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Abstract: 

Title: “Language and integration in early primary school: A qualitative study where teachers 

in the early primary school discuss and reflect the concept and importance of language and 

integration based on the pupils development”. 

By: Alexandra Elise Johansson Kristensen, autumn term of 2014, Teacher Education, 

Södertörn University College                                            

Supervisor: Jenny Magnusson 

The aim of my study is to see how teachers in the early primary school are working to teach 

all their pupils based on how different ethnicities, cultures and multilingual differences reflect 

on their work places – the classrooms. I've also contacted the county, were the schools are 

located in, so I could see what system they are using and how it affects the society. 

The Swedish society is influenced by different cultures, multilingualism and ethnicities the 

more time passes, which means that teachers all around need to integrate their pupils in the 

system so they can better adjust to how the Swedish school system works and be prepared for 

adult life. Teachers need to concentrate intensely on how they should guide the pupils in their 

specific class so they can reach their full learning potential and reach the knowledge criteria 

set by the Swedish school system. 

I contacted the board of education and to set up a meeting so we could discuss my project. 

During the meeting I asked the representative how they believe this matter should be handled. 

After the meeting with the board of education I’ve contacted several teachers in the area. Four 

teachers participated and contributed information for this study.   

The result of my study is that the teachers I’ve been in contact with have pupils that often 

speak more than one language and the hardest job is to guide them to become viable society 

citizens in Sweden and still have their culture, language and ethnicities with them. 

 

Keywords: Integration, mother tongues, multilingualism, multiculturalism, teachers in 

primary school   

Nyckelord: Integration, modersmål, flerspråkighet, mångkultur, lärare i grundskolans tidigare 

år 
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Kapitel 1 – Inledning 

1.1 Inledning: 

Sveriges befolkning influeras allt mer av språk, kulturer, religioner och etniciteter på grund av 

den växande globaliseringen. Globalisering i form av att människor invandrar från andra 

länder då deras hemland antingen är i krig, under epidemi eller för att individen själv 

utvandrat på grund av sin politiska ståndpunkt. Människorna söker sig till länder som t.ex. 

Sverige, Norge, Danmark.  

Sverige beskrivs som ett rikt land med många möjligheter för att individerna ska kunna ha det 

bra. Hur ser det ut i en del av det svenska samhället? Det finns en självklarhet att många 

människor, bland annat i Stockholm, talar ett eller flera språk utöver svenska, några talar 

ingen svenska alls utan förlitar sig på vänner eller anhörigas hjälp. Den svenska befolkningens 

uppgift är att integrera sig och skapa det Sverige som vi föreställer oss. Eftersom att vi måste 

integrera oss för att samhället ska fungera så syns detta, bland annat, i skolorna runt om i 

landet. Därför är det lärarens roll att stödja och utveckla eleverna i skolan så att de dels förstår 

sin egen bakgrund men även tillämpar den svenska kulturen och språket. I skolan finns det 

elever med annat eller flera språk i sin bakgrund utöver det svenska språket. Därmed är det 

självklart att begreppen tvåspråkighet eller flerspråkighet omtalas i skolan. Enligt 

Myndigheten för skolutveckling syftar begreppen tvåspråkighet eller flerspråkighet på att 

eleven kan minst två språk, i många sammanhang svenska samt sitt modersmål. En annan 

beteckning är att elever med utländsk bakgrund där båda föräldrarna är utrikesfödda. Viktigt 

att poängtera är att några elever talar svenska både i skolan och i hemmet medan andra talar 

ett annat språk (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 14). 

 

I en av Von Greiffs undersökningar visar det sig att 20 procent av de elever som inte når 

målen har etnisk svensk bakgrund, medan de elever som inte har en etnisk svensk bakgrund är 

dubbelt så stor i procent (Von Greiff, 2011). Så vad är det pågår innanför väggarna i våra 

skolor? Vad är lärarens ansvar? 

Uppsatsen kommer att ha fokus på språk och integration av elever i årskurs F-3 samt de olika 

kulturella bakgrunder som finns i klassrummen runt om på några av de svenska skolorna. 

Undersökningen bygger på lärarnas synpunkter och hur de arbetar för och med sina elever. 

Dessutom bygger undersökningen på skolor som ligger i samma kommun, så naturligtvis vill 
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det finnas utsägelser från kommunens sida. Utsägelser som de olika skolorna ska följa, men 

fritt kan tillämpa till vad som fungerar bäst i deras verksamhet.  

 

Orsaken till valet av detta ämne är att samhället, särskilt i Stockholmsregionen influeras av 

olika kulturella bakgrunder så som språk, etnicitet och religion bland människorna som lever 

här. Detta leder till att skolorna kan kallas mångkulturella och multietniska. Etnologen Ann 

Runfors skriver bland annat att under senare del av 1900-talet och framåt att det finns en rad 

olika diskussioner och frågor rörande kultur, språk, etnicitet, immigration, integration och 

invandrare som allt mer syns i sociala medier, politik och andra debatter (Runfors, 2003, s. 

15). 

Uppsatsen kommer att lyfta vilken syn och betydelse på språk och integrering i den tidiga 

grundskolan har för elevernas utveckling. En av informanterna i undersökningen är en 

utbildningsansvarig från en kommun i södra Stockholm. För att lättast kunna följa upp arbetet 

som den utbildningsansvarige har samt information angående vilka arbetsuppgifter lärarna 

står framför i grundskolorna i kommunen är de övriga informanterna i denna uppsats lärare i 

årskurs F-3 i kommunen. Teman som kommer belysas är integrationsarbetet, arbetet med 

språk och språkutveckling, styrdokumenten som lärarna använder samt lärarens roll i skolan.  

 

Kapitel 2 – Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en kommun samt hur fyra lärare resonerar och 

diskuterar betydelsen av språk och integrering i F-3.  

2.2 Frågeställningar: 

Till mitt arbete och undersökning inom ämnet har jag valt att utgå från följande 

frågeställningar: 

 Hur motiverar kommunen sin syn på/vikten av arbetet med lärarna och integreringen 

av elever i F-3? 

 Hur motiverar lärarna sin syn på/vikten av att arbeta med integration i F-3? 

 Vilken typ av stöd finns det för elever med annat modersmål än svenska både i 

kommunen och i skolan?  
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 På vilket sätt tillämpar lärarna de olika styrdokumenten och kommunens riktlinjer i sin 

vardag? 

 

Kapitel 3 – Bakgrund 

3.1 Bakgrund:  

Inledningskapitlet handlar om att det finns människor i Sverige som invandrat från andra 

länder av olika själ. De mest återkommande skälen till invandringen är krig, politik och 

fattigdom. På grund av att invandringen till Sverige är och har varit stor finns det flera språk, 

etniciteter, kulturer och religioner utöver det svenska språket, kulturen och religion hos 

individerna som är bosatta i Sverige (Johansson Kristensen, 2014).  

Eftersom att alla barn har rätt till och måste gå i grundskolan blir därför landets skolor en 

arena där barn och vuxna möts, det bildas en gemenskap det delas erfarenheter med varandra. 

Erfarenheterna är bland annat språk, etnicitet, religion och kultur.  

I läroplanen står det följande angående undervisningen av elever i grundskolan: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (LGR 11, 2011, s. 8). 

Kommunerna och skolans uppdrag blir därför att integrera samtliga elever i alla lektioner, 

ämnen, klassrum och resterande del av skolväsendet som eleverna har rätt till. För enligt lag 

är det skolväsendet som ansvarar för att ge alla elever ny kunskap samt hämta ny kunskap 

som de sedan ska föra vidare så långt eleverna kan. Ett samarbete mellan hemmet och skolan 

förväntas också då elevernas enskilda behov och utveckling stärks (Utbildningsdepartementet, 

2010, Skollagen 4 §).  

Eftersom att det är skolväsendets ansvar att se till att främjandet, utvecklingen och 

inhämtningen av kunskaper faller detta naturligtvis ner till lärarna. Det är lärarnas jobb och 

yrke att se till att detta följs. Därmed kommer fokusen av denna uppsats bygga på synpunkter 

och viktläggningen av det arbete de gör för elever med annat modersmål än svenska i en 

kommun i södra Stockholm och yrkesaktiva lärare i denna kommun. 

Enligt Myndigheten för skolutveckling är alla kommuner skyldiga att ha en introduktionsplan 

samt att kunna erbjuda en introduktion för samtliga nyanlända elever till de svenska skolorna. 
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Syftet med introduktionen är att eleven ska få möjligheten att anpassa och vänja sig med ett 

liv i Sverige. Det görs en individuell bedömning av behov och intressen hos eleven 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. s. 33). 

 

Globaliseringen har vuxit fram allt mer genom årtionden växer även samhället runt oss 

människor. I samband med att vi blir allt fler invånare i Sverige behövs också bostäder. Det 

gjordes en storsatsning för att säkra fler människor tak över huvudet och för att 

trångboddheten skulle minskas. En satsning som stärker detta är Miljonprogrammet. 

Miljonprogrammet var tänkt till att lösa bostadsbristen som fanns i flera kommuner och län 

mellan 1965-1975. Länsstyrelsen har gett ut boken Hej Bostad som beskriver 

bostadsöversikten i Sverige, speciellt i Stockholm. De skriver att många bodde för trångt och 

att många individer stod i kö för att få bostad. Under perioden skulle en miljon bostäder 

byggas. På så vis ökade tillväxten av staden. Alla individer skulle nu få samma möjlighet att 

bosätta sig, även människor med bland annat annan härkomst. På så vis växer Stockholms 

förorter fram (Länsstyrelsen, 2004). 

Denna undersökning bygger på synsätt och viktläggning angående språk och integration i fyra 

skolor inom samma kommun. Kommunen har jag valt att kalla Mellanstad, som ligger i södra 

Stockholm. Mellanstad är en kommun som växer allt mer i antalet individer som är bosatta 

där, vilket är en bakgrund till varför denna kommun är passande i denna uppsats.  

Till arbetet med detta ämne har en av kommunens utbildningsansvariga berättat om 

kommunen och deras arbete. Johanna, som hon kallas i denna text, har flera års arbete i 

bakgrunden: dels som mellanstadielärare, biträdande rektor, rektor och nu är hon utredare och 

utvärderare i Mellanstads kommun sedan sju år tillbaka. Hennes arbete går ut på att vägleda, 

ge stöd, råd och hjälp till alla lärare i kommunen.  

- Kommunen är på många sätt en mångkulturell kommun. Inte bara genom 

språk men även av olika etniciteter, kulturer och bakgrunder. När man talar 

om elever med annan kulturell bakgrund utgår man från elevens 

språkkunskaper i detta fall. I kommunens skolor har 57 % av eleverna rätt 

till modersmålsundervisning och majoriteten av eleverna har undervisning 

på sitt modersmål. En ansökan om modersmålundervisning görs av 

föräldrarna till det aktuella barnet och kommunen bestämmer om man har 

rätt till det eller inte. Viktiga skäl till modersmålsundervisning är att språket 
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talas i hemmet, aktivt. Modersmålsundervisningen är tänkt som ett stöd till 

barnets förstaspråk och inte till att barnet ska lära sig ett helt nytt språk 

(Intervju med Johanna, 2013, finns förvarat hos skribenten). 

Då många av invånarna i Mellanstads kommun härstammar från andra länder menar Johanna 

att kommunen kan kallas mångkulturell. Därmed är det ytterst intressant att se hur 

kommunens skolor arbetar med hänvisning till just detta.  

 

Kapitel 4 – Teoretiska begrepp och teoretisk ram 

I detta kapitel kommer jag att redogöra de teoretiska begreppen som är centrala för detta 

examensarbete. Vidare kommer även min teoretiska ram. Den utgår från Lev Semjonovitj 

Vygotskijs teori om sociokultur samt den proximala utvecklingszonen. Detta då barns 

utveckling, bland annat i läran om språk, samt rollen läraren har gällande integrering eller 

segregering av elever. I kapitlet besvaras och problematiseras Vygotskijs teori och tänkande 

angående detta.  

Integration: 

Begreppet integration kan delas in i två undergrupper som i detta examensarbete kommer 

kallas segregerande integration och inkluderande integration. Detta då det finns vissa 

skillnader på dessa, speciellt i skolsammanhang. 

Inkluderande integration – Peder Haug skriver att integreringen av eleven är att ge stöd till 

eleverna utan att lämna klassrummet. Man stödjer alltså elevens individuella behov utan att de 

elever som behöver stöd ses på som annorlunda eller olika till skillnad från de elever som inte 

behöver stöd (Haug, 1998, s. 24).  

Segregerande integration – Peder Haug skriver att man tillpassar inlärningen till elevens 

behov utanför klassrummet för att sedan låta eleven komma tillbaka till klassen när behovet 

för stöd inte behövs längre (Haug, 1998, s. 23). 

Tvåspråkighet eller flerspråkighet: 

Kenneth Hyltenstam har gjort en föreläsning på Kulturhuset i Stockholm om detta. Han 

beskriver tvåspråkighet eller flerspråkighet genom att dela in dem i underkategorier; 

Simultan tvåspråkighet – barnet har flera språk som modersmål. Ett exempel kan vara om 

man talar olika språk med sina föräldrar. 
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Successiv tvåspråkighet – när man redan har ett modersmål och man lägger till ett nytt. 

Detta kan ske både när man är barn och vuxen. 

Språken har olika behärskningsgrader, enligt Hyltenstam. Ett språk som blir majoritetsspråk, 

det som används mest, och ett som kallas minoritetsspråk, det språk som används minst. Det 

kan vara så att man använder majoritetsspråket mest på grund av att samhället runt om en 

talar det språket (Hyltenstam, 2012, föreläsningen Tvåspråkighet, andraspråksutveckling och 

tvåspråkighet för minoritetsbarn.) 

Mångkultur: 

Elisabeth Gerle refererar till Svanberg och Tyldén (1999) som beskriver begreppet 

mångkultur genom att grupper med olika kulturella uppfattningar lever sida vid sida 

(Svanberg och Tyldén, 1999, se Gerle, 1999, s. 23).  

Etnicitet: 

Vi använder begreppet etnicitet för att beskriva någon eller någras tillhörighet till grupper som 

är skilda från andras kultur och ursprung. Med ursprung menas släktskap, geografisk 

härkomst eller historia (Nordiska museet, 2010). 

Eftersom att Sveriges befolkning har människor med olika härkomster, språk utöver svenska, 

kulturer och religioner är det viktigt att alla i befolkningen lär om och av varandra. Detta då 

vi, bland annat i skolan, träffar barn, föräldrar och andra vuxna med olik etnisk härkomst och 

vi alla ska integreras i ett och samma samhälle. 

Mångfald: 

Mångfald är att titta på samhället vi lever i. Vad har vi för olika kulturella grupper som bor, 

lever, utvecklas och lär sig? Vårt samhälle i dag influeras av många olika kulturella grupper 

och vi ska alla få kunna ta plats i det svenska samhället. Det svenska samhället är på många 

vis därmed ett samhälle fullt med mångfald. 

 

Det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen:  

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) är en Vitryss som lade grunden om en teori som han 

kallade det sociokulturella perspektivet. Denna utgår från barnets utveckling genom sin 

skolgång. Han menar att utvecklingen sker i takt med barnets fysiska inlärnings- och lekmiljö 

och påverkar bland annat språket och tankarna. Med detta menar Vygotskij att språket kräver 
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ett avancerat tänkande där ett barns tänkande ser olika beroende av miljön och tidsepoken 

barnet lever i (Phillips, 2014, s. 23). Det sociokulturella perspektivet återfinns även i leken. 

Vygotskij menar att leken har en stor betydelse för barns utveckling. Tove Phillips skriver i 

boken pedagogiska teorier och praktiker (2014) att det är genom leken barn kan kombinera 

fantasi och verklighet genom hur de tänker. I leken utvecklar barn fantasi, kreativitet och 

problemlösningar som kan se olika ut under deras utvecklingsstadier (Phillips, 2014, s. 27). 

Som ett led till arbetet med elever med annat modersmål än svenska är språkutveckling. En av 

skolans värdegrund och uppdrag är att eleverna ska ges möjlighet till att använda språket som 

verktyg för att utveckla sin kunskap och lärandet genom sin skolgång, identitetsutveckling, 

skapande och lek. Detta genom daglig fysisk aktivitet som skapar en helhetlig skoldag för 

eleverna (LGR, 2011, s. 9).  

Løken och Melkeraaen (1996) har en teori om att inlärningen av språk handlar om 

språkstimulering. Begreppet språkstimulans menar Løken och Melkeraaen är hur man genom 

olika situationer och aktiviteter ger barnet lust att använda språken/språket. I detta fall 

antingen första- eller andraspråket. I boken tas det upp två olika typer av språkstimulering; en 

teoretisk del och en praktisk/metodisk del (Løken & Melkeraaen, 1996, s. 10). I den första 

delen, teorier kring språkstimulering, tar författarna upp leken som en viktig punkt för 

språkstimulering. I leken kan barnet använda språket aktivt, och de kan, som vuxen, också 

vara med i leken genom olika roller som speglas i den aktuella leken. På så vis stimuleras 

viktiga ord och meningar hos barnet. 

Hos barn som inte har språket med sig kan de känna sig otrygga. Därför anser Løken & 

Melkeraaen att det är viktigt att man lägger in aktiviteter i undervisningen som stimulerar 

språket hos barnet. Den aktiva språkstimuleringen behöver arbetas med i många dagar och vid 

samma tid för att det ska vara lönsamt. Man behöver hitta olika aktiviteter som gynnar de barn 

som läraren undervisar. Om lek är en plats för språkstimulering behöver läraren hitta viktiga 

delar i leken som kan användas i andra lekar. På så vis bildas flerspråkighet hos barn (Løken 

& Melkeraaen, 1996, s. 16-18).  

I den andra delen, som i boken kallas den praktisk/metodiska delen skriver författarna en rad 

olika aktiviteter, rim, ramsor, sånger och tips till undervisningen. Det som genomsyrar alla 

övningar är att språket är i centrum. Både det svenska språket, men också barnens modersmål. 

Här används olika språk i aktiviteter för att varje barns kultur och bakgrund ska kännas 

betydelsefulla. Det första tipset författarna ger är så kallade nybörjarsamlingar. Dessa är tänkt 
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att användas när barnen är nya. Här tränas bland annat namnen på samtliga i barngruppen 

(Løken & Melkeraaen, 1996, s. 66-70). Pedagogiska möten mellan barn och lärare anser 

Vygotskij är avgörande då barnet ska hjälpas och stödjas i utvecklingen. Phillips skriver 

vidare att utvecklingen hos barn i olika avseenden är olika. Läraren ska hitta varje elevs 

kunskapsnivå, där den placeras i det Vygotskij kallar proximal utvecklingszon, vilket är 

förhållandet mellan vad en elev kan på egenhand och vad det inte kan. Den proximala 

utvecklingszonen är alltså den nivå en elev ska ligga i när den får hjälp/stöd av en vuxen 

(Phillips, 2014, s. 25-27). Eftersom att människor runt om i världen förflyttar sig utanför sina 

hemländer både frivilligt och ofrivilligt påverkar det även skolorna i Sverige. Lorentz skriver 

att en av uppgifterna skolväsendet står framför är hur arbetet med elever med annat 

modersmål. Han menar att det är lärarnas ansvar att se till att hjälpa barn och elever så att de 

bildar både förståelse och kunskap i hur det är att leva i en mångkulturell, postmodern och 

global värld (Lorentz, 2013, s. 17-20). Vidare skriver Lorentz att det är viktigt att lärarna i en 

mångkulturell skola visar förståelse för elevernas olika kulturer och identiteter. För att förstå 

komplexiteten av detta menar Lorentz att lärarna behöver sträva efter att hitta olika 

tillvägagångssätt där bland annat lärandet, identiteten, mångfalden, medborgarskapen, 

etniciteten och utbildningen utvecklas och anpassas efter barngrupperna och mångfalden runt 

om eleverna samt läraren (Lorentz, 2013, s. 54).  

Anna Kaya, lärare i norra Stockholm, menar att det mest komplexa med att undervisa elever 

med annat modersmål än svenska är att barnen inte bara ska lära sig svenska utan också lära 

sig skriva och läsa. En ännu större svårighet är när barnen eventuellt läser avancerad litteratur 

på sitt modersmål. Vidare menar Kaya att om modersmålslärare eller specialpedagog kan 

bistå med läsning och skrivundervisning på barnets modersmål är det allra bästa för eleverna. 

Det finns dock inte alltid möjlighet till läs- och skrivundervisning på det aktuella modersmålet 

(Kaya, 2014).  

Peder Haug har skrivit boken Pedagogiskt Dilemma: specialundervisning. Han tar upp att 

begreppet integrering har en rad olika betydelser. Begreppet används i debatten om 

undervisning, där man tittar på elever i behov av särskilt stöd. Tolkningen av begreppet 

integrering är både öppen och bred, det finns många olika tolkningar om begreppet (Haug, 

1998, s. 19). Tolkningen av begreppet i detta sammanhang är att kunna koppla inkluderande- 

och segregerande integrering av elever med annat modersmål jämte mot de kursmål, lagar och 

regler som har bestämts för skolan. Carl Sahlin menar att det är utbildningsväsendet som 

spelar bland de viktigaste rollerna i vårt samhälle när det gäller integrationsarbetet. Det 
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handlar om vilket arbetssätt lärarna väljer, vilka synsätt eller hur de påverkas. Den 

undervisningsmetod som läraren använder är det som avgör om de arbetar segregerande eller 

integrerande med och för sina elever (Sahlin, 2011). När läraren förstår hur integrering kan 

påverkas och arbetas med på olika sätt och tillämpar det i sitt vardagliga arbete har denne ett 

förhållningssätt som kan dra paralleller till Vygotskijs sociokulturella perspektiv och 

proximala utvecklingszon. Förhållningssättet i detta sammanhang är att kunna koppla 

elevernas olika tankar och utvecklingspotential.   

Eftersom att Vygotskijs teorier om det sociala perspektivet och proximala utvecklingszonen 

kräver mycket tid och engagemang både för den som undervisar samt eleverna skriver Phillips 

att läraren ska ta sig tid att tala med sina elever och visa ett engagemang och intresse för 

elevens utvecklingsprocess (Phillips, 2014, s. 28). Kaya beskriver undervisningen med 

eleverna som komplext då hon menar att fastän en del elever bör ha läs- och 

skrivundervisning på sitt modersmål finns det inte alltid resurser till det (Kaya, 2014). Tove 

Phillips kritiserar därför en del av Vygotskijs teorier om att varje elev ska få tid att dela med 

sig av tankar och senare utvecklas tid eller resurser till det eftersom att barngrupperna 

innehåller uppemot trettio elever i en klass (Phillips, 2014, s. 30).  

 

Kapitel 5 – Tidigare forskning 

5.1 Tidigare forskning: 

Det moderna skolväsendet, det som vi bekantas med i dag togs fram redan 1962 då den gamla 

skolpolitiken föll bort. Man ersatte folkskolan, fortsättningsskolan, högre folkskolan, 

kommunala mellanskolan, realskolan och kommunala flickskolan med grundskolan. Den nya 

grundskolan syftar till att samhället och politikerna kom till enighet att ha en demokratisk 

skola. Med detta kom regler, lagar, läroplaner och väsentliga styrdokument till som skulle 

gälla alla inom skolväsendet. Den första läroplanen kallades Lgr 62. Sedan bildas bland annat 

Svenska Lärarförbundet som av både manliga och kvinnliga förskollärare som i senare tid 

utvecklades och moderniserades i takt med dagens samhälle. Dessa kallas i dag Lgr 11 och 

Lärarförbundet (TAM-arkiv och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SFHL och Stiftelsen 

SAF, 2010). 

Inger Lindberg skriver att riksdagen i år 2005 antog en ny språkpolitik. Språkpolitiken som 

beslutades skulle framhäva det mångspråkiga Sverige. Det svenska språket ska nu bli ett 



15 
 

komplett och samhällsberikat språk, ett språk som alla individer i Sverige ska kunna använda 

sig av. I år 2009 förnyades denna lag och det heter i dag ”värna svenskan och den språkliga 

mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk” (SOU, 2008, s. 26). Vidare 

skriver Lindberg att lagen ska ge alla som är fast bosatta i Sverige möjlighet att använda, 

utveckla och lära sig svenska (Lindberg i Utbildning och demokrati, 2009, 9-10). 

Det finns en del forskning inom ämnet för hur individen kan utvecklas i samhället samt hur 

exempelvis språk, mångfald, etnicitet och kultur ska integreras i bland annat undervisningen, 

men också i samhället vi alla lever i oberoende av vilken härkomst en individ har. I detta 

examensarbete kommer den tidiga forskningen vara uppdelad i två delar. En del tar upp 

språkutvecklingen i skolan för elever med annat modersmål än svenska medan den andra 

delen tar upp hur eleverna med annat modersmål än svenska integreras.  

 

5.2 Språk och utveckling för elever med annat modersmål än svenska: 

Ulrika Wigg har skrivit en avhandling som handlar om berättelser från människor som 

invandrat till Sverige. Wiggs avhandling bygger på hur människorna hon intervjuat upplevt 

eller upplever sin skolgång då de fått lämna sina hemländer i skolålder. Informanterna i 

hennes avhandling kommer visserligen från länder där de tvingats fly på grund av oroligheter 

och otrygghet eller på grund av politiska åsikter. Det hon kommer fram till är att 

informanterna har olika minnen av sitt hemland. Informanterna berättar att de inte haft så 

mycket val när de väl skulle flytta. De följde familjen helt enkelt. De hade heller inte hört 

mycket om vart de skulle bo utan de reste för att komma till det bättre och trygga. 

Informanterna har upplevt tiden som nyanlända på olika sätt. De har bland annat upplevt att 

bo i flyktingförläggningar, både stora och mindre, till att de redan hade uppehållstillstånd när 

de kom till Sverige. De har också upplevt avvisningar angående sin asylansökan, men 

framförallt de har haft möjligheten att gå i skolan. En av informanterna berättar att första 

mötet med skolan i Sverige var genom att de endast fick undervisning i svenska. När familjen 

senare flyttade påbörjade informanten en traditionell förberedelseklass med flera ämnen och 

inte bara svenska. Gemensamt för alla informanter var att de först och främst skulle lära sig 

svenska. De flesta gick i förberedelseklass innan de slussades ut i ordinarie klasser (Wigg, 

2008). 

Lena Fridlund har skrivit en avhandling som bland annat tar upp undervisningen i svenska 

som andraspråk. Fridlund skriver att hon valt att belysa sitt ämne för att hon funderat över 
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andraspråksutvecklingen hos barn. Dels hur det är organiserad samt utformningen av det. 

Detta då hon upplevt att elever med annat modersmål segregeras från ordinarie undervisning 

eftersom att elevernas kunskaper i svenska inte räcker till för att hålla samma tempo som 

resterande del av klassen. Hon hänvisar till Grundskoleförordningen som belyser att 

undervisning i svenska som andraspråk ska ges i stället för undervisning i svenska. Vidare 

skriver Fridlund att svenska som andraspråk är ett eget ämne i svenska grundskolor, 

gymnasium och högre utbildningar i dag. Tanken med att erbjuda ett ämne som kom att kallas 

svenska som andraspråk var att alla individer oavsett språk och härkomst skulle få en 

likvärdig men anpassad undervisning som i en ordinarie klass i svensk skola. Det handlade 

om att ämnena skulle anpassa sig till invånarna i landet.  

Det Fridlund kommer fram till i sitt resultat är att en av rektorerna berättar att flera av lärarna 

har poäng i svenska som andraspråk och att alla lärare i dennes skola har kompetens samt 

medvetenhet om elevernas bakgrunder och språk. Några av Fridlunds informanter beskriver 

att skolvardagen är tight och att det inte finns mycket tid för att diskutera eller samtala med 

andra lärare. Vidare benämner en informant att denne känner en viss osäkerhet för vad som 

gäller när de ska placera ut elever i ordinarie klasser eller i förberedelseklasser. Det som också 

verkar vara ett dilemma i undersökningen Fridlund har gjort är att området skolorna ligger i 

endast har två förberedelseklasser i två skolor. Det resulterar i att elever som ska till andra 

skolor behöver en sorts ny inskolning.  

En lärare berättar att flytten från en förberedelseklass till ordinarieklass inte ska ske efter hur 

mycket svenska eleven kan utan hur miljön i ordinarie klassen ser ut. Resultatet Fridlund har 

fått över kommunen skolorna ligger i är att de är för att främja integration av elever med annat 

modersmål än svenska (Fridlund, 2011). 

 

5.3 Integrering av elever: 

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har skrivit ett forskningsarbete som 

heter Skolan och staden – forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den 

moderna staden. Orsaken till att Bunar vill belysa detta är för att kunna analysera och 

diskutera forskningen angående elevers prestation, mekanismer, processer och relationer 

mellan barn och ungdomar (Bunar, 2012, s. 6). I arbetet skriver han i ett av kapitlen om 

nyanlända eller sent anlända barn. Han skriver att kommuner och skolor behandlar dessa 

påståenden olika. I korta drag handlar det om barn som invandrat från andra länder. Det är 
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också olika huruvida barnen placeras i vanliga klasser eller förberedelseklasser. Vidare 

skriver han att det finns olika perspektiv i forskningen kring detta. Det som är värt att belysa i 

denna uppsats är det Bunar skriver om hur skolorna i Sverige handskas med mångfald, 

problem och svårigheter, lärarnas förhållningssätt samt hinder som elever med annan 

bakgrund kan stöta på. Bunar kommer fram till att det finns ett kritiskt förhållningssätt 

generellt bland både kommuner, skolor och andra forskare att elevernas bakgrund och 

utveckling påverkas på grund av segregationen mellan barnets ålder, hemmet och skolan. 

Bunar kommer även fram till att forskningen kritiserar följande i de svenska skolorna om 

nyanlända barn: 

”Bristande eller obefintliga policyplaner på kommunal nivå, bristande samarbete mellan 

olika kommunala aktörer i frågan om barnens introduktion, bristande information till och 

samverkan med föräldrarna, bristande kartläggning av elevernas skolbakgrund, bristande 

utvärderingar och uppföljningar om hur det lokala mottagningssystemet fungerar, 

kvalitetsredovisningar på skolnivån saknas, den övriga personalens och rektorernas bristande 

intresse för utvecklingsfrågor rörande de nyanlända, oklara regler för placering i 

förberedelseklasser och övergång till ordinarie klasser, eleverna ses nästan uteslutande som 

ett problem, utbildningen för nyanlända bygger på kollektiva modeller i stället för 

individuella lösningar, vissa aspekter av den pedagogiska verksamheten kritiseras hårt, som 

till exempel svenska som andraspråks dominans, undervisningen i andra ämnen anordnas 

inte, undervisningen i ämnet engelska genomförs på svenska vilket diskvalificerar nyanlända 

från att få betyg i ämnet trots att de kan ha haft engelska som skolspråk i sitt hemland, 

studiehandledning anordnas inte i tillräckligt stor utsträckning, bristande 

modersmålsundervisning” (Bunar, 2012, s. 12). 

 

Mikael Stigendal forskar om segregation, integration och storstadsutveckling. För nuvarande 

är han verksam på Regionalt utvecklingscentrum vid Malmö högskola. Han skriver i sin bok, 

Framgångsalternativ. Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap att regeringen kom 

med ett uppdrag till skolverket från år 2000 sa att ”skolverket ska kartlägga och granska hur 

olika pedagogiska tillvägagångssätt används i undervisningen i skolan med elever med ett 

stort antal olika nationaliteter och språk samt sprida goda exempel på detta” (Stigendal, 

2004, s. 16). Det Stigendal problematiserar är hur skolan och utvecklingen av lärare och 

elever i mångkulturella samhällen ska uppnå exempelvis betygsstegen. Han menar att betygen 

måste kompletteras efter eleverna och inte att eleverna ska kompletteras efter betygen. Han 
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menar även att detta är ett växande samhällsproblem där skolorna ansvarar för att förbättra 

och ta fram nya hållbara lösningar som gynnar alla individer (Stigendal, 2004).  

Eftersom att Bunars forskning angående detta arbete är nyare än Stigendals forskning ser det 

ut till att det finns klara brister för skolorna i Sverige, fortfarande. Därmed behöver lärarna 

arbeta fram och hitta hållbara lösningar för framtidens generation. 

 

Rolf Nygren forskare inom om rätt, integration och mångfald i skolorna. Hans studie 

uppmärksammar vad som faktiskt sker när nya lagar och regler ska tillämpas i skolan. Ett 

resultat han har fått är att det är oklart mellan alla involverade i skolväsendet om hur olika 

viktiga samhällsfrågor ska infinnas i elevernas vardag. Många av lärarna är, rakt av, osäkra på 

hur de ska applicera olika uppdrag i undervisningen. På grund av dessa oklarheter är det 

därför olika för hur demokrati och integrering föregår i klassrummen. Hans studie visar också 

till att problematiska barn egentligen inte är välkomna även fast det står på många skolors 

hemsidor om vad deras vision är. Nygren menar skolorna bör vara försiktiga med hur dem 

marknadsför sin skola (Nygren i Vetenskapsrådet, 2010). 

Nihad Bunar har även skrivit en forskning som är publicerat i en bok som heter: Skolan mitt i 

förorten; Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism. Bunar skriver 

om den socioekonomiska miljön. Han menar att den påverkar skolor och elever negativt om 

området skolan ligger i har det svårt socioekonomiskt. Det vill säga om invånarna i 

kommunen exempelvis är arbetslösa, saknar skolgång eller låg inkomst. Vidare menar Bunar 

att det faller på samhället att förbättra de utsatta områdena. Dock har detta visat sig att det inte 

görs. Bunar menar därför att det är viktigt att undersöka hur områdena och invånarna faktisk 

har det och önskar att det ska vara. Vidare skriver Bunar att integrationsarbetet i just hans 

studie ser olika ut i de miljöerna han undersökt. I exempelvis Rinkeby arbetar skolorna med 

att låta föräldrarna ta del av verksamheten medan i de övriga områdena har de stött på 

problem när föräldrar får ta del av verksamheten. Till sist konkluderar Bunar med att ryktet 

om området inte ska spegla skolan och eleverna (Bunar, 2001). 
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Kapitel 6 - Metodologisk utgångspunkt  

6.1 Metod:  

Examensarbetets resultatdel utgår från intervjuer med lärare i Mellanstads kommun. 

Intervjuerna har skett på lärarnas arbetsplats. 

Till min studie om integration och språkutveckling ur lärarnas och en kommuns perspektiv 

har jag valt att använda mig av kvalitativa studier. Stukát skriver att ett kvalitativt synsätt är 

att tolka och förstå resultatet av något. Att vara kvalitativ kommer från hermeneutiken och 

den humanistiska vetenskapen. När man genomför en kvalitativ studie använder man sig av 

bland annat intervjuer och observationer. Intervjuerna sker oftast med en person som ställer 

frågor och en person som svarar (Stukát, 2011, s. 36). 

Larsen skriver att en kvalitativ undersökning ofta har en mindre utvecklad frågeställning än en 

kvantitativforskning. I det stora hela beror det på vad som tidigare har forskats kring ämnet 

samt vad man vill nå ut med i forskningen. Den som gör undersökningen använder sig av en 

generalisering för sitt urvalsarbete. Mitt arbete går ut på att de skolor jag besökt har varit 

godtyckliga urval som utgår från att jag valt dem utifrån skolans geografiska belägenhet och 

lärarnas utbildning. Givetvis har jag tanke om att personerna jag valt ut inte kan tala för hela 

området jag varit och forskat i (Larsen, 2009, s. 75-79). 

 

6.2 Validitet och reliabilitet: 

Validitet handlar om relevansen av det material jag samlat in till mitt arbete. Det ska vara 

relevant både för frågeställningarna samt resten av texten. En hög validitet är lättare att få till i 

en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ undersökning. Detta genom intervjuer och 

observationer som kan skilja sig åt i undersökningen, det viktiga är att få fram att vi 

människor inte är lika och en tolkning av något görs på olika sätt. Reliabilitet betyder att man 

använder informationen man fått på ett detaljerat och noggrant sätt. Det gäller att hålla 

ordning på det insamlade materialet (Larsen, 2009, s. 80-81).  

 

6.3 Intervju av lärare: 

En del av materialet till denna uppsats är intervjuer av fyra lärare i Mellanstads kommun. 

Intervjuerna bygger först och främst på synsätt och perspektiv på integrering och 
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språkutveckling hos lärarna, dels i hur de tillämpar detta i sin vardag eller hur de resonerar 

kring detta. Intervjuerna har skett på lärarnas arbetsplats när det har funnits tillfälle att 

genomföra dem. Varje intervju har tagit ca en timme att genomföra. Informanterna godkände 

att intervjuerna bandades så att det skulle bli en högre validitet i samband med 

transkriberingen av resultatet. 

Stukát skriver att insamling av intervjuer är det mest vanliga inom utbildningsvetenskap. 

Intervjun bygger enbart på det område skribenten vill forska kring. Det som skiljer en 

forskningsintervju mot en medieintervju är att kravet på forskaren är större. Det krävs 

exempelvis att frågorna tillhör relevans för arbetet och att man tydligt visar hur forskaren bär 

sig åt. De tolkningar som görs måste vara pålitliga, en forskare behöver alltså visa att det 

denne har kommit fram till är både hållbart och pålitligt för någon annan (Stukát, 2011, s. 42-

43). 

Intervjuerna som gjordes inför denne uppsats kan kallas ostrukturerade intervjuer. Detta då 

jag utgick från en mall för vilka frågor jag ville ställa, som du kan se i bilagan. Dock ställde 

jag frågorna lite efter hur min intervjuperson berättade. Man ställer oftast följdfrågor kring det 

man får reda på för att få ett tydligt svar på ursprungsfrågan och att den man intervjuar får 

möjligheten att utveckla sina svar (Stukát, 2011, s. 44).  

I uppsatsens analys- och resultatdel är informanternas reflektioner och diskussioner 

tillsammans med relevant litteratur uppdelat i teman. Detta så att uppsatsens inhämtade 

material ska kunna besvara frågeställningarna och undersökningens syfte (Stukát, 2011, s. 

45).  

 

6.4 Genomförandet:  

Arbetet började med att hitta ett lämpligt problem, vilket är integreringen av samtliga elever i 

klassrummet. En tidig tolkning var att det fanns problematik bland lärarna i hur man skulle 

undervisa eleverna och i vilket syfte. Detta växte fram redan under praktikperioden, då jag 

flera gånger ställde den frågan både till mig själv och till de lärarna jag hade i min omgivning.  

Vidare utformades informationsbrev och förfrågningar till flera kommuner och skolor om mitt 

ämne och bad om att intresserade lärare skulle ta kontakt och berätta om sin vardag. Den 

utbildningsansvariga, som är nämnt i texten ville gärna berätta om kommunens visioner. 

Vidare ledde hon arbetet till lärare som också ville ställa upp på intervjuer. I takt med detta 
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påbörjades även insamling av litteratur och forskning som är relevant. Vidare följde långa 

dagar med att skriva och utarbeta intervjufrågor samt skriva av dem för att sedan arbeta in och 

om dem i detta examensarbete. 

 

6.5 Bearbetning & analys: 

Eftersom att arbetet kan bli väldigt stort är det först och främst bearbetat en beskrivning av 

hur eller på vilket sätt informanterna tillämpar erfarenheter, tolkningar och arbetssätt som 

fungerar i deras vardag utifrån ämnet examensarbetet handlar om. Vidare är det gjort en 

tematisk analys- och resultatdel så att det insamlade materialet framkommer på ett så tydligt 

sätt som möjligt.  

 

6.6 Etiska Riktlinjer: 

Till examensarbetet är kommunen som det hela handlar om, kallat Mellanstad. Lärarna som 

har ställt upp på intervjuer kommer kallas Emma, Samira, Gunn och Ella. Informationen om 

Mellanstad är ur ett samtal med en person från utbildningsnämnden. Informanten i fråga 

kallas Johanna. 

Detta är alltså fiktiva namn för att dölja deras egentliga identitet och vart de arbetar. Detta för 

att se till att bevara platsen och personerna som medverkar om deras rätt till anonymitet. Detta 

kallar Stukát konfidentialitetskravet (Stukát, 2011, s. 139).  De som har valt att medverka i 

studien har fått information om arbetets syfte och större del av tillvägagångssättet, samt att det 

kommer läggas fram för handledare, examinator och studiekamrater för att sedan publiceras. 

De hade möjligheten att avbryta och välja att inte delta i undersökningen när som helst under 

arbetets gång. Det insamlade materialet hos denna informant tas då bort. Stukát kallar detta 

för informationskravet och samtyckeskravet (Stukát, 2011, s. 139). 
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Kapitel 7 – Material och metod 

7.1 Material och metod: 

Det insamlade materialet till detta examensarbeta är hämtat från en kommun i södra 

Stockholm, Mellanstad. All information om arbetet som bedrivs i Mellanstad gällande 

integrationen av elever med annat modersmål än svenska samt om språkutvecklingen i 

kommunen finns förvarad hos skribenten i skriftform eller som inspelat samtal.  

De fyra lärarna, Emma, Gunn, Samira och Ella, som ställt upp i undersökningen har valt att 

berätta om sin vardag i skolvärlden utifrån det ämnet examensarbetet handlar om. Materialet 

finns förvarat hos skribenten.  

 

7.2 Informanter:  

Jag har valt att intervjua fyra lärare om deras vardag i skolan utifrån mitt ämne. Varje lärare 

har, som tidigare nämnts, fått fiktiva namn. Dessa fiktiva namnen kommer att genomsyra min 

resultat- och analys del:  

Emma, 55 år, är lärare i en förskoleklass i en skola i Mellanstad. Skolan har dryga 500 elever 

i förskoleklass till årskurs 9. Emma har arbetat som lärare i 29 år, och har examen som lärare 

sedan 23 år tillbaka. I den skola hon är anställd i nu har hon arbetat i dryga 17 år. 

Förskoleklassen består av 3 grupper som har varsina ansvariga lärare och pedagoger. Totalt är 

det 2 lärare i varje grupp. I Emmas grupp går 13 elever, 7 flickor och 6 pojkar. 

 

Samira, 26 år, är lärare i en förskoleklass. På hennes skola går dryga 400 elever i 

förskoleklass till årskurs 9. Samira examinerades som färdig lärare 2010 sedan dess har hon 

arbetat som lärare, i den skola hon är lärare i nu. Förskoleklassen, som Samira jobbar i, består 

av 2 grupper. I Samiras grupp går 15 elever, 8 pojkar och 7 flickor.  

 

Gunn, 44 år, är lärare i en årskurs 1, och på hennes skola går dryga 300 elever i förskoleklass 

till årskurs 6. Gunn har arbetat ett antal år innan hon tog sin examen som lärare 2010, det 

första halvåret arbetade hon i en annan skola än den jag hittar henne i nu. Därefter började 

hon arbeta i den skola hon befinner sig på nu. Gunns klass består av 19 elever, 12 pojkar och 

8 tjejer.  
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Ella, 26 år, är lärare i en förskoleklass, och på hennes skola går dryga 550 elever i 

förskoleklass till årskurs 6.  Ella examinerades som lärare 2010 och började sitt första jobb i 

en förskola innan hon ville bli lärare i grundskolans tidigare år. Ellas klass består av 18 elever, 

9 pojkar och 9 flickor.  

 

Kapitel 8 – Resultat och Analys 

Av de totalt 21 skolorna i kommunen har 6 av skolorna förberedelseklasser och det finns även 

en mottagningsenhet för nyanlända elever. Alla nyanlända elever placeras i 

mottagningsenheten där man kartlägger för hur man ska utveckla eleven innan det placeras i 

en skola. Inför varje årskurs i skolan finns det en del mål eleverna ska uppnå, gör inte 

eleverna detta ansvarar skolan för att skapa ett åtgärdsprogram så att eleven når målen. 

Kommunen arbetar med läroplanen i sin planering och det är den de utgår från när de skriver 

styrdokumenten till skolorna. Det ställs ett krav till att samtliga lärare i kommunen följer 

styrdokumenten och läroplanen. Givetvis ser styrdokumenten i denna kommun annorlunda ut 

än någon annan kommun då styrdokumenten skapas utifrån hur vardagen ser ut, dels för 

lärarna men också för eleverna.  

Ifrån Mellanstads kommun utgår de från en interkulturell strategi. Den går ut på att varje 

medborgare inte ska diskrimineras eller kränkas på något vis. Kommunen har ett 

interkulturellt förhållningssätt och källan till kunskap är genom lärande. Strategin är relativt 

ny och kommunen jobbar med att utbilda samtliga lärare i kommunen att arbeta mer aktivt 

med den. Johanna berättar att arbetet går framåt, men att det är mycket att förhålla sig till. I 

övrigt arbetar kommunen med diskrimineringsombudsmannen och de har ett kontor där 

samtliga invånare kan komma för att reda ut, prata om eller diskutera vad de sett eller hört. 

Här kan även den som tycker det finns själ nog göra anmälningar om så behövs. I varje skola 

och förskola finns det en egen plan för detta, vilket det är lag på både från skollagen samt 

diskrimineringslagen. Detta är en statlig regel som vi måste förhålla oss till. I 2011 kom det 

både ny läroplan, ny skollag, nya kursplaner och nya betygsteg som alla i skolvärlden i 

Mellanstad ska förhålla sig till. För att nå ut till alla lärare som arbetar i kommunen ville 

kommunen att lärarna och förskollärarna arbetar och arbetade i nätverk och ämnesnätverk så 

att allt det nya kom in i deras vardag på ett naturligt sätt (Information av Johanna, samtalet 

och materialet kring samtalet finns förvarat hos skribenten). 
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8.1 Intervju - Integration: 

Det finns olika sätt för hur man arbetar med integration. Gemensamt för Emma, Samira och 

Gunn är att de alla utgår ifrån samma riktlinjer, som kommer från kommunen. Men hur de 

arbetar och väljer att arbeta ser olika ut. Det behöver vara olika, för klassrumssituationerna ser 

olika ut fastän skolorna ligger i samma kommun. En av mina frågor ur intervjuguiden var vad 

lärarna förknippar med integration.  

Som tidigare nämnts under kapitlet med centrala teoretiska begrepp handlar integration bland 

annat om hur man går tillväga för att alla individer ska få möjligheten att få den utveckling de 

behöver (Johansson Kristensen, 2014, s. 10).  

 

- Vi borde arbeta aktivt med begreppet integration i undervisningen – vi alla borde 

veta vad det betyder. Vi alla vill ju bli sedda som individer och få sina behov 

täckta och stärkta. Jag menar att varje enskild elev har olika behov man måste 

följa. Jag önskar att alla elever ska kunna vara med i sin klass undervisning till en 

var tid och att det borde vara de olika lärarna på skolan som roterar eller byter 

plats. För tillfället fungerar inte detta riktigt på denna skola – eftersom man ibland 

skickar elever till specialpedagogen. En dröm vore att specialläraren kom in i 

klassrummet och är med på undervisningen tillsammans med den aktuella eleven 

och att eleven får sitt behov och stöd täckt (Intervju med Ella). 

 

Både skollagen och läroplanen skriver att alla barn ska få möjlighet att utvecklas och att 

skolväsendet ska se till att detta görs. Som tidigare nämnts anser kulturrådet att alla barn ska 

ha rätt till kultur, men det viktiga att påpeka är att vi alla har olika kulturella bakgrunder. Vi 

vill integrera kulturen i barnens vardag heter det. Med skollagen till grund, anses det att 

skolväsendet ska komma på olika tillvägagångssätt vi kan använda oss av i undervisningen, 

speciellt i skolor där olika språk, bakgrunder och kulturer (Johansson Kristensen, 2014, s. 8). 

 

- Jag menar att integration är att alla elever ska få vara med på det som händer i 

klassrummet, vilket vi lärare ska stärka i barnens utveckling. Alla ska känna sig 

välkomna oavsett språk, kultur, hudfärg eller diagnos. Kommunen som skolan 
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ligger i kan på flera sätt kallas mångkulturell – där vi borde arbeta med att 

integrera barnen till det samhälle de växer och lever i (Intervju med Emma). 

Hans Lorentz skriver om hur man som lärare i mångkulturella skolor ska arbeta mer 

interkulturellt. Det vill säga att bland annat kunna integrera elevernas tidigare erfarenheter så 

som kunskap, språk och erfarenhet i planeringen för hur lektionerna ska gå till och även 

använda sig av dessa i undervisningen (Lorentz i Johansson Kristensen, 2014, s. 9).  

 

- Integration, enligt mig, handlar om att hitta en gemensam trygghet som fungerar 

för samtliga elever. Det måste finnas en trygghetsbild från elevernas sida som 

hjälper dem i deras utveckling. Sedan är det viktigt för mig att läraren har 

förmågan att se tryggheten och utveckla den (Intervju med Samira). 

Det många människor inte tänker på är lärarnas villkor, som det flera gånger har diskuterats 

om. Många lärare upplever att de inte har tid för att bemöta alla elever på ett hållbart sätt. Det 

finns resurser för lärarna att hämta, men det är en utdragen process att få hjälp och stöd i 

klassrummet.    

Ulrika Wiggs avhandling som nämndes i den tidigare forskningen handlar om 

andraspråkselever som invandrat till Sverige i skolålder. Hennes informanter har berättat att 

de bland annat fått gå i förberedelseklass innan de fått möjlighet att börja i ordinarie 

undervisningsklass. Detta så det svenska språket skulle stärkas så att de kunde hålla samma 

tempo som sina klasskamrater när de väl börjar i ordinarieklass. Det hon kommer fram till och 

får berättat av sina informanter är att syftet med undervisningen i förberedelseklass handlade 

till största dels om att lära sig svenska (Johansson Kristensen, 2014, s. 18). 

Om vi tittar på intervjuerna som är gjorda kommer det fram att lärarna upplever klasserna som 

mångkulturella och flerspråkiga vilket de också tar del av i planeringen av undervisningen. I 

samtliga intervjuer är trygghetsbiten viktig för att kunna integrera alla elever och ämnen som 

föregår under lektionstid. Det som är viktigt är att lärarna ser var enkelt elevs behov och 

anpassar sina undervisningsmetoder för att eleverna ska utvecklas och utbildas för livet. 

Integration är ett sätt att arbeta för ett livslångt lärande.  

- Integration bildar vi tillsammans. Vi lär av varandra och vi har rätt att finnas och 

ta plats. På denna skola arbetar vi med att göra elevernas vardag mer syftesstyrd 
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där vi utgår från forskning, identitetsskapande, språk, IKT och lusten att lära 

(Intervju med Gunn). 

Som tidigare nämnts menar Haug att med tanke på vad som skrivs ibland annat SIA-

utredningen och Lpo 80 att den svenska skolans specialundervisning ligger närmare en 

segregerande integrering, där eleverna plockas ur den ordinarie undervisningen medan 

informanterna i denna undersökning menar att vi bör arbeta mer aktivt med att integrera 

samtliga elever i den undervisning som faktisk sker, vilket kallas en inkluderande integrering 

(Haug, 1998, s. 26). 

Som nämnts i de centrala begreppen handlar integration om hur elever ska få den hjälp och 

stöd de behöver för att utvecklas, antingen genom att de stannar kvar i klassrummet och får 

hjälp och stöd (inkluderande integrering) eller att de får lämna klassrummet för att undervisas 

i ett annat klassrum där de kan få den hjälp/stöd de behöver (segregerande integrering) 

(Johansson Kristensen, 2014, s. 12).  

Informanterna i denna undersökning menar att integrering är något de skapar tillsammans i 

klassrummet för att lära av varandra och skapa trygghet. Emma berättar exempelvis att hon lär 

sina elever att inte skilja på varandra så att alla känner sig välkomna. Gunn berättar att de 

tänker arbeta mer syftesstyrd i sin vardag och implementerar olika verktyg för att ge stöd och 

hjälp som eleverna behöver (Johansson Kristensen, 2014). 

 

8.2 Intervju - Språk: 

Mellanstad är en kommun med många olika språk, inte bara svenska. Återkommande språk 

bland eleverna i skolorna jag undersökte var: polska, engelska, arabiska, syrianska, turkiska, 

persiska, swahili, amaringa, mongoliska, mandarin och spanska. Barnens olika språk präglas 

därför deras skolvardag.  

- I min klass är 98 % av klassen flerspråkig. Vad jag vet av våra 520 elever är det 

endast 15 som har svenska som modersmål. De flesta elever här talar arabiska, 

syrianska, turkiska och engelska. Det förekommer även en del grupperingar bland 

eleverna, redan i tidig ålder där barn som pratar arabiska leker med varandra och 

barn som pratar engelska leker med varandra. Ingen utav de andra barnen verkar 

bry sig (Intervju med Emma). 
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Emma beskriver sin klass och skola som flerspråkig. Detta eftersom inte endast det svenska 

språket styr deras vardag. Emma berättar också att i hennes skola ser mindre grupper i den 

stora gruppen av elever. Här kommer den tydliga bilden av vilka elever som exempelvis 

pratar arabiska eller engelska. 

 

- Min skola skiljer sig från de övriga skolorna i kommunen. Här finns det 

exempelvis bara två elever i min klass som har annat modersmål än svenska, och i 

hela skolan är det ca 20 % som har annat modersmål. Det är lite speciellt med 

tanke på att kommunen omtalas som väldigt mångkulturell och flerspråkig. Jag 

har ingen förklaring till varför det är så. Bland personalen här är vi ganska 

mångkulturella, tycker jag. På så vis lär vi eleverna att inte alla kommer från 

samma land (Intervju med Samira). 

Samiras skola skiljer sig helt från Emmas skola utifrån vilka språk som talas hos barnen. 

Dock beskriver hon personalen som mångkulturell och att de har möjligheten att lära barnen 

om andra språk och kulturer än deras egna.  

 

- Alla elever i min klass har annat modersmål än svenska och själva skolan är det 

99 % av eleverna som har annat modersmål än svenska. Här pratas arabiska, 

persiska, mongoliska, spanska, persiska och swahili tillsammans med svenska 

(Intervju med Gunn). 

- Alla i min klass talar ett eller flera språk än svenska och i hela skolan vill jag 

påstå att 98-99 % av eleverna talar ett eller flera språk utöver svenska. Lärarna 

här har lärt sig några fraser på bland annat arabiska, persiska, swahili, spanska, 

mandarin, amaringa, syrianska och turkiska. Det är roligt att arbeta med flera 

språk i arbetet (Intervju med Ella). 

Ella och Gunn berättar om att de upplever sina skolor som mångkulturella och flerspråkiga. 

De berättar inget om hur de olika språken påverkar eleverna och eventuella grupperingar som 

Emma berättade. De använder de olika språken tillsammans i sin vardag som ett komplement 

till det svenska språket. 
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Det finns en självklarhet att alla elever deltar i undervisningen. Det hela startar så fort barnet 

sätter sina fötter innanför skolans portar för första gången. Vissa elever går först i 

förberedelseklasser som är tänkta för elever som kommer till Sverige utan någon som helst 

form för utbildning i det svenska skolväsendet. Senare slussas eleverna ut i ordinarie klasser 

tillsammans med andra elever, vissa med samma hemspråk, vissa med annat språk och vissa 

med bara det svenska språket som grund. Ett mål man har redan från start, i alla fall från 

lärarens sida är att uppnå målen för varje ämne. Mål som står noggrant förklarat i läroplanen. 

Skolgången ska också vara lika för varje elev. Alla elever har rätt på en likvärdig skolgång 

precis som sina klasskompisar, oavsett vilket språk man har som första- eller andraspråk. Det 

handlar om att ha ett sinne för ett interkulturellt förhållningssätt – som Lorentz ovan beskriver 

att man behandlas för den man är (Lorentz, 2009).  

Men, för att få till detta i skolans vardag handlar det inte bara om förväntningarna man har till 

eleverna, utan också från läraren. Läraren är den som styr eleverna i mål. Lorentz tar upp en 

punkt som är särskild viktig här. Det är att lärarna behöver tid för pedagogiska och didaktiska 

samtal (Lorentz, 2009), tillsammans med andra lärare, föräldrar och elever. Med detta 

kommer läraren att ge eleverna vad de behöver för att kunna uppnå tillräcklig kunskap för den 

årskurs man går i. Med språket till grund, ska alla elever och lärare tillsammans forma en 

gemenskap som håller för samtliga. Läraren ska använda sig av olika pedagogiska verktyg i 

vardagen som både lyfter och stärker varje elevs språkkunskaper. Tillsammans med 

exempelvis modersmålsläraren skapar man grunden för språkutveckling. 

Hos mina informanter ser det olika ut beroende på hur behovet ser ut. 

 

- På min skola finns det 25-30 modersmålslärare. En del arbetar på skolan medan 

andra kommer till skolan när det behövs, exempelvis vid 

modersmålsundervisningar. I min klass har samtliga elever modersmålsstöd, något 

som föregår efter skoltid (Intervju med Emma). 

På Emmas skola jobbar många av modersmålslärarna redan på skolan, vilket effektiviserar 

tillgången till vissa språk samt att det gör det billigare för skolan och kommunen att de redan 

är anställda och inte behöver hyras in. 
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- I min klass har de två elever som har annat modersmål än svenska 

modersmålsundervisning, något de har rätt till. Den aktuella läraren kommer till 

eleverna efter ordinarie undervisning (Intervju med Samira). 

I Samiras fall är det en helt annan vardag än hos Emma. Här finns det inte många elever med 

annat modersmål än svenska. Därmed är det naturligt för skolan att hyra in de aktuella 

modersmålslärarna. 

 

- Alla elever jag har i min undervisande klass har rätt till modersmålsundervisning 

men, ungefär hälften av eleverna utnyttjar erbjudandet. Detta då föräldrarna 

anser att deras barn inte behöver mer träning i sitt modersmål. En del föräldrar 

hävdar att de segregeras från samhället om de håller sig till sitt modersmål. 

Därför pratar både föräldrarna och barnen vid denna skola väldigt bra svenska. 

Modersmålsundervisningen äger rum efter ordinarie undervisning (Intervju med 

Gunn). 

I Gunns fall ser det ut till att eleverna talar annat modersmål än svenska men att inte alla 

eleverna har undervisning i modersmålet. Gunn berättar också att föräldrarna berättat att de 

känner sig segregerade från samhället om de pratar sitt modersmål utanför hemmet. Det är 

sorligt att vissa känner på detta viset. Personligen anser jag att flera språk är rikedom. Man 

kan göra så mycket med språk. 

- Jag har ärligt talat inte koll på om hur många av mina elever som utnyttjar 

erbjudandet om modersmålsundervisning då dessa ligger utanför ordinarie 

undervisning. Jag kan tänka mig att ungefär hälften av eleverna har undervisning i 

sitt modersmål. Det hela ligger ju hos föräldrarna i huruvida de önskar 

erbjudandet eller inte. Det är även föräldrarna som skickar in ansökan till 

kommunen. Jag kan endast tipsa föräldrarna om det då, tyvärr, inte alla vet om att 

man kan ha rätt till modersmålsundervisning (Intervju med Ella). 

Ella berättar att hon inte riktigt har koll på barnens modersmålsundervisning alls. Detta då 

undervisningen föregår efter skoltid och att det är föräldrarna som bestämmer om deras barn 

ska ha undervisning i det aktuella språket. Men, hon tar upp att inte alla föräldrar är medvetna 

om att det finns möjligheter för modersmålsundervisning. I detta fall undrar man om 

informationen om detta har uteblivit från lärarnas sida eller om man inte har samma 

föräldrakontakt vid denna skola som hos de övriga lärarna jag intervjuat. 
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Elever som endast talar svenska är förutsättningen som så att de ska ha en god behärskning av 

det svenska språket i tal och skrift. Elever med annat modersmål har rätt till undervisning av 

sitt modersmål flera timmar i veckan under hela skoltiden. Detta från dem är 6-7 år gamla och 

fram till 20- års ålder. Det språk de kan när de börjar i skolan är det som gäller (Hyltenstam i 

Att undervisa elever med Svenska som andraspråk, 1999, s. 8). 

 

8.3 Intervju – Lärandet, läroplanen och andra styrdokument i skolan: 

Enligt svensk lagstiftning börjar eleverna i skolan det året man fyller 6 år. Detta gäller alla 

barn som är bosatta i Sverige. I många fall kommer det barn från andra länder där barnens 

ålder varierar, det är då viktigt att de introduceras för skolväsendet så fort som möjligt. De ska 

ha lika rätt att gå i skolan som vilket annat barn som helst. För att barnen ska få en trygg start 

finns det förberedelseklasser, även i Mellanstad. Eleverna introduceras för det svenska språket 

som verktyg till ett livslångt lärande. När läraren i förberedelseklassen anser att eleven har lärt 

sig tillräckligt mycket slussas det ut i ordinarie klasser. Eleverna går alltså inte i 

förberedelseklassen för alltid. Förberedelseklassen och steget till en ordinarie klass är 

individanpassat, eller det ska vara individanpassat till elevens färdigheter och bakgrund. 

Redan i bakgrunden tar jag upp en viktig punkt som gäller skolväsendet. Detta är vad 

läroplanen säger: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. (LGR 11, 2011, s. 8). 

 

Hur en lärare agerar i elevernas skolvardag kan vara avgörande för elevernas vidare 

utveckling och utbildning. Skolan ska vara en arena där tryggheten bildas, men också en arena 

där eleverna får växa till att bli samhällsduktiga medborgare. Därför utmanades informanterna 

att berätta om deras vardag, vad, hur eller om de arbetar enligt en specifik pedagogik eller vad 

som egentligen styr deras val av undervisningsmetod eller förhållningssättet informanterna 

har i skolan.  

Bland styrdokument som alla skolor följer är läroplanen. Det är utifrån vad läroplanen säger 

som skolorna planerar sin vardag. Det som skrivs i läroplanen om ämnena i skolan är det som 

ska följas. I LGR 11 står följande: ”För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplanerna förordningar som 
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fastställs av regeringen. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs 

av Skolverket” (Lgr 11, 2011).   

 

- Jag vill säga att skollagen och läroplanen går hand i hand med mig när det gäller 

hur jag planerar inför min klass. Den är som mitt bollplank. I läroplanen hittar jag 

oftast svar på mina funderingar kring ett ämne. Det är också viktigt att man 

skapar ett förtroende från sina elever och tvärtom – att eleverna bildar förtroende 

från mig och att vi tillsammans utvecklar oss och kommer i mål. Jag vill inte påstå 

att vi erbjuder en speciell pedagogik men, att vi anpassar oss till varandra 

(Intervju med Emma). 

Emma berättar att skollagen och läroplanen är det hon följer när hon planerar sin undervisning 

– det är genom styrdokumenten Emma tar fram viktiga ståndpunkter vilket gör så att eleverna 

uppfyller målen och därmed utvecklas. 

I Skollagen står det bland annat att kommunen och skolans uppdrag är att integrera alla elever 

i undervisningen. I undervisningen ska eleven tillämpa ny kunskap som de sedan tar med sig i 

utvecklingen (Utbildningsdepartementet i Johansson Kristensen, 2014, s. 8). 

 

- Givetvis är skollagen och läroplanen, vad dessa viktiga styrdokument säger som 

styr hur jag lägger upp min undervisning. Sedan anpassar jag detta till varje elevs 

behov. Jag gillar när exempelvis eleverna kommer med inspel i undervisningen. 

Jag ser även att föräldrarna kommer med tips på undervisningsmetod och material 

som något positivt (Intervju med Samira). 

Det finns alltså flera moment som är avgörande för ett livslångt lärande. Det handlar om att 

lärarna måste hitta de rätta verktygen som fungerar för den barngrupp de har. Man kan även 

tänka på att det tillvägagångssätt jag har nu, som fungerar med gruppen jag har nu kanske inte 

fungerar med en annan barngrupp. Detta då pedagogiken måste individanpassas och med detta 

skapar man också den trygghet som Emma, Samira, Gunn och Ella berättar som väldigt 

viktigt i skolans vardag. Värt att nämna, är att de fyra lärarnas berättelser handlar om 

vardagen för dem och elever i ordinarie undervisningsklass. Jag har inte kunnat ta del av en 

lärare i förberedelseklass om hans eller hennes synpunkter på lärande perspektivet. 
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- På min arbetsplats, eller den här skolan arbetar vi inte enligt en specifik 

pedagogik, men vi tillämpar läroplanen, skollagen och andra styrdokument. Vi 

arbetar en hel del med likabehandlingsplanen. Vi försöker att tänka inte arbeta 

målstyrd utan syftesstyrd genom viktig forskning, läraridentitet, språk, IKT och lär 

identitet. Det är frågan om varför vi ska lära oss detta som är det avgörande i min 

undervisningsmetod (Intervju med Gunn). 

Pirkko Bergman skriver kapitlet Andraspråkseleverna och deras förutsättningar i boken Att 

undervisa elever med Svenska som andraspråk. Han inleder med ett citat ur kursplanen i 

svenska som lyder: ”Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning 

för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa 

goda möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter i att tala och lyssna, läsa och 

skriva, de skall få möta skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av 

vårt kulturarv. Förkunskaperna i svenska kan dock variera och de elever som är berättigade 

till det och behöver skall få undervisning i svenska som andraspråk” (Bergman i Att 

undervisa elever med Svenska som andraspråk, 1999, s. 22). Det gäller även möjligheten för 

undervisning i elevens modersmål. 

 

- Läroplanen styr oss alla lärare – också mig. Sedan följer vi en rad olika lagar och 

regler som bestämmer hur vi ska uppnå vissa mål undervägs. Vidare bestämmer 

dessa lagar och regler lärarens roll bland sina elever för att få dem i mål. Det som 

är särskilt viktigt är arbetet med diskriminering och kränkande behandling vilket 

skolan och kommunen har noll tolerans för. Varje skola ska ha en plan för hur vi 

ska gå tillväga.  (Intervju med Ella). 

Samtliga informanter berättar att de arbetar med skollagen och läroplanen i sin planering och i 

verksamheten. Styrdokumenten är centrala i lärarnas vardag. Dock, tolkas den olika från 

lärare till lärare som man kan läsa ovan. Flertalet av lärarna vill gärna att eleverna är med och 

lägger upp undervisningen med bland annat inspel av egna tankar, kulturer, språk och 

bakgrunder. I skolorna där mina informanter arbetar följs inte en specifik eller speciell 

pedagogik enligt dem. Ella är den ända som nämner planen för diskriminering och kränkande 

behandling som något särskilt viktigt. Ella berättar att de har noll tolerans och har en tydlig 

plan för hur de ska gå tillväga eller motverka det.  

 



33 
 

8.4 Intervju - Lärarens roll för att språk och integrering i klassrummet ska fungera: 

De flesta lärarna i Sverige har många olika tolkningar för hur man borde uppträda i 

klassrummet inför eleverna. Generellt är det upp till läraren själv hur och om man uppträder 

på ett visst sätt i klassrummet.  

 

- Man ska alltid se barnen och hjälpa barnet till ett livslångt lärande. Varje enskilt 

barn har olika förutsättningar och det är därför lärarna behövs mer än någonsin. 

Vi lärare är eldsjälar i det arbetet vi gör eftersom att eleverna och läraren har 

olika kulturer samt olika synpunkter gällande uppfostran. Man har olika kulturer 

och synpunkter även om man kommer från samma land och talar samma språk 

också. Det hela handlar om dynamiken hemifrån (Intervju med Emma). 

En lärares största uppgift är att finnas där för sina elever. Alla elever har rätt att bli lika 

behandlade, som det står i läroplanen. Ett mål är att nå de nationella målen, men hur de görs 

behöver anpassas till var enkelt elev och skola. En metod som fungerar bra i en skola i 

Haparanda vill möjligen inte fungera lika bra i exempelvis Södertälje. Som Emma beskriver 

lärarna, tror jag, är tänkt till att man tar hänsyn till alla elevers olika förutsättningar. Detta 

gäller bland annat språk, kultur och bakgrund. 

- Trygghetsbiten med stort utropstecken är det viktiga. Att man ska finnas där för 

alla elever och tillsammans bygga en gemensam bro av trygghet (Intervju med 

Samira). 

- Det är viktigt att alla barn känner sig trygga och att de blir sedda för den de är. 

Det är viktigt att alla eleverna får ta plats och att jag som lärare ser på dem som 

enstaka individer som har olika förutsättningar, på olika sätt (Intervju med Ella). 

Stigendal skriver angående skolverkets och regeringens kartläggning om att lärarna behöver 

hitta olika pedagogiska verktyg för att lektionerna ska bli så utvecklande som möjligt för 

eleverna. Detta ska dem även sprida goda exempel på (Stigendal, 2004, s. 16). Informanterna 

nämner att tryggheten kan vara ett sådant verktyg. Dock kan elevernas behov av hjälp och 

stöd vara olika. Olika från varandra eller från dag till dag.  

 

- En skoldag är inte den andra lik. Det finns alltid elever som behöver mer eller 

mindre stöd i undervisningen och ämnena. Som lärare är det jag som borde se 
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elevernas förmågor. Varje individ i skolan har olika kulturbilder och vi blandar 

dessa tillsammans i skolan och klassrummet (Intervju med Gunn). 

Gunn bekräftar att behovet ser olika ut beroende på aktivitet eller ämne. Hon menar att vi alla 

har olika kulturella uppfattningar, oavsett om man har etnisk svensk bakgrund eller inte. Vi 

alla behöver tillämpa vår egen bild tillsammans med andras bilder för att kunna utvecklas. 

Lahdenperä i Bigestans och Sjögren skriver om det interkulturella förhållningssättet som 

bland annat går ut på att ens egen kulturella bakgrund inte är lika som någon annans och att 

man bör ta del av och lära sig om andras kulturer för att utveckla både sig själv och andra 

(Lahdenperä i Bigestans och Sjögren, 2001).  

Emma, som berättar att vi ska hjälpa och stöda barnet till ett livslångt lärande, vilket gör det 

svårt med tanke på den demokrati som styr skolorna i dag. Emma ser alla lärare på som 

eldsjälar då lärarna på många vis ändå får dagen att gå runt (Informant Emma i Johansson 

Kristensen, 2014).  

Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist skriver i sitt kapitel om bedömning i boken Att undervisa 

elever med Svenska som andraspråk. Det handlar om hur man som lärare ska lägga vikt på 

barnens inlärningsförmågor och framsteg/baksteg i utvecklingen. Många lärare känner en viss 

osäkerhet för när eleverna kan behöva extra hjälp i undervisningen av det svenska språket. 

Hur bedömer vi varje enskilt elev enligt de krav och mål som finns i det svenska språket? Vi 

behöver få fram elevernas språkliga kompetens, den så kallade interimspråkskompetensen, 

detta ger oss ett visst sammanhang till följande punkter:  

 Uppföljning av elevernas språkutveckling 

 Gemensamt lärarspråk 

 Samtal med föräldrarna  

(Bergman & Sjöqvist i Att undervisa elever med Svenska som andraspråk, 1999, s. 58). 
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Kapitel 9 - Slutsatser, sammanfattning/slutdiskussion och vidare forskning: 

Under kommer en sammanfattning och slutdiskussion utifrån frågeställningarna i uppsatsen. 

9.1 Hur motiverar kommunen sin syn på/vikten av arbetet med lärarna och 

integreringen av elever i F-3? 

Eftersom att det är kommunen som står för arbetet med olika lagar, regler och förhållningssätt 

som ursprungligen kommer från exempelvis skolverket. En lag som skolan ska följa är 

skollagen. I § 4 står det att det är skolväsendet som ansvarar för att ge eleverna kunskap 

genom att utveckla redan inlärd kunskap och erbjuda ny kunskap. En av kommunens uppdrag 

är därför att se till att skolorna integrerar samtliga elever i lektioner, ämnen, klassrum och 

resterande del av skolväsendet som eleverna har rätt till (Utbildningsdepartementet i 

Johansson Kristensen, 2014, s. 8). 

En plan för kränkning och diskriminerande behandling finns också hos kommunen. Detta står 

i styrdokumenten: ”Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och 

kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den. Arbetet med den är det 

systematiska kvalitetsarbetet inom området. Planen kan ses som en dokumentation av det 

främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom 

området” (Skolverket, 2013).  

Mellanstads kommun definieras som en mångkulturell kommun. Detta då flertalet av 

invånarna i kommunen bland annat har ett annat modersmål än svenska. I kommunens 21 

skolor har 57 % av eleverna rätt till modersmålsundervisning då de har ett annat modersmål 

än svenska som de använder i sin vardag.  

Vidare har också kommunen en mottagningsenhet som riktar sig till nyanlända elever. Här 

kartläggs elevernas kunskap och behov innan de placeras runt om på skolorna i kommunen.  

Som sagt finns det 21 skolor i kommunen, och i 6 av skolorna finns det förberedelseklasser 

där nyanlända elever utvecklar det svenska skolväsendet och språket. 

Kommunen tillämpar ett interkulturellt förhållningssätt där de menar att källan till kunskap är 

genom lärande. Strategin är ny i kommunen och de strävar med att nå ut till alla lärare i 

kommunen genom nätverk och utbildningar så att lärarna i sin tur kan tillämpa det 

interkulturella förhållningssättet på sina arbetsplatser. Arbetet med planen för kränkning och 
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diskriminerande behandling finns inpräntat i den nya strategin (Johanna i Johansson 

Kristensen, 2014). 

 

Med tanke på frågeställningen lägger kommunen stor vikt på arbetet med att placera elever i 

de skolor som passar elevens behov och vidare utveckling. I arbetet med integrering har 

kommunen tagit fram en ny strategi som bemöter interkulturellt förhållningssätt. Lärarna får 

möjlighet att gå på utbildningar som leder till att Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet stärks. 

 

9.2 Hur motiverar lärarna sin syn på/vikten av att arbeta med integration i F-3?  

Eftersom att kommunen utgår från en interkulturell strategi präglar det även skolorna. 

Informanterna i undersökningen menar att integration handlar om att eleverna ska känna 

tillhörighet i klassrummet. Detta genom att eleverna exempelvis erbjuds att komma med idéer 

till undervisningsmetoder. Vidare menar informanterna att eleverna ska både bli sedda och 

hörda av läraren och klasskamraterna.  

I arbetet med den interkulturella strategin har skolorna noll tolerans för kränkningar och 

diskriminerande behandling. Det finns en plan för hur de ska gå tillväga om något sådant 

upplevs (Informanterna Gunn, Ella, Emma och Samira i Johansson Kristensen, 2014). I boken 

Arbetet med diskriminering och kränkande behandling som är utgiven av skolverket står det 

även följande om vad som gäller om lagar och regler för lika värde, diskriminering och 

kränkande behandling i skolan: ”Skolverkets allmänna råd utgår alltid från en eller flera 

bestämmelser. De här allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen (2010:800), 

diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1 083) om barns och elevers 

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. De utgår 

även från bestämmelser i läroplanerna...”(Skolverket, 2012, s. 6). 

Vidare arbetar lärarna med integrering när det gäller modersmålsundervisningen. Den föregår 

efter ordinarie undervisning, och kan därför ses på som ett komplement till den övriga 

undervisningen. En informant kan dock bekräfta att en viss segregering sker när elever ska ha 

specialundervisning hos specialpedagogen. En önskan om att inte behöva skicka i väg 

eleverna finns. (Informanterna Gunn, Ella, Emma och Samira i Johansson Kristensen, 2014). 
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Lärarna anser som sagt att integrationsarbetet handlar om tillhörighet och trygghet. Eleverna 

ska kunna komma med idéer. Att bli sedd och hörd av lärare och klasskamrater är också 

viktigt. Till sist tillämpar lärarna integrering genom att inte ta ut eleverna från ordinarie 

undervisning för att det exempelvis ska ha modersmålsundervisning. Dock händer det att 

elever behöver segregeras när denne ska ha hjälp och stöd från specialpedagog. Dock visar 

informanterna en önskan om att specialpedagogen ska arbeta med dem tillsammans i 

klassrummet. 

 

9.3 Vilken typ av stöd finns det för elever med annat modersmål än svenska både i 

kommunen och i skolan?  

Hyltenstam skriver att elever med annat modersmål än svenska har rätt att undervisas i 

språket under hela skoltiden. Det startar när eleven är 6-7 år gammal och pågår fram tills 

eleven är uppemot 20 års-åldern (Hyltenstam i Att undervisa elever med Svenska som 

andraspråk i Johansson Kristensen, 2014, s. 32). 

Elever som endast talar svenska är förutsättningen som så att de ska ha en god behärskning av 

det svenska språket i tal och skrift. Elever med annat modersmål har rätt till undervisning av 

sitt modersmål flera timmar i veckan under hela skoltiden. Detta från dem är 6-7 år gamla och 

fram till 20- års ålder. Det språk de kan när de börjar i skolan är det som gäller (Hyltenstam i 

Att undervisa elever med Svenska som andraspråk, 1999, s. 8). 

I kommunen är det som sagt 57 % av eleverna som har rätt till modersmålsundervisning. 

Modersmålsläraren kommer till eleven när undervisningen ska ske (Informant Johanna i 

Johansson Kristensen, 2014).  

Hos informanterna finns det många av eleverna som har rätt till undervisning på sitt 

modersmål. Det anordnas efter ordinarie undervisning. Hos en av informanterna jobbar många 

av modermålslärarna redan i skolan – vilket leder till ökad effektivitet. Hos de andra 

informanterna finns det modersmålslärare som kommer till eleven (Gunn, Emma, Ella och 

Samira i Johansson Kristensen, 2014). 
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9.4 På vilket sätt tillämpar lärarna de olika styrdokumenten och kommunens riktlinjer i 

sin vardag? 

Riktlinjerna från kommunen består av skollagen, läroplanen, plan för diskriminering och 

kränkande behandling samt utbildningsnämndens utvecklingsplan.  

Informanterna berättar att de använder styrdokumenten när de planerar all undervisning som 

de tillämpar på olika sätt i verksamheterna. Bland annat efter elevernas behov. En av 

informanterna berättar att läroplanen går hand i hand med henne då hon hämtar mycket tankar 

från den. Vidare beskriver informanterna att de skapar trygghet och förtroende hos sina 

elever. En fördel enligt en annan informant är när eleverna eller föräldrarna kommer med 

idéer och tips så att de utvecklas inom ett ämne (Gunn, Ella, Emma och Samira i Johansson 

Kristensen, 2014).  

 

9.5 Vidare forskning: 

Att föra forskningen vidare är viktigt, och det gäller för oss, snart nyexaminerade lärare, att ta 

tag i den verkliga vardagen. Vi har mycket att sätta oss in i. Bland annat hur skolväsendet 

fungerar men också att lära känna och skapa trygghet med helt nya ansikten. Ett gemensamt 

mål vi kommer ha är att vidareutbilda oss själva och de generationerna efter oss. Vi behöver 

ha ögonen öppna för framtiden, hur tror vi att den kommer se ut? 

Det jag anser som en av de viktigaste punkterna är att titta närmare på hur vi kan inkludera 

samtliga elever i klassrummet och inte segregera dem från ordinarie undervisning om behovet 

för stöd eller specialundervisning finns.  

Vi borde sätta realistiska mål både för oss själva och för dem i sin närhet för hela samhället 

behöver oss oavsett om man är svart, vit, röd eller gul. Det är vi som ska forma samhället och 

inte samhället som ska forma oss! Mina informanter gav följande svar till vad de tycker är 

viktigast rörande den vidare forskningen.  

 

Det är viktigt att man bemöter alla barn och deras föräldrar med det lilla extra och att 

man får förtroende från dem annars skapas orolighet (Intervju med Emma). 

Emma berättar om att ge det lilla extra. Detta ökar tryggheten och kommunikationen mellan 

skola och hemmet. Man får på så vis en möjlighet att utveckla barnen till samhällsduktiga 

medborgare. 
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Man borde vara noggrann med lagar och regler som gäller både i arbetet och utanför. 

Man bör så tidigt som möjligt kartlägga för hur man ska jobba ihop sin barngrupp där 

alla kan och vill arbeta med alla. Här gäller det att inte ligga på lata sidan, vara för 

snäll eller mjuk. Var bestämd redan från början (Intervju med Samira). 

Samira anser att man ska sätta sig in i alla lagar och regler som gäller både privat och i skolan. 

Vidare anser hon att det är viktigt att skapa en miljö utifrån sin barngrupp så att man ger 

möjlighet för utveckling och trygghet. Man ska också visa vem man är utan att vara varken 

för auktoritär eller för mjuk. Det gäller att hitta en balans som fungerar i just den barngrupp 

man undervisar. 

 

Som ny exad är man oftast sugen på allt i sin nya tillvaro. Acklimatisera alla intryck 

och kulturer först och på så vis kunna läsa av situationen för att kunna utveckla sig 

själv och eleverna (intervju med Gunn). 

Gunn berättar om suget till ett nytt arbete och suget på det mesta i lärarens vardag. Det är 

viktigt att kunna skilja på verklighet och fantasi. Därmed anser Gunn att det är viktigt att 

kunna läsa av situationen så att man kan utveckla både sig själv och sina elever. 

 

Läraryrket är tufft, men också oerhört givande och intressant. Man ska ha ett 

samarbete med elevernas föräldrar, något som kan vara svårt vissa gånger. Man ska 

se elevernas olika personlighet där varje personlighet har olika behov. Man lär inte 

för skolan endast, men för resten av livet (intervju med Ella). 

Ella beskriver läraryrket som tufft samt givande och intressant. Det viktiga för Ella är att man 

kan bemöta alla elever och deras föräldrar. Då bildas en kommunikation mellan hemmets 

kultur och skolkulturen. 
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Bilagor: 

Bilaga 1:  

Intervjuguide till lärarna 

 Hur gammal är du? 

 Varför valde du att bli lärare? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur många år har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat i denna skola? 

 Har du arbetat i en skola innan du blev lärare? 

 Vad är det du brinner för i ditt arbete, vad är det som får dig att vilja vara lärare? 

 

 Vad förknippar du med mångkulturalitet? 

 Vad förknippar du med interkulturalitet? 

 Vad förknippar du med integration? 

 

 Vad är viktigt att tänka på i mötet med eleverna? 

 Hur många % (uppskattningsvis) har en annan kultur/etnisk bakgrund i denna skola (i 

din undervisande klass) 

 Finns det förberedelseklasser? 

 Finns det många elever som har modersmålsundervisning? (Om ja: Hur kan det 

hjälpa/stödja deras vidareutveckling i skolan?) 

 Finns det några särskilda regler/lagar/styrdokument som ni lärare följer gällande kultur 

och etnicitet i skolan? 

 

 Hur ser ni på elevinflytande och föräldrasamverkan? 

 Vad har skolan för pedagogik/tanke för att utveckla eleverna? 
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 Vad är viktigt för nyexaminerade lärare (som jag) att tänka på till första mötet med 

egna elever? 

 Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2:  

Informationsbrev till lärarna:  

Hej, 

Mitt namn är Alexandra Johansson Kristensen och går min 7:e termin vid lärarutbildningen på 

Södertörns Högskola. 

Just nu har jag påbörjat mitt examensarbete för min utbildning (vecka 39-48) och har valt att 

skriva mångkulturalitet och etnicitet i årskurs F-3 med inriktning mot integration. 

För att skriva mitt examensarbete skulle jag vilja intervjua en eller flera lärare samt observera 

elevernas vardag i skolan. 

 

Syftet med mitt ämne som jag valt, mångkulturalitet och etnicitet i skolan, är att jag vill 

studera hur man arbetar med dessa aspekter och hur man kan tillämpa dessa i elevernas 

undervisning. 

Utifrån mitt ämne och syfte har jag tre frågeställningar som kommer vara centrala under 

insamlingen av materialet till mitt examensarbete, och vara centrala när jag skriver 

intervjufrågorna: 

 Hur ser en vardag ut i skolan? 

 Hur arbetar man i skolan för att tillgodose samtliga elevers etnicitet och kultur? 

 Vad menar kommun och skolledning om olika kulturer och etniciteter i skolan? 

 

Mina frågeställningar kan komma att ändras under arbetets gång, men detta är ungefär vad jag 

har tänkt mig. 

 

Hoppas på ett positivt svar. 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Elise Johansson Kristensen 

Mail: xxx@xxx.xxx 

Telefon: xxx-xxx xx x 

 

mailto:xxx@xxx.xxx
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Bilaga 3:  

Informationsbrev till utbildningsnämnden för kommunen: 

Hej, 

Mitt namn är Alexandra Johansson Kristensen och går min 7:e termin vid lärarutbildningen på 

Södertörns Högskola. 

Just nu har jag påbörjat mitt examensarbete för min utbildning (vecka 39-48) och har valt att 

skriva mångkulturalitet och etnicitet i årskurs F-3. 

För att skriva mitt examensarbete skulle jag vilja intervjua XXX kommun om mitt ämne, 

kultur och etnicitet i skolan med inriktning mot integration. 

 

Syftet med mitt ämne som jag valt, mångkulturalitet och etnicitet i skolan, är att jag vill 

studera hur man arbetar med dessa aspekter och hur man kan tillämpa dessa i elevernas 

undervisning. 

Utifrån mitt ämne och syfte har jag tre frågeställningar som kommer vara centrala under 

insamlingen av materialet till mitt examensarbete, och vara centrala när jag skriver 

intervjufrågorna: 

 Hur ser en vardag ut i skolan? 

 Hur arbetar man i skolan för att tillgodose samtliga elevers etnicitet och kultur? 

 Vad menar kommun och skolledning om olika kulturer och etniciteter i skolan? 

 

Mina frågeställningar kan komma att ändras under arbetets gång, men detta är ungefär vad jag 

har tänkt mig. 

 

Hoppas på ett positivt svar. 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Elise Johansson Kristensen 

Mail: xxx@xxx.xxx 

Telefon: xxx-xxx xx xx 

 

mailto:xxx@xxx.xxx

