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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka en skola i Skåne och dess arbete med integration. Ambition 

är inte att lösa en eventuell integrationsproblematik, utan att belysa komplexiteten som skapar 

och upprätthåller den. Den centrala frågeställningen för uppsatsen är: vilka motsättningar 

finns det mellan skolans, kommunens, lärarnas och styrdokumentens intentioner om 

integration samt på vilka olika sätt artikuleras de?  Målsättningen är även att lyfta fram 

styrker och visioner som existerar hos de undersökta som eventuellt kan ge avtryck för 

framtida arbete.  

 

Uppsatsen bygger på teorier och tidigare forskning om hur och varför integration bör främjas i 

skolan samt styrdokumentens intentioner i skolundervisningen. Fallstudien är framtagen 

genom semistrukturerade intervjuer med utbildningsdirektören i kommunen, rektorn på 

skolan samt sex stycken utvalda lärare. Resultaten visar att tydliga motsättningar existerar 

mellan styrdokumentens intentioner och vad som faktiskt tillämpas i och runt 

skolverksamheten. Motsättningar förekommer även mellan och inom parterna och artikuleras 

i tolkningen av begreppet integration, prioritering i undervisningen, samarbetsformer med 

andra skolor, hinder för integration, mål och riktlinjer, behov av integration, tid för planering 

och genomförande samt ansvar för kompetensutveckling. Resultaten visar även att 

individuella visioner kommer kunna skapa goda förutsättningar för framtida arbete för 

integrationen på skolan, om dialog och samarbete främjas.  

 

Nyckelord: Skolintegration, elevsammansättning, skolsegregation, stigmatisering och skolans 

styrdokument.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
 
Skolan har i uppdrag att främja en förståelse för andra människor. I samband med samhällets 

ökade internationalisering ställs höga krav på människors kapacitet att leva med och inse de 

värden som ligger till grund i en kulturell mångfald. Att tillsammans utveckla dessa förmågor, 

ens medvetenhet för sitt egna och en delaktighet av det gemensamma kulturarvet, skapas en 

trygg identitet som möjliggör en förmåga att leva sig in i människors villkor och värderingar. 

Skolverket (2011) belyser skolans ansvar att ge elever den möjligheten och använda skolan 

som arena för en social och en kulturell mötesplats. Men som Trumberg (2011) belyser kring 

införandet av det fria skolvalet 1991 och friskolors etablering, att en debatt om alltmer ökade 

homogena grupper uppdagats. Frågan är hur skola och kommun bemöter en skola i förändring 

och skapar möten för elever att integreras med varandra när allt mer homogena 

elevsammansättningar bildas? Uppsatsens vetenskapliga problem handlar om hur integration i 

skolan främjas samt hur skolan bemöter Skolverkets intentioner om en skola som en social 

och kulturell mötesplats.  

 

Vi har tillsammans haft möjlighet att vikariera på en mångkulturell (F-6) skola belägen i ett 

segregerat bostadsområde i Skåne. Under våra arbetstimmar har vi via interaktion och samtal 

med lärare och elever upplevt ett behov av ökad integration, det vill säga möten mellan andra 

bostadsområden i kommunen. Om eleverna på skolan inte får en möjlighet att integreras över 

gränserna anser vi inte bara att skolans uppdrag och värdegrund åsidosätts utan även stärker 

”vi och dem- perspektivet” mellan olika grupper och skolor. Vi anser att skolans uppdrag och 

värdegrund styrker skolans skyldighet att arbeta för integration och motiverar oss att 

undersöka i vilken utsträckning kommun, rektor och lärare tolkar uppgiftens betydelse. Vi vill 

poängtera att vår studie kan appliceras på vilken skola som helst och vårt val att undersöka en 

mångkulturell skola inte styrker att integration bör anses mer angeläget där än på någon annan 

skola i kommunen. Däremot har vi genom de förkunskaper om skolans belägenhet kunnat 

använda oss av teorier som täcker skolans utmaningar med ett integrationsarbete. Integration 

kan givetvis tolkas olika, men vi har valt att dela vår tolkning med Egholm som beskriver 

integration med orden ”God integration kräver dialog. Vi ska samtala med varandra, inte bli 

likadana, utan lära känna varandra och lära av varandra.” (2007, s. 7). Hennes ord kommer 

följa oss genom hela studiens gång och syftar till att förespråka integration mellan olika 

individer.  
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1.2 Disposition  

 

Vi har valt att strukturera upp studien på följande sätt: 

I Kapitel 2 redogörs studiens syfte (2.1) och frågeställningar (2.2) vi valt att besvara.   

 

I kapitel 3 kartlägger vi tidigare forskning och de teorier som vi valt att använda oss av.  

 

Kapitel 4 beskriver metodval och urval (4.1-4.2) som följs av genomförande, forskningsetiska 

principer och databearbetning (4.3-4.5) där vi beskriver hur studien gått till väga, diskuterar 

etiska ställningstaganden och hur studiens stoff har analyseras. 

 

I kapitel 5 presenterar vi resultat och analys. Den inleds med en översikt av vad vi valt att 

analysera följt av fyra teman för analysen av integrationsarbetet på skolan. Först inleds en 

definition av begreppet integration (5.1), därefter beskrivs integration i skolans undervisning 

(5.2), vad som styr integrationsarbetet (5.3) och slutligen vem som i praktiken bär ansvaret för 

att integration berörs i skolans arbete (5.4).  

 

I kapitel 6 avlutar vi med diskussion och slutsats som återknyter analys, syfte och 

frågeställning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  
 
Vårt syfte är att undersöka hur lärarna på skolan beskriver integrationsarbetet och vilka 

motsättningar som finns mellan rektor, utbildningsdirektör och lärare kring styrdokumentens 

intentioner kring integration. Vi kommer även att studera hur integrationsarbetet ser ut, vilka 

mål, visioner, tolkningar, möjligheter och hinder som lyfts fram utifrån tre skilda parter: 

lärare, rektor och kommun. Även om rektorn på skolan juridiskt sett bär ansvaret för att 

inkludera integrationsarbetet har vi valt att belysa frågan och se hur idéer om integration 

artikuleras och förverkligas av övriga i organisationen. Vår ambition är inte att lösa en 

eventuell integrationsproblematik, utan att belysa komplexiteten som skapar och upprätthåller 

den. Vår målsättning är att studiens resultat ska tydliggöra parternas synsätt för 

integrationsarbetets betydelse och på så vis kunna användas som ett verktyg i det framtida 

arbetet på skolan.  

 

2.2 Frågeställning 
 
 

• Vilka motsättningar finns det mellan skolans, kommunens, lärarnas och 

styrdokumentens intentioner om integration samt på vilka olika sätt artikuleras de? 
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3. Teori och tidigare forskning  
 
Vid en överblick av tidigare forskning kring liknande undersökningar är ett antal forskare 

vanligt förekommande vilket ligger som grund för våra avgränsningar. Eftersom teorierna är 

uppbyggda av tidigare forskning kommer följande kapitel att presenteras enhetligt och inte 

skiljas åt.  

 

3.1 Definition av integration 
 
Begreppet integration kan tolkas olika där betydelser och motsättningar är beroende av vilket 

perspektiv som tas. Integrationsdiskussionen uppstod dock i industrialismens bakvatten som 

ett resultat av folkförflyttningar, uppkomsten av nya sociala klasser och politisk antagonism 

(Kamali, 2006). Historiskt sett menar Kamali att de två modellerna ”liberal 

marknadsintegration” och ”omfördelningsintegrationen” dominerat. Den liberala 

marknadsintegrationen utgår från att marknaden är lösningen för att skapa social integration 

och där den rationella människan kommer anpassa sig till den rådande marknadsekonomin. 

Omfördelningsintegrationen går ut på att ”marknadskrafterna genom arbetsdelning skulle 

skapa differentierade arbetsgrupper som var beroende av varandra för att kunna arbeta, 

samtidigt som staten genom det proportionella skattesystemet skulle ta från dem som har mer 

och ge till dem som har mindre.” (2006, s. 8). Det teoretiska ramar som varit dominerande, 

har dock inte inkluderat varken etnisk eller religiös bakgrund samt kön som en av de möjliga 

förklaringsmodellerna. Det har istället pratats om att etniska klyftor och könsskillnader 

normaliserats och ansågs tillhöra sakers natur (Kamali, 2006). Historiskt sett har även makt 

och kunskap skapat som Kamali (2006) beskriver det, ett ganska ”robust system” av 

andrafiering där vissa grupper görs till ”de andra” med underlägsna egenskaper och 

underordnas ett överlägset vi. 

  

Powell (2000) inriktar sig på skolintegrationen och menar att utbildningssystemet är uppdelat 

i två läger i form av integrationister och reformister. Integrationisterna kategoriseras även de i 

två läger: ”de blygsamma” och ”de radikala”. ”De blygsamma” stödjer att minoritetselever 

ska ha samma rättigheter som majoritetseleverna och att fokus ligger på skolresultat genom 

likvärdig utbildning. ”De radikala” tar det ett steg längre och menar att integration tjänar 

mycket bredare pedagogiska värden som överskrider smala värden som läsning och 

matematik. De menar vidare att man genom en integrerad utbildning kan skapa en mer öppen 
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befolkning i det rådande multietniska samhället vi lever i. Reformisterna fokuserar istället på 

omstruktureringar i skolan via ökad ansvarsskyldighet genom tester, mindre klasser eller 

förändringar i läroplanen istället för att ta itu med konsekvenserna av etnisk eller 

socioekonomisk segregerad skola.  Integration är för reformisterna inte nödvändig för att 

uppnå en likvärdig utbildning utan som ovan nämnt istället fokuserar på andra 

omstruktureringar i skolan.  Egholm menar samtidigt att ”God integration kräver dialog. Vi 

ska samtala med varandra, inte bli likadana, utan lära känna varandra och lära av varandra” 

(2007, s. 7). Hennes resonemang kan tydligt kopplas till styrdokumentens intentioner kring 

integration.   

 

3.4 Förankring i styrdokumenten 
 
Skolan har i uppdrag att låta värdegrund, mål och riktlinjer genomsyra all undervisning och i 

styrdokumenten finns flera punkter som styrker arbetet för integration. Skolverket (2011) 

beskriver i mål- och riktlinjerdokumenten att varje elev ska ha förmåga att respektera andra 

människors egenvärde och leva sig in i och förstå andra människors situationer. Skolans 

uppdrag innefattar bland annat att ”medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” och 

”samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (2011, s. 12-13). Även i värdegrunden går det 

att tyda betydelsen av att integreras med varandra och utanför den närmsta gruppen.  

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
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 viktiga 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. ” (Skolverket, 

2011, s. 7) 
 

Styrdokumenten nämner skolan som en social och kulturell mötesplats och är en vägledning 

till skolors integrationsarbete. Tidigare forskning tyder på flera vinster med ett 

integrationsarbete, trots en stor utmaning.  
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3.3 Integration skapar förståelse  
 

Det finns olika sätt att bemöta integrationsarbetet i skolan vilket beskrivs som en aning 

problematiskt. Kompetens och utbildning är av stor betydelse för att bemöta och arbeta med 

integration, samt en blandning av elever som skapar en förståelse för varandra, ökad 

möjlighet till språklig utveckling och bli en mer jämlik skola.  

 

De rådande samhällsklyftorna gynnar elever olika som enligt Elmeroth (2011) reproduceras 

av skolor idag. Hon anser att skolan har en viktig uppgift att motverka och utjämna sociala 

skillnader och orättvisor där utbildning och kompetensutveckling ses som grunden till att 

skapa en öppen arbetsplatskultur som omfattar alla kulturer. Skolan är den plats där elevers 

attityder och lärdomar om att förhålla sig till varandra utvecklas. Personliga värderingar som 

introducerats i tidiga år tenderar ofta att upplevas självklara när andra värderingar ställs emot. 

Det är först när en nyfikenhet för andras handlingsmönster väcks till liv som reflektioner 

kring ens egna värderingar blir till. Elmeroth menar att det är kulturblandningen i 

klassrummet som bidrar till en ökad förståelse för varandra. Skolans ansvar att låta elever 

möta andra kulturer anser Elmeroth också vara betydelsefullt för elevers språkkunnighet och 

menar att ”Bristen på möten med svenskar och goda, infödda förebilder, minskar viljan till 

identifikation med svenskar, motivationen att lära sig svenska och behovet av att kunna 

svenska.” (2011, s. 111). Bunar (2004a) menar samtidigt att språkbekymmer hamnar i för 

stort fokus då det talas om den verklighet som existerar runt skolor och ungdomars 

livschanser. Han hävdar dock inte att språket är oviktigt eller ett påhittat problem, men 

språket blir för honom:  

 
” [...] ett analytiskt problem när utbildningssystemets organisation, bristande kunskaper om hur 

lärarna ska arbeta med tvåspråkiga barn, bostadssegregation, diskriminering, omgivningens 
attityder, sociala och kulturella reproduktionsmekanismer enkelt reduceras till påståenden om att 

om bara invandrare tittar på svensk TV, kommer de bli bättre integrerade, även språkligt.” 
(2004a, s. 185) 

Men för att elevers flerspråkighet och specialkompetenser inte ska uppfattas som ett hinder 

krävs det att lärarna ser varje elevs olikhet. Enligt Elmeroth (2011) blir lärares försök att inte 

behandla elever olika även ett hot mot att inte se varje enskild individ. En jämlik skola som 

inte diskriminerar kräver olikheter i bemötandet.  

Roosens (1995) förespråkar en ökad blandning av elever och beskriver att dagens 

mångkulturella samhälle måste spegla och förbereda unga människor för den verkligheten i 
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sin undervisning. Språket är enligt honom en avgörande faktor om problem inte ska uppstå i 

undervisningsämnen. Roosens redogör att det enda sättet idag för att maximera elevers 

chanser i undervisningen är att gå i en skola utan någon koncentration av utländska elever så 

att skolspråket fokuserar på undervisningsspråket. På så vis kan ungdomar lättare etablera 

lokala kontakter och vänskap och därmed även integreras i det sociala nätverket. Men oavsett 

skolans uppdrag att tillgodose elever ett integrationsarbete och de medföljande vinsterna 

krävs ett ansvar att någon ser till att det sker och fungerar i praktiken.  

 

3.5 Vems ansvar? 
 
Rektorn har juridiskt sett det övergripande pedagogiska ansvaret på skolan, men för att få ett 

fungerade integrationsarbete i skolan ska det finnas en samverkan mellan lärare, rektor och 

kommun. Andra betydelsefulla grunder är att skolan skapar ett gott rykte och inte inväntar att 

integration ska ske utan tar tillvara på skolans förutsättningar. Även om varje skola ansvarar 

för sin undervisning menar flera att det övergripande ansvaret i stor utsträckning finns hos 

kommunpolitikerna. Skolans varierade förutsättningar av elevsammansättning, resurser och 

segregationsproblematik ligger i kommunens händer och är för skolan svårt att påverka.  

 

Bunar (2004a) beskriver hur förändringar är allas ansvar. Däremot har kommunpolitikerna ett 

övergripande ansvar att tydliggöra visioner i staden och vad samhället vill med skolan i den 

integrationspolitiska bemärkelsen. Han beskriver att ”Bristen på resurser och omprioriteringar 

i politiska verksamheter kan vara förklaringen till det bestående gapet mellan visioner och 

faktiska förändringar av livsvillkor.” (2001, s. 90). Bunar (2001) nämner det politiska 

genomförandet som ett nederlag, eftersom det resulterat i homogena skolor, trots den politiska 

visionen skulle bidra till att förstärka idén om ett multikulturellt samhälle. Men på ett internt 

plan har rektorer och lärare det direkta ansvaret för att lyfta fram kulturell pluralism som 

något positivt och uppmärksamma samt uttrycka positiva sidor med mångfald. Rektorn ska se 

till att det finns pedagogiska visioner på skolan och klara riktlinjer för personalen med 

utveckling för modersmålsundervisning, nya metoder, uppmuntra lärare att experimentera, 

fortbildning och ständig kunskapsutveckling som viktiga inslag. Samtidigt ska rektor och 

lärare ansvara för att inleda samarbeten med skolförvaltning och andra krafter i lokalsamhället 

som bibliotek eller föreningar. Samarbete räknas som en viktig del för det ska ske positiva 

förändringar i skolan och där projekt eller beslut om åtgärder måste vara förankrade hos 

lärarna om rektorn ska driva igenom det. Ansvaret för att skolan ska få ett bra rykte och 
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skolan omnämns i så många positiva sammanhang som möjligt är hela skolans ansvar (Bunar, 

2001). Att en problemfylld fördom om skolan ersätts av positiva bilder är viktigt och inte 

vänta på att ”svenskarna ska återvända” och lösa problemen (2004a). Men lösningen enligt 

Bunar är att man ska utgå från premissen ”vi har de elever vi har, hur kan vi anpassa 

undervisningen efter deras behov?” och därigenom lyckas inleda en positiv 

förändringsprocess (2004a, s. 187).  

 

Sernhede (2011) tonar dock ned ledarskapets och pedagogikens betydelse och menar att 

”Skolan kan inte med karismatiska rektorer och magisk pedagogik lösa det problem de står 

inför.” (2011, s. 197). Politiska beslut och den samhällsutveckling som skett har skapat 

ojämlikhet och klyftor inom utbildningssystemet. Betygsystemet är en mätare på 

segregationens effekter och där platsens betydelse och ställning i den sociala hierarkin av 

stadsdelen också är lika med skolans betyg. För en ökad integration måste skolan bli del av en 

bredare politisk mobiliseringsprocess. Skolan i segregerade bostadsområden bör öppna sig i 

mötet med den verklighet samt de frågor och drömmar som eleverna har i dessa områden 

(2011). Om skolan kringgår möten med andra områden eller grupper riskeras förutfattade 

meningar och stigmatisering att uppstå.  

 

3.6 Stigmatisering  
 
Stigmatisering skapar en känsla av icke önskvärdhet och stämplar individer ojämlika. De 

stämplar som uppstår ger omgivningen förutfattade meningar, drabbar skolor belägna i 

segregerade områden och kan resultera i mindre elevtillströmning med sämre ekonomiska 

förutsättningar. Även om stigmatisering kan kopplas till mångkulturellas koncentration i 

skolan skapas även stigmatisering överallt i individers attityder. Om inte en attityd- och 

maktförändring sker blir stigmatiseringen svår att sudda bort.  

 

Stigma framställs av Goffman som ”Den situation som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande.” (2011, s. 7). Sernhede talar om att 

”den territoriella stigmatiseringen tränger in i varje vrå av förortslivet” (2011, s. 199) och 

därmed också i skolan. En känsla av att inte vara önskvärd och inte passa in existerar hos 

många ungdomar, vilket gör att man inte uppfattar sig som hemma i det svenska samhället. 

Istället menar Bunar (2004a) att platsen som man växt upp på blir en sorts identitets- och 
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trygghetsskapande miljö, vilket grundar sig i att man inte behöver möta det Sverige som 

betraktar en som andra klassens medborgare.  

 

Bunar (2001) anser att den rådande stigmatiseringen påverkar hur skolor ger en reducerad bild 

av verkligheten och att skolors identifiering påverkas bland annat av antal elever med 

invandrarbakgrund och kopplas till en sämre inlärningsmiljö, bråk och kulturella skillnader. 

Konstruktionen av problemområdena gör att goda resultat, arbetsinsatser samt elever och 

lärares uppfattningar kommer i skymundan. Bunar (2001 & 2004a) anser att den medierade 

bilden av bråk på skolor är den grundläggande orsaken till stigmatisering istället för att se till 

segregation. Det är något som dagligen skapas och återskapas på olika arenor i samhället och 

får påtagliga sociala konsekvenser för området och i dess skolor i form av mindre 

elevtillströmning. För att vända den stigmatiserande uppfattningen av mångkulturalism måste 

en attityd och maktförändring ske. Mer tydligt menar han att etnicitet omvandlas till sociala 

rättvisefrågor, integration och invandringspolitik blir angeläget för alla sfärer samt att frågan 

om mångkulturalism förskjuts från invandrare till alla invånare. När dessa förändringar sker 

kan en mångkulturell skola ses som attraktivt och där mångkulturalism inte förknippas till 

”invandrartäta” områden, utan en rättighet för alla skolor och elever. Konsekvenserna för 

stigmatiseringen är mindre tillströmning till skolorna och resulterar i sämre ekonomiska och 

pedagogiska förutsättningar.  

4. Metod/tillvägagångssätt 

4.1 Metodval 
 
I följande kapitel förklarar och motiverar vi vilka val av metoder som ligger till grund för 

studiens resultat. Syftet är att kvalitativt, som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver, arbeta 

med ord och inte med siffror, undersöka hur integrationsarbetet ser ut, vilka mål, visioner, 

tolkningar, möjligheter, hinder och ansvarstagande som lyfts fram utifrån tre skilda parter: 

lärare, rektor och kommun. Vår målsättning är att studiens resultat ska tydliggöra parternas 

synsätt för integrationsarbetets betydelse och på så vis kunna användas som ett verktyg i det 

framtida arbetet på skolan.  

 

Vi har valt att göra en explorativ fallstudie på en skola i Skåne. Denscombe (2009) beskriver 

en fallstudie som en djupgående redogörelse och redovisar händelser, förhållande, 

erfarenheter och processer som förekommer och där den upptäcktsstyrda studien syftar till att 
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utforska nyckelfrågor, exempelvis integrationsarbetet på skolan. Vi har aktivt valt att enbart 

undersöka en skola, som enligt Denscombe utgångspunkten i en fallstudie. Fallstudien syftar 

till ett enskilt fall och möjliggör att få fram fakta som inte hade sett ljuset om koncentrationen 

inte varit specifik till en skola.  

 

Det finns flera aspekter som motiverar intervju som metodval till vår studie. Denscombe 

(2009) nämner intervju som en lämplig metod vid empirisk informationsinsamling för 

individers åsikter, uppfattningar, erfarenheter och känslor. Vi anser att integration kan 

upplevas som ett känsloladdat ämnesområde, där intervjuer är till hjälp genom att med 

försiktighet och öppenhet uppmuntra ämnet på ett ärligt vis. Däremot finns det en mängd 

olika former av intervjuer, men där vi i enighet med Denscombe (2009) anser en 

semistrukturerad intervjumetod är mest lämpad. Den semistrukturerade intervjuformen är 

enligt Denscombe (2009) en strukturerad intervju med sammanställda frågor som låter 

intervjupersonen få möjlighet att utveckla idéer och besvara frågorna så utförligt som möjligt 

med hjälp av följdfrågor. För att kunna jämföra det empiriska materialet från lärare, rektor 

och utbildningsdirektör har det för oss varit viktigt att ställa liknade frågor som skapar ett 

jämförbart material. Frågorna kan dock skilja sig åt en aning för att riktas mot 

intervjupersonens arbetsområde. Även frågornas följd har varierat, eftersom följdfrågor och 

diskussioner naturligt lett oss vidare till liknande ämne.  

Individer svarar olika beroende på hur de uppfattar intervjupersonen som ställer frågor och är 

enligt Denscombe (2009) beroende av kön, ålder och etniskt ursprung. Det kan påverka hur 

mycket information människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information. Om 

undersökningen innefattar som i vårt fall, inslag av religion, är det mycket möjligt att 

fylligheten och ärligheten i det som sägs påverkas av den intervjuades kön, ålder och etniska 

ursprung. I vissa fall kan det enligt Denscombe (2009) leda till att den intervjuade svarar som 

de tror att forskaren förväntar sig av dem, vilket självklart kan göra datakvaliteten lidande, 

men svår att mäta påverkansgraden. Aspers (2007) belyser citat som en del av ett bevis som 

driver fram berättelsen och visar kopplingar mellan begrepp och vad som studeras och 

analyseras.  I resultatdelen finns återkommande citat som ger läsaren möjlighet att tolka och 

på så vis också förstå de tolkningar vi gjort för analys och slutsats.  
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4.2 Urval 
 
Vi valde att undersöka skolan av två olika anledningar. Den första var att vi skapat kontakter 

från våra arbetstimmar på skolan och på så vis lättare kunde få en del personer vi önskade att 

delta i undersökningen. Denscombe (2009) nämner hur undersökningar som inriktas till ett 

fåtal personer har en tendens att väljas medvetet. Undersökningens syfte är inte att medföra 

resultat som är generaliserbara, utan att gå på djupet och undersöka skolan och 

förhoppningsvis komma till eftertanke i framtida arbete. Val av informanter anser vi därmed 

inte missgynnar studiens validitet utan styrker fortfarande studiens resultat som omfattar 

skolan. Inte heller har vår tidigare kontakt med några av informanterna upplevts som negativt 

vid intervjuerna, utan skulle snarare anses som en fördel då ämnet anses för många vara 

känsligt. Däremot kan en negativ konsekvens vara att vi på grund av en tidigare personlig 

kontakt formulerat eller omedvetet valt att inte ställa tillräckligt utmanande frågor till de 

intervjuade. Den andra anledningen till att vi valde att undersöka skolan var vår gemensamma 

upplevelse av en avsaknad för möten med andra elever från andra bostadsområden och genom 

elever och lärares sätt att berätta om integration tolkades en gruppering mellan skolor som kan 

skapa ett ”vi och dem -perspektiv”. Med styrdokumentens riktlinjer för att främja integration 

väcktes vårt intresse att undersöka hur integration främjas på skolan utifrån tre parters 

synvinklar.  

 

Under uppsatsens inledande fas diskuterade vi vilka personer som vi önskade delta i 

undersökningen. Eftersom vi valt att studera huruvida skolans olika arbetspositioner samt 

kommunen arbetar för att främja integration ansåg vi det vara av stor vikt att ett flertal lärare 

med olika bakgrunder och arbetsuppgifter intervjuades. På så vis representerades olika 

anställningstider, åldrar och ämnesområden och gav forskningsfrågorna en varierad bild. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att antalet intervjupersoner bestäms utifrån syfte och 

vad som ska besvaras. Antalet lärare för intervjuer var till en början inte förutbestämt, utan 

bokades in under processens gång. Efter sex genomförda intervjuer uppkom liknande svar 

eller upprepningar som gjorde att fler intervjuer inte kändes nödvändigt.  

Här nedan beskrivs intervjupersonerna. För att skydda intervjupersonernas anonymitet har vi 

valt att benämna dem med varsin siffra eller deras yrkesprofession.    

Lärare 1: Kvinnlig mellanstadielärare, arbetat på skolan i 38 år. Intervjutillfälle: 2013-11-27 
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Lärare 2: Kvinnlig mellanstadielärare, arbetat på skolan i 13 år. Intervjutillfälle: 2013-11-28 

Lärare 3: Kvinnlig mellanstadielärare, arbetat på skolan i 13 år. Intervjutillfälle: 2013-11-28 

Lärare 4: Kvinnlig mellanstadielärare, arbetat på skolan i 3 år. Intervjutillfälle: 2013-11-28 

Lärare 5: Kvinnlig mellanstadielärare, arbetat på skolan i 35 år. Intervjutillfälle: 2013-12-04 

Lärare 6: Kvinnlig mellanstadielärare, arbetat på skolan i 8 år. Intervjutillfälle: 2013-12-05 

Utbildningsdirektör: I skånsk kommun sedan 2009. Intervjutillfälle: 2013-12-05 

Rektor: F-6 skola i Skåne sedan augusti 2013. Intervjutillfälle: 2013-11-29 

 

4.3 Genomförande 
 
Innan studien påbörjades utforskade vi intresset för studien med lärare och rektorn och 

introducerade undersökningens syfte. Vi fick en positiv respons och beslutade oss för att börja 

boka in ett antal intervjuer. Vi ville även se hur skola och kommun verkade för att främja 

integrationsarbetet och kontaktade utbildningsdirektören samt projektledare för pågående 

ombyggnationer i bostadsområdet där skolan är belägen. Via epost fick vi snabbt ett positivt 

svar från utbildningsdirektören för en medverkan. Däremot kunde inte projektledarna delta på 

grund av tidsbrist och/eller ett vagt intresse. Andra intressanta aktörer i kommunen är det 

styrande politiska organet, men som på grund av tid och omfattning fick stå utanför vår 

undersökning. Givetvis värderar vi utbildningsdirektörens medverkan högt. 

Utbildningsdirektören ses som rektorns högra hand och de två arbetar nära varandra. 

 

Vi har med hjälp av bandinspelningar genomfört sammanlagt åtta intervjuer, varav sex 

stycken med lärare, en med skolans rektor och en med utbildningsdirektören i en skånsk 

kommun. Vi valde att båda delta vid intervjuerna, då vi fann flera goda skäl och vinster i 

detta. Bådas deltagande uppfattas som en ojämn maktfördelning och utsatthet för 

intervjupersonen, men där vi anser att fördelarna ändå blev flera. Genom att ta hjälp av 

varandra, ställa olika följdfrågor, möjlighet att tolka gester och kroppsspråk underlättades inte 

bara intervjun utan även transkribering och analys. Intervjuernas längd varierade från 30 

minuter upp till en timme beroende på intervjupersonens engagemang och vilja att utveckla 

sitt resonemang. Följdfrågor har varit en del av processen då intressanta inslag från 
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intervjupersonerna dykt upp och vi velat att de utvecklat sitt resonemang vidare. Vi har 

försökt att inte styra intervjupersonerna, men ibland har vi varit tvungna då ämnet stundtals 

kommit på fel spår i jämförelse med vårt uppsatta syfte.  

 

Under arbetets gång har vi gemensamt författat alla texter i studien för att möjliggöra 

diskussioner så att omfattande reflektioner har kunnat resultera i en välutvecklad analys och 

slutsats.   

 

4.4 Forskningsetiska principer  
 
En rad olika etiska riktlinjer för intervjumetoder bör enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

diskuteras och uppmärksammas återkommande. De fyra tumreglerna består av informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Vi har informerat 

undersökningspersonerna om det allmänna synsättet med undersökningen och vilka risker och 

fördelar som kan vara förenad med forskningsprojektet. Vid konfidentialitet har vi även 

förtydligat deras anonyma deltagande. Vid intervjutillfällena har vi även upplyst varje 

deltagare om studiens syfte och användningsbarhet i framtida arbete. Därmed eliminerar vi 

eventuella konsekvenser som inte kan anses som ”göra gott” för ett deltagande. I vår roll som 

forskare har vi ett ansvar att uppnå hög vetenskaplig kvalitet, vilket vi anser oss skapa genom 

noga utvalt intervjumaterial, möjlighet till följdfrågor, noggranna transkriberingar och 

självkritisk öppenhet för metodens nackdelar.   

 

4.5 Databearbetning 
 
När insamlingen av data och intervjuerna stod klara påbörjades vårt arbete att koda av 

materialet vi fått fram. Aspers (2007) förklarar kodning som en process där stoffet delas upp 

och ett visst material plockas fram för att analyseras mer i detalj. Vi valde att plocka fram 

delar av vårt material med intressanta infallsvinklar som ansågs relevanta för vårt syfte. Det är 

som Aspers förklarar ”[...] en skapelse av forskaren och inte en anhopning av empiriskt 

material som hon därefter skall tolka.” (2007, s. 157). Vår uppdelning av stoffet resulterade i 

följande teman: 

 

• Tolkning av begreppet integration 

• Integration i skolans undervisning 
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• Mål, visioner, hinder och möjligheter påverkar integrationsarbetet  

• Ansvar i praktiken  

Under varje tema följer underrubriker som skapats av vad som framkom från våra 

intervjupersoner.  

 

Det finns flera olika analystekniker och Aspers (2007) förespråkar en kombination av olika. I 

vår studie har vi använt oss utav en komparativ analys, en idealtypscentrerade analys och i 

viss mån av negativa fall. Aspers beskriver den första analystekniken som en jämförelse 

mellan olika grupper eller aktörer och dess meningsstrukturer. Forskaren tittar på hur olika 

uppfattningar kan vara knutna till olika beteenden, attityder och andra meningar. I vår studie 

har vi valt att studera likvärdiga begrepp utifrån tre olika parter, jämfört och analyserat 

olikheter och/eller likheter i åsikter.   

 

Den idealtypscentrerade analysen ger, enligt Aspers (2007) forskaren möjlighet att fokusera 

på vissa aspekter och helt bortse från andra. Vi har valt, som ovan nämnt, olika infallsvinklar 

som vi anser besvara våra forskningsfrågor men som också upplevts intressanta under 

processens gång. Av vårt insamlade material finns inte utrymme att föra fram allt material i 

ljuset. Hur vi väljer att analysera ligger också i våra händer. Maktskillnader mellan parterna 

har vi valt att bortse från eftersom alla ingår under samma riktlinjer - det vill säga 

styrdokumenten. Istället ser vi till samarbeten och attityd till integrationsarbetet.  

 

Den sistnämnda analystekniken är negativa fall och består enligt Aspers (2007) av material 

som motsäger mönstret eller avviker från vad andra i materialet menar. I vissa intervjufrågor 

har vi uppmärksammat skiljaktiga åsikter som står ut från mängden men ändå förts fram i 

ljuset. Anledningen kan i vissa fall varit att visa hur enstaka personer har tydliga visioner 

kring integration och som vi valt att uppmärksamma. Men det kan också bestå i citat eller 

tolkningar som visar på oväntade uttryck och ger studien en fascinerande vändning.  

5. Resultat och analys 
 
Integration är ett mångtydigt begrepp, men vi har valt att utgå från dess betydelse i skolan. 

För att analysera vår framtagna empiri har vi valt att använda oss utav teorier som beskriver 

hur vi möjliggör en integrerad skola, vem som i praktiken bär ansvaret samt vad som kan ske 

om skolan inte lyckas med skolverkets intentioner med ett integrationsarbete. Vår tolkning av 
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intervjuerna ligger nära det empiriska materialet och baseras på de förklaringar vi tillsammans 

gjort under och efter intervjuerna. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att 

kategorisera vår empiri på fyra huvudrubriker: tolkning av begreppet integration, integration i 

skolans undervisning, vad som styr integrationsarbetet och vem som bär ansvaret i praktiken.   

 

5.1 Integration 
 

5.1.1 Integration - ett svårdefinierat begrepp  
 
Begreppet integration väcker åtskilliga tankar och beskrivs på olika vis beroende på vem och 

vilken yrkesgrupp som tillfrågas. Om elever ska bemötas lika eller olika har lärarna delade 

meningar om. Däremot finns ett gemensamt fokus från lärare på skolan att integration innebär 

ett lika värde och ett naturligt samspel mellan varandra. Utbildningsdirektören uttrycker att 

hon helst inte använder sig av begreppet integration, eftersom det tydliggör och stärker 

gruppers exkludering i samhället. Istället vill hon förmedla en bild av ett samhälle som är till 

för alla men att individerna behandlas olika. Hennes tolkning anser vi förtydligar att 

människor har olika förutsättningar och ska bemötas utefter varje enskilds behov och inte ses 

som en likvärdig grupp. Både lärare och utbildningsdirektören tolkar att integration ska ta 

hänsyn till allas lika värde, men som skiljer sig åt huruvida det ska ske med likvärdigt 

bemötande eller inte. De lärare som anser att integration innebär ett likvärdigt bemötande och 

inte skilja individer åt kan enligt Elmeroth (2011) vara en rädsla för diskriminering och bli ett 

hot genom att inte se varje enskild elevs behov. Historiskt sett menar Kamali (2006) att ett 

robust system av andrafiering gjort att vissa grupper görs till ”de andra” med underlägsna 

egenskaper och underordnas ett överlägset ”vi”, vilket vi ser som en av anledningarna till att 

vissa lärare inte väljer att bemöta elever olika. Att skapa ett gemensamt ”vi” där alla 

behandlas lika blir viktigare än att bemöta varje enskild elevs individuella behov.  

 

Rektorn tolkar integration som en uppgift för alla, men upplevs som ett uppdrag enbart för 

mångkulturella skolor. Hon menar att skolor med uteslutande svenska elever också behöver 

arbeta för att integreras med elever med invandrarbakgrund och inte enbart tvärtom. Bunar 

(2001 & 2004a) är av samma uppfattning och vill belysa ett ansvarstagande från alla i 

samhället att arbeta mot en ökad integration. Han vill eliminera uppfattningen av 

mångkulturalism genom en attityd- och maktförändring där integrationens uppdrag blir 

angeläget för alla invånare och mångkulturella områden blir attraktiva.  Oavsett om 



! *)!

utgångspunkten ligger i att behandla alla olika eller lika grundar det ändå sig i Powells (2000) 

och integrationisternas resonemang om en skola för alla med likvärdig utbildning.  

 

5.2 Integration i skolans undervisning  
 

5.2.1 Tydlig avsaknad av reflektion kring integration i undervisningen  
 
Begreppet integration är onekligen svårtolkat och är troligen förklaringen till varför lärarna 

har svårt att besvara frågan om vad som konkret görs i undervisningen för att inkludera 

integration. Lärarna svarade liknande, såsom:  

 

”Alltså, det är bara naturligt så jag tänker inte på det.”(Lärare 1) 
 

Trots en antydan till avsaknad av reflektion framkom ett par exempel för hur varje lärare 

anser sig inkludera integration i undervisningen, beroende på vilka ämnen som de är 

ansvariga för. Religionsundervisningen svarar till stor del för hur de arbetar med integration 

på skolan. En lärare valde att beskriva integrationsarbetet som:  

 
”Sen även när det gäller kulturkrockar och så som det blir hela tiden så blir det en diskussion.” 

(Lärare 4) 
 

Elmeroth (2011) belyser vikten av att låta elever få en nyfikenhet för andras handlingsmönster 

och reflektera över egna värderingar för att skapa ökad förståelse för varandra. Sernhede 

(2011) vill betona vikten av att skolan bemöter elever utifrån deras verklighet och svarar på 

deras frågor. Genom öppna diskussioner anser vi att läraren tillgodoser de missförstånd som 

kan förekomma i klassrummet utifrån elevernas verklighet. Lärare tycks involvera 

integrationsarbete omedvetet och det är den avsaknaden av reflektion som får oss att lyfta 

frågan. Om eftertankar saknas är det svårt att besvara om undervisningen inkluderar 

integration som, enligt oss, styrdokumenten vill belysa. För att ta reda på vad lärarna förenar 

integrationsarbetet med styrdokumenten valde vi att fråga vilka samband de kan finna.   

 
”Alltså, det handlar ju om att fostra dem i demokrati. Och det står klart och tydligt att vi ska 
fostra eleverna i demokratisk anda” (Lärare 1) 

 
”Det är ju allting, det här med likabehandlingsplanen och hur man är mot varandra. Och det 
måste ju ske en god integration för att alla ska må bra. Alltså, det är lite så jag tänker. Skolan 
måste ju på något sätt, alla möts ju i skolan, här måste vi ju börja och dra ett tungt lass med hur 
integrationen fungerar. ” (Lärare 4) 

 
”Den frågan kan du få svar på om en vecka när jag tittat igenom, men jag vet inte. ”(Lärare 6) 
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Vi tolkar att lärarna har en vag reflektion om vad styrdokumentens intentioner säger om 

integration. De nämner att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare och hur man är 

mot varandra, men förståelse för varandra och för grupper utanför den närmsta är inget som 

lärarna påpekar. Lärare (6) kunde inte ens finna några kopplingar mellan styrdokumenten och 

integration. Vi anser inte att styrdokumenten ska kunna upprepas och återkopplas utantill, 

men att det finns ett behov hos lärarna med dokumenterade riktlinjer som öppnar för en 

gemensam tolkning av hur integration ska ställas i relation till styrdokumenten och främjas på 

skolan.  

 

Rektorn tycker tillsammans med lärarna att olika pedagogiska insatser är ett sätt att arbeta 

med integration. Med ökade språkkunskaper genom genrepedagogiken, god hälsa och 

förbättrad simkunnighet hoppas skolan inte bara att eleverna ska uppnå en god måluppfyllelse 

utan också ge skolan en god bild utåt som lockar till sig elever från andra bostadsområden. 

Rektorn påvisar svårigheten att integrera andra elever till skolan med fungerande arbetsformer 

och hoppas att satsningarna resulterar i en mer blandad elevsammansättning. Rektorn är i 

enlighet med Bunars (2004a) ”lösning” att inte vänta tills segregeringen minskar utan utgå 

från elevers behov och därmed påbörja en positiv förändringsprocess, acceptera den 

elevsammansättningen man har. Rektorn väntar inte på att etniskt svenska elever ska 

återvända utan utgår från den rådande elevsammansättningen som finns. Rektorn förklarar 

samarbeten mellan skolor som svåra att genomföra, men det är något som både lärare och 

utbildningsdirektören upplever annorlunda.  

 

5.2.2 Idrotten skapar förutsättningar för samarbete 
 

Samarbete mellan skolor är enligt lärarna och utbildningsdirektören få men innefattar olika 

idrottsevenemang. En lärare lyfter fram skolans engagemang i olika idrottsarrangemang: 

 

”Det finns ju sådana här skol-OS i basket och sådana saker och då träffar de andra, men så är de 
ju i lag, mitt lag mot det laget, så då kan det mer bli åt andra hållet att man håller väldigt tätt på 

sitt. Men annars så träffas de i sådana sammanhang i idrotten på det viset. Men annars… Det är 
klart att man kan åka på skol-bio, men det är ju ändå den gruppen som åker. Det är ju inte så att 

man åker bort så blandar man massa skolungdomar och så gör de saker tillsammans. Det har jag 
inte hört att det är någonting.” (Lärare 4) 

 

Trots att många vill framhäva skolans deltagande i idrottsverksamheten eller andra utflykter 

finns ändå en avsaknad av integration mellan olika skolor. Om inte en dialog mellan elever 
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uppstår skapas enligt Elmeroth (2011) ingen nyfikenhet och förståelse för varandra. Istället 

för att mötas så grupperas elever beroende på skola. Vi finner ett behov att mötas över gränser 

i andra syften än idrottsevenemang och är en viktig byggsten för att uppnå en förståelse för 

varandra. Som vi i början av studien förklarade bedömer vi det vara av betydelse att inte 

skapa ett” vi och dem-perspektiv” mellan skolor och bostadsområden i kommunen. Vi söker 

en eftertanke om skolans deltagande i nästintill enbart idrottsarrangemang upplevs givande 

för integration eller inte. För att arbeta mot grupperingar i samhället anser vi att andra 

samarbeten mellan skolor kan vara en av lösningarna där inte lag eller skolgrupper förstärks. 

Rektor nämner betydelsen för eleverna att känna sig som en del av hela staden, inte bara till 

bostadsområdet.  

 
”Min viktigaste uppgift här är att få eleverna att bli en del av staden. De är ”bara”

  en del av området, de tar inte del av någonting som händer i kommunen. ” (Rektorn) 
 

Anledningen till varför samarbeten med andra skolor är frånvarande är enligt lärarna tiden, 

eftersom tidsutrymme till att planera och genomföra dessa processer inte anses finnas.  En 

lärare säger:  

 
”Men själva har vi inget samarbete, det ryms inte i tiden. Och blir det ett samarbete bli det ofta 
grannområdet som vi samarbetar med, och det är ju en liknande skola som vår. Så det ger 
ingenting integrationsmässigt på det viset.” (Lärare 4) 

 

Vi anser det vara motsägelsefullt att låta tiden vara en orsak till varför samarbeten inte sker 

om det förekommer med grannområdets skola. Ambitionerna att skapa samarbeten tolkar vi 

då finnas, men att ett övervägande kring ökad integration kan få lärare och rektor att låta 

eleverna integreras med fler elever från andra bostadsområden och därmed vidga vyerna för 

hur andra samarbeten kan ta form. Utbildningsdirektören önskar ett ökat samarbete mellan 

skolorna men påpekar problematiken som medförts i samband med det fria skolvalet.  

 

”[...] i kommunen är det så att vi har 60 skolor att välja mellan, som har fri konkurrens. Det 
känner jag flera gånger är att det är ingen som inte som fattat det. När de har fattat att  

man gör aktiva val mellan en kommunal till en fristående, men man kan ju göra val mellan 
kommunal och kommunal.” (Utbildningsdirektören)  

 

Konkurrensen blir ett hinder för samarbete, eftersom skolor idag arbetar för att locka elever 

till sin skola. Teorin beskriver elevers vinster för samarbeten över olika typer av 

bostadsområden, men ändå förblir samarbeten svåruppnåeliga. I början av studien upplystes 

det fria skolvalet och friskolors etablering vara en av orsakerna till alltmer homogena 

elevsammansättningar. Skolpolitiken har bidragit till en ojämlik skola och medverkar till att 
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elever inte vistas i skolmiljöer som speglar samhällets verklighet. Den har inte bara försvårat 

samarbeten mellan skolor utan även skapat en skev verklighetsbild för eleverna. Om lärarna 

ska arbeta mot ökade samarbeten och knyta kontakter över bostadsgränserna anser vi att en 

vilja och ett upplevt behov hos eleverna vara av betydelse för om lärarna på skolan väljer att 

prioritera integration sin undervisning.  

 

5.2.3 Meningsskiljaktigheter för elevers behov av integration 
 
Intervjuerna granskade huruvida lärarna resonerade kring elevers behov av integration för att 

undersöka om prioritering och värdering av integrationsarbetet hade ett samband. Lärarna 

ansåg inget uppvisat eller uttryckt behov från eleverna till integration, men ansåg själva att 

eleverna var i behov av en ökad kulturell förståelse.  

 

Det framkom att lärarna inte ansåg att eleverna uttrycker ett behov av att integreras med andra 

barn på grund av deras unga ålder, knappa reflektion av integration och upplevd trygghet i 

bostadsområdet. Tryggheten i bostadsområdet förstärks av stigmatisering och blir enligt 

Bunar (2004a) en trygghetsskapande miljö där individerna inte behöver möta de människor 

som skapar ojämlika stämplar. Lärarna berättar att eleverna sällan lämnar bostadsområdet 

vilket vi anser bör stärka deras vilja att ytterligare bemöta styrdokumenten som påpekar att 

utveckla elevers förståelse för varandra utanför den närmaste gruppen. Skolverket (2011) 

belyser samtidigt att skapandet av en trygg individ sker när en ökad förståelse för varandra 

tillämpas.  

 

Lärarna belyser elevers glädje och uppskattning när skolan engageras i evenemang som 

öppnar upp för möten med andra elever.  

 
”Ja, jag tänker ju med idrotten, med när vi möter olika skolor i skol-OS, med olika sporter mot 
andra skolor. Att det inte finns ett behov men grejen är stor för dem, men om behovet finns vet 
jag inte. Men de tycker det är roligt och pratar länge om det.” (Lärare 2) 

 
Läraren står fast vid att hon inte anser att eleverna är i behov av att integreras, men upplever 

en glädje hos eleverna när ett möte sker. Om eleverna anses vara unga och inte reflekterade 

över sitt eget behov av integration anser vi att man bör titta på andra tecken som kan spegla 

ett sådant anspråk. Elevers uppskattning att träffa andra skolor och mötas i olika sporter anser 

vi tolkas som en signal av öppenhet till att ses över bostadsgränserna. Som Egholm (2007) 

beskriver handlar integration om att samtala och lära känna och lära av varandra.  
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När lärarna fick besvara hur de ansåg att det finns ett behov av integration hos eleverna 

ändrades tydligt bilden. Jämfört med elevernas upplevda trygghet och snäva reflektion 

framhäver lärarna språk och kulturell förståelse som ett behov. De kulturer som skolan 

representerar beskriver till viss del elevers förståelse till varandra att vara stor, medan andra 

lärare är av uppfattningen att förståelsen för andra kulturer utanför skolan är i behov av en 

förbättring. Skolan är enligt lärarna i behov av integration i och utanför skolans område. 

Elmeroth (2011) beskriver att möten med andra kulturer skapar en vilja att identifiera sig med 

svenska elever och behovet av att lära sig svenska. Även om lärarna anser att ett behov av 

integration är tydligt hos eleverna, anser vi att elevers uttryck för integrationsbehovet är det 

som styr i vilket utsträckning integrationsarbetet tar plats i undervisningen. Lärarnas svar kan 

bero på flera orsaker. Antingen kan det bero på att lärarna antyder en förväntning från oss att 

de ska besvara frågan med att integration är ett behov för alla. En annan tolkning är att de 

upplever sin kompetens eller intresse för att bemöta integration i undervisningen som liten 

och väljer att framhäva elevers behovsuppfattning som motivering till varför inte integration 

får en större plats. Behovet kan styra i vilken grad lärarna prioriterar och värderar 

integrationsarbetet i undervisningen, men finns det också andra motiv som kan reglera 

integrationsarbetet, såsom mål, hinder, möjligheter och visioner.  

 

5.3 Mål, visioner, hinder och möjligheter påverkar integrationsarbetet  
 

5.3.1 Det finns inga tydliga integrationsmål 
 
Tydligt i vår undersökning är att lärarna inte tilldelats några gemensamma mål från rektor 

eller kommun för integrationsarbetet på skolan. Svar förekom som: 

 

”Vi har ju visioner men jag kan inte säga det, inte något som är konkret för integrationen.” 
(Lärare 2) 

 
”Det var väl en bra fråga, det har jag inte koll på om vi har några speciella.” (Lärare 5) 

 
”Ingenting som jag kan, det är en naturlig del som bara flyter med.” (Lärare 6) 

 

Rektorn replikerar att några riktlinjer inte hunnit dokumenteras än, eftersom hon är ny på 

rektorsposten. Hon tror däremot att det säkert finns en vision från kommunen men att det är 

ingenting hon känner till. Att det finns pedagogiska visioner och klara riktlinjer för personalen 
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menar Bunar (2004a) är rektorns ansvar (vilket rektorn själv också påpekar) men tyvärr 

kommer integrationsfrågan i skymundan. Alla beslut och positiva förändringar måste ske 

genom samarbete och därigenom måste rektorns beslut vara förankrade hos lärarna. Eftersom 

inga mål finns för hur skolan kan arbeta med integration försvåras lärarnas arbete som enligt 

teorin kräver förankring av rektorns riktlinjer. Ett hinder kan alltså tydas vara avsaknaden av 

riktlinjer, men enligt de intervjuade finns det fler.  

 

5.3.3 Motsättningar om vad som hindrar integrationsarbetet  
 
Vi ställde frågan vilka hinder som påverkar integrationsarbetets utformning på skolan. 

Motsättningar om huruvida tidsaspekten ska ses som ett hinder, avsaknad av kompetens för 

att bemöta integrationsarbetet och skolors konkurrens upplevdes som ett hinder men tolkades 

olika beroende på vem som svarade.  

 

Lärarna anser att tidsbristen för planering och genomförande är avgörande för huruvida 

integrationsarbetet tar plats i undervisningen. Rektorn påpekar att det är en prioriteringsfråga 

men anser i samråd med utbildningsdirektören att lärarnas möjlighet för integration inte 

hindras av tidsbrist utan ständigt är den självklara ursäkten vid diskussioner om lärares 

arbetssituationer.  

Fråga: Det förväntas att lärare ska svara så nästan? 
 
”Ja precis, det är en kultursjuka, det blir ju som himla knepigt. Om man tittar på den offentliga 
sektorn är det lärare som är de mest akademiskt utbildade. [...] Så är det den kåren som fastnat i 
att prata tid. Väldigt annorlunda.” (Utbildningsdirektören) 

 
Lärarna anser, förutom tiden, sig själva vara ett hinder då kunskapsbrist upplevs vara orsaken 

till varför integration i undervisningen inte sker. Lärarna beskriver sin egen kompetens som: 

 
”Alltså, egentligen skulle man behöva mycket mer. Där skulle man behöva fortbildning tänker 
jag. För det har man egentligen inte. ” (Lärare 1) 
 

”Jag skulle nog kunna tänka mig ännu mer kulturkunskap. Om de olika kulturer och de olika 
länderna som våra elever kommer ifrån.” (Lärare 5) 

 
För att uppnå en ökad kunskap söker lärarna kompetensutveckling och beskrivs av Elmeroth 

(2011) vara grunden att lyckas skapa en öppen arbetsplats som innefattar alla kulturer och 

medkänsla för varandra. Utbildningsdirektören är av samma åsikt och beskriver att 

integrationsarbetets hinder finns hos lärarna själva men nyckeln till en lösning är nyfikenhet. 

Hon förklarar att läraren har ett eget ansvar att ta reda på och vidga vyerna för integration och 
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täta kunskapsluckor. Lärare ska bemöta nya saker med nyfikenhet och vilja att skapa ny 

kunskap. Rektorn på skolan ger ibland utbildningstillfällen för att öka kulturförståelsen hos 

lärarna och beskriver det som ett kontinuerligt arbete. Lärarna förväntar sig att få kunskapen 

serverad, rektorn bemöter efterfrågan till viss del och utbildningsdirektören anser att lärarnas 

inställning till ny kunskap införskaffas självmant. 

 
”Om man gör en parallell, att förstå sociala medier ex. det hjälper knappast att samla dem i ett 
rum förklara hur Facebook eller Instagram fungerar och är uppbyggt. Då får man nästan säga, 
skaffa dig ett Facebook-konto, så kommer det. Då är jag lite rädd, att man som lärare säger, jag 
får ingen bild av hur det mångkulturella samhället är. Nämen åk ner till söder och köp din frukt 
och börja prata med torghandlaren där nere.” (Utbildningsdirektören) 

 
Rektorn arbetar mycket med den negativa stämpel som ofrivilligt hänger över skolan. Att alla 

involverade talar gott om skolan, att framhäva positiva händelser i media, ökad 

måluppfyllelse samt jobba med skolans image utåt anser rektorn vara mycket viktiga variabler 

för att vända den negativa bilden. Att skapa goda relationer till föräldrarna och jobba med 

elevernas uppförande vid utflykter är andra tankar hos lärarna som ska bidra till ett gott rykte. 

Bunar (2001) upplever dock att det är svårt eftersom goda resultat, arbetsinsatser samt elevers 

och lärare uppfattningar lätt kommer i skymundan för den konstruktion som finns i skolan. 

Stigmatiserade områden ger ofta upphov till att skolan ges en reducerad bild av verkligheten 

och där ett antal elever med invandrarbakgrund lätt kopplas samman med sämre 

inlärningsmiljö, bråk och kulturella skillnader. Vår utvalda skola bevisar istället motsatsen 

gällande inlärningsmiljön där lärare, rektor och utbildningsdirektör berättade om vårterminens 

årskurs 6 elever där alla gick ut med 100 % måluppfyllelse. Men att vända en negativ rotad 

bild av området/skolan tolkar vi som viktigt när följande citat uppkom i studien:  

 
”Men jag vet att när jag sökte jobbet så sa mina kollegor från lärarhögskolan som då var från 
kommunen: Jag sökte inte ens jobbet på skolan, för där vill jag ändå inte jobba. ” (Lärare 6).  
 
”Jag hade en student här som var en gammal elev som sa att hon hade fått den kommentaren på 
högskolan (som läste till lärare) ’Hur har du kommit in här? Är du kvoterad in? ’.  För då ansåg de att 
för att hon hade gått här och bott i området så skulle hon inte vara kvalificerad att gå där.”(Lärare 5) 

 
Lärarnas beskrivningar bevisar precis som Sernhede (2011) bekräftar att ”den territoriella 

stigmatiseringen” tränger ända in i skolan. Att bli stämplad som olik eller att inte vinna fullt 

socialt erkännande är som Goffman (2011) menar ett stigma, vilket i hög grad kan kopplas till 

ovanstående framställning. Att bli betraktad som andra klassens medborgare eller att inte 

känna sig önskvärd i det svenska samhället kan ytterligare reproducera stigmatiserade 

områden. Sernhede (2011) menar att om människor inte kan identifiera sig med det svenska 
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samhället eller att samhället inte kan skapa en trygg miljö, blir istället platsen där man växt 

upp ett attribut för detta, vilket som ovan nämnt bara reproducerar redan segregerade 

områden/skolor som området i vår studie. Att skolan etablerar ett gott rykte är enligt oss 

viktigt både för elevernas framtid och att skolan kan locka till sig bra personal för vidare 

utveckling.  

 

Bunar (2004b) poängterar vikten av skolans arbete för integration, men menar att en 

attitydförändring och maktförändring måste ske i samhället för att vända den stigmatiserade 

uppfattningen av mångkulturalism. Han menar att frågor om att etnicitet bör omvandlas till 

sociala rättvisefrågor, integration och invandrarpolitik och när dessa förändringar sker menar 

han att en mångkulturell skola inte kommer förknippas med invandrartäta områden utan blir 

en rättighet för alla skolor och elever. Som i inledande fas anser vi i samråd med Bunar 

(2004b) att integrationsproblematiken måste flyttas från de stigmatiserade områdenas uppgift 

till en ambition för alla skolor att arbeta med och i framtiden leda till mer integrerade elever.  

 

5.3.4 Parterna ser också möjligheterna  
 
Det finns få potentiella möjligheter som lärarna väljer att lyfta fram kring integrationsarbetet, 

och ibland inleds en diskussion om möjligheter till att övergå till ett hinder som uppkommer 

på vägen. Lärarna beskriver eleverna som en resurs och att ta tillvara på deras kunskaper.  

 

”Möjligheterna är ju att vi har så många olika kulturer och vi kan ta del av allting. Vi har det 
serverat framför oss med barnen.” (Lärare 6) 
 

Att se elevers flerspråkighet eller specialkompetenser som en möjlighet anser Elmeroth 

(2011) kräver lärares öppenhet till elevers olikheter. Det som däremot kan ses problematiskt 

är lärares försök att behandla alla lika och därmed inte se varje enskild elev. Några lärare 

tolkade att integrationsbegreppet involverade ett lika synsätt till alla individer och det kan då 

försvåra en öppenhet och att tillvarata elevers olika kompetenser i undervisningen. 

Utbildningsdirektören ansåg, precis som Elmeroth, att visionen måste vara att behandla alla 

olika för att skapa en jämlikhet i skolan.  

 

Rektorn förklarar att skolan tilldelas en högre elevpeng till de elever vars föräldrar inte har 

mer än grundskola som utbildning eller är utlandsfödd. Det innebär att skolan har mer pengar 

att disponera än många andra skolor i kommunen. Trots en stor utmaning för hur pengarna 
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ska fördelas och gynna elevers måluppfyllelse anser vi att det medför att en satsning på 

integration bör möjliggöras. Utbildningsdirektören belyser utflykter som en stor del i 

integrationsarbetet och beskriver det som ”nutidens integration”.   

 

” [...] Och jag tror att vi är där nu, att integration är att möjliggöra upplevelser som vidgar ens 
perspektiv. Det tror jag är nutidens klassfråga. De som kan betala sig till att uppleva upplevelser 

och de som vi måste stötta.” (Utbildningsdirektören) 
 

Som Skolverket (2011) beskriver är samhället idag mer internationaliserat och vi rör oss mer 

över gränserna. Det kan i enlighet med utbildningsdirektören tolkas att integration behöver 

inkludera upplevelser som vidgar allas perspektiv. Med en ökad elevpeng kan 

integrationsarbetet ses som ett enklare uppdrag än för skolor med andra ekonomiska 

förutsättningar. Trots skolans ekonomiska förutsättningar lyfts kostnader som ett hinder för att 

integrationsarbete ska utvecklas.  

 

”Ja, de besök vi gör är antingen studiebesök eller naturutflykter och sådana saker. Och där är det 
ju pengar i stor del som hindrar.” (Lärare 5) 

 

Eftersom integration inte diskuteras öppet bland personalen och inte medvetet inkluderas i 

undervisningen kan även större prioriteringar för skolutflykter lätt bli bortglömt och inte bli 

av en lika hög prioritet. Med riktlinjer för vad skolan vill åstadkomma finns det säkerligen en 

möjlighet att se över hur pengarna fördelas på de olika posterna in i skolans budget.  

 

5.3.5 Individuella visioner skapar förutsättningar för utveckling 
 
Vi nämnde tidigare att det inte finns några tydliga mål för integrationsarbetet på skolan men 

vi vill understryka att det finns många goda visioner om hur man kan integrera elever i 

kommunen. Tankar om studiebesök, lika behandling och pedagogiska strategier i 

språkutvecklingen är lärarnas visioner om hur integrationsarbetet kan utvecklas på skolan. En 

lärare anser att språket är nyckeln till att eleverna ska uppnå en känsla av integration i staden 

och säger: 

 
”Jag gillar det du säger med språket. För det är ju det jag sysslar med och tycker det är viktigt. Bara för 
att man har ett annat modersmål än svenska betyder det inte att man är sämre. Genrepedagogiken och 
satsningen på språket… Det är ännu viktigare att dessa elever känner sig integrerade, att de känner att 
de tillhör det här. Jag gör mitt bästa och jag bor här. Det ska satsas på det här i skolan, att de kan visa 
vad de kan och de kan vinna priser, t.ex. när de spelar fotboll och möter andra. De kan vara godkända 
på nationella prov, och svenska, eller svenska som andra språk då ju, trots att de har bott här i kort tid. 
Det är integration för mig.” (Lärare 2) 
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Bunar (2004a) hävdar att arbetet med språket inte är oviktigt men att det generellt ges för stor 

betydelse i sammanhang om integration. Han menar att utbildningssystemets organisation, 

kunskaper om hur lärarna ska jobba med tvåspråkiga barn, den rådande bostadssegregationen, 

diskriminering, omgivningens attityder samt sociala och kulturella reproduktionsmekanismer 

reduceras till att språket är bekymret. Även om läraren vill förmedla att språk är en viktig del 

och belysa eleverna lika värde i relation till andra skolor tolkar vi hennes beskrivning en 

aning stigmatiserat, eftersom hon väljer att utgå från att eleverna har en lägre förväntan eller 

en mindre tro från allmänheten att det kan lyckas. Hon framställer att elever behöver bevisa 

att de också kan vinna priser i exempelvis idrottsevenemang. Goffman (2011) och Sernhede 

(2011) beskriver att stigmatisering är en känsla av en icke önskvärdhet och en ojämlik 

stämpel och att utgå från att omgivningen inte tror att de kan lyckas förstärks den uppfattning 

till eleverna, om lärarna uttalar det på liknade vis.  

 

En annan vision kring integration är inbjudningar till föreningar som introducerar olika 

idrotter på skolan. Det möjliggör att föreningslivet blir en attraktiv fritidssysselsättning och 

därigenom öka integrationen med andra ungdomar och rörligheten utanför bostadsområdet.  

 

”Jag tänker ju så här, med Skåneidrotten, att föreningar kommer hit som med handbollen. Testa 
på olika sporter gratis.  För som sagt de är ju inte utanför området och vet inte vad som finns, 

finns det inte här i området exempelvis handboll än vad det nu än må vara så tar de sig inte 
utanför. Att dem ska få ett intresse för en sport och sen att vi guidar de vidare.” (Lärare 3) 

 

Att låta elever få möjlighet till kontakter inom föreningslivet och därigenom möten med andra 

ungdomar är helt i symbios med vad Elmeroth (2011) vill belysa. Det är liknande former av 

möten som skapar eftertanke hos eleverna, när olika värderingar ställs emot andras. Hos 

lärarna finns det visioner om utökade studiebesök men det poängteras att det i så fall måste 

finnas fler resurser med minskat elevantal när man åker iväg. Rektorn är tydlig i sina visioner 

som innefattar att anställa fler lärare med utländsk bakgrund, ökad måluppfyllelse med 

genrepedagogik, att få barnen i området att bli en del av staden, delta i alla skol-OS samt 

bjuda in folk till skolan eller fysiskt ta sig från området för att uppleva allt vad som erbjuds i 

staden för att integrera eleverna. Som nybliven rektor återstår det dock arbete och tid innan en 

vidare undersökning hur visioner blir till verklighet fortskrider. Vi kan tolka att rektorn har 

visioner och tankar kring integration på skolan, men som i nuläget är svårt att analysera.  

 

Utbildningsdirektörens visioner täcker hela staden och nämner hur kommunen ska arbeta för 

att bli en attraktiv stad med miljöer där alla trivs för att uppnå ökad integration. Visionen är en 
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stad som är den skapande, globala och balanserade staden. Samtidigt uttrycker hon att 

integrationsfrågan är att ge förutsättningar som innebär att fördela resurser på ett bra sätt. 

Hon ser visioner i ett område/skola som en risk eftersom det kan skapa ett problem som inte 

existerar. Kommunens satsningar på ombyggnationer i området är ett led i hennes vision att 

kunna binda ihop alla till ett större sammanhang. Bunar (2001) ser kritiskt till satsningar att 

bygga om bostadsområden, som i vissa fall stjälper, eftersom områdets segregerade 

svårigheter bekräftas och den rådande stigmatiserade stämpeln blir ännu svårare att arbeta 

bort. Utbildningsdirektörens försiktighet att inte förstärka områdets behov fylls också av 

förhoppningar att byggnationer ska resultera i att binda samman staden. Vi tyder att det är en 

skör balansgång mellan tron om förändring och aktsamhet att inte stjälpa området som kan 

förvärra situationen. Trots mål, hinder, möjligheter och de visioner som råder vill vi 

understryka att det är allas ansvar att verka för den rådande situationen men att tydlighet och  

måste skapas för att utveckling ska ske. 

 

5.6 Ansvar i praktiken 
 

5.6.1 Trots rektorns övergripande ansvar kräver utveckling allas delaktighet 
 

Lärarna är eniga om att rektorn bär det övergripande ansvaret för integrationsarbetet genom 

att leda och fördela det pedagogiska arbetet. Däremot är det upp till varje lärare att arbeta och 

ansvara för integration i sin undervisning. Utbildningsdirektören vidhåller att nyfikenheten är 

nyckeln och därmed allas ansvar att skapa kunskaper som möjliggör ett integrationsarbete. 

Rektorn håller med om att det är hennes ansvar juridiskt sett men menar på att det även är den 

politisk fråga med orden: 

 

”Jag tycker inte att det skulle vara tillåtet att ha en skola som ser ut såhär och ett bostadsområde 
som ser ut såhär.” (Rektorn)  

 

Det märkts tydligt att lärare och rektor argumenterar utifrån sin yrkesroll och ser ansvaret på 

lokal nivå i sin skola. Det tyder på ett ansvarstagande och medvetenhet över sin egen makt att 

kunna påverka, men orsaker som hindrar integrationen, såsom bostadsområdets segregering, 

är något som skolan inte kan påverka. Bunar (2004a), Sernhede (2011) och Egholm (2007) 

beskriver ett politiskt ansvarsområde till att integration behöver behandlas på politisk nivå. 

Som Bunar uttrycker kan gapet mellan visioner och verklighet bero på fel prioriteringar. Idag 

har kommunen påbörjat ombyggnationer i området och ambitionerna är att segregationen ska 
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minska. Utbildningsdirektören ser positivt till satsningarna men anser att hela 

integrationsarbetet är allas ansvar. En lärare uttrycker behovet av riktlinjer för att styra och 

vägleda lärare för integrationsarbetet på skolan:  

 
”Det är väl bra om det är någon som hade sett till att det finns de här riktlinjerna som inte finns.” 
(Lärare 6) 

 
Något som varit genomgående i vår undersökning och som framkommit efter våra intervjuer 

är att ämnet integration inte varit något som lärarna diskuterat med övriga kollegor. 

Gemensamt för de intervjuade i studien tyder på att integrationsarbetet är något alla runt och i 

skolan bör ta ansvar för. Det är då extra viktigt enligt oss att rektorn skapar tydliga riktlinjer 

då studiens tillfrågade knappt reflekterat över ämnet och dess betydelse. Vi anser att 

integration blir bortglömt och att en förhoppning hos lärarna att någon annan kollega arbetar 

med integration råder. När det inte finns tydliga ramar för skolans ambitioner gällande 

integration tror vi det är svårt att motivera, ansvara och ta ett initiativ att genomföra. Rektorn 

svarar i intervjun att ett sådant dokument i nuläget inte finns, men som ny rektor har möjlighet 

att utveckla i framtiden. Bunar (2004a) belyser just vikten av ett samarbete mellan lärare och 

rektor med klara riktlinjer.  

 

Rektorn och utbildningsdirektören ser dock positivt på nya skollagen och kommunens 

satsning att låta varje enskild rektor bära det största ansvaret och leda skolan i den riktning 

som anses mest lämplig. Eftersom rektorn på skolan är nyanställd ges inte en rättvis bild av 

hennes fulla visioner då arbetat precis tagit fart. Utbildningsdirektören anser dock inte det är 

kommunens uppgift att skapa dessa måldokument för en ökad integration, eftersom det 

stärker vilka grupper som är utsatta och kan få en motsatt effekt.  

 

7. Avslutande diskussion och slutsats  
 
Uppsatsens vetenskapliga problem kring integration i skolan visar tydligt att det finns klara 

motsättningar mellan skolans, kommunens, lärares och styrdokumentens intentioner vilket 

artikuleras i resultat- och analysdelen. Vi har även uppmärksammat att det finns goda visioner 

från utbildningsdirektören, rektorn och de utvalda lärarna att möjliggöra en god integration 

för eleverna i sitt framtida arbete. Vi kommer utifrån syftes frågeställning diskutera de 

huvudsakliga resultaten som presenteras i tidigare kapitel.  Vi kommer även beröra vår 

målsättning att belysa skolans och kommunens visioner för framtida integrationsarbete, vilka 
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didaktiska implikationer som kan medfölja samt var vidare forskning enligt oss bör fokusera 

till. 

 

• Vilka motsättningar finns det mellan skolans, kommunens, lärarnas och 

styrdokumentens intentioner om integration samt på vilka olika sätt artikuleras de? 

 

Begreppet integration och dess betydelse skapar motsättningar mellan lärare för hur de ska 

bemöta eleverna i skolan. De medverkande lärarna är uppdelade i två läger, som tolkar 

begreppet integration utifrån att alla antingen ska bemötas lika eller ska bemötas olika. 

Utbildningsdirektören är av uppfattningen att elever ska bemötas olika för att kunna tillgodose 

allas behov, medan rektorn bara belyser allas rätt till integration. Att tolka ett begrepp olika 

kan både vidga tolkningen och öppna upp för vidare perspektiv men också skapa en osäkerhet 

som vilseleder begreppets innebörd.  

 

Rektorn och lärarnas arbete för integrationen på skolan är nästan uteslutande fokuserad till 

språket som verktyg för integration. Lärarna skapar förutsättningar genom språket och 

möjliggör till viss del möten med andra elever i skol-OS men glömmer helt att skolans 

uppdrag även innefattar att ”medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” och ”samspela i 

möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia” (2011, s. 12-13). Vi menar att skolan skapar förutsättningar för 

integration, men eleverna får i hög grad begränsade möjligheter att tillämpa dem, i alla fall 

under skoltid. Vi tolkar detta som att skolans uppdrag och värdegrund inte prioriteras och 

värderas i samma utsträckning såsom kursplanerna för varje ämne, eftersom att det är svårt att 

mäta och inte ingår i lärarnas bedömning av eleverna.  

 

Att idrotten och skol-OS ska verka för samarbeten och integration mellan skolor och elever är 

flertalet av det intervjuade överens om, men det finns även reflektioner i studien som menar 

att denna typ stärker ett ”vi och dem- perspektiv” då eleverna möts. Även 

utbildningsdirektören ser komplexiteten kring samarbeten mellan skolor men belyser den 

öppna konkurrensen som faktiskt råder på dagens skolmarknad som hinder för samarbete. 

Utbildningsdirektörens resonemang anser vi också kan vara en av anledningarna till att så få 

samarbeten faktiskt existerar.  
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Lärarna menar att behovet för integration finns, men att eleverna inte utrycker detsamma. 

Lärarna anser bristen på kunskap och tiden är de största bovarna varför inte styrdokumentens 

intentioner tillfredsställs. Vi menar att det dels kan bero på som ovan nämnt att värdegrunden 

inte betygssätts, dels att de enskilda ämnena och dess mål och riktlinjer heller inte prioriteras. 

Kunskap och fortbildning tillgodoser rektorn i viss mån till sina anställda, men lärarna 

artikulerar att det behövs ytterligare. Utbildningsdirektören menar dock att kunskap inte kan 

serveras, utan att nyfikenheten hos lärarna är nyckeln till framgång för integrationsarbetet. 

Rektorn och utbildningsdirektören är överens om att tiden inte är boven vilken skapar 

motsättningar mellan yrkeskåren och deras chefer. Utbildningsdirektören drar det till och med 

så långt som att tidsaspekten blivit en ”kultursjuka” för lärare. Denna motsättning måste enligt 

oss byta riktning och istället genom dialog parterna emellan att göra så att lärarna får upp 

ögonen för ämnet och därifrån utvecklar nyfikenhet för integration. Lärarna efterlyser också 

klara riktlinjer för arbetet med integration, vilket också rektorn menar bör framställas. 

Eftersom rektorn också har som sitt största mål att få eleverna att bli en del av staden menar vi 

att ovanstående kommer att förverkligas. Utbildningsdirektören ställer sig dock emot och 

anser att det hämmar utveckling och att det är känsligt ämne som är svårt att skapa 

målsättningar för. Om utveckling ska ske måste enligt oss klara riktlinjer skapas i enighet med 

rektorn och lärare, eftersom tydlighet är nyckeln om någon ska ta taktpinnen och agera.  Allas 

ansvar blir oftast ingens ansvar, vilket blir fallet om inte tydliga riktlinjer existerar. 

 

Visioner som verktyg för framtida integrationsarbete 

 

Lärarna poängterade den rådande elevsammansättningen som en möjlig resurs för 

integrationsarbetet och hade även visioner om studiebesök och olika pedagogiska strategier 

för att språklig utveckling på sikt kommer att gynna integrationen. Även visioner om att 

slussa in eleverna i föreningslivet utrycks som en möjlighet då samarbete med Skåneidrotten 

existerat sedan en tid tillbaka. Elevpengen är högre på skolan vilket vi tycker borde gynna 

arbetet med integrationen och inte enbart till den pedagogiska verksamheten. Studiens fokus 

har inte legat på att undersöka skolans budget, men det framgår ändå tydligt att satsningar på 

integrationen är begränsad. Utbildningsdirektören likt kommunen fokuserar på den större 

bilden och har som mål för år 2035 att skapa an attraktiv stad med fina miljöer. Den 

skapande, globala och balanserade staden ska verka för att ge förutsättningar för att lyckas, 

dels genom pengar men också med ombyggnationer så att områden utanför blir del av ett 

större sammanhang. Om lärare, rektorn, utbildningsdirektören och kommunen arbetar för att 
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förverkliga skolverkets intentioner utifrån en tydlig strategi kommer deras visioner att gå i 

uppfyllelse. Om alla goda exempel på förbättringar förverkligas kommer skolans elever inte 

bara bli mer integrerade med övriga kommunen, utan också tillfredsställa styrdokumentens 

intentioner att ”medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” och ”samspela i möten med andra 

människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 

historia” 

 

Lärdomen vi dragit av studien och tendensen vi uppmärksammat är att ett samspel och en 

dialog måste komma till stånd. Bunars (2001) fokus på riktlinjer inom skolans verksamhet 

samt att den kulturella pluralismen bör lyftas fram som något positivt tar vi med oss i våra 

fortsatta studier som lärare. Även att kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling 

borde vara inslag då lärare starkt efterlyst det, men även precis som utbildningsdirektören 

säger ligger också nyckeln i lärarnas nyfikenhet. Studiens resultat kan enbart generaliseras till 

vår undersökta skola men teoriernas betydelse för integration kan appliceras i all skolmiljö 

och styrka vikten av dess positiva effekter. Elmeroth (2011) belyser i samråd med 

styrdokumenten hur den kulturella förståelsen samt den trygga individen skapas genom 

samspel och möten med varandra. Det underlättar inte bara för att skapa förståelse utan kan 

också hjälpa att eliminera negativa effekter som stigmatisering och ett ”vi och dem- 

perspektiv”. Ett tydligt arbete med integration kan alltså leda till positiva didaktiska följder 

som nämns i styrdokumentens intentioner det vill säga främja kulturell, språklig, religiös och 

historisk kunskap som underlättar i samspelet och möten med andra människor.  

 

Något som kunde styrkt vår studie ytterligare är självklart observationer av lärarnas jobb i den 

faktiska skolmiljön och inte bara lyssnat till deras ord i intervjun. Även aspekten att intervjua 

elever hade varit intressant och kunnat styrka studiens genomslagskraft. Vi tycker att vidare 

forskning kan fokuseras till en skola med många etniskt svenska barn och se deras arbete för 

integration i kommunen. En annan intressant infallsvinkel hade varit en återkommande studie 

på skolan och se om deras individuella visioner och rektorns fortsatta arbete gett utslag.  
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Nedan redovisar vi huvudfrågorna som användes i våra intervjuer för lärare, rektorn och 

utbildningsinstruktören.  

 

Kommunen  
Utbildningsdirektör 
 

• På vilket sätt tolkar ni begreppet integration? 

• På vilket sätt ser integrationsarbetet ut för grundskolorna i er kommun? 

• På vilka sätt kommer dina/kommunens värderingar och prioriteringar i uttryck för 

integrationsarbetet på skolan? 

• Vilka specifika visioner och mål finns för skolan? Hur ser framtidsvisionerna ut när 

det gäller integrationsarbetet?  

• På vilka sätt samarbetar ni med skolan för att uppfylla mål och visioner? Hur ser det 

ut?  

• På vilka sätt arbetar ni på kommunal nivå för att minska en segregerad 

elevsammansättning på skolan? 

• Köpenhamnsmodellen - vad anser ni om den? Vilka för -och nackdelar finns med den 

formen av kvotering? 

• På vilka sätt arbetar ni på kommunal nivå för att skapa en ökad gemenskap 

(integration) för eleverna i kommunen?  

• På vilka sätt utvecklar ni samarbete mellan skolor, som öppnar upp för ett ökad 

kulturell förståelse för elever? (”vi och dem- perspektiv”) 

• På vilka sätt ser resursfördelningen och kompetensutvecklingen för lärare och rektorer 

ut för att öka integrationen i skolorna? 

• Vems ansvar anser ni det vara att verka för integrationsarbetet? Hur uttrycks detta i 

måldokument?  

• Vilka hinder och möjligheter ser du för ett integrationsarbete i skolorna? 

 

 

 
 
Rektor på skolan 
 

• På vilket sätt tolkar ni begreppet integration? 

• Hur ser integrationsarbetet ut på skolan? 
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• På vilka sätt kommunicerar ni kring integration på skolan, mellan er och lärare? 

• Hur värderar och prioriterar ni integrationsarbetet på skolan? 

• Vilka mål och visioner har du för skolan? 

• På vilka sätt arbetar ni med elevsammansättningen på skolan?  

• Vilken typ av pedagogik används för att integrera eleverna på skolan? 

• På vilka sätt samarbetar ni med andra skolor? 

• På vilka sätt arbetar ni med temadagar som inkluderar möten med andra kulturer? 

• Köpenhamnsmodellen - vad anser du om den? Vilka för -och nackdelar finns med den 

formen av kvotering? 

• På vilka sätt uttrycks era framtidsvisioner?  

• På vilket sätt motverkas en eventuell negativ stämpel på skolan?  

• På vilket sätt uttrycks rapporteringar om skolan i media?  

• Vilka övergripande mål från kommunen finns som ni styrs av i integrationsarbetet? 

• På vilka sätt kan kommunen kan påverka integrationen på skolan? 

• Lärarsammansättningen - svenska lärare vs lärare med annan etnisk bakgrund?   

• Vems ansvar anser ni det vara för att verka för integrationsarbetet? Varför? 

• Vilka hinder och möjligheter ser du för ett integrationsarbete på skolan? 

 

 

 

Lärare på skolan 

• På vilket sätt tolkar ni integration? 

• På vilket sätt värderar och prioriterar ni integrationsarbetet på skolan? 

• På vilket sätt arbetar ni med integration i din undervisning? 

• På vilket sätt märker ni av och inspireras av andras lärares integrationsarbete på 

skolan? 

• På vilket sätt upplever ni ett behov hos eleverna att arbeta med integration? 

• På vilka sätt ger ni eleverna förutsättningar för en ökad integration? Ex. språk, 

förståelse för andra kulturer och grupper i samhället?  

• Köpenhamnsmodellen - vad anser du om den? Vilka för -och nackdelar finns med den 

formen av kvotering? 

• På vilket sätt skiljer sig elevers sätt att vara från skolan och utanför, exempelvis vid 

utflykter och kontakt med andra skolor?  

• Vilka mål och visioner har skolan för integrationsarbetet? 
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• På vilka sätt använder ni specifika teman i undervisningen som ökar förståelsen för 

olika kulturer?  

• På vilket sätt samarbetar ni med andra skolor? 

• På vilket sätt utnyttjar ni de mångkulturella resurserna i klassrummet, för att öka 

förståelsen för varandra?  

• Vems ansvar anser ni det vara för att verka för integrationsarbetet? 

• Vilka hinder och möjligheter ser ni det är ett integrationsarbete i undervisningen? 
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