).   

 

7.1 Urval 

Mitt material består av sex intervjuer på två olika högstadieskolor i Södertälje kommun. Jag 

valde att göra tre intervjuer på vardera högstadieskola för att få en bra och rättvis bild kring 

denna fråga.  

 

I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) kan vi läsa att det 

kvalitativa synsätt grundar sig på de humanistiska vetenskaperna med inriktningar så som 

filosofiska, hermeneutiska och fenomenologiska där man lägger en stor vikt på holistisk 

information. Med holistisk information menar Stukát (2005) att man uppfattar att helheten är 

mer än summan av delarna. Det står även att det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att 

göra tolkningar och skapa sig förståelse av de resultat som framkommer, inte generalisera, 

förklara och förutsäga. Ett vanligt sätt i den kvalitativa metoden är att man använder sig av 

intervjuer och även av ostrukturerade observationer (Stukát, 2005: 32).  

 

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) står det att genom att använda sig av den 

kvalitativa forskningsintervjun så försöker man förstå världen utifrån intervjupersonernas 

synvinkel. Man kan därför utveckla mening utifrån deras egna erfarenheter och avslöja hur 

deras värld var innan de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkmann, 2009: 17). Vidare 

skriver Kvale och Brinkmann (2009) att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

skapa sig en förståelse av ämnen från den levda vardagen ur intervjupersonens eget perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 39).  
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I boken Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (2011) kan vi läsa att kvalitativ forskning är forskning med fokus på att den 

information som man samlar in är ”mjuk” information. Detta kan vara att man genomför 

kvalitativa intervjuer, gör tolkande analyser av den insamlade informationen och man har 

oftast verbal analysmetod av sitt textmaterial (Patel & Davidson, 2011: 14).  

 

7.3 Intervjuer  

För att jag ska kunna besvara mina frågeställningar så gjorde jag det medvetna valet att utgå 

från kvalitativa intervjuer. Jag använde mig av planerade och strukturerade frågor. Patel och 

Davidson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering. Med det 

menar de att de frågor som intervjuaren ställer till intervjupersonen är upplagda på så vis att 

de skapar utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Intervjuaren kan även välja 

att ställa sina frågor i en viss bestämd ordning och då får intervjun en hög grad av 

standardisering (Patel & Davidson, 2011: 81). Syftet med kvalitativa intervjuer är att man som 

intervjuare ska identifiera och upptäcka någonting inom den intervjuades egen värld eller 

uppfattningar om ett visst fenomen. I en kvalitativ intervjustudie är både intervjuare och den 

som blir intervjuad medskapare av ett samtal. För att lyckas med intervjun bör intervjuaren 

hjälpa intervjupersonen i samtalen att bygga upp ett meningsfullt sammanhang (Patel & 

Davidson, 2011: 82). Den kvalitativa intervjun kan generera informationen och det kan leda 

till modifierade beskrivningar av vardagliga och allmänna företeelser i den intervjuades egen 

värld (Patel & Davidson, 2011: 83).  

 

Stukát (2005) skriver att när intervjuaren använder sig av strukturerade intervjuer så använder 

intervjuaren sig av ett intervjuschema som är fastställt. Med det menas att ordningsföljden för 

frågorna och även deras formulering är redan bestämda. I denna typ av intervju försöker man 

skapa situationer där interaktionen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad är så 

neutral som möjligt. På detta vis undviker man oärliga svar som är ”färgade”. Man uppnår 

endast ärliga och sanna svar (Stukát, 2005: 38). Min intervjustudie bestod av 10 huvudfrågor 

(se bilaga 1). Jag valde att genomföra strukturerade intervjuer där jag gjorde valet att ha en 

fastställd ordningsföljd på mina frågor eftersom jag ville skapa mig ett neutralt möte där 

intervjupersonen kan svara så ärligt som möjligt. Mina intervjuer hade en hög grad av 

standardisering och jag ställde mina frågor i en bestämd ordning.  
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Syftet med mina intervjuer är att de ska vara underlag till att skapa beskrivningar för hur 

lärarna från olika skolor arbetar med att inkludera och integrera nyanlända högstadieelever i 

den svenska språkundervisningen.  

 

7.4 Observationer  

I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) skriver Staffan Stukát 

(2005) att användningen av observation som en kvalitativ metod brukar oftast vara lämpligast 

när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. Stukát 

(2005) skriver att man inte kan vara säker på att intervjupersonerna svarar sanningsenligt. Det 

finns både verbala och icke verbala beteenden som kan studeras och en fördel med 

observation jämfört med intervju är att man kan hämta kunskap som är direkt hämtad ur sitt 

sammanhang. Resultaten från observation brukar vara lätt att begripa vilket leder till att det 

blir ett stabilt underlag för tolkningar av resultaten. En nackdel är att observation brukar vara 

tidskrävande och denna metod brukar även kräva en noggrann uttänkt metodik (Stukát, 2005: 

49). Om man väljer att genomföra ostrukturerade observationer/osystematiska observationer 

så gäller det att föra löpande protokoll där man observerar kontinuerligtsamtidigt som man 

skriver ner och antecknar vad som händer med egna ord. Till denna slags observations 

metodik hör dagboksanteckningar eller loggbok där forskaren skriver i (Stukát, 2005: 49 - 

50).   

 

Vanlig osystematisk observation går ut på att man till exempel sitter längst bak i ett klassrum 

och genomför regelbundna anteckningar (Stukát, 2005: 50). Deltagarobservation går ut på att 

man under en längre tid observerar den situation man är intresserad av. När man registrerar så 

går det ut på att man noterar vad som har hänt, vem som har sagt vad och vem som har gjort 

vad. Dessa anteckningar skriver man ner i en så kallad strukturerad dagbok. En fördel med 

deltagande observation är att man får information från en ”insider”. En risk med denna metod 

är att observatören kan påverka de personerna som blir observerade och detta kan leda till att 

det förändrar deras beteenden (Stukát, 2005: 51). I boken Forskningsmetodikens grunder. Att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning (2011) skriver författarna Runa Patel 

och Bo Davidson (2011) att för att observation ska vara en vetenskaplig teknik så måste 

observationerna systematiskt planerade och den insamlade informationen måste registreras 

systematiskt. Därför är observationer användbara inom områden som har med människans 

beteende och skeenden i dess naturliga sammanhang.  
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Genom att använda sig av observationsmetoden så kan man studera beteenden och skeenden i 

sitt naturliga sammanhang i samma stund som händelserna sker (Patel & Davidson, 2011: 91). 

Precis som Stukát (2005) skriver i sin bok nämner även Patel och Davidson (2011) att denna 

metod är tidskrävande och detta är en av nackdelarna som metoden bär med sig (Patel & 

Davidson, 2011: 92). Genom att använda sig av ostrukturerade observationer utgår man inte 

från ett observationsschema utan man registrerar det man ser och hör. Även en ostrukturerad 

observation måste förberedas men på ett annat sätt än de strukturerade observationerna. Vid 

en ostrukturerad observation skriver observatören ner nyckelord (Patel & Davidson, 2011: 

98).   

 

7.5 Tillvägagångssätt 

Jag fick kontakt med dessa två skolor i Södertälje kommun och jag bad om att få komma till 

skolorna och få träffa ansvariga lärare för utbildningen av nyanlända högstadieelever i den 

svenska språkundervisningen. Jag var noggrann med att introducera mig själv och jag var 

även noggrann med att säga att dessa möten med lärarna gäller mitt examensarbete. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att konfidentialitet i forskning innebär att privat samlad information 

som identifierar deltagarna inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009: 88). Detta 

var vad jag meddelade deltagarna. Jag berättade att allt som kommer att bli sagt under 

intervjuns gång kommer att vara mina samlade data och som ingen annan får tillgång till. Jag 

talade även om att deltagarna är anonyma och inte kommer kunna kännas igen av andra 

personer. I samband med att jag kontaktade skolorna fick jag även kontakt med lärarna som är 

ansvariga och vi bokade tider för mötena. Intervjuerna pågick på informanternas egna 

arbetsplatser för att informanterna skulle känna sig trygga och så att de kunde slappna av. 

Under intervjuernas gång förde jag anteckningar och jag spelade in samtalen med 

informanternas godkännande. Anledningen till varför jag förde anteckningar under de 

inspelade samtalen är för att jag kunde anteckna olika miner som görs, olika handgester, 

himlande med ögonen, rörelser, reaktioner som informanten gjorde. Dessa ovan nämnda 

faktorer kan ha stor betydelse under transkriberingen av intervjuerna eftersom betydelsen kan 

förändras i det som informanten säger. Efter att intervjuerna var genomförda bad jag om att få 

komma till lärarnas klassrum under en veckas period i båda skolorna för att genomföra 

observationer. Jag förklarade för lärarna varför jag ville göra observationer och vad mitt syfte 

med observationerna är. Jag var även tydlig med att berätta vilken observationsmetod jag ska 

använda mig av.  
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Jag berättade att jag skulle genomföra osystematiska observationer/ostrukturerade 

observationer som går ut på att jag kontinuerligt skriver löpande protokoll där jag antecknar 

med egna ord det beteende och skeenden jag ser och hör. Allt detta ska jag anteckna i min 

loggbok. Jag berättade även att jag skulle sitta längst bak i klassrummet och notera vad som 

har hänt, vem som har sagt vad och vem som har gjort vad. Anledningen till varför jag ska 

sitta längst bak i klassrummet är för att jag inte vill att elever och lärare ska avvika från deras 

naturliga beteenden. På detta vis är jag inte i vägen för elevernas undervisning. Jag har valt att 

ha en icke deltagande roll som observatör eftersom att jag vill att den kunskap och 

information jag kommer samla in är vad elever och lärare brukar göra då jag inte är med i 

klassrummet. 

 

7.6 Etik 

I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) står det att forskarens rätt 

och möjligheter att genomföra sin undersökning måste ifrågasättas. Den måste även ställas 

mot individs skyddskrav som kan leda till ett dilemma (Stukàt, 2005: 130-131). 

Informationskravet går ut på att man ska informera alla som blir berörda av undersökningen. 

De ska veta vad studiens syfte är. De ska även veta att deltagandet är frivilligt därför har de 

när som helst rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen (Stukát, 2005: 131). 

Samtyckeskravet går ut på att alla deltagare i undersökningen har rätt att avgöra om de vill 

vara med eller inte. Om deltagarna är under femton år så bör ett samtycke hos elevernas 

föräldrar/vårdnadshavare hämtas. Den deltagande individen har rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i. De ska även kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta handlande påverkar de negativt (Stukát, 2005: 131). 

Konfidentialitetskravet går ut på at man ska ta hänsyn till de deltagandes anonymitet. Den 

person som deltar i undersökningen ska vara införstådd på att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt och att någon inte kommer att avslöja informanten så att informantens identitet 

avslöjas (Stukát, 2005: 131). Nyttjandekravet går ut på att den information som är insamlad 

endast kommer att användas för forskningsändamål. Därför får informationen inte utnyttjas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra bruk som har icke – vetenskapliga syften 

(Stukát, 2005: 131).   
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7.7 Reliabilitet 

Stukát (2005) skriver att reliabilitet kan översättas till ett mätinstrument där man mäter hur 

skarp eller hur trubbig undersökningen är. Ett exempel som Stukát (2005) tar upp är att mäta 

en persons kroppslängd. Om man ska mäta kroppslängden med endast ögonen så skulle denna 

mätning ha en låg reliabilitet. Om man istället mäter kroppslängden med ett måttband så 

kommer värdet av mätningen att ha en hög reliabilitet (Stukát, 2005: 125). Som jag har nämnt 

ovan ska jag undersöka hur lärare på två olika skolor arbetar med att integrera nyanlända 

elever i språkundervisningen (svenska). Jag tar endast upp dessa sex personers arbetssätt och 

att förlita sig på denna undersökning är av den anledningen inkorrekt. det är viktigt att ha i 

åtanke att inte alla lärare i Sverige arbetar på samma sätt som dessa lärare som jag har 

intervjuat gör. Det jag försöker göra med denna undersökning är att hitta likheter och 

skillnader i lärarnas arbetssätt med att integrera nyanlända elever i språkundervisningen. Man 

kan därför inte utgå från att denna undersökning och lärarnas utlåtanden har hög reliabilitet.  

 

7.8 Validitet 

Stukát (2005) skriver att begreppet validitet är ett svårt och ett mångtydigt begrepp som man 

brukar använda sig av när man ska ange hur ett mätinstrument mäter det man vill mäta. Om 

inte mätinstrumentet inte överhuvudtaget mäter säkert, då har man låg reliabilitet. Då kan man 

inte heller mäta det man vill veta något om. Om man har ett bra mätinstrument som har hög 

reliabilitet så är det inte tillräckligt för att validiteten ska vara hög eftersom då kanske man 

mäter fel saker (Stukát, 2005: 126). För att öka kvaliteten på undersökningen så bör man 

ifrågasätta sin egen undersökning och ställa sig frågor. Frågorna kan vara, är en intervju med 

sex personer tillräckligt? Räcker det med att undersöka endast två skolor? Har 

intervjupersonerna varit uppriktiga? Har jag som intervjuare tolkat deras utlåtande rätt eller 

fel? Borde jag intervjuat eleverna för att få deras uppfattning också? 

 

7.9 Generaliserbarhet 

Stukát (2005) skriver att man förutom reliabilitet och validitet även ska resonera kring vem 

resultaten gäller för. Om resultaten kan generaliseras eller om de endast gäller för den grupp 

som har blivit undersökt? Om resultaten endast avser de personer som har blivit undersökta så 

blir värdet annorlunda än om den kan generaliseras till en större grupp (Stukát, 2005: 129). 
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7.10 Meningskoncentrering 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att analysverktyget meningstolkning går ut på att man gör 

om intervjupersonens yttranden till kortare formuleringar. Man pressar samman långa 

uttalanden till kortare uttalanden där man omformulerar huvudinnebörden i några få ord. 

Detta analysverktyg omfattar fem steg. Det första steget gå ut på att forskaren läser igenom 

hela intervjun för att få en helhetsbild. Det andra steget går ut på att fastställa, om det har 

blivit sagt i dess naturliga sammanhang. Det tredje steget går ut på att forskaren tematiserar 

uttalandena utifrån intervjupersonernas synvinkel så som de blir uppfattade av forskaren. Det 

fjärde steget går ut på att ifrågasätta meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. Det 

femte steget går ut på att knyta ihop intervjuns centrala teman i en deskriptiv utsaga (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 221-222).  

 

8 Analys- och Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för intervjupersonernas uttalanden. Jag kommer även 

att koppla in min teori och tidigare forskning när jag analyserar svaren. Med tanke på att mina 

informanter ville förbli anonyma så kommer jag att använda mig av beteckningarna; skola ett 

och lärare a, b och c och skola två och lärare a, b och c.  

 

8.1 Skola ett 

Denna skola arbetar med att integrera nyanlända högstadieelever i språkundervisningen 

(svenska som andra språk) genom att eleverna får gå i en FBK klass (förberedelseklass) i ett 

helt år beroende på elevernas prestation. Det som är avgörande för om eleven ska slussas ut i 

ordinarie klass beror på elevernas tidigare skolbakgrund, mognadsnivå och hur bra de kan 

hanterat språket. Ibland kan elever som har presterat bra och kan behärska det svenska språket 

gå vidare till ordinarie klass innan loppet av ett år. Tidpunkten för övergången från 

förberedelseklass till ordinarie bestäms i samråd med förberedelseklasslärare och klasslärare. 

Skolledningen har bestämt att det ska vara tre förberedelseklasser så att klasserna inte blir för 

stora och rektorn på skolan menar att ”detta leder till att eleverna får tillfälle att lära sig 

svenska under en bra och lugn arbetsmiljö”.  
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8.2 Skola två 

Denna skola tar emot nyanlända elever på ett annat sätt än hur skola ett gör. De arbetar på så 

vis att eleverna direkt integreras i ordinarie klasser. Det är möjligt att arbeta på detta sätt 

eftersom rektorn på skolan har bestämt att det ska vara två undervisande lärare i varje klass 

berättar läraren. Man har gjort det medvetna valet att ha en arabisktalande lärare i klassen 

eftersom majoriteten av de nyanlända eleverna talar arabiska. Man har gjort detta val för att 

då får eleverna den hjälp de behöver. De nyanlända eleverna integreras direkt i skolan och i 

undervisningen genom att de går i en vanlig klass och följer ordinarie undervisning. Eleverna 

får istället undervisning i alla ämnen tillsammans med de andra eleverna som är födda i 

Sverige. De nyanlända eleverna går ifrån den ordinarie undervisning två gånger i veckan för 

att få undervisning i svenska som andra språk. Denna resurs är tillägnad årskursvis och berör 

alla nyanlända elever från alla klasser och därför undervisar man i grupp. 

 

8.3 Skola ett, lärare a (förberedelseklass) 

Denna lärare är en kvinna och hon har arbetat som högstadielärare i åtta år. Hon har en 

högskoleutbildning för mellanstadiet och högstadiet. I denna skola finns det elever från olika 

kulturer men den största andelen elever kommer från Syrien och Irak. 

 

Ett sätt att integrera eleverna i språkundervisningen är att man medvetet har skapat fler 

förberedelseklasser med färre elever i klassen för att på bästa sätt kunna arbeta med den 

enskilde individen och kunna ”se” alla elever. Detta görs eftersom det är lättare att lägga 

märke till alla elever om det är mindre antal elever i klassen. Hon menar att ”det är gynnsamt 

att ha en stor grupp elever men det ska vara en storlek där vi, lärare kan lägga märke till alla 

elever”. Hon menar att med tanke på elevernas språknivå är detta nödvändigt. Haug (1998) 

skriver om fyra olika definitioner av begreppet social rättvisa och den tredje och fjärde 

definitionen är kopplade till det läraren berättar. Den tredje definitionen går ut på att man 

ställer krav på att skolan ska vara likadan för alla elever och det skolan kan erbjuda ska gälla 

för alla elever. För att detta ska fungera krävs en styrd anpassning och interaktion mellan 

institution och individ menar Haug (1998). Den fjärde definitionen går hand i hand med den 

tredje definitionen och syftar till en gemensam skola för alla elever (Haug, 1998: 16). I 

samband med detta säger hon att tanken med dessa grupper är att alla elever ska synas och ska 

få en ärlig chans till lärdom och kunskap. Hon säger även att eleverna så småningom ska ta 

del av den vanliga klassen beroende på hur det går för eleverna och vilka framsteg eleverna 

gör.  
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Haug (1998) skriver även om den kompensatoriska lösningen och menar att den 

kompensatoriska lösningen går ut på att ge den enskilde individen en möjlighet att kunna 

fungera genom att tillsätta nödvändiga resurser för att så småningom stärka individens 

svagare sidor. Målet med detta skriver Haug är att lyfta upp eleven till en gemensam nivå med 

de andra eleverna (Haug, 1998: 17). Detta är någonting som läraren menar är målet med att de 

har delat in den stora klassen till tre klasser för att de nyanlända högstadieeleverna så 

småningom får möjlighet att gå vidare till den stora klassen och följa den vanliga 

undervisningen genom att eleverna har fått den undervisningen de behöver. Vilket är en 

anpassad undervisning där klasserna är mindre. En annan viktig synvinkel som läraren anser 

leder till integrering är att hon har en god kontakt med elevernas föräldrar och säger "vilket är 

viktigt och meningsfullt i förhållande till elevernas skolgång". Vid utvecklingssamtal och 

inskolning beställer hon tolk om hon känner att behovet finns. Läraren säger att hon arbetar 

med att få alla elever att känna sig välkomna, trygga och respekterade oavsett vilken kulturell 

bakgrund eleverna delar. Hon arbetar med detta genom att skapa varierande grupper när de 

bland annat ska arbeta med gruppuppgifter och med gruppredovisningar. På detta vis arbetar 

eleverna med andra klasskamraterna som har en annan kulturell bakgrund än de själva.  

 

Läraren berättar att det är en nackdel att låta eleverna börja i en vanlig stor klass eftersom det 

innebär att eleverna inte får den tiden de behöver för att bearbeta de trauman de har upplevt i 

hemlandet eller i sin flykt till Sverige. Det kan handla om elever som har lämnat sina tidigare 

hem, elever som bär med sig familjeseparationer, krigsupplevelser, elever som bär på sorg 

och elever som har förlorat sina nära och kära. Detta kan leda till att det hämmar elevernas 

språkutveckling vilket kan leda till att eleverna inte kan studera på ett optimalt sätt. Det Olgac 

(1995) skriver är av samma mening som läraren menar då, Olgac (1995) skriver att det är 

gynnsamt för de nyanlända eleverna att få en lugn skolstart i en mindre klass där lärarna får 

möjlighet att bemöta varje elevs behov. På detta vis får eleverna tillfälle att träffa och möta 

elever från samma länder och det kan även vara så att de träffar elever från andra länder som 

har upplevt liknande trauman. Dessa elever kan lära känna varandra och utbyter erfarenheter 

(Olgac, 1995: 5).   

 

 

 



 

25 
 

8.4 Skola ett, lärare b (förberedelseklass) 

Denna person är en manlig lärare och han har arbetat som lärare i tolv år och av dessa tolv år 

har han arbetat på just denna skola i nio år. Han ansvarar för en av dessa tre 

förberedelseklasser. Detta är hans andra år då han undervisar nyanlända högstadieelever i det 

svenska språket och han känner att han har fått stor hjälp av en rapport från skolverket som 

heter Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever.  

 

Läraren menar att när man som skola tar emot nyanlända högstadieelever har skolan ett 

ansvar att sätta in resurser för att verksamheten ska vara gynnsam för eleverna. Med resurser 

menar han att man till exempel har tillgång till tolk när det behövs och att det finns behöriga 

lärare som lär ut svenska som andraspråk för nyanlända högstadieelever. Han anser att det är 

passande att eleverna går i en förberedelseklass där de får lära sig svenska innan de slussas in 

till ordinarie skolundervisning. De nyanlända eleverna ska ha lika mycket rätt till lärdom som 

de elever som är födda i Sverige. Detta är någonting Haug (1998) håller med om då han säger 

”att barn ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett 

begåvning, anlag och intressen” (Haug, 1998: 14). Läraren håller med om att alla ska ha 

likadana villkor i skolan och det menar han att de får när de väl har behärskat språket och 

sedan kan slussas in i en vanlig klass med ordinarie undervisning. Detta är bättre för eleven 

och detta är även bättre för skolans ekonomi och han menar att ”det är ett långsiktigt mål”. 

Målet med undervisningen i förberedelseklasserna är att eleverna så småningom i framtiden 

skall delta i den ordinarie undervisningen som finns på skolan.  

 

Läraren konstaterar att föräldrarna blir inkluderade genom att man tidigt i elevernas skolgång 

bokar möten med elevernas föräldrar och informerar om terminens gång. Här får föräldrarna 

kännedom om deras barns skolgång och hur det kommer gå till. Han anser att inkluderingen 

av föräldrarna är en pågående process och han menar att föräldrarna har svårt att hänga med i 

de nyanlända elevernas skolgång. Han säger vidare att när det är dags för möten med 

föräldrarna så finns tolk till hands och läraren säger att för övrigt så gäller samma regler för 

resterande föräldrar vars barn är födda i Sverige. Det är viktigt att ”förmedla för eleverna och 

deras föräldrar vad betyget svenska som andra språk innebär och vilka fördelar det innefattar” 

säger läraren. Enligt Lunneblad (2009) kan ett samarbete mellan elevernas hem och det 

svenska utbildningssystemet vara en viktig faktor som leder till att skapa integration 

(Lunneblad, 2009: 67). Vilket är syftet till varför läraren håller en god kontakt med de 

nyanlända elevernas föräldrar.  
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Läraren fortsätter och säger att planeringen av undervisningen i svenska som andra språk för 

nyanlända elever bör ske i samarbete med lärare i svenska A och med övriga ämneslärare. 

Detta samarbete är viktigt då man ska betygsätta eleverna. Han menar att läraren i svenska A 

bör vara närvarande när bedömningen skall fattas i svenska som andra språk. Att ha tillgång 

till ett samarbete mellan olika lärare är en fördel för elevernas och på så sätt underlättar det för 

eleverna när de ska slussas in i den ordinarie undervisningen. På så sätt har resterande lärare 

bra koll på vilka nivåer eleverna befinner sig i. Läraren konstaterar att det är en nackdel för 

elever i dagens samhälle som går i en skola där det inte finns elever som har utländsk 

bakgrund. Eftersom en sådan skola inte återspeglar hur dagens och hur vårt samhälle 

egentligen ser ut. Det kan även vara en nackdel om antalet utländska elever är mer än hälften i 

en skola eftersom detta kan hämma integrationen i skolan och även i samhället säger han.  

Både utländska och svenskfödda elever kan bli påverkade på så sätt att språket påverkas och 

hämmas från att utvecklas. Läraren menar att det är positivt att det är mångkultur/mångfald i 

en skola och i samhället. Det leder till spänning och en positiv utveckling. Fredriksson och 

Wahlström (1997) skriver att det finns problem med mångfalden/mångkulturen i Sverige och 

detta kan leda till ökad etniska och sociala konflikter. Men skolan är en arena som kan 

motverka detta genom att motarbeta rasism, intolerans och främlingsfientlighet. Man kan även 

motverka detta genom att ge alla människor möjlighet till utbildning oavsett språktillhörighet, 

social-, kulturell- och ekonomisk bakgrund (Fredriksson & Wahlström, 1997: 52).  

 

8.5 Skola ett, lärare c (förberedelseklass) 

Denna intervjuperson är en kvinnlig lärare. Hon har arbetat som lärare i 24 år varav tio år på 

denna skola. Hon har en lärarexamen i svenska som andra språk och hon undervisar den tredje 

förberedelseklassen på skolan.  

 

När de nyanlända eleverna kommer till skolan försöker skolan ta reda på hur deras skolgång i 

deras hemländer har varit. Efter det får de börja i en förberedelseklass tills eleverna kan 

behärska det svenska språket. När eleverna behärskar språket slussas eleverna in till de 

ämnena som eleverna är starka i och där eleverna inte måste hantera det svenska språket på ett 

bra sätt. Det kan vara ämnen som musik, slöjd, idrott och bild där språket inte är avgörande. 

Efter att de nyanlända högstadieeleverna kan hantera språket på ett bra sätt blir eleverna 

placerade i den vanliga undervisningen med ordinarie klass. Läraren berättar att de nyanlända 

eleverna läser svenska som andra språk medan de andra elever som är födda i Sverige läser 

svenska A.  
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Haugs (1998) inriktning, segregerande integrering går ut på att man försöker hitta en optimal 

miljö för den enskilde individen (Haug, 1998:22). Om eleven tas ut från ordinarie 

undervisning så är målet att eleven ska tillbaka och fungera på en jämlik grund med de andra 

eleverna och ett annat mål är att eleverna ska integreras i samhället (Haug, 1998: 23).   

 

När jag ställde frågan om alla elever integreras i språkundervisningen svarade läraren att 

skolan göra så många anpassningar som möjligt för att varje nyanländ elev ska kunna delta i 

språkundervisningen. Hon menar att integrering är en känsla och denna känsla ska uppstå hos 

individerna. Denna känsla har en stor påverkan på om eleven integreras i språkundervisningen 

eller inte. Klasskamraterna har en stor del i denna process. De kan påverka känslan positivt 

och de kan även påverka känslan negativt. Läraren säger att det är just denna känsla av 

integrering som de dagligen arbetar aktivt med genom att skapa acceptans och tolerans för 

varandras likheter och skillnader. Roth (1998) menar att en mångkulturell undervisning har 

som huvuduppgift att skapa tolerans, respekt för individers olikhetstänkande, respekt för 

varandras värdighet och integritet (Roth, 1998: 83). Detta är även någonting som Olgac 

(1995) håller med om då hon menar att ett interkulturellt arbetssätt går ut på att respektera 

varandra och att det interkulturella synsättet bör genomsyra undervisningen. Det är då de 

nyanlända eleverna får en lyckad skolgång (Olgac, 1995: 66).  

 

Läraren på skolan finner fördelar med att ha förberedelseklasser. En fördel är att eleverna får i 

lugn och ro lära sig hur det fungerar i skolan och i Sverige. En annan fördel är att läraren kan 

anpassa undervisningen efter elevernas behov och arbeta i den takt som eleverna behöver. 

Ytterligare en fördel enligt läraren är att eleverna känner samhörighet med de elever som gå i 

deras klass eftersom de befinner sig i samma situation. En nackdel är att man som lärare i 

förberedelseklassen måste ha en ”mental styrka” eftersom eleverna delar med sig hemska 

upplevelser och detta kan påverka läraren på ett negativt sätt. Så läraren måste vara förberedd 

och hantera sådana situationer då de uppstår. Olgac (1995) skriver att vara lärare i en 

förberedelseklass innebär att man möter elever som har upplevt mycket. Skolan tar emot 

elever som har lämnat sina tidigare hem, som bär med sig separationer, krigsupplevelser, 

sorger och förluster av nära och kära. Därför är en förberedelseklass lämpligt eftersom eleven 

kan få en lugn skolstart och får tillfälle att träffa kompisar från olika länder (Olgac, 1995: 5).  
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Läraren säger att fördelarna med en mångkulturell skola är att man som lärare skapar sig en 

öppenhet för andra kulturer. En nackdel är att det lätt kan uppstå missförstånd då lärarna inte 

förstår vad eleverna vill säga och detsamma gäller när eleverna inte förstår vad lärarna vill 

säga. Läraren finner en problematik med att svara entydigt på frågan om nyanlända elever 

integreras i undervisningen och i den pedagogiska verksamheten. Det hon menar med detta är 

att det har varit en utmaning och därför har det inte alltid varit så lätt att ge eleverna det stöd 

de behöver för att kunna klara sig själva i skolan. Detta på grund av den rådande resursen som 

finns inte alltid ”samverkar med viljan”. Hon säger att lärarna på skolan gör det bästa med de 

resurser som finns för att kunna ge eleverna den hjälp de behöver. Med detta menar hon att 

kommunicera tydligt och anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. 

Enligt Säljö (2000) är lärandet kopplat till våra föreställningar om en social och ekonomisk 

utveckling. Denna utveckling har som syfte att förbättra våra levnadsvillkor (Säljö, 2000: 11).  

Läraren menar att lärandet är beroende och kan påverkas av skolans ekonomiska resurser. För 

att skolan ska lyckas med en integrering av de nyanlända eleverna måste vi ha möjlighet att 

utnyttja skolans resurser.  

 

8.6 Skola två, lärare a (direkt integrering)  

Läraren är behörig i 4-9 i NO – ämnena men han har även behörighet i svenska A. Han har 

arbetat som lärare på skolan i åtta år.  

 

Läraren understryker att tanken med att de nyanlända eleverna två gånger i veckan går ifrån 

ordinarie undervisning och läser svenska som andra språk är att eleverna ska få möjlighet att 

arbeta med språket i sin takt. Haug (1998) skriver att om eleven tas ut ur ordinarie 

klass/undervisning så är målet med begreppet segregerande integrering att eleven så 

småningom ska gå tillbaka och att eleven ska fungera likvärdigt med de andra eleverna. Ett 

annat mål är att eleverna även ska integreras i samhälle (Haug, 1998: 23). Lärarna har 

ansvaret att se till att föräldrarna är medvetna om elevernas skolgång. På så vis integrerar 

lärarna elevernas föräldrar i undervisningen. Denna integrering går till på samma sätt för de 

svenskfödda elevernas föräldrar. Han berättar att det enda som skiljer sig åt är att användning 

av tolk kan förekomma vid behov när man har föräldrasamtal med de nyanlända elevernas 

föräldrar.  
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Läraren anser att en faktor som kan leda till integrering är genom att bearbeta det svenska 

språket genom att hantera och utveckla språket. Säljö (2000) skriver att människan är en 

lärande art och att lärandet inte är en homogen eller en endimensionell process. Därför kan 

lärande ske på en individuell nivå och lärande kan även ske på en kollektiv nivå (Säljö, 2000: 

13). Säljö skriver att kommunikation och interaktion mellan människor i skolan och i det 

svenska samhället är viktig eftersom det är genom kommunikation som människan skapar 

lärande (Säljö, 2000: 22). Läraren på skolan ser fördelar med att ha en direkt integrering. En 

fördel är att eleverna kommer in och anpassar sig till skolsystemet direkt. En annan är att 

eleverna får kompisar fortare och de lär sig även vardagssvenska från sina klasskamrater som 

är födda i Sverige. En tredje fördel är att man skapar klassgemenskap och eleverna känner sig 

som en del av klassen och som en del av skolan. Men han säger även att det finns nackdelar 

med denna metod. En nackdel är att det ibland blir knepigt med språket för både lärare och 

elev. Han berättar att han ibland blir tvungen att sitta med en elev väldigt länge och då blir 

han låst eftersom han inte får tid att hjälpa alla andra elever som också behöver hjälp. Haug 

(1998) skriver om den andra riktningen som heter inkluderande integrering. Den går ut på att 

undervisning skall ske i den klass där eleven är inskriven i. Haug (1998) menar att man ska 

utgå från vad som är bäst för eleven och vad som är bäst för samhället oberoende de 

förutsättningar som finns, intressen och prestationsförmåga. Eleven skall delta i samma 

samhällsgemenskap och den ska även få en tidig gemensam undervisning (Haug, 1998:23 - 

24). Genom att använda sig av de resurser som skolan har tillgång till så anser läraren att 

eleverna integreras i språkundervisningen. Läraren säger vidare att de resurser som skolan har 

tillgång till är tolk vid behov och ordböcker på elevernas språk som självklart är översatta till 

svenska. Han uttryckte att det finns många fördelar med att undervisa i en mångkulturell 

skola. En fördel är att skolan uppmuntrar elevernas olika bakgrunder och kulturer. På så vis 

inkluderas eleverna i skolan och det leder till att eleverna uppmuntras att vara sig själva. Han 

säger även att ”det är viktigt att lärarna har respekt, god attityd och ett gott elevbemötande” 

mot eleverna eftersom det leder till förtroende mellan lärare och elever och det leder till att 

eleverna känner sig trygga och välkomna. Den mångkulturella skolan kan ge intrycket att 

varje individ på skolan är unik. Haug (1998) skriver att det demokratiska deltagarperspektivet 

minskar avståndet mellan människor och leder till att eleverna respekterar varandras 

synpunkter, behov och intressen (Haug, 1998: 20). Läraren menar att detta är syftet med att 

integrera eleverna i klassen så att eleverna börjar acceptera och respektera varandras likheter 

och olikheter. Han säger på detta sätt elimineras ”den lilla skolan i skolan” och man skapar 

istället gemenskap. 
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Man ska vara en förebild för eleverna oavsett vilken kultur de tillhör och oavsett vilken 

bakgrund de och man ska därför behandla alla elever likadant och som lärare ska man tänka 

på att vara tydlig i kommunikationen så att alla elever hänger med. Läraren säger att det är en 

nackdel med en skola som inte är mångkulturell. Han pratar om en skola där det endast går 

”svenskar” eller där det endast går ”invandrare”. Det är en nackdel eftersom det försvårar 

integrationen i skolan och i samhället. Det ger även en ”fel” bild av hur samhället är präglat 

och hur samhället ser ut i verkligheten. Det leder endast till utanförskap och klyftor mellan 

människor och detta kan i sin tur leda till främlingsfientlighet.  

 

8.7 Skola två, lärare b (direkt integrering)  

Denna lärare har arbetat som lärare i fem år. Han har en högstadie- och gymnasieutbildning 

och hans ämnen är svenska som andra språk och historia.  Han tycker att samarbetet mellan 

honom och hans kollega fungerar bra. Han berättar att de har en planerad och en varierad 

undervisning. Med det menar han att de planerar i förväg vem som ska hålla i undervisningen 

och vad den andra lärarens uppgift är. Tanken med att ha två undervisande lärare i en klass är 

att alla elever ska få så mycket kvalitetstid som möjligt under lektionerna.  

 

Han berättar att han arbetar på samma sätt som lärare a och han använder sig av samma 

resurser som lärare a. Med tanke på att de flesta av eleverna i hans klass både svenskfödda 

och nyanlända har arabiska som sitt modersmål så har de elever som är födda i Sverige fått till 

uppgift att förmedla så mycket som möjligt för de nyanlända eleverna. Han berättar att han 

har infört en ”extrauppgift” för eleverna. Denna uppgift går ut på att han parar ihop eleverna 

två och två. De elever som är födda i Sverige och behärskar det svenska språket får till uppgift 

att vara fadder för en nyanländ klasskompis. Han berättar ”att vara fadder innebär att eleverna 

sitter bredvid varandra under lektionstid. En fadder är hjälpsam och försöker förklara för sin 

klasskompis om det uppstår oklarheter och frågor”. På detta vis integreras de nyanlända 

eleverna i språkundervisningen (svenska). Tanken bakom denna uppgift är att få bort 

grupperingar och fördomar som uppstår när nyanlända elever kommer till klassen. Detta leder 

till att skapa gemenskap och acceptans för varandras likheter och olikheter.  

 

Läraren pratar om hur positivt han tycker att det är med en mångkulturell skola med elever 

från världen över eftersom man får kunskap om elevernas religioner, kulturer och traditioner. 

En nackdel är att det ibland kan vara jobbigt att lyssna på vilka hemska upplevelser som de 

nyanlända högstadieeleverna har varit med om.  
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Det är som jobbigast att få höra om elevernas krigsupplevelser från sina tidigare hemländer. 

Det kan påverka en människa fysiskt och det kan även påverka en människa psykiskt. När 

man arbetar i en mångkulturell skola så bör man vara förberedd på sådant. Han framhåller att 

det är positivt att eleverna blir direkt integrerade i ordinarie klass eftersom de nyanlända 

eleverna slipper bli utpekade och de slipper bli specialbehandlade på ett negativt sätt av andra 

elever. En annan fördel är att eleverna får ta del av ett större kunskapsutbud. Han menar att 

”kunskapsutbudet är inte begränsat som den skulle ha varit om eleverna skulle gå i en 

förberedelseklass och endast läst svenska”. Han berättar vidare att han tycker att detta system 

fungerar och säger att ha "en klass med färre elever och med högre personaltäthet leder till att 

eleverna uppnår optimal kunskap”. På detta vis integreras eleverna genom att de syns och har 

tillfälle att utvecklas. Ännu en fördel med direkt integrering är att eleverna lär sig svenska av 

deras klasskamrater och inte bara från läraren i en föreberedelseklass. Han anser att detta är 

någonting de inte får när de går i en förberedelseklass eftersom alla elever som går i den 

klassen talar endast deras modersspråk och hemspråk. Svenskan är ingenting de lär sig från 

kompisar utan det är någonting de lär sig från sin lärare. Därför är direkt integrering i en 

ordinarie klass mer gynnsam för eleverna. Haug (1998) skriver om den andra riktningen som 

heter inkluderande integrering. Den går ut på att undervisning skall ske i den klass där eleven 

är inskriven i.  

 

8.8 Skola två, lärare c (direkt integrering) 

Denna lärare är förskolelärare och även högstadielärare. Hon har arbetat inom skola i 32 år. 

Hon undervisar i svenska och i SO – ämnena.  

 

Precis som lärare b har även hon infört systemet med att de elever som är födda i Sverige och 

kan behärska det svenska språket är faddrar för de nyanlända eleverna. Hon berättar att de 

nyanlända eleverna får en fadder och denna fadder talar samma språk och på så vis får 

eleverna kommunicera på både svenska och på sitt hemspråk. Hon menar att detta sätt är det 

primära sättet hon arbetar med när det gäller integreringen av de nyanlända eleverna i 

språkundervisningen. Läraren anser att det är viktigt att i början av skolgången inte fokusera 

på att eleverna ska lära sig utan det är viktigt att eleverna ”landar i skolan”. Med det menar 

hon att eleverna ska känna sig trygga och få en lugn skolstart genom att lära sig språket i lugn 

och ro. Samtidigt tycker hon att mottagandet av eleverna ska ske på en individuell nivå och 

hon tycker även att det är positivt att skolan anpassar sig efter elevernas behov.  
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Hennes utlåtande stämmer överens med Emanuelsson (2004) som skriver att begreppet 

integrering står för en ideologisk målsättning och den står även för utvecklingsprocesser som 

har slutmålet, integration. Med detta menar han att i gemenskapen där alla har i processen ett 

ansvar med sin tillhörighet att kunna forma en helhet. Målet med en ökad integration blir en 

konsekvens av en demokratisk människosyn. ”Alla har rätt till hel och full delaktighet” 

eftersom alla människor är lika mycket värda så ingen kan uteslutas. Integreringens motsats är 

begreppet segregering som innebär särskiljande och/eller avskiljande och detta begrepp ses 

som ett hot mot integrationsutvecklingen (Emanuelsson, 2004: 105).  

 

Den sociala biten är viktig enligt läraren eftersom om det inte fungerar så kommer eleverna 

inte känna sig trygga och det blir svårt för eleverna att lära sig. Därför är det viktigt att eleven 

ska känna sig som en del i klassen för att på bästa sätt uppnå integrering. Läraren understryker 

med att säga ”fungerar den sociala delen så sker inlärning på ett annat sätt. Då kommer de att 

vilja lära sig och vilja förstå vad deras klasskompisar säger”. Nilholm (2007) skriver att 

begreppet integrering har en kopplig till en skola för alla. Han menar att detta begrepp 

kännetecknar alla elevers rätt till delaktighet och närvaro i klassrummet (Nilholm, 2007: 93). 

Nilholm (2007) skriver även att en viktig poäng med begreppet inkludering är att skolan bör 

vara utformad efter den naturliga variationen bland eleverna. Det är inte eleverna som ska 

anpassas efter skolans strukturer (Nilholm, 2007: 97).  

 

Lärare c berättar att fördelarna med att arbeta i en mångkulturell skola är att man lär sig 

mycket om hur människor tycker och tänker. Det finns många möjligheter att få lära sig 

mycket om elevernas bakgrund, språk och kultur säger läraren. En nackdel är att detta kan 

leda till att vissa klasser i skolan är stökiga. Hon menar att detta faller sig naturligt och menar 

att det uppstår entusiasm bland de klasserna. En annan nackdel är att det uppstår kulturkrockar 

mellan eleverna och det leder till konflikter kring bakgrund och vem som är bäst. Olgac 

(1995) menar att det är viktigt att skapa samhörighet med eleverna och mellan eleverna i 

klassen. Det är viktigt att bygga vänskapsband och uppmuntra positivitet bland elevernas 

framgång. Men för att kunna uppnå detta så gäller det att man ska utgå från varje elevs 

språkförutsättningar och den kunskapen de har. Olgac (1995) skriver att det är lärarens 

uppgift att skapa denna slags stabilitet i klassen (Olgac, 1995: 6). Det uppstår kulturkrockar 

mellan lärare och föräldrar då vissa föräldrar har omåttliga krav på sina barn då de endast vill 

höra att deras barn är bäst i klassen och inte alls vill höra att det går mindre bra för deras barn 

i skola.  
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Ibland kan vissa föräldrar säga till läraren att hon ska ge eleverna örfilar om inte de lyssnar på 

henne och så att de blir tysta under lektionstid. Hon säger att ”elevernas föräldrars värderingar 

inte stämmer överens med de värderingar som vi förhåller oss till i skolan”.  Roth (1998) 

skriver att en mångkulturell undervisning ska syfta till att främja tolerans och samverkan 

mellan olika grupper. De värden som man ska främja till är tolerans, respekt för oliktänkande 

och respekt för människans integritet och värdighet och dessa värden är även en del av det 

svenska samhällets värdegemenskap (Roth, 1998: 83). Läraren medger att det inte är alla 

elever som integreras i språkundervisningen på grund av de nyanlända elevernas olika 

språknivåer. Vissa elever har kommit längre i utvecklingen av språket men för andra elever 

krävs det mer tid att arbeta med språket. Eftersom eleverna är integrerade i den vanliga 

klassen och inte har fått gå i en förberedelseklass så påverkar den låga språknivån många 

andra ämnen också.  

 

8.9 Observation  

I detta kapitel kommer jag att redovisa mina observationer som jag genomförde på skolorna. 

Det är viktigt att veta att jag endast tog med det som är väsentligt i förhållande till denna 

undersökning.  

 

8.10 Skola ett (förberedelseklass) 

Lärare a i skola ett säger att anledningen till varför man har mindre förberedelseklasser med 

färre elever är att läraren ska kunna arbeta med den enskilde individen och att eleverna ska bli 

sedda och få den tid de behöver med den verksamma läraren i klassrummet. Ur ett 

utbildningsperspektiv är denna arbetsmetod positiv. Men mina observationer visade att det 

finns en problematik med det som läraren strävar efter. Ett problem är att det är femton 

nyanlända elever i hennes klass och alla elever befinner sig i olika språknivåer vilket innebär 

att vissa elever behöver mer hjälp än andra. Genom mina observationer uppfattade jag att det 

är svårt att arbeta med den enskilde individen och ”se” alla elever på grund av att den rådande 

tidsomfattningen var begränsad. Jag upptäckte en bieffekt av tidsomfattningen på grund av att 

eleverna inte fick den hjälp de behövde. Observationerna visade att en optimal miljö för den 

enskilde individen inte finns utan man arbetar utifrån att integrera hela förberedelseklassen. 

Det ledde till att eleverna vände sig till varandra och pratade ihop sig om annat på sitt 

hemspråk vilket bidrog till att det inte längre var en lugn arbetsmiljö och läraren blev avbruten 

flera gången då hon skulle hjälpa en elev.  
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Jag upptäckte att genom att eleverna går i förberedelseklasser blir de nyanlända eleverna 

exkluderade från de svenskfödda eleverna och deras positioner som avvikande förstärks.   

Lärare c i skola ett menar att integrering är en känsla som måste uppstå hos eleverna. Det är 

denna känsla som hon arbetar med för att kunna skapa acceptans och tolerans för varandras 

likheter och skillnader. Mina observationer visade att detta var någonting som hon lägger stor 

vikt på. Hon startar dagen genom att hon hälsar alla elever välkomna då hon står vid dörren 

och tar de i hand. Hon har även god ögonkontakt med eleverna och tanken bakom detta är att 

eleverna ska känna sig välkomna och att de att blir sedda. Mina observationer visade att 

hennes mottagande av eleverna ledde till en positiv effekt eftersom det blev en personlig 

klassrumsmiljö där eleverna kände att de kunde slappna av. Sedan lade jag märke till att detta 

inte endast var någonting hon gjorde under lektionstid utan hon visade att hon var tillgänglig 

och mottaglig i matsalen och på rasterna. Observationen visade en positiv effekt av hennes 

sätt att ta emot, välkomna och väcka känslan av integrering hos eleverna. Men den visade 

även en negativ effekt där eleverna i vissa fall uttryckte genom deras kroppsspråk att de 

ibland kände sig utpekade och särbehandlade när hon tog kontakt med eleverna i matsalen och 

på rasterna. Eleverna lade märke till att det är endast de som får denna behandling och 

bemötande medan de svenskfödda eleverna inte alls delar samma bemötande. 

 

8.11 Skola två (direkt integrering) 

När jag observerade i skola två lade jag märke till att de nyanlända eleverna utgick ifrån 

ordinarie undervisning för att läsa svenska som andra språk. Läraren menar att tanken med 

detta är att eleverna ska läsa svenska i sin takt.  Under undervisningens gång var det tillåtet 

för eleverna att tala deras hemspråk. Undervisningen pågick i cirka en timme och läraren gav 

eleverna tio nya svenska glosor. De fick översätta orden från svenska till deras modersspråk 

med hjälp av arabisk- och svensk ordbok. Slutligen fick de bilda meningar av dessa ord. Blev 

eleverna klara i förväg så fick de rita orden. Läraren lyfte upp en tavelpenna och visade 

pennan för eleverna och eleverna säger efter honom, en penna och sedan skriver eleverna 

penna i deras kollegieblock. De skriver även penna på deras modersspråk för att sedan ta hem 

kollegieblocket och få orden i hemläxa. Mina observationer visade att elevernas modersmål 

har en stor betydelse i lärandet och därför blir modersmålet en utgångspunkt för 

undervisningen.  
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Lärare b och c i skola två har infört faddersystemet och när jag fick höra om det under 

intervjuns gång tänkte jag vilken bra idé. Men när jag fick tillfälle att observera, insåg jag att 

detta fungerade mindre bra i praktiken. Jag fick känslan av att de nyanlända eleverna inte 

hade modet att fråga sina klasskamrater om vad som sägs. Denna känsla uppstod då jag kände 

att undervisningsspråket var för svår för de nyanlända eleverna. Denna metod var även 

problematisk för de svenskfödda eleverna eftersom de var tvungna att ”undervisa” de 

nyanlända eleverna istället för att själva koncentrera sig. Men jag förstår syftet och tanken 

bakom faddersystemet. Mina observationer visade att detta var ett sätt för läraren att förfina 

den rådande situationen. Att lärarna på skola två pratar om hur bra de nyanlända eleverna 

integreras i språkundervisningen och i skolan är någonting som mina observationer 

ifrågasätter. Under lektionstid var det svårt för eleverna att hänga med vad som sägs och vad 

som ska göras på grund av språket. När det blev svårt passade eleverna på att vända sig till 

varandra och prata om annat än skola. De pratade på arabiska som är deras hemspråk. Jag lade 

även märke till att så fort eleverna fick tillfället att fritt välja vem de ska arbeta med så var de 

nyanlända eleverna snabba med att välja varandra eftersom de känner sig trygga. Mina 

observationer visade att trots den integrationen man vill uppnå och åstadkomma så väljer 

eleverna dock att vara segregerade i det hela då de vill samarbeta med någon de kan 

kommunicera med.  
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9 Slutsats och Sammanfattning 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta min analys och min resultatredovisning i 

förhållande till min teori och tidigare forskning. Sammanfattningen kommer att besvara mina 

frågeställningar. Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie är en jämförande studie där jag 

tittar på två skolors helt motsatta arbetsätt därför kommer en beskrivning på hur skolorna 

arbetar. 

 

När det gäller min första frågeställning, Varför har lärarna valt olika tillvägagångssätt att 

arbeta med integreringen av nyanlända högstadieelever i språkundervisning (svenska), så 

arbetar samtliga lärare på skola ett genom att de nyanlända eleverna får gå i FBK klasser 

(förberedelseklasser) i ett år. Lärarna i skola ett arbetar på så sätt att eleverna får en annan 

undervisning (förberedelseklass) är den ordinarie undervisningen som finns på skolan. 

Lärarna i skola ett är eniga om att anledningen till varför förberedelseklasserna är mindre, är 

för att de ska kunna arbeta med den enskilda individen och kunna ”se” alla elever. Därför 

menar Haug (1998) att man arbetar utifrån att syfta till en segregerande integrering då man 

vill hitta den optimala miljön för den enskilda eleven (Haug, 1998: 22). Haug (1998) menar 

även att utmaningen med denna metod blir att ge eleven en kompensatorisk lösning där man 

menar att om eleven tas ut från undervisningen så är målet att eleven ska tillbaka och fungera 

på en jämlik grund med de andra eleverna (Haug, 1998: 23). Med detta så menar Haug (1998) 

och lärarna på skola ett att man utgår från elevernas behov och förutsättningar och därför 

använder de sig av den kompensatoriska lösningen. Lärare a och b i skola ett och lärare a i 

skola två håller med om att ett sätt som leder till integrering är genom att ha en god kontakt 

med elevernas föräldrar då man diskuterar elevernas skolgång. Samtliga tre lärare har tillgång 

till tolk om behovet finns.  Lärare a och b i skola ett och lärare a i skola två berättar att genom 

att använda sig av skolans resurser till exempel tolk och ordböcker på deras hemspråk leder 

det till integrering i språkundervisningen. Enligt Lunneblad (2009) kan ett samarbete mellan 

elevernas hem och det svenska utbildningssystemet vara en viktig faktor som leder till att 

skapa integration (Lunneblad, 2009: 67).  

 

Lärare c i skola ett säger att integrering är en känsla och denna känsla har en stor påverkan på 

om eleverna integreras i språkundervisningen genom att skapa acceptans och tolerans för 

varandras likheter och skillnader. Denna känsla har en stor påverkan på om eleven integreras i 

språkundervisningen eller inte. Klasskamraterna har en stor roll i denna process.  
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De kan påverka känslan positivt och de kan även påverka känslan negativt. Läraren säger att 

det är just denna känsla av integrering som de dagligen arbetar aktivt med genom att skapa 

acceptans och tolerans för varandras likheter och skillnader.  

 

Lärare a, b och c i skola två är eniga om att genom att de nyanlända eleverna direkt integreras 

i skolan och i undervisningen så leder det till bäst resultat. I skola två har man två 

undervisande lärare i klassen och man menar att detta leder till integration då det finns två 

undervisande lärare i klassrummet och man har tid att hjälpa alla elever. Två gånger i veckan 

går de nyanlända eleverna ifrån ordinarie undervisning och läser svenska som andra språk för 

att de ska arbeta med språket i sin takt. Lärarna håller med om att detta leder till kvalitetstid 

under lektionerna. Haug (1998) skriver om den andra riktningen som heter inkluderande 

integrering. Den går ut på att all undervisning skall ske i den klass där eleven är inskriven i. 

Haug (1998) menar att man ska utgå från vad som är bäst för eleven och vad som är bäst för 

samhället oberoende av de förutsättningar som finns, elevens intressen och 

prestationsförmåga. Eleven skall delta i samma samhällsgemenskap och den ska även få en 

tidig gemensam undervisning (Haug, 1998:23 - 24). Lärare b och c i skola två har infört ett 

system där de elever som är födda i Sverige är faddrar för de nyanlända eleverna. Faddrarna 

talar samma språk som de nyanlända eleverna och ska hjälpa eleverna om det uppstår 

oklarheter och frågor. En fördel är att det är en mångkulturell skola där många av de elever 

som är födda i Sverige talar arabiska. Tanken bakom detta system är att få bort grupperingar 

och fördomar.  

 

När det gäller min andra frågeställning, På vilket sätt anser lärarna på skolorna att man bör 

arbeta för att integrera nyanlända högstadieelever i språkundervisningen (svenska), så är 

samtliga lärare av olika åsikter. Lärare a i skola ett menar att skolan ska tillföra resurser så att 

den enskilde individen får en möjlighet att stärka individernas svagare sidor. Lärare b i skola 

ett säger att planeringen av undervisningen i svenska som andra språk bör ske i samarbete 

med andra utbildade lärare i svenska A och även med ämneslärare eftersom detta kan leda till 

att det underlättar för eleverna när de går över till ordinarie klass. Lärarna får bra koll på vilka 

nivåer eleverna befinner sig i. Detta är någonting Haug (1998) håller med om då han säger 

”att barn ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett 

begåvning, anlag och intressen” (Haug, 1998: 14). Det är positivt med en mångkulturell skola 

eftersom en sådan skola återspeglar det verkliga samhället.  
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Om det är en skola där det endast går ”svenskar” eller endast ”invandrare” så har det en 

negativ inverkan på eleverna eftersom det hämmar elevernas utveckling till att bli integrerade 

i skola och samhälle.  

 

Lärare c i skola ett menar att som lärare i en förberedelseklass så måste man vara förberedd på 

att ta emot elevernas oftast hemska upplevelser från deras hemländer. Detta kan påverka 

lärarna negativt så man bör vara förberedd på detta så man kan tala med eleverna om 

händelserna. Olgac (1995) skriver att vara lärare i en förberedelseklass innebär att man möter 

elever som har upplevt mycket. Skolan tar emot elever som har lämnat sina tidigare hem, som 

bär med sig separationer, krigsupplevelser, sorger och förluster av nära och kära. Därför är en 

förberedelseklass lämplig eftersom eleven kan få en lugn skolstart och får tillfälle att träffa 

kompisar från olika länder (Olgac, 1995: 5). Lärare b i skola ett anser att det är passande att 

eleverna går i en förberedelseklass där de får lära sig svenska innan de slussas in till ordinarie 

skolundervisning.  

 

Lärare c i skola ett menar att en fördel med förberedelseklasser är att eleverna får i lugn och 

ro lära sig hur det fungerar i skolan och i Sverige. En annan fördel är att läraren kan anpassa 

undervisningen efter elevernas behov och arbeta i den takt som eleverna behöver. En tredje 

fördel enligt läraren är att eleverna känner samhörighet med de elever som gå i deras klass 

eftersom de befinner sig i samma situation. Men lärare c i skola ett menar även att det finns en 

nackdel och det är att man som lärare i förberedelseklassen måste ha en ”mental styrka” 

eftersom eleverna delar med sig hemska upplevelser och detta kan påverka läraren på ett 

negativt sätt. Lärare a i skola två säger att en fördel med direkt integration är att eleverna 

kommer in och anpassar sig till skolsystemet direkt. En annan är att eleverna får kompisar 

fortare och de lär sig även vardagssvenska från sina klasskamrater som är födda i Sverige. En 

tredje fördel är att man skapar klassgemenskap och eleverna känner sig som en del av klassen 

och som en del av skolan. Men han säger även att det finns nackdelar med denna metod. En 

nackdel är att det ibland blir knepigt med språket för både lärare och elev. Han berättar att han 

ibland blir tvungen att sitta med en elev väldigt länge och då blir han låst eftersom han inte får 

tid att hjälpa alla andra elever som också behöver hjälp. Han säger att ”det är viktigt att 

lärarna har respekt, god attityd och ett gott elevbemötande” eftersom det leder till förtroende 

och trygghet mellan lärare och elever. Läraren menar att detta är syftet med direkt integration 

och på så vis elimineras ”den lilla skolan i skolan”. Man skapar gemenskap och inte 

segregation.  
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Lärare b i skola två säger att om man har direkt integrering så slipper eleverna bli utpekade 

och de slipper även bli specialbehandlade på ett negativt sätt av andra elever. Han menar att 

man bör ha direkt integration eftersom kunskapsutbudet är begränsat i en förberedelseklass då 

eleverna endast läser svenska som andra språk. Lärare c i skola två säger att det är viktigt att 

de nyanlända eleverna tar del av den sociala biten i skolans verksamhet. Om det inte fungerar 

så kommer eleverna inte känna trygghet och då sker inlärning på ett annat sätt där de inte ä 

motiverade. Men om de skapar kompisrelationer så kommer de att vilja lära sig. Nilholm 

(2007) skriver att begreppet integrering har en kopplig till en skola för alla. Han menar att 

detta begrepp kännetecknar alla elevers rätt till delaktighet och närvaro i klassrummet 

(Nilholm, 2007: 93). Nilholm (2007) skriver även att en viktig poäng med begreppet 

inkludering är att skolan bör vara utformad efter den naturliga variationen bland eleverna. Det 

är inte eleverna som ska anpassas efter skolans strukturer (Nilholm, 2007: 97).  

  

När det gäller min tredje frågeställning, Vilka likheter och skillnader finns det när det gäller 

lärarnas och skolornas olika arbetssätt då lärare arbetar med att integrera nyanlända 

högstadieelever i språkundervisningen (svenska), så finns det många likheter och det finns 

även många skillnader. En likhet är att de flesta lärare finner att det är positivt att undervisa i 

en mångkulturell skola eftersom den mångkulturella skolan återspeglar verkligheten och 

dagens samhälle. Men många lärare finner även att den mångkulturella skolan kan vara en 

nackdel då till exempel lärare c i skola ett menar att ha en nackdel med att ha 

förberedelseklass är till exempel att det lätt kan uppstå missförstånd då lärarna inte förstår vad 

eleverna vill säga och detsamma gäller när eleverna inte förstår vad lärarna vill säga. Lärare a 

i skola ett menar att det kan påverka de nyanlända eleverna negativt om man låter eleverna 

börja i en ordinarie klass. Eftersom eleverna inte får den tid de behöver för att bearbeta de 

trauman de har upplevt i sina hemländer eller de trauman de upplevde när de flydde till 

Sverige.  

 

Lärare a i skola två menar att det är en nackdel med en skola som inte är mångkulturell. Där 

det endast går ”svenskar” eller endast ”invandrare” eftersom det försvårar och hämmar 

integrationen i skolan och i samhället. Eleverna får en ”fel” bild av hur skola och samhälle ser 

ut i verkligheten. En konsekvens är att det kan leda till utanförskap och klyftor mellan 

människor och detta kan i sin tur leda till främlingsfientlighet. Medan lärare i b i skola två 

finner att det är positivt med en mångkulturell skola där det går elever från världen över.  
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Han menar att det är ett tillfälle att skapa sig ny kunskap om elevernas religioner, kulturer och 

traditioner. Lärare c i skola två håller med lärare b i skola två. Hon menar att en av fördelarna 

med att arbeta som lärare i en mångkulturell skola är att man får lärdom om hur människor 

tycker och tänker om olika saker. Hon säger att möjligheten att lära sig mycket om andra 

människors språk, bakgrund och kultur är stor. Men det har även sina nackdelar då hon menar 

att det kan leda till stökiga klasser där man diskutera vem som är bäst. Lärare b i skola ett 

anser att det är passande att eleverna går i en förberedelseklass där eleverna får lära sig 

svenska innan de går över till ordinarieklass. Han menar att alla elever ska ha rätt till likvärdig 

skolgång och att de nyanlända eleverna har lika mycket rätt till skolgång som de elever som är 

födda i Sverige. Han menar att detta får de när de sedan har lärt sig svenska. Då får de en ärlig 

chans till ordinarie undervisning. Haug (1998) skriver att om eleven tas ut ur ordinarie 

klass/undervisning så är målet med begreppet segregerande integrering att eleven så 

småningom ska gå tillbaka och att eleven ska fungera likvärdigt med de andra eleverna. Det 

som är utmärkande för denna inriktning är att man anpassar och försöker hitta den optimala 

miljön för den enskilda individen/eleven. Ett annat mål är att eleverna även ska integreras i 

samhälle (Haug, 1998: 23). Den märkbara skillnaden är att lärarna på skola ett finner att 

metoden att ha förberedelseklasser kan innefatta fler nackdelar. Lärarna på skola två finner att 

deras arbetsmetod innefattar färre nackdelar. Den märkbara likheten är att lärarna på båda 

skolorna finner att motsvarande arbetsmetod inte leder till integrering. Jag har kommit fram 

till att lärarna är bekväma med de arbetsmetoderna de har.  

 

9.1 Slutdiskussion 

I undersökningen kom jag fram till att nyanlända elever integreras i undervisningen på olika 

sätt. Skola ett integrerar eleverna i den svenska språkundervisningen genom att arbeta i 

mindre grupper, i så kallade förberedelseklasser där eleverna lär sig att behärska det svenska 

språket innan de slussas vidare till ordinarie undervisning. Denna metod som skola ett arbetar 

med är sammankopplad till Haugs (1998) definition segregerande integrering, där elever 

separeras från den stora klassen för att hitta den optimala studiemiljön för den enskilde 

individen. Enligt Haug (1998) finns det en utmaning med denna definition och det är att 

kunna ge en individuell kompensatorisk behandling för att eleverna ska anpassa sig till 

skolan. Målet med denna definition är att eleverna ska tillbaka till ordinarie klass (Haug, 

1998: 22). Frågan är om denna metod verkligen leder till en optimal studiemiljö.  
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Haug (1998) menar att social rättvisa skapas genom en inkluderande integrering och detta är 

någonting som inte uppnås i skola ett. Observationen som jag genomförde belyste stora 

skillnader mellan skolornas olika arbetsmetoder. Observationerna visade att den så kallade 

optimala studiemiljön inte är optimal för den enskilde individen och att lärarna på skola ett 

arbetar med att integrera förberedelseklassen som helhet och inte på individnivå. Via 

observationerna dök det upp flera frågetecken kring intervjupersonernas yttranden. En fråga 

som jag vill lyfta fram är att det finns en tydlig skillnad på lärarnas utlåtanden i intervjuerna 

och hur lärarna i praktiken undervisar. Ett exempel är att lärarna inte hade den möjligheten att 

spendera lika mycket undervisningstid med alla elever i förberedelseklassen eftersom 

eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer och har därför olika behov. Skola etts sätt att 

integrera eleverna i undervisningen kan kopplas till Haugs (1998) modell om den 

segregerande integreringen. I praktiken visade denna modell att flera brister framkommer där 

lärarna inte arbetar utifrån en optimal undervisningsmiljö för alla individer. Lärarnas 

undervisningstid var därför begränsad och var inte alls för alla individer i klassen utan den var 

anpassningsbar efter eleverna och deras behov. Jag tror att tanken med lärarnas utlåtanden är 

att försvara deras egna arbetsmetoder samt den skola de arbetar för. En observation i denna 

skola kan således visa på skillnader mellan det som sägs och mellan det som ses.  

 

Skola två integrerar eleverna i den svenska språkundervisningen genom att eleverna direkt 

integreras i ordinarie klass. Eleverna i skola två är integrerade i all skolundervisning. När det 

gäller den svenska språkundervisningen så avviker eleverna från undervisning två gånger i 

veckan för att läsa svenska som andra språk. Denna metod som skola två arbetar med är 

sammankopplad till Haugs (1998) definition inkluderande integrering, där eleverna får 

undervisning i klassen och i skolan som eleverna är inskrivna i (Haug, 1998: 22-23). 

Utmaningen med denna metod blir att skolan ska arbeta på ett sätt som omfattar alla elever 

och att man arbetar med alla elever (Haug, 1998: 24). Frågan är om denna metod verkligen 

leder till ett arbetssätt som omfattar alla elever. Haug (1998) menar att definitionen 

inkluderande integrering vilar på demokratiska grunder som går ut på att minska avståndet 

mellan människor från olika grupper. Detta uppnås genom olika slags grupper av befolkning 

går i samma skola och i samma klass (Haug, 1998: 20). Den observation som jag genomförde 

på skola två belyste att skolan har svårigheter att lyckas genomföra det lärarna säger i sina 

utlåtanden. En svårighet var att de nyanlända eleverna som blev direkt integrerade inte tog del 

av det demokratiska perspektivet då eleverna under lektionstid samarbetade sinsemellan på 

sitt hemspråk och inte på svenska.  
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Vilket medför att denna metod inte riktigt fullgörs i enlighet med vad den står för, vilket är 

inkluderande integrering. Mina observationer i skola två visade även att i den inkluderande 

integreringen uppstod det ändå en segregerande integrering då eleverna höll sig för sig själva.  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån intervjupersonernas utlåtanden förstå att lärarna på skola 

ett är eniga om att deras arbetsmetod är den optimala. Man kan även utifrån 

intervjupersonernas utlåtanden på skola två se att samtliga lärare är eniga om att deras 

arbetsmetod är den optimala. På så sätt skyddar samtliga lärare på båda skolorna sig själva 

och deras egna arbetsplatser genom att ge utlåtanden om att arbetsmetoderna är fungerande. 

Min personliga synpunkt är att det finns en problematik med lärarnas utlåtanden och en 

problematik med deras samstämda åsikter på skolorna. Det jag menar är att lärarna är 

försiktiga med hur de uttrycker sig och att de lyfter mestadels upp positiva aspekter av skola 

och metod. Jag som observatör och intervjuare har förstått vilka tänkbara faktorer som kan 

ligga till grund för att lärarna beskyddar skolorna och arbetsmetoderna. Lärarna uttrycker sig 

utifrån skolans bästa då ekonomin kan vara i fokus till exempel att lärarna har ett ekonomiskt 

tänk.  

 

Enligt mig har båda metoderna positiva samt negativa effekter på eleverna beroende på hur 

man arbetar. Jag anser att alla elever oavsett kunskapsnivå bör integreras i samma enhet, det 

vill säga en inkluderande integrering som Haug (1998) lyfter fram. Det är dock viktigt att vara 

medveten om de brister som den inkluderande undervisningen medför, vilket är att vissa 

elever kan glömmas bort i undervisningen eftersom deras språknivå inte är på samma nivå 

som de svenskfödda eleverna är och att det trots inkluderingen ändå bildas små grupper i den 

stora klassen vilket medför en omedveten segregerande integrering. Jag anser dock att 

bristerna är mycket större i den segregerande undervisningen eftersom det inte skapar en enlig 

enhet, utan det separerar eleverna från gemenskapen och ett ”vi och de” tänk kan uppstå och 

bli problematisk för skolan och för hela samhället. En fungerande direkt integrering till den 

stora klassen är således det bäst tänkbara alternativet för att uppnå integrering och den sociala 

rättvisan som Haug (1998) lyfter fram, om det genomförs på ett korrekt sätt där alla elever 

verkligen integreras i undervisningen.  
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Eftersom resultatet i min undersökning pekar på att det finns många sätt som man kan arbeta 

med för att uppnå integration i skolan och i samhället, är slutsatsen i denna studie att 

integrationen av de nyanlända eleverna kan se olika ut beroende på vilken skola eleverna går 

i. Detta betyder att det inte finns klara riktlinjer och dokument på hur skolorna i Sverige bör 

arbeta och förhålla sin undervisning för nyanlända högstadieelever.  

 

Avslutningsvis vill jag konstatera att denna undersökning kan vara användbar för kommande 

forskning inom integreringen av nyanlända elever. Den kan vara användbar eftersom det 

gynnar den kommande forskningen då denna undersökning ger en inblick i att det inte finns 

enhetliga riktlinjer och dokument för hur man integrerar nyanlända elever i undervisningen. 

Denna undersökning är användbar för kommande forskning då man lyfter upp de utmaningar 

som finns i skolan när den teoretiska delen och den praktiska delen inte överensstämmer.  
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11 Bilaga 1 

1. Hur länge har du som lärare arbetat på denna skola? 

 

2. Vad har du för utbildning? 

  

3. Upplever du att alla högstadieelever integreras i den pedagogiska verksamheten samt i 

språkundervisningen? 

 

4. Hur många olika kulturer är det representerat i klassen? 

 

5. Hur arbetar ni på skolan med att integrera elever i verksamheten?  

 

6. Vilka nackdelar finner du med att undervisa i en skola som är mångkulturell? 

 

7. Vilka fördelar finner du med att undervisa i en skola som är mångkulturell? 

 

8. På vilket sätt kan du som pedagog/lärare bidra med till att högstadieelever som har utländsk 

bakgrund får en bra integrering i den svenska språkundervisningen? 

  

9. Vad tycker du är fördelen med denna slags form av mottagning av nyanlända 

högstadieelever? Skulle du vilja ha det på något annat sätt? Varför? 

 

10. Vad tycker du är nackdelen med denna slags form av mottagning av nyanlända 

högstadieelever? Skulle du vilja ha det på något annat sätt? Varför?  

 

 

 

 

 

 


