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Kapitel 4

Skolan – en möjlig arena 
för integration

Sari Vuorenpää

Abstract
Majoriteten av jordens barn är flerspråkiga. Utgångspunkten för den forsk-
ning som ligger till grund för detta kapitel är att flerspråkighet och mång-
fald är en resurs i skolan. Syftet är att öka förståelsen för hur den flersprå-
kiga skolans vardag kan gestalta sig och vilka möjligheter som framträder 
i relation till skolans roll som arena för integration. I kapitlet beskrivs tre 
studier som utförts inom grundskolan. De två första är från svensk skol-
kontext och belyser kartläggning av nyanlända och litteracitetsundervis-
ning i skolan. Därefter följer ett tredje och avslutande exempel från en 
mångkulturell lärmiljö i Finland. Till dessa studier länkas samtal med 
olika lärarkategorier. Skolan som institution innefattar idag mycket mer än 
klassrum och skolbyggnader eftersom skolverksamhet även kan pågå på 
helt andra platser. Lärare ingår därmed i olika sammanhang och de har 
också varierade egna resurser för att skapa en inkluderande skola. Lärare 
och övrig skolpersonal kan, genom ett reflekterande sätt att bemöta elever, 
skapa en stabil grund för fortsatt språk-, kunskaps- och identitetsutveck-
ling. Olika skolor och olika delar av skolan ger varierande bilder av vad 
integration innebär och hur en likvärdig skola realiseras. Förändringar av 
elevunderlaget innebär nya utmaningar men även nya möjligheter för att 
möta alla elever på ett kreativt sätt.
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Inledning
Att som forskare få möjligheten att inom ramen för forskningsprojektet 
Barn, migration, integration följa elever och lärare i skolan under flera ter-
miner har lagt grunden för ett rikt material som jag gärna vill dela med mig 
av och ge inblickar i genom några korta exempel från min pågående forsk-
ning. Syftet med detta kapitel är att öka förståelsen för hur den flerspråkiga 
skolans vardag kan gestalta sig och vilka möjligheter som därvid framträ-
der i relation till skolans roll som potentiell arena för integration. Jag när-
mar mig initialt de flerspråkiga skolorna genom det som inom forskning 
är känt som multilinguistic landscaping (språklig kartläggning av närmil-
jön) (Lainio m.fl. 2012), vilket innebär att allt som skulle kunna berätta 
något om skolans språkmiljö fotograferas. Detta rör sig genomgående om 
kvalitativ forskning med täta (detaljrika) beskrivningar i ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande där kunskaper och färdigheter utvecklas i samspel 
mellan människor (Säljö 2000). Skolan är den största arbetsplatsen i Sve-
rige, som knyts ihop av mängder av kommunikativa processer. Lahdenperä 
(2017:33) poängterar:

”Skolans betydelse som integrationsarena är utom konkurrens. Skolan är den enda 
institutionen i samhället som samlar alla barn och ungdomar oberoende av bak-
grund och tillhörighet.”

Integration är ett värdeladdat och mångtydigt begrepp som rent språkligt 
innebär en process där olika delar förenas, men det leder också till frågan 
om vem som egentligen ska integreras eller om det bör vara en ömsesidig 
process. Skolor framställs ibland som mono-, mång- eller interkulturella, 
vilket Lahdenperä hävdar kan ge en felaktig bild av skolor där endast en typ 
av meningsskapande och integrationstänkande skulle förekomma. Att röra 
sig mot interkulturalitet som både en teoretisk ansats och ett arbetssätt är 
att se mångfalden som resurs (Lahdenperä 2010).

När jag år 2017, i en skola där 50 olika språk talas, med mina fältanteck-
ningar fångade lärarkommentaren jag har aldrig mött så här språksvaga 
barn tidigare, väcker det tankar om hur elevers språkliga resurser skulle 
kunna mötas och tillvaratas (se vidare i Gynne 2016; Vuorenpää 2016). Hur 
kan barnen vara språksvaga när de sammantaget talar över 50 språk? När 
denna typ av bristperspektiv verbaliseras av skolpersonal finns en risk att 
det följer med och avspeglar sig i undervisningen. Med ett bristperspektiv 
ser man elevers bristande kunskaper i första hand och har fokus på att det 
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är eleven som har problem. Från 2016 är det dock obligatoriskt att kart-
lägga alla nyanlända elevers styrkor och förmågor med utgångspunkt i ett 
resursperspektiv (Skolverket 2016). Detta resursperspektiv går att vidga till 
en bredare kontext där den nyanlända elevens erfarenheter och språkliga 
resurser ses som en tillgång för såväl individen som för hela samhället.

Eleverna på den flerspråkiga skolan möter huvudsakligen lärare som 
har svenska som modersmål och undervisningen sker på svenska. Att till-
låta elever att använda sina förstaspråk i den ordinarie undervisningen 
har länge varit otänkbart för många lärare (Cummins 2007). Under mina 
observationer noterar jag dock ibland att eleverna talar andra språk än 
svenska med varandra – på lärarnas uppmuntran eller genom egna initia-
tiv. Mina fältanteckningar innehåller även kommentaren vi har nästan inga 
svenska barn på skolan – i min klass har jag en elev som är svensk. Detta 
väcker frågor om elever bara kan ha en identitet i taget. Om och hur skolan 
uppmuntrar användandet av hela elevens språkresurs har betydelse även 
för elevers identitetsutveckling (Cummins 2001). Läraren har möjlighet 
att stärka elevers identiteter i varje möte. Jag observerar även exempelvis 
en morgonsamling på lågstadiet när läraren, lite överraskad, tar emot tre 
nyanlända elever till sin elevgrupp som snabbt tar språklig hjälp av andra 
barn med samma modersmål. Detta visar på den komplexa väv av olika 
uttryck som den flerspråkiga skolan består av.

Dialogism och litteracitet
Min forskning utgår från dialogism som en överordnad teoribildning. 
Enligt Bakhtin (1981; 1986) är såväl allt muntligt som skriftligt dialogiskt 
betingat. Mening och förståelse skapas i samspel och i detta samspel är 
samtalet en central aspekt. Synsättet medför att lärande uppstår i interak-
tion. Till vardags använder vi begreppet dialog när vi talar om samtal mel-
lan personer. Litteracitet blir ofta till i samtal och kan definieras som en 
social konstruktion som varierar efter kontexten. Litteracitet är ett samlat 
begrepp för aktiviteter som sker i samspel med andra och innefattar använ-
dande av tal, bilder, symboler och olika tecken i direkt eller indirekt anslut-
ning till skrift (se till exempel Scribner och Coles definition från 1981).

En av de mest använda internationella definitionerna på litteracitet har 
formulerats av UNESCO (2004:13) och ger en detaljerad förklaring av vad 
litteracitet som förmåga hjälper individen att göra och vad kompetensen 
öppnar för möjligheter:
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”Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, com-
pute and use printed and written materials associated with varying context. Literacy 
involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to 
develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community 
and wider society.”

Ett viktigt led i att bli inkluderad i samhället är att alla barn har rätt att 
möta olika texttyper under sin skolgång, vilket 2011 års läro- och kurspla-
ner bekräftar (Lgr11, Skolverket). Att bli en läsande och skrivande individ 
är alltså i hög grad en förutsättning för att kunna bli en delaktig samhälls-
medborgare. Hur litteracitet kommer till uttryck i ett samhälle är starkt 
kopplat till såväl politiska som ideologiska argument om hur ett samhälle 
bör se ut och vad man kräver av en fullvärdig medborgare i just det samhäl-
let. Det betyder att litteracitet definierar oss människor som medlemmar i 
en social enhet.

Heath påvisade redan 1983 hur barn i samma land kan växa upp i helt 
olika skriftanvändningsmiljöer. Heaths studie har varit vägvisande för många 
andra studier och öppnat upp för vidare studier om språklig socialisering i 
olika kontexter. Resultaten har betydelse för lärares medvetenhet om barns 
olika erfarenheter. I en etnografisk undersökning gjord av Fast (2007) fram-
kommer hur skola och hem fortfarande, i relation till Heaths studie från 
1983, är två olika världar som ännu inte har hittat ”naturliga” kontaktytor.

Skolor utvecklar olika lärandemiljöer och ger därmed olika förutsätt-
ningar för elevers lärande. Vissa skolklasser kan, enligt Damber (2010), 
utveckla hög litteracitetskompetens oavsett sociokulturell bakgrund. Hon 
visar hur åtta flerspråkiga skolklasser når skolframgångar utan att lärarna 
arbetar med en speciell metod. I Dambers studie synliggörs också fram-
gångsfaktorer, så som att lärarna är flexibla och fångar ögonblick, att litte-
racitet hela tiden står i fokus, att läsande och skrivande upplevs lustfyllt, att 
lärarna är medvetna om hur flerspråkig språkutveckling går till, att lärarna i 
hög grad samarbetar med elever, föräldrar och andra lärare samt att lärarna 
undviker att hamna i bristperspektiv.

Samtalsforskning
Min forskning grundas i ett intresse för interaktion som pågår i skolan som 
institution. Den huvudsakliga metoden är videoetnografisk och analyserna 
har interaktionsfokus. Jag undersöker vad elever och lärare gör och säger 
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genom att observera olika samtal i skolan som institution. Dessa samtal 
kallas för institutionella samtal (Linell 2011) och är i någon grad formali-
serade – där minst en av samtalsdeltagarna deltar i rollen som professio-
nell. Institutionella samtal kan även ske mellan enbart professionella. Min 
forskning innefattar både samtal mellan lärare och elever och när lärare 
talar med varandra. Jag ser skolan som en arena för arbete med interaktion, 
vilket skapar möjligheter till kunskapsutveckling.

Det finns flera olika typer av samtalsforskning och Wirdenäs (2008) 
förklarar två huvudlinjer, nämligen interaktionell sociolingvistik utifrån det 
språksociologiska perspektivet med stort intresse för personerna och deras 
olika roller i samtal utifrån såväl kotexten (samtalssammanhanget) och 
kontexten (yttre förutsättningar) samt Conversation Analysis (CA) med 
språkvetenskaplig analys i fokus och ett särskilt intresse för hur interak-
tion går till ur ett deltagarperspektiv. I min forskning kan dessa huvudlin-
jer mötas utifrån hur det insamlade materialet tar form och vilka analyser 
som blir aktuella. Den interaktionella sociolingvistiken har fokus på varför 
samtal går till på ett visst sätt och CA-perspektivet har bland annat gett 
mig deltagarperspektivet, genom vilket jag utgår från hur deltagarna i sam-
tal tolkar varandra i den aktuella kontexten. Det senare, förklarar Wirde-
näs, utgörs av att allt som samtalsdeltagare säger behöver analyseras med 
utgångspunkt i sammanhanget.

Min egen erfarenhet är att den största utmaningen inte ligger i insam-
ling av material, utan snarare i efterföljande bearbetning. Den tidskrävande 
fasen är att kategorisera filmmaterialet och att därefter transkribera, det vill 
säga teckna ned det sagda inklusive det som görs utöver det verbala. Att 
arbeta med exempelvis fem minuters filminspelning under flera arbets-
dagar är inget ovanligt. Som samtalsforskare är det nödvändigt att gång 
på gång gå tillbaka till filmerna för att behålla närheten till samtalen. En 
transkription är endast ett arbetsredskap. Hur man transkriberar varierar 
också i hög grad, varför jag bifogar en transkriptionsnyckel lite längre fram 
i texten. Den upplyser om vilka aspekter jag har beaktat i nedtecknandet av 
de inspelande samtalen.

Mottagandet av nyanlända elever
Nyanlända elever kan ha invandrat till Sverige av vitt skilda skäl. Oavsett 
skäl till invandring ska skolan hitta vägar för såväl social som pedagogisk 
inkludering. Med detta vill jag poängtera att gruppen är heterogen både på 
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individ- och gruppnivå. Den 1 januari 2016 infördes nya regler i skollagen 
gällande utbildning av nyanlända elever och nu finns även en definition av 
nyanlända elever i 3 kap. 12 a § Skollagen (2010:800):

”Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är 
bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som påbörjat sin utbildning här 
efter höstterminens start det kalenderåret då hon eller han fyller sju år. En elev ska 
inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.”

Nyanländas introduktion till skolan och deras fortsatta utbildning har på 
senare år lyfts som ett angeläget utvecklingsområde (Bergendorff 2014). 
Vetenskapsrådets forskningsöversikt om nyanlända och lärande 2010, 
författad av Bunar, betonar att det behövs mer forskning om nyanlända 
och skolan. År 2016 lanserade Skolverket ett obligatoriskt och nationellt 
kartläggningsmaterial med syfte att få information om nyanlända elevers 
språkkunskaper, tidigare skolerfarenheter och ämneskunskaper för att 
kunna placera eleven i en lämplig årskurs och för att skolan ska kunna pla-
nera undervisningen utifrån elevens förkunskaper och behov (Skolverket 
2016). Det är en stegvis bedömning som ska göras. Det övergripande syftet 
med kartläggningen är att synliggöra elevers kunskapsnivå och på så sätt 
kunna erbjuda den enskilda eleven relevant undervisning. Resultaten av 
kartläggningarna är mycket betydelsefulla och kan enligt Cummins (2000) 
ha en avgörande roll för elevers fortsatta skolutveckling. Kartläggningar 
gjordes även före 2016 men underlagen varierade då från egenproducerade 
material till skolor som knappt gjorde någon kartläggning överhuvudtaget.

När Skolinspektionen (2009) upptäckte denna brist och variation till-
satte regeringen en utredning som fick till uppgift att arbeta för en lik-
värdig kartläggning. För att en nyanländ elev ska få en så bra start som 
möjligt i den svenska skolan är det viktigt att olika arrangemang fungerar 
gemensamt, vilket Bunar (2015) förklarar genom att viktiga pedagogiska 
strukturer innefattar exempelvis kartläggning av elevers förkunskaper. Det 
finns en risk, enligt Bunar, att kartläggningar som görs är bristfälliga och 
inte används för att individuellt anpassa elevernas fortsatta skolgång. Dessa 
betraktelser gjorde Bunar alltså innan Skolverket hade lanserat den nya 
obligatoriska kartläggningsmodellen.

Kartläggningsmaterialet består av tre steg (se bild 1), där följande del-
moment ingår:

Steg 1: Kartläggning av elevens språk, tidigare skolgång, intressen och 
förväntningar.
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Steg 2: Kartläggning av elevens kunskaper inom några väsentliga kun-
skapsområden – litteracitet (hur eleven har använt språket i aktiviteter 
kopplat till skrift) och numeracitet (elevens matematiska tänkande).

Steg 3: Kartläggning av elevens kunskaper i olika skolämnen

Var denna kartläggning sker varierar beroende på kommun och huvud-
man. Den aktuella kartläggningsprocessen, som presenteras i denna studie, 
sker på en central mottagningsenhet. En annan möjlig plats för kartlägg-
ning är på en skola. Den nyanlända elevens kunskaper ska bedömas senast 
inom två månader från det att eleven har tagits emot av skolan och det är 
rektorns ansvar att kartläggningen görs. På mottagningsenheterna har jag 
träffat såväl kartläggningspedagoger, tolkar, modersmålslärare, skolsköter-
skor som annan personal som träffar nyanlända elever. Forskningen om 
kartläggningsprocesser initierades genom att jag blev kontaktad av en erfa-
ren kartläggare på en mottagningsenhet som var intresserad av min tidi-
gare forskning och jag fick möjlighet att besöka enheten. Den andra mot-
tagningsenheten kontaktade jag själv.

För nyanlända elever är det, som för övriga flerspråkiga elever, viktigt att 
få använda alla sina språk som resurs i lärandet. Elevernas modersmål kan 
och bör enligt Cummins (2007) inte längre ses som ett potentiellt hinder i 
andraspråksutvecklingen, utan som ett kognitivt och lingvistiskt stöd.

I Sverige är modersmål i skolan, från år 2000, ett eget skolämne med en 
egen kursplan. Kursplanen betonar modersmålets betydelse för både den 
personliga och den kulturella identiteten. Huvudvikten läggs på att stärka 
elevers flerspråkiga utveckling inklusive den flerkulturella identiteten. Ett 
viktigt forskningsområde är modersmålets roll. Boukaz (2009) betonar 
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modersmålslärarens funktion som länk mellan skola och hem. Andra fors-
kare, som till exempel Ganuza och Hedman (2015) påvisar i en artikel med 
den talande titeln Struggles for legitimacy in mother tongue instructions in 
Sweden att modersmålsundervisning i skolan ofta har en marginaliserad 
roll. Detta yttrar sig i såväl tidsaspekten på skolan när undervisningen för-
läggs efter ordinarie skoltid, som den generella avskildheten från den på 
skolan pågående verksamheten i övrigt.

Kartläggning och skolplacering
Den 12-åriga eleven, som jag kallar, Lee och hans förälder träffade jag för-
sta gången på mottagningsenheten två dagar efter att familjen har anlänt 
till Sverige. Jag fick möjligheten att följa hur Lees tidigare skolerfarenheter 
och kunskaper kartläggs av kartläggningspedagogen och jag följde även 
med när Lee för första gången besökte den nya skolan 23 dagar efter att 
han har kommit till Sverige. Det senare mötet påbörjades hos rektorn. Vi 
befinner oss alltså i steg 1 och steg 2 (se bild nedan) inom kartläggnings-
processen. Dessa två steg beskrivs mer utförligt i en kommande artikel av 
Vuorenpää och Zetterholm och en mer detaljerad beskrivning och analys 
av litteracitetskartläggning inom steg 2 återfinns i artikeln Kartläggning av 
en nyanländ elevs litteracitet (Vuorenpää och Duek, under granskning). 
Samtalsexempel 1 ger en inblick i hur materialet ser ut transkriberat och 
hur det går att följa samtalet rad för rad. Samtalet sker mellan kartläggare 
(K), förälder (F) och eleven Lee.

Jag utgår från Vuorenpää (2016 s. 99–100) i denna förkortade transkrip-
tionsnyckel:

/ hörbar paus
____ sagt med emfas
? frågeintonation
↑ markerad stigton
ee och mm förlängda ljud

alla namn på personer är avidentifierade

Samtalsexempel 1
55.  K: aa here in sweden ↑ kids have possibility to learn their mother language / so in 

your case (looks at Lee and move her hand towards him) you have the possibility to 
choose to have english

56.  F: mm
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57.  K: or to have mandarin
58.  F: mandarin
59.  K: and this /situation is / often one a week / once time a week one hour / so it is not 

you are not going to learn language
60.  F: mm
61.  K: what you are doing is just / having its practicing
62.  F: practicing
63.  K: and writing so you don’t forget
64.  F: mm
65.  K: you know
66.  F: mm
67.  K: so it is this situation is after school so
68.  F: mm
69.  K: this is not part of the
70.  F: mm
71.  K: curriculum it’s kids stay after school for this lesson so I think you need to think 

about which language do you like them to have english and mandarin
72.  F: no↑
73.  Lee: no ↑
74.  F: no / did you understand what she
75.  Lee: yes
76.  F: you / you have right to practice your own mother language you can choose 

english
77.  Lee: I don’t want to / english↑
78.  F: yea then you can choose if you brother prefer chinese he can choose chinese
79.  K: can↑ you↑ write↑ in chinese?
80.  F: can↑ you ↑write chinese?
81.  Lee: yes
82.  F: really?
83.  Lee: I↑ grow↑ up in china↑ for 12 years↑ for god sake↑ I think you would know↑
84.  F: but I don’t think
85.  K: okey can you read in chinese?
86.  Lee: yes /

Kartläggaren berättar på rad 55 att barn i Sverige har möjlighet att lära sig 
sitt modersmål och att det i det här fallet handlar om att välja ett av språken 
mandarin eller engelska.

Exemplet ovan väcker bland annat tankar om hur mycket eleven del-
tar i interaktionen i och med att han blir aktiv först vid rad 73. Vi kan 
också urskilja någon typ av identitetsförhandling från elevens perspektiv 
(se Lahdenperä 2004) som tar sig uttryck i viss irritation på rad 83. Det 
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är en irritation riktad mot föräldern som kartläggaren därefter delvis för-
stärker med sin fråga på rad 85. Hur flerspråkighet i sig kan vara underlag 
för att skapa olika identiteter bland nyanlända ungdomar synliggörs även 
av Otterup (2005). Ungdomarna i Otterups studie visar hur modersmålet 
som identitetskonstruktion kan variera från att ge en känsla av stolthet till 
en känsla av utanförskap. Olika identiteter skapas också utifrån miljön men 
på olika sätt i hem- respektive skolmiljö. I samtalet ovan kan vi se hur hem 
och skola möts, samtidigt som eleven arbetar med att skapa en elevidentitet 
(Rosén 2013). Innehållet i övrigt i samtalsexempel 1, så som hur moders-
mål kan definieras på olika sätt och vilket språk eleven väljer, beskrivs och 
analyseras i en kommande artikel av Vuorenpää & Zetterholm.

I en annan del av kartläggningssamtalen är fokus på litteracitetskart-
läggning (se Vuorenpää & Duek) inför skolstarten. Eleven Sally är nyan-
länd från Senegal och i hennes familj består den sammantagna språkliga 
resursen av språken pulaar, wolof, franska, arabiska och svenska. Under 
kartläggningssamtalet deltar elev, förälder, tolk (anlitad av mottagnings-
enheten) och kartläggaren. Sally har gått i skolan sedan hon var sju år, 
det vill säga att hon har fem års skolerfarenhet med sig vid ankomsten till 
Sverige. De första tre och ett halvt åren gick hon i en franskspråkig skola 
och de sista ett och ett halvt åren i koranskola, vilket innebar arabiska som 
språk för undervisning. Föräldern berättar att wolof är deras gemensamma 
muntliga språk i familjen, men att pulaar är föräldrarnas modersmål. Skol-
språket för Sallys del har huvudsakligen varit Senegals officiella språk, det 
vill säga franska. Det är alltså i hög grad en flerspråkig kontext som Sally 
har gått i skolan och levt sin vardag i. Under samtalet ställs många frågor 
och sällan ges tid för utvecklande av svar, fördjupande frågor eller följdfrå-
gor. Kartläggaren är mycket mån om att informera Sally och hennes familj 
när det föreligger olikheter i skolkulturerna. Frågorna tycks i hög grad utgå 
från vissa antaganden grundade i svenska skolnormer. När kartläggaren till 
exempel frågar Sally om vilken textyp texten om Lejonet och räven är blir 
det oklart om Sally förstår vad det hela går ut på, det vill säga vad det inne-
bär att peka ut en specifik texttyp. Om man som elev inte har erfarenhet i 
just detta moment kanske man inte förstår vad frågeställaren är ute efter. 
Sally är – förstås – ännu inte införlivad i svenska skol- och litteracitets-
traditioner, och därmed kan det noteras som en brist i kartläggningspro-
tokollet att hon inte har en genremedvetenhet, när det i själva verket är 
de svenska skolnormerna hon inte är förtrogen med. Samtidigt visar Sally 
på en hög grad av medvetenhet kring sitt eget lärande när hon exempelvis 
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kan sätta ord på vad hon behöver för att läsningen ska gå som allra bäst. 
Sally ges i samtalet ringa möjligheter att visa sina kompetenser och erfaren-
heter utöver det som efterfrågas specifikt. Med hjälp av sina erfarenheter 
och kompetenser kan människan forma bilden av sig själv, så som hon vill 
berätta om det. Utan möjlighet att påverka den bilden är det svårare att få 
makt över sitt lärande och identitetsskapande.

Samtal med kartläggare och modersmålslärare
Det första lärarsamtalet jag observerade och dokumenterade var mellan tre 
erfarna kartläggare som alla är lärare. Samtalet genomfördes på en central 
mottagningsenhet. Det här samtalet ägde rum efter det att jag som fors-
kare hade varit med och observerat såväl flera elevers kartläggningsproces-
ser som överlämningar till olika skolor, jag hade därmed hunnit få en viss 
insyn i hur dessa processer konkretiseras. Detta var ett arrangerat samtal 
inspirerat av fokusgruppmetoden med deltagare som har en gemensam 
och delad erfarenhet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Under samtalet 
lyftes bland annat följande frågor: Vad anser kartläggarna vara de mest kri-
tiska punkterna i kartläggningsprocessen? Behöver processen utvecklas/
förändras med fokus på de nyanlända eleverna? De preliminära resultaten 
av fokussamtalet visar att kartläggarna lyfter fram flera kritiska punkter i 
processen där särskilt tolkens roll, överlämningen till skolan och elevers 
integritet lyfts fram. Kartläggarna, som deltar i samtalet, ger uttryck för att 
modersmålslärare borde få en större roll under hela kartläggningsproces-
sen.

Utifrån ett samtal med fem modersmålslärare visar de preliminära 
resultaten på den resurs modersmålslärare utgör för elevernas utbildning 
och deras sociala engagemang (Zetterholm & Vuorenpää, under gransk-
ning). Särskilt synliggörs modersmålslärarnas positiva inställning till sitt 
arbete och den vilja som finns att vara en länk mellan familjerna och sam-
hället, men också den mångfald de representerar både språkligt och kultu-
rellt. Samtalets fokus ligger på modersmålslärarnas breda kompetens och 
engagemang. De har alla en utbildning som lärare inom olika ämnen, men 
nu har de valt att utbilda sig till och arbeta som modersmålslärare.
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Fältarbetet i 13 skolklasser
Processen inför materialinsamling i 13 skolklasser i årskurs ett till fem 
inleddes genom skolbesök hos möjliga arbetslag i en flerspråkig skola. När 
lärarna och skolledarna hade gett sina tillstånd besökte jag föräldramöten 
med tolkar i alla aktuella skolklasser för att informera om forskningen och 
för att få föräldrarnas skriftliga tillstånd. Varje årskurs med parallella klas-
ser, besöktes under planering, genomförande och efterföljande reflektioner 
av undervisningsförlopp. Det är dock endast resultaten från årskurs 1 som 
tas upp i denna artikel. I årskurs 1 var temat skönlitteratur.

Huvudmaterialet i mitt projekt består av videoinspelningar från lektio-
ner och samtal med såväl lärare som elever både före och efter lektioner. 
Att välja att arbeta med video är ett analytiskt och teoretiskt ställningsta-
gande i sig. Genom kamerans lins, i detta fall en Ipad, skapas materialet 
av forskaren. För att därefter göra filmerna tillgängliga för läsare har jag 
transkriberat valda delar av filmerna, det vill säga skrivit ner vad som sägs 
och görs. Mina kriterier för urvalet av skola och klasser var att finna repre-
sentanter för 1–5-klasser i flerspråkiga miljöer. I upptagningsområdet finns 
varierade boendeformer, både egnahem och hyreslägenheter. Skolan arbe-
tar inte efter någon föreskriven pedagogik. Vad gäller klassrumsobservatio-
nerna i skolan utgjorde Erikssons (2016) kapitel om Lesson Study grunden 
för ansatsen till denna undervisningsutvecklande forskning. Enligt lesson 
study-modellen erbjöds lärarna i årkurs 1–5 möjlighet att tillsammans pla-
nera, observera och reflektera om undervisningen. Utgångspunkten var 
läroplanens olika typer av text. Lärarna i årskurs 1 valde att arbeta med 
den skönlitterära genren saga. De andra årskurserna valde att arbeta med 
instruerande och beskrivande texter. Det ursprungliga metodvalet för 
klassrumsbesöken anpassades efter de rådande skolpraktiker jag mötte 
och skulle nu i efterhand kunna definieras som kollegialt lärande genom 
lärande samtal. I Skolverkets sammanställning (2012) av metoder som kan 
samlas under begreppet kollegialt lärande nämns bland annat lesson study, 
men det finns även flera närliggande benämningar för kollegialt lärande. 
Oavsett hur metoden benämns tycks det gemensamma vara att det sker 
någon typ av metatänkande mellan en grupp individer som tillsammans 
söker nya lösningar.

Det var helt nytt för majoriteten av lärarna att besöka och observera 
varandras klassrum och det blev både organisatoriskt och innehållsmässigt 
en central del av forskningsprojektet. Att organisera 13 lärares besök hos 
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varandra visade sig vara en utmaning både för forskaren och för lärarna i 
studien. Att planera tillsammans och besöka en kollegas klassrum var nytt 
och uppskattat av såväl nyexaminerade lärare som av lärare med längre 
erfarenhet. Det blev uppenbart att lärare behöver varandras kunskaper. 
Min roll var att hela tiden föra och hålla samtalen till kunskapande samtal, 
bortom vardagssamtalen, genom min närvaro före, under och efter lektio-
nerna. Forskning i nära samarbete med flera aktörer är en viktig arena för 
forskning med fokus på didaktik, lärande, språkutveckling, flerspråkighet 
och litteracitet.

Litteracitetsarbete i sagoprojektet
Denna del av forskningsprojektet handlar om hur två lärare planerar, 
genomför och reflekterar över lektioner i årskurs 1 inom grundskolan. 
Lärarna, som jag kallar för Maj-Britt och Linda, arbetar på en flerspråkig 
skola och de har valt att arbeta med sagor. I nedanstående samtalsexempel 
får man följa med till klassrummet när Linda diskuterar med eleverna om 
hur sagor kan börja.

Samtalsexempel 2
L är Linda och övriga namn är elever
•  L: sen finns det sagor som är påhittade och kan börja på ett speciellt sätt / sagornas 

värld kan ju börja på ett speciellt sätt / har ni hört nån gång hur man börjar en saga
•  Erin: ehh dom kan börja som att / sagor kan börja med/ ehh / jag glömde bort
•  L: ahh vad säger du efraim?
•  Efraim: det var en gång
•  L: det var en gång (går fram till tavlan och skriver) det var en gång och sen (gör tre 

punkter på tavlan) och sen kan det stå vad som helst / det kan stå / det var en gång 
ett guldäpple som hängde i ett äppelträd långt långt utanför landet / och prinsen 
ville så gärna ha det där guldäpplet / så han red ut från staden för att hitta äpplet / 
tror ni han hittade äpplet?

•  Ella: ja!
•  L: det vet vi inte / vad tror du eskil
•  Ja!
•  L: du tror det / det kan också vara / det var en gång en prinsessa som bodde ensam i 

ett slott / det var så tråkigt / hon ville flytta ut till skogen och leva med alla djur / och 
plötsligt träffade hon / ett / vad hände? (sträcker händerna uppåt)

[…]
•  Edith: en fe
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Efter denna genomgång om vad sagor är tar läraren fram boken som ska 
läsas för barnen och det är framförallt det didaktiska beslutet kring valet av 
denna text som diskuteras i Vuorenpää, Rejman & Söderberg (kommande), 
det vill säga vi analyserar i detalj valet av text och om det är en saga lärarna 
läser för eleverna. Resultaten visar på några didaktiska knutar i undervis-
ningen. Knutarna handlar om genrer, texttyper och nödvändigheten av att 
läraren besitter en repertoar av texter att arbeta med. Vidare synliggörs vik-
ten av reflektionstid och att lärare kan behöva stanna upp och samtala på 
djupet om olika didaktiska val. Resultaten påvisar också elevers och lärares 
stora engagemang i undervisningen och att eleverna, enligt lärarna, hade 
blivit skolbarn efter endast sju veckor i årskurs 1. Den erfarna läraren, Maj-
Britt, sammanfattar deltagandet i forskningsprojektet med följande:

Att få in den här tanken att få in dom här diskussionerna om lärandet, att hur lär 
vi eleverna och vad lär dom sig, och att man kanske förhoppningsvis kan fortsätta 
litegrann att besöka varandra. För man får ju massa input, och även få in dom andra 
ettorna i det. Att faktiskt våga besöka varandra och våga ta emot besök, ger enorma 
vinster.

Att på detta sätt få följa, beskriva och diskutera undervisning tillsammans 
med lärare steg för steg kan hjälpa både lärare inom studien och andra 
lärare att fokusera på viktiga didaktiska val. I detta fall blev det snabba valet 
av text en genremiss som går att ”rädda” för att använda läraren Lindas ord 
genom att välja den tänkta sagotexten med större omsorg vid nästa tillfälle. 
Sådana didaktiska val får betydelse för alla elever i skolan och ger en grund 
för skollitteracitet.

En hållbar mångkulturell lärmiljö 
i årskurs 5 i Finland
Under april och maj månad 2018 fick jag som gästforskare inom ett samar-
betsprojekt vid Helsingfors universitet möjlighet att besöka finska grund-
skolor. I denna delstudie undersökes språkanvändning och kommunika-
tion med naturvetenskaplig anknytning i grundskolor i Sverige och Fin-
land. Syftet är att skapa kunskap om flerspråkiga barns lärande genom att 
identifiera olika lärmiljöers potential med särskilt fokus på lärmiljöer där 
elevers initiativ och engagemang tas till vara i lärandeprocesser. Genom att 
fokusera på naturvetenskapliga, språkliga och kulturella teman parallellt 
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kan lärare stötta elever att klargöra och utveckla sina värderingar (Wolff 
m.fl. 2016). Samtidigt lär eleverna sig att se sina värderingar som en del av 
den egna identiteten. Resultaten visar att en lärare som har mod att lyssna 
in elevers idéer om att vidga klassrummet involverar eleverna i ett bild-
ningsprojekt som länkar lärandet i skolan med den omgivande naturen och 
samhället. Materialet visar också att i situationer när elevernas erfarenhe-
ter, känslor och värderingar får komma till uttryck kan etiska resonemang 
och empatiska förhållningssätt bli en del av skolvardagen. Att mötas av 
hönsägg i en äggkläckningsmaskin i ett klassrum i en storstadsskola var 
överraskande.

Fågelprojektet var initierat av den flerspråkiga eleven Samir och var intres-
sant att följa i ett delaktighets- och integrationsperspektiv. Att få möta Samir 
när han stolt berättade om fågelprojektet och allt eleverna har lärt sig såväl 
ämnesmässigt som språkmässigt visar på hur konkretisering av lärande 
skapar nya möjligheter oavsett bakgrund och förkunskaper. Samir berättar 
om fågelprojektets början på finska som jag har översatt till svenska: det 
hela började med att jag hörde av en kompis att dom har fått ha höns i skolan 
och då frågade jag min lärare, läraren hänvisade mig till rektorn och rektorn 
sa ja! Och skolan köpte in värpningsmaskinen och övrig utrustning …, varpå 
Samir berättar om hela processen från ägg till äggkläckningen, som skedde 
på engelskalektionen, om föräldrar som följde med till bondgården, om 
hur hela skolan engageras, till när fåglarna ska lämnas tillbaka till bond-
gården. Samir är hela tiden ansvarig för projektet och för kontakter som 
ska tas, med stöd från läraren. Läraren berättar hur Samir växer genom sitt 
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projektsansvar. Projektet blev ömsesidigt integrerande och stödjer hållbar 
utveckling såväl socialt och kulturellt som ekologiskt. Denna delstudie kan 
man läsa mer om i artikeln Chicken raising in a diverse Finnish classroom: 
Multidimensional sustainability learning (Wolf m.fl. 2018) som ingår forsk-
ningsprojektet LISMUS – Literacy and Science in multicultural schools.

  

Avslutande kommentar
Att som forskare ha blivit välkomnad till flera olika skolmiljöer de senaste 
åren har gett mig en praktiknära inblick i hur undervisningsprocesser och 
lärande byggs upp genom olika nivåer och hur dessa nivåer länkas ihop. 
Heaths studie från 1983 och Fasts studie från 2007, där det visas att skolor 
inte hittat naturliga kontaktytor kan kompletteras med studier som i linje 
med Damber (2010) visar framgångsfaktorer genom lärare som är flexibla 
och fångar ögonblick i en strävan att lämna bristperspektivet. Bristperspek-
tivet behöver även framöver problematiseras och diskuteras.

Den ömsesidigt integrerande skolan finns där mångfalden tillvaratas 
som en resurs. Att skolans värdegrund (Lgr11) betonar att skolans uppgift 
är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart för att på sikt kunna 
delta i samhällslivet ställer höga krav på lärare som möter grupper av elever 
varje dag. Att möta dessa engagerade lärare som strävar efter att möta varje 
elev utifrån just hens förutsättningar och behov ger hopp om en mer lik-
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värdig skola i framtiden. Exemplet med Samir i Finland, eleven som tar 
initiativet till fågelprojektet, visar hur en elev får möjlighet att växa genom 
ett personligt ansvar i nära samarbete med hemmet. Integration, inklu-
dering, interkulturalitet och mångfald kan på detta sätt levandegöras från 
policydokument till det vardagliga skolarbetet. Med utgångspunkten i att 
flerspråkighet och mångfald är en resurs i skolan behöver vi även framöver 
diskutera varför elever måste välja ett språk i taget för modersmålsunder-
visning i skolan, vilket i Lees fall var antingen mandarin eller engelska. Om 
det möjligtvis går att vidga denna språksyn mer i linje med att språk kan 
ses som sammanflätade i flerspråkiga miljöer är en fråga som fångat mitt 
intresse. Sammantaget belyser min forskning en del av den verklighet som 
elever och lärare skapar tillsammans och visar på skolans betydelse som 
integrationsarena.
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