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Evelina Engblom & Emilie Jutehed 

Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att ta del av lärares tankar och uppfattningar gällande nyanlända elever som 
direktintegrerats i ordinarie klasser. Vad har lärarna för föreställningar om för- respektive nackdelar 
med direktintegrering? Hur organiseras undervisningen? På vilket sätt upplevs direktintegrering 
inkluderande eller segregerande? Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer, materialet har vi 
sedan bearbetat och analyserat med hjälp av teori och tidigare forskning. Resultatet visar att lärarna 
upplever direktintegrering som socialt främjande för de nyanlända eleverna. Eleverna har möjlighet att 
snabbt bli delaktiga i de lek-och socialisationskulturer som existerar i klassen. Flera lärare ser 
direktintegrering som fördelaktigt för språkinlärningen då svenskan lärs in kontinuerligt och i ett 
naturligt sammanhang. Men, språket kan också bli till ett hinder för inkludering då svårigheter med 
kommunikationen kan leda till frustration och utanförskap. Slutsatsen är att det är svårt att avgöra om 
fördelar eller nackdelar med direktintegrering väger tyngst.  
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Förord 
Vi är två lärarstudenter som gemensamt har intresse för specialpedagogiska frågor och arbete med 
elever i behov av särskilt stöd. Frågor som anknyter till området har för oss varit många: Vad ligger 
till grund för beslut som fattas kring dessa elever? Hur tolkar enskilda skolor styrdokument, råd och 
riktlinjer? Hur ser organiseringen ut och hur motiveras dessa av lärarna? Vad blir utfallen av tillsatta 
resurser? Vi blev tvungna att begränsa våra nyfikna sinnen. Det var ett självklart val att skriva det här 
arbetet tillsammans då vi delar detta intresse samtidigt som vi kompletterar varandra i hög grad. Det är 
även en stor fördel att ha någon att bolla tankar, ventilera och spinna vidare idéer med.  

Vi vill tacka varandra för den fantastiska insats vi har gjort, trots motgångar, slit och släng från jobb 
till universitetets bibliotek, så har vi gjort vårt bästa. Och, enligt våra erfarenheter, räcker det alltid. Vi 
vill också tacka vår handledare Farhad Jahanmahan som bidragit med konstruktiv kritik, idéer och 
stöd. 

(Beskrivning av författarnas insatser i studien) 

Vissa delar i arbetet har den ene skrivit mer på än den andre, men båda har varit inlästa på litteratur 
som sedan har ventilerats och godkänts. Då vi har spenderat övervägande tid tillsammans i grupprum 
på universitets bibliotek har texten tillkommit i samförstånd och inte alltför sällan genom diskussioner. 
Intervjuerna har genomförts med samtliga närvarande och vi har hållit i intervjuerna varannan gång. 
Den som har intervjuat har också transkriberat då inspelningen skett med dennes mobiltelefon. Evelina 
har lagt mer skrivtid på teoridelen och på metoddelen i sin helhet, urval och begränsningar, 
forskningsetiska överväganden, undersökningspersoner/undersökningsmaterial medan Emilie har 
skrivit mer i inledning, definitioner, tidigare forskning, genomförande och betydelse för praktiken.  

Syfte och frågeställningar har givetvis formulerats ihop, analys, resultat och diskussion har 
konstruerats och bearbetats tillsammans, med lika stora insatser var.  
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Inledning 
Specialpedagogik tillhör numer den gemensamma utbildningskärnan för samtliga 
grundlärarutbildningar och det var under den kursen vi fick upp våra ögon för begreppen integrering, 
inkludering och segregering. Intresset växte för hur skolor praktiskt arbetar med att uppfylla mål och 
riktlinjer kopplade till begreppen samt vad metoder och åtgärder resulterar i. I takt med att Sverige i 
skrivande stund tar emot fler flyktingar än någonsin tidigare (Migrationsverket, 2015) valde vi tillslut 
att rikta in oss på integrering och inkludering av nyanlända elever i svenska skolor. 

Idag finns det två skolformer som nyanlända elever erbjuds, plats i förberedelseklass eller plats i 
ordinarieklass, det sistnämnda också kallad direktintegrering (Bunar, 2010). Förberedelseklasser har 
tidigare varit det mest framträdande alternativet på många platser i Sverige, men med nya riktlinjer 
från regeringen tycks allt fler lägga större vikt på individanpassning och integrering i ordinarie klass 
(Utbildningsdepartementet, 2014). Integrationsdiskursen tycks ha förändrats, syftet och målet är 
fortfarande detsamma, nyanlända eleverna ska integreras och inkluderas i svenska skolor, men 
åsikterna kring hur integrationen ska omsättas i praktiken glider isär. Vad beror det på?  

Sverige har skrivit under dokumentshandlingar som Barnkonventionen (1990) och 
Salamancadeklarationen (1994), dessa binder oss till att bland annat sträva mot att alla elever, oavsett 
funktionsnedsättning, etnicitet eller kön, ska i den mån det är möjligt, undervisas gemensamt (Svenska 
Unescorådet, 2006). I Skollagen (2010:800) 1 kapitlet § 4 går det att läsa följande: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (ibid, s.2). 

I skolförordningen 9 kapitlet, § 4a står det att en nyanländ elev som inte anses kunna uppfylla målen i 
svenska, får ges mer undervisning än andra elever genom omfördelning av undervisningstid, en så 
kallad prioriterad timplan.   

Ett beslut om prioriterad timplan får fattas om det behövs för att eleven så snart som möjligt ska 
kunna tillgodogöra sig undervisningen i den undervisningsgrupp som eleven normalt hör till. En elev 
får omfattas av prioriterad timplan under högst ett år och eleven får inte under denna tid ges mindre 
undervisning totalt än andra elever i samma årskurs hos huvudmannen (SFS. 2011:185, 9 kap. § 4a). 

Styrdokumenten talar sitt tydliga språk, samtliga elever oavsett härkomst bör undervisas gemensamt. 
Myndigheter, beslutsfattare och forskare har ett stort spelrum, de tycker till, påverkar och beslutar i 
”skolans namn”, men vad säger de yrkesverksamma själva? Vad ser lärarna för för-och nackdelar med 
direktintegrering? Hur arbetar de inkluderande och kan inkluderande arbete leda till segregation i alla 
fall? 

Nyanländ 
Eftersom begreppet ”nyanländ” kommer vara ett centralt uttryck i den här studien anser vi att det 
redan i inledningen kan vara på plats med en definition av begreppet. Ännu finns det ingen lagstadgad 
definition av vem som ska anses nyanländ. Regeringen lämnade in proposition 2014/15:45 
”Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång” till riksdagen i december 2014 som 



3 
 

tänkt underlag för lagändring infallande 1 januari 2016 i Skollagen (2010:800). Enligt 
Utbildningsdepartementet är en nyanländ elev någon som har varit bosatt i utlandet men som numer är 
bosatt i Sverige eller ska anses vara bosatt här och har påbörjat sin utbildning i landet efter 
höstterminens start, samma år då hen fyller sju år. En elev ska inte ses som nyanländ längre än fyra år 
efter påbörjad skolgång (Utbildningsdepartementet, 2014). 

Hittills har begreppet nyanländ inte används entydigt hos olika myndigheter, i Skolverkets (2008) 
”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” definieras nyanländ som någon som anländer nära 
– eller under skolstarten alternativt under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan. 
Eleven har inte svenska som modersmål och som på ett otillräckligt sätt eller inte alls behärskar det 
svenska språket. Sveriges kommuner och landstings (SKL) definition begränsas med tidigare hemvist i 
sin rapport ”Nyanlända elevers utbildning – goda exempel från tio kommuner” (2010). I rapporten 
står ”Med nyanlända elever avser vi elever födda utanför Norden och Europeiska unionen, som inte 
behärskar det svenska språket och har varit i Sverige i som längst fyra år. Nyanlända elever omfattar 
både asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd” (ibid, s. 10). 

Till dess att lagförslaget om definition av nyanländ träder i kraft är det upp till myndigheterna att tolka 
vem som omfattas av begreppet. Vår definition av nyanländ i den här studien går i linje med 
Skolverket och Utbildningsdepartementet, det vill säga en elev som kommit till Sverige och under sin 
grundskoletid påbörjat utbildning här, inte har svenska som modersmål och inte behärskar språket till 
fullo. Vi har valt att undersöka grundskolans årskurser F-6 och därmed berörs inte högstadieelever och 
gymnasieelever i vår undersökning.  

Vidare vill vi förtydliga andra återkommande begrepp i studien. 

Begreppsdefinitioner 

Integrering 

Förenklat kan man säga att delarna anpassar sig till helheten. Den enskilde individen fogar sig för att 
smälta in i den normativa kontexten (Nilholm, & Göransson, 2013). När integrering används i vår 
studie kommer det primärt göras i antydan om placering. Till exempel: eleven placeras i ordinarie 
klass, det vill säga, eleven integreras i ordinarie klass. Detta bör inte likställas med att eleven tillhör 
den sociala gemenskapen, på så sätt kan eleven vara integrerad, men inte nödvändigtvis inkluderad.  

Inkludering  

Går att beskriva som att helheten anpassar sig till delarna. Det är inte den enskilde individen som ska 
förändras för att passa in, istället ska den normativa kontexten förändras för att individen ska passa in 
(Nilholm, & Göransson, 2013). Inkludering kan komma att bli ett resultat av integrering, eleven kan 
inkluderas i gemenskapen när den är integrerad, men kan troligen inte inkluderas om den inte är 
integrerad. 

Segregering 

Segregering är ett resultat som kan komma utav att avskilja människor, där vissa grupper behandlas 
sämre än andra (Nationalencyklopedin, 2015). Vi använder begreppet i relation till placering i 
förberedelseklass med syfte av att framhäva de konsekvenser som avskiljandet kan leda till. 
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Studiehandledare 

Studiehandledare är en person som fungerar stödjande och vägledande för den nyanlända eleven. 
Studiehandledaren delar elevens modersmål och ska bilda en länk mellan eleven och det nya 
sammanhanget, eleven har rätt till studiehandledning om så behövs (Svensk författningssamling, 
2011:185). För att vara studiehandledare krävs ingen speciell utbildning. 

Svenska som andraspråkslärare (Sva-lärare) 

Svenska som andraspråk ersätter den ordinarie svenskundervisningen för de elever som har ett annat 
modersmål än svenska. Sva-undervisning är specialiserad mot inlärning för flerspråkiga elever, 
bortsett från traditionell språkundervisning syftar Sva bland annat till att lyfta likheter och skillnader 
mellan ursprungslandets kultur och värderingar med den svenska kulturen (Skolverket, 2011). 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning som rör lärares uppfattningar gällande direktintegrering av nyanlända elever är 
väldigt knapp. Bunar (2010) efterlyser mer forskning kring området i stort, det råder stor brist i både 
forskningsläget och kunskapsunderlaget av såväl direktintegrering och förberedelseklasser, om 
organisationen bakom mottagandet av nyanlända i skolan, mottagningssystemets organisation och 
process samt resultatet av det.  

Språket för integrering och inkludering 
Det finns tidigare studier som undersöker elevernas upplevelser av tiden i och från förberedelseklasser 
till ordinarieklasser (Axelsson & Nilsson, 2013; Bunar, 2010; Skowronski, 2013; Wigg, 2008).  

Skowronski (2013) har i sin avhandling ”Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i 
"en skola för alla" undersökt hur elever anlända under sina fyra sista grundskole- eller gymnasieår 
upplever de sociala situationer de sätts i under skoltid. Studien utreder den sociala interaktionen 
mellan elever med fokus på de nyanländas möjlighet till och hinder för att bli inkluderade i sociala 
gemenskaper i sina klasser samt hur eleverna handskas med dessa möjligheter respektive hinder. 
Resultatet visar bland annat att språket kan skapa samhörighet bland eleverna, särskilt i de fall då 
elever delar liknande språkbakgrunder, men språket kan även bidra till utanförskap. I 
förberedelseklasser där inget språk dominerar kan elever uppleva svårigheter med att skapa relationer 
till varandra och i ordinarieklasser där flertalet pratar svenska kan en nyanländ elev uppleva 
utanförskap. Flertalet elever i en förberedelseklass berättar om längtan efter att komma till ordinarie 
klass för att bli ”som alla andra”. Väl i den ordinarie undervisningsklassen upplever eleverna ofta 
ensamhet. Vissa elever menar att de inte vågar ta kontakt med de övriga eleverna i klassen på grund av 
språklig osäkerhet (ibid., 2013).  

Flera rapporter, forskningsöversikter och studier gällande nyanlända lyfter just språket som ett centralt 
element för en fungerande integration (Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1998; Bunar, 2010; Blob, 
2004; Rodell Olgac, 1995). 

Språket ses som en nyckel till att lyckas i skolan, en förutsättning för att kunna ta del av den 
sedvanliga skolgången, dock är tröskeln till att behärska språket många gånger hög (Wigg, 2008). För 
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att främja inkludering för nyanlända elever i skolan behövs ett stabilt socialt nätverk.  Det sociala 
nätverket beskriver Bunar (2010) omfatta enskilda människor inom skolans ramar, exempelvis lärare 
eller klasskamrater, som eleven känner tillit till. Dessa utvalda personers engagemang och vilja att 
hjälpa och stötta är betydande för elevens anpassning och utveckling. För att åstadkomma en god 
skolintroduktion för de nyanlända eleverna är en stabil föräldrakontakt samt stöd i modersmålet 
viktiga delar som bidrar till snabbare inhämtning av nya kunskaper både inom ämnesspecifika 
områden samt inom det svenska språket.  

Studiehandledning och modersmålsundervisning är ytterligare hjälpande verktyg för att stödja elevens 
språk- och ämnesutveckling, men även för elevens identitetsskapande (Bunar, 2010; Blob, 2004; Hill, 
1995; Rodell Olgac, 1995). Modersmålslärare spelar en väsentlig roll, de fungerar trygghetsstärkande 
för eleverna då de delar språkliga och kulturella grunder (Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1998). 

Skolan är även skyldig att ge eleven studiehandledning på modersmålet om eleven anses behöva det 
(Svensk författningssamling 2011:185), detta för att eleven ska kunna tillgodose sig 
ämnesundervisningen (Skolverket, 2008). Studiehandledning kan utgöra mer eller mindre tid av 
skoldagen, den kan ske innan-, under-eller efter lektioner beroende på elevens behov (Skolverket, 
2015). 

Som tidigare nämnt anses språket vara centralt i integrationen, oro för ”dålig” svenska kan sprida sig 
bland immigranter (Sjögren, 1996). Men vad är ”bra” svenska? Studier har visat exempel på lärare 
som bedömer att elever inte når de akademiska kraven, samtidigt som föräldrarna anser att eleven 
klarar sig utmärkt på kommunikativ nivå. Det muntliga behärskandet erbjuder utvecklingsmöjligheter 
framförallt i sociala sammanhang. Att tala ”bra” handlar inte om att tala tekniskt korrekt, snarare om 
att kunna anpassa språket till miljön. För att förstå språkinlärningsprocessen måste man ta hänsyn till 
inläraren som individ och till övriga medverkande i kommunikationen samt till sammanhanget där 
kommunikationen sker. Kommunikation fungerar inte enbart på majoritetens villkor, det är en 
ömsesidig företeelse mellan sändare och mottagare (ibid, 1996). 

Integrering infattas likväl av svenskar som invandrare, det är ett anpassningsarbete där båda parter 
medverkar. Cummins (1996) anser att läraren måste lära sig av eleverna på samma sätt som eleverna 
lär sig av läraren, anpassning måste ske då det inte längre är en och samma referensram att förhålla sig 
till i klassrummet. Läraren bör ha förståelse och inblick i elevernas tillvaro och på så vis inkludera 
dem i undervisningen. Det ska finnas en jämnare maktfördelning mellan lärare, elev och föräldrar. 

Förberedelseklass eller direktintegrering 
Skolan kan antas som den viktigaste arenan för att nyanlända elever ska komma in i det svenska 
samhället (Wigg, 2008). Som tidigare nämnt finns det två organiserade modeller för att integrera 
nyanlända elever i skolan, antingen sker undervisningen i förberedelseklass eller i ordinarie klass, 
direktintegrering. Båda modellerna har kritiserats ur olika perspektiv trots en stabil och gemensam 
grundtanke (Bunar, 2010). Förberedelseklassen syftar till att eleven ska få tid till att anpassa sig till 
den nya miljön samt få grundläggande kunskaper i svenska innan övergången till ordinarie klass. 
Tiden i förberedelseklassen är begränsad, men tiden varierar från elev till elev. Det kan uppfattas som 
en ”mjukstart” för eleven (Fridlund, 2011). 

Vid en direktintegrering hamnar eleven i en reguljär klass tillsammans med övriga elever där det 
svenska språket används naturligt. Direktintegrering syftar till att verkställa tanken om integrering 
oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper, även till ett snabbt språkutvecklande. Svenska och 
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internationella forskningsstudier riktar kritik åt båda organisationsmodellerna, den senaste kritiken 
riktar sig mer mot förberedelseklasser som kan upplevas mer segregerande (Bunar, 2010). 

Det råder ingen lag på att skolor måste erhålla förberedelseklass eller direktintegrering, det är upp till 
vardera skola att besluta. Däremot krävs det att skolan tillgodoser elevens särskilda behov, det vill 
säga gör en individuell bedömning utifrån den enskildes bakgrund och förutsättningar. Den modell 
skolan väljer att arbeta med beror vanligtvis på antalet nyanlända elever och hur många som är i behov 
av liknande insatser. Stort antal elever talar för förberedelseklass, färre elever talar för direktplacering 
i ordinarie klass med eventuellt individuella stödåtgärder. Om det skulle finnas grundläggande 
handlingsprogram eller tydligare riktlinjer för hur nyanlända elever ska tas emot i skolan, så skulle 
säkerligen arbetet rörande introduktionen prioriteras högre (Blob, 2004). 

Fridlunds (2011) studie undersöker bland annat hur lärare formulerar och motiverar den avskiljande 
undervisningen i Sva (Svenska som andraspråk) och i förberedelseklasser. Argumenten för den 
avskiljande undervisningen framgår handla om upplevda fördelar, både för eleverna och lärarna. Om 
eleverna inte erbjuds specialundervisning i ämnet riskerar dem att glömmas bort i den ordinarie 
klassen. Undervisning i ordinarie klass tycks hämma elevers språkutveckling, de nyanlända kan 
uppleva underläge jämförelsevis med övriga elever. Av rektorerna motiveras avskiljandet som en 
ekonomisk fråga, hur resurser inrättas och fördelas beror helt enkelt på antalet elever.  

Enligt de intervjuade lärarna bidrar avskiljande undervisning till att klimatet i klassrummet blir 
lugnare. Trots lärarnas och rektorernas argumentation för förberedelseklass diskuterar Fridlund (2011) 
om eventuella brister med avskiljandet, i motsats till lärarna menar Fridlund att språket kan hämmas i 
förberedelseklass eller särskild undervisningsgrupp då risken finns för att undervisningen inte blir 
tillräckligt utmanande för alla elever. Slutligen lyfts även behovet av att undervisningen i ordinarie 
klass bör ses över, åtgärdas och utvärderas så att nyanlända elever ska slippa skiljas från övriga 
klasskamrater.  

Även Axelsson & Norrbacka Landsberg (1998) har lyssnat till rektorers och lärares åsikter kring de 
nyanlända eleverna och förberedelseklasser eller ”internationella klasser” som de berörda skolorna 
väljer att kalla det. Rektorernas och lärarnas uppfattningar av elevernas behov överensstämmer i stora 
drag, elevernas primära behövligheter är trygghet och färdigheter i språket. Vidare är de i behov av 
individuell svenskundervisning och möjlighet till kunskaper om den svenska skolkulturen. Det 
framkommer också i studien att rektorerna uppfattar de internationella klasserna som ett integrerande 
system för eleverna. Även skolpersonalen håller med och menar att förberedelseklass är den bästa 
modellen för integration, ”Syftet är ju att barnen, som kommer hit, ska få en dräglig och bra, vettig 
inlärningsmiljö och inte utsättas för en vanlig klass på en gång” (ibid.,ss,16-17).  

Trots detta bestämda uttalande från en av lärarna råder brist på forskning om de nyanlända elevernas 
utvecklingspotential möjliggörs eller hindras i förberedelseklasser. Om direktintegrering är en 
segregerande eller inkluderande skolform för de nyanlända ”vet vi så gott som ingenting om” enligt 
Bunar (2010), trots detta har han försökt att sammanställa de viktigaste delarna som den 
internationella forskningen givit oss om integrering:  

Den slutsats som kan dras av den internationella forskningen i fråga om särskilda 
mottagningsklasser eller inte är att den optimala lösningen ändå verkar vara: en förberedelseklass 
under en strikt begränsad tidsperiod (6–12 månader), att placeringen bygger på en blandning av 
frivillighetsprincipen och ordentlig information till och samråd med föräldrarna, att klassen är 
fysiskt placerad i skolbyggnaden, att en mycket nära samverkan med de ordinarie klasserna 
upprättas från första dagen och att eleverna deltar i aktiviteter som inte kräver en hög kunskaps- 
nivå i majoritetsspråket, att en gradvis inkorporering sker i alla ämnen, att de nyanländas närvaro 
på skolan och i de ordinarie klasserna avdramatiseras genom information till de övriga eleverna 
och deras föräldrar, parallellt med satsningar på majoritetsspråket också satsningar på 
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modersmålsutvecklingen och närvaro av tvåspråkig personal i såväl förberedelse- som den 
ordinarie klassen, att de nyanlända från första dagen får två mentorer, en från 
majoritetsbefolkningen och en som delar den nyanlända elevens modersmål, ordentliga 
läroplaner och läromedel baserade på forskning och annat relevant kunskapsunderlag och 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering (Bunar, 2010 s.110). 

Internationell forskning 
Integrationsforskning finns det gott om och har bland annat bedrivits flitigt inom det sociologiska 
fältet (Bunar, 2010). Tidigare sociologiforskare har gjort försök till att förstå och förklara 
integrationsprocesser (Durkheim, 1993; Lockwood, 1964; Ålund & Schierup, 1991). Forskning om 
integration av nyanlända elever i skolan är däremot begränsad.  

En studie som dock undersökt skolintegration av nyanlända och som är värd att lyfta fram är Molina & 
Casado (2014). De utreder en lokal utbildningsplan på en skola i centrala Catalonien, Spanien och som 
har gett goda resultat. Analysen visar att det effektivaste sättet att uppnå inkluderande utbildning är 
genom att skolan intar ett interkulturellt perspektiv. Interkulturalism är ett begrepp som värderas högt i 
studien och av de undersökta professionerna. Interkulturalismen värderar kulturella olikheter och 
betonar det sociala värdet i det, hänsyn visas för kulturella förändringar och baseras på ömsesidig 
respekt för människors olikheter och den dynamiska kulturella processen. Kommunikation och 
förhandling är centrala instrument i en interkulturell verksamhet. 

De spanska skolorna som lyckas bäst med inkludering är således de skolor som genomsyras av 
öppenhet, där olikheter värderas positivt och utnyttjas i gruppstärkande syfte. Eleverna placeras också 
i ordinarie klass från början, studien visar att språket lärs in på ett mer naturligt sätt då de nyanlända är 
omgivna av flyttalande under hela skoldagen (ibid. 2014).  

Axelsson & Nilssons (2013) har undersökt elevers upplevelser av tiden i förberedelseklasser och tiden 
under förflyttningen till ordinarieklasser. Eleverna i förberedelseklass uttrycker längtan efter att ”bli 
som alla andra”, att få gå i samma klass som svenskarna. När eleverna väl börjar i den ordinarie 
klassen upplever de skillnad i lärarnas undervisningstekniker. Lärarna i förberedelseklasser kan 
förklara teoretiska begrepp, uppfattningar och fenomen på ett tydligare sätt och pratar generellt mer 
lättförståeligt än lärarna i ordinarie klasser. Forskarna drar slutsatsen att detta beror på att 
förberedelseklasslärarna ofta har kunskaper om svenska som andraspråk, samt att de har större 
erfarenhet av arbetet med nyanlända elever.    

Ännu en studie kopplad till integrering av nyanlända elever har Devine & Kelly (2006) bidragit med, 
den är genomförd i Irland och diskuterar hur etnisk-/kulturell likhet eller skillnad kan kopplas till 
inkludering alternativt exkludering. Elever observerades och intervjuades vilket skildrar hur eleverna 
gör skillnad på varandra utifrån ursprung, hudfärg och kulturell bakgrund. Homogena elevgrupper är i 
studien vanligt förekommande, alltså elever som delar liknande bakgrund, kultur och yttre. Elever som 
avviker från elevgruppens normalitet exkluderas, tydligast sker exkludering i de fall då eleverna 
avviker rent utseendemässigt. Forskarna förespråkar och diskuterar elevstödjande insatser på skolor 
där integrationen behöver stärkas. Stödfunktionen är tänkt att hjälpa nyanlända elever att inkluderas i 
nya elevkonstellationer (ibid, 2006) Enligt vår tolkning går ”elevstödjande insatser” att förstå som 
fadderverksamhet. 

Forskningen kring vad berörda professioner säger om organisationsmodeller för nyanlända elever i 
skolan är begränsad, vår förhoppning med detta arbete är att kunna bidra med ytterligare kunskap om 
direktintegrering av nyanlända elever. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka lärares tankar och uppfattningar gällande nyanlända elever som 
direktintegrerats i ordinarie klass. Vi vill ta del av lärarnas föreställningar om för- respektive nackdelar 
med det direktintegrerande tillvägagångssättet.  

 

• Vad finns det för för-och nackdelar med ett direktintegrerande tillvägagångssätt? 

• Hur organiseras undervisningen av läraren för att inkludera nyanlända elever? 

• Upplever lärarna att direktintegrering är en inkluderande/segregerande inslussningsmetod för 
nyanlända elever? På vilket sätt? 

 

Vidare följer vår teorigrund med utgångspunkt i Peder Haugs teori om segregerande integrering och 
inkluderande integrering. Bärande uppfattningar och centrala begrepp i teorin kommer att presenteras 
och redogöras för. 

Teoretiskt perspektiv 
Studier som behandlar integrering av nyanlända knyter ofta an till språkteorier.  Från många håll lyfts 
språket som en central del i en fungerande integration, men givetvis det finns andra vinklar att se 
integrering ur. Bland annat teorier som behandlar de sociala, pedagogiska och demokratiska 
aspekterna i större utsträckning, en av dem Haugs (1998) pedagogiskt dilemma, denna har vi valt att 
tillämpa i analys och diskussion.  

Vårt framtida yrkesuppdrag kommer till stor del handla om att stärka och stödja elevernas sociala 
färdigheter genom exempelvis informellt- och situationsstyrt lärande. Vi har kunskaper 
socialisationsprocesser, gruppdynamik, arbete för delaktighet och inflytande. Således har andra 
utbildningsområden som språkdidaktik varit begränsade. Det har fallit sig naturligt för oss att inte 
lägga särskilt stor vikt vid språkteorier då vi känner oss mer hemmahörande i det sociala fältet.  

Trots detta, är språket viktigt för integrering och därför vill vi kort lyfta en språkteori som har varit 
och är betydande för den pedagogiska praktiken. 

Vygotskij (1896-1934), en given talesman för språkets betydelse. Med sitt forskningsarbete inom det 
sociokulturella perspektivet har han varit och är än idag tongivande för det svenska och internationella 
pedagogiska fältet. För att samspelet mellan människor och kunskapsutvecklingen ska ske krävs 
kommunikation, Vygotskij ansåg att språket var det viktigaste verktyget för utveckling och lärande. 
Med språket kan vi ta del av ny information, men också föra vidare våra insikter och lärdomar. 
Begreppet utvecklingszoner tillhör Vygotskij och står för avståndet mellan vad individen kan behärska 
själv och vad individen behärskar med hjälp av någon annan. Det är inom den nästa utvecklingszonen 
som progressionen sker (Säljö, 2010). 
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Som tidigare nämnt kommer vi utgå från Haugs teori om pedagogiskt dilemma. Förutom teorigrundare 
är Haug filosofiedoktor och professor i pedagogik. De centrala begreppen, inkluderande integrering, 
segregerande integrering, social rättvisa, demokratiskt deltagarperspektiv och kompensatorisk lösning 
är högst intressanta och användbara för vår studie (Haug, 1998). 

Haugs teori skiljer sig från sedvanliga teorier då den är av mer utvärderande karaktär, granskning av 
olika organisationsmodeller för integrering ställs mot de politiska intentionerna. Haug presenterar 
olika sätt att organisera specialundervisningen och integreringen av elever med särskilda behov. Enligt 
honom handlar integrering till stor del om mänskliga rättigheter och generell rättvisa i sociala 
kontexter. Hur Haug drar paralleller mellan integration och social rättvisa ligger oss nära tankemässigt 
och samspelar med våra intressen i undersökningsområdet. Det bör även tilläggas att vi likställer 
”nyanlända elever” och ”elever med särskilda behov”, den senare benämningen utgår Haug ifrån i sin 
teori. I båda fallen handlar det om elever som på olika sätt och utav olika anledningar behöver extra 
stöd.   

Centrala begrepp 
I följande avsnitt kommer de centrala begreppen ur Haugs teori att presenteras och preciseras. Vad står 
begreppen för och vad har de för relation till varandra? 

Teorin utgår ifrån två perspektiv: inkluderande integrering och segregerande integrering. Begreppet 
segregerande integrering är en förgrening av begreppet kompensatoriska lösningar som handlar om att 
hitta lösningar för eleven med behov av särskilt stöd utanför klassrummet. Vikten läggs på att 
kompensera elevens brister med hjälp av extra stöd eller resurser för att stärka upp de svaga sidorna. 
Detta sker i regel förutsatt att eleven tidigare har en fastställd diagnos, som på ett tydligt sätt fastställer 
elevens starka respektive svaga sidor. Det är de professionella inom området, läkare, specialpedagoger 
eller dylikt, som fastställer diagnosen och kommer med undervisningsförslag, undervisningen ska 
kartläggas utifrån de svaga sidorna där eleven behöver extra stöd. Målet med kompensatorisk lösning 
är att sträva efter att förbättra elevens prestationsförmåga till samma nivå som de övriga i klassen och 
när eleven når samma nivå behövs inte stödet eller resursen längre och eleven ska fungera som de 
övriga i klassen (Haug, 1998).  

Kompensationsmetoden har kritiserats, det Haug framförallt betonar är fastställandet av diagnoser kan 
ses som osäkra och formas av kulturella värderingar i sociala konstruktioner. Kopplingen som bör 
finnas mellan diagnosen och den pedagogiska undervisningen saknas ofta. Både eleven och 
föräldrarna har ingen påverkan på vad de sakkunniga inom området beslutar. Kompensatorisk lösning 
kan enligt Haug vara problematisk och stigmatiserande, han menar att kompensationen många gånger 
är otillräcklig för att väga upp elevens svagheter. Det blir inte som det från början var tänkt, utan 
eleven utsätts för en problematisk skolmiljö som i värsta fall kan åtfölja eleven resten av skoltiden 
(Haug, 1998). 

Som motsats till kompensatorisk lösning lyfter Haug (1998) fram det demokratiska 
deltagarperspektivet som framhåller att skolan är till för alla och konstruerad av demokratiska 
principer. Ute i samhället möts alla, därför bör det även vara så i skolan. Ur ett demokratiskt 
deltagarperspektiv växer begreppet inkluderande integrering fram som syftar till att all undervisning 
utifrån det som är mest rättvist för eleven och samhället ska ske i den ordinarie klassen, alla oavsett 
förutsättningar har rätt till ett socialt rättvist samhälle utifrån demokratiska värden. Det är ett faktum 
att människor är olika, det ska accepteras även i skolan. Vikten läggs på att utveckla gemenskap och 
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social förmåga som grund för att alla ska fungera i ett vanligt samhälle både under skoltiden och i 
senare ålder, skolan ska vara likvärdig. Det här ställer krav på att läraren har universell kompetens och 
kan undervisa alla elever, begreppet om särskilda behov förstås som en social konstruktion. 
Inkluderande integrering är en skola för alla, där inga segregerande särskilda åtgärder skapas och 
därmed är skillnaden mellan specialundervisning och undervisning raderad.  

Argumentet för detta är först och främst knutet till en uppfattning om social rättvisa som lika rätt 
till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. Man bedömer att det mest rättvisa och bästa 
för den enskilda eleven och för samhället är att alla, oberoende av förutsättningar, intressen och 
prestationsförmåga, deltar i samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning från unga 
år. Genom detta läggs en positiv grund för att dessa barn också̊ som vuxna ska kunna fungera 
tillsammans i det vanliga samhällslivet. Stor vikt läggs vid social träning och på̊ att utveckla 
gemenskapen, vilket uttrycks genom att skolan ska vara en plats att vara på̊. Man accepterar att det 
finns skillnader mellan barnen. Dessa skillnader ska utgöra del av de dagliga erfarenheterna i 
skolan, och de ska hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning för alla barn i samma 
skola och i samma klassrum. Inom den ramen ska barnen få den undervisning som gör att de kan 
komma så långt som möjligt. Det ska ske utan att elever blir stigmatiserade eller utstötta. Därmed 
framstår alla som i princip likvärdiga inför skolan, och skolan är likvärdig infor alla elever. Detta 
upphäver skillnaden mellan specialundervisning och undervisning, och därmed är skillnaden 
mellan pedagogik och specialpedagogik inte längre relevant (Haug 1998 ss. 23-24). 

I huvuddrag går inkluderande integrering och deltagarperspektivet under samma ramverk som social 
rättvisa. Social rättvisa handlar om att eleven har rätt till delaktighet oavsett tidigare bakgrund, 
begåvning, anlag och intresse. Skolan ska vara och är i grunden tänkt att vara avsedd för alla. Varje 
elev ska känna trygghet, trivsel och gemenskap, eleven ska accepteras och respekteras oavsett vilka 
behov denne fodrar och undervisningen ska anpassas inom ramarna för den aktuella skolan och ska 
ske i det ordinarie klassrummet. ”I princip ska alla lärare ha tillräckliga kunskaper för att kunna 
undervisa alla barn. Lärarna ska ha en generell eller universell kompetens.” (Haug, 1998 s.24). 

Metod 

Val av metod 
Syftet med den här studien är att utforska lärares tankar och uppfattningar om nyanlända elevers 
förutsättningar i en direktintegrerande skolmiljö. Vad och hur upplever lärarna att eleverna får för 
möjligheter i en sådan sammansättning och vad kan komma att bli till hinder för elever med en sådan 
inslussningsmetod? För att få svar på våra frågeställningar anser vi att en kvalitativ metod är ett 
lämpligt tillvägagångssätt. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med berörda lärare i 
direktintegrerande verksamheter.  

Kvalitativ forskning handlar till viss del om som namnet antyder, kvalité. Den kvalitativa studiens 
syfte är att skapa förståelse för ett fenomen. Materialinsamlandet sker vanligen med intervjuer, 
observationer eller textanalysering, man beskriver, utforskar eller tolkar. Data analyseras utifrån teori 
och vald metod och kan i regel inte generaliseras till andra liknande fenomen eller sammanhang då det 
inte går att mäta resultat (Starrin, 1994). Kritik riktad mot kvalitativa metoder handlar bland annat om 
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att den saknar objektivitet och mätbarhet, vilket kritikerna, framförallt inom naturvetenskaperna, 
menar inte uppfyller kraven för vetenskap (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Kvalitativa forskare 
å sin sida har en annan syn på vetenskap, nämligen att den kan finnas i det omätbara och subjektiva. 
Om vi utesluter kvalitativ forskning går vi miste om nödvändig kunskap som behövs för att föra 
vetenskapen vidare (ibid., 1994). 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjupersonerna får färdiga frågor som ska besvaras. 
Ordningen kan ändras och nya frågor kan tillkomma, alla som deltar i intervjuerna får samma frågor 
om samma fenomen. Samtliga frågor är öppna och ger informanten möjlighet till flexibilitet i sitt svar, 
idéer kan utvecklas under samtalet och önskan fanns från vår sida att informanten talar så uttömmande 
som möjligt. Svaren är öppna och vikten läggs på informantens synpunkter (Denscombe, 2009). 

Urval och avgränsningar 
Vi tänkte först begränsa sökandet av informanter till grundskolor i Stockholms stad, vilket visade sig 
vara ett för litet område då responsen på både mail och telefonsamtal var otillräcklig. Många svarade 
snabbt att de inte arbetade med direktintegrering, var på vi förklarade grundligare vad vi menade 
omfattas av direktintegrering, kunde flera skolor bekräfta att de visst arbetade direktintegrerande. Vi 
tog kontakt med biträdande rektorer på respektive skolor, biträdande rektorerna skulle sedan föra 
frågan vidare till lärarna, men någonstans fallerade kommunikationen. Vi utvidgade sökområdet till 
Stockholms län för att snabbare nå ut till lämpliga lärare, vi har helt enkelt tackat ja till de intervjuer 
som vi har fått, samtliga i Stockholmsområdet. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Eftersom vi har valt att undersöka direktintegrering av nyanlända ur ett lärarperspektiv är det 
lärarröster som är betydelsefulla. Totalt 7 intervjuer varav 5 klasslärare åk 1-6, 1 lärare i förskoleklass 
som även arbetar på fritidshem och 1 svenska som andraspråkslärare. Alla informanter är kvinnor i 
åldrarna 27-45 år, behöriga men med varierande yrkeserfarenhet. Samtliga har erfarenheter av 
direktintegrering av nyanlända elever.  

Genomförande 
När vi väl har fick tag på lämpliga lärare beredda att ställa upp på intervju mailade vi ut på förhand 
informationsbrev (se bilaga 1) och intervjufrågor (se bilaga 2) i förberedande syfte. I 
intervjusituationerna har vi spelat in ljudet med två mobiltelefoner, detta av säkerhetsskäl. En av oss 
har ställt frågorna medan den andre har noterat i anteckningsblock eller på dator eventuella uttalanden 
som kan tänkas vara extra betydelsefulla eller på grund av buller alternativt låg röststyrka riskerat falla 
bort i ljudinspelningen. Vi har turats om att hålla i intervjuerna.  

Vi har stött på en del problem i sökandet efter informanter, intresse för att delta i studien har varit 
minst sagt sval. Efter telefonkontakt med ett antal biträdande rektorer på olika grundskolor i 
Stockholms region förstod vi att det fanns utbredd inkompetens kring direktintegrering samt förvirring 
av begreppet ”nyanländ”. Samtliga biträdande rektorer frågade vad vi menade med direktintegrering, 
trots enligt oss, tydlig introduktion av arbetet. Vi förstod även att många associerar begreppet 
”nyanländ” till en rad övriga företeelser, bland annat flykt, asyl och fattigdom. Nyanländ, enligt 
flertalet av de biträdande rektorerna, förmodas vara den elev som har flytt med båt över medelhavet, 
söker asyl och i samband med detta, har knapra ekonomiska resurser. Några rektorer menade att de 
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nyanlända eleverna inte hunnit anlända, de åsyftade då den ökade flyktingströmning Sverige just nu 
bevittnar. Vi blev tvungna att reda ut begreppen och tydliggöra vårt syfte med undersökningen. En 
nyanländ elev behöver nödvändigtvis inte vara flykting och det är således inte lärare som arbetar med 
dessa elever vi i första hand söker.  

Efter ett tag slutade vi helt med att använda begreppet ”nyanländ” och sa istället att vi söker lärare 
med erfarenhet av direktintegrering, på följdfrågan vilka elever som direktintegreringen skulle gälla 
svarade vi att ”eleven bör ha kommit till Sverige relativt nyligen och behärskar inte språket till fullo”.  

En biträdande rektor i Stockholms län menade att vi sökte på helt fel plats då hennes kommun har fåtal 
hyreslägenheter och kring hennes skola inga alls. Hur hon kunde dra slutsatsen att ”nyanlända” måste 
bo i hyreslägenheter, alternativt avgörs utifrån vilka ekonomiska resurser som familjen besitter, förblir 
för oss oklart.  

Databearbetning och analysmetod 
Allting som informanterna har sagt har transkriberats utan bearbetning, från tal till text. 
Ljud/ord/pauser som förekommer i talspråk men inte i skrift som, eh, öh, ah, har vi senare valt att 
plocka bort. Vi har omvandlat talspråk till korrekt språk, ”asså, va’, å” har vi skrivit om till ”alltså, var, 
och” för att det ska vara lättare för läsaren att följa texten. 

Under bearbetningen och transkriberingen kom vi närmare informanternas svar och la märke till saker 
i svaren som vi inte gjort tidigare. Enlig Ahrne & Svensson (2011) är det under transkriberingen av 
insamlat data som man lär känna sitt material. 

I analysen har vi inte använt oss av någon särskild analysmetod, utan har analyserat insamlad data och 
kategoriserat det i teman, som är utformade efter frågeställningarna. Vi har valt att använda mycket 
citat både i resultat och analys för att förmedla informantens verklighet och uppfattning på ett så 
tydligt sätt som möjligt. 

Forskningsetiska överväganden  
Studien lyder under Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer samt God forskningssed 
(2011), dessa gäller när forskning bedrivs. Vi förhåller oss till de fyra huvudkraven information-, 
samtycke-, konfidentialitet-, och nyttjandekravet. Informationskravet har vi uppfyllt genom att 
informera deltagarna om det aktuella forskningsområdets syfte med studien samt vilka villkor som 
gäller vid deltagandet. Vi gav alla deltagare informationen i form av ett skriftligt brev (se bilaga 1) 
samt muntligt på platsen innan intervjun påbörjades. Samtyckeskravet syftar till att ge deltagarna, i 
vårt fall lärarna, rätt att bestämma över sitt eget medverkande. Allting är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas. Konfidentialitetskravet innebär att ge alla deltagare garanti om att total anonymitet 
gäller. Det vill säga, vi lämnar inte ut verkliga namn, det gäller både personerna i sig och skolorna de 
arbetar på. Namnen vi använder i resultatet och analysen är fiktiva och går inte att härleda till 
informanternas riktiga namn. Det inspelade materialet förvarades och transkriberades på ett säkert sätt 
som endast vi kan komma åt. Allt detta i säkerhetssyfte för att materialet inte skulle komma i felaktiga 
händer. Nyttjandekravet uppnås genom att vi informerar deltagarna att det insamlade materialet enbart 
kommer att användas i eget bruk för forskningens syfte, Efter att uppsatsen är godkänd raderas allt 
insamlat material. 
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Studiens kvalitet 
Som tidigare nämnt har vi genomfört kvalitativa metoder med semistrukturerade intervjuer och 
resultat och analys kommer att presenteras i teman. Vi anser att metoderna och teorin har varit 
lämpliga för studiens syfte. Studiens validitet anser vi vara hög då vi lyckats undersöka det som var 
tänkt att undersöka. Intervjuerna har fortlöpt smidigt och analyserandet har genomförts på ett 
konsekvent sätt. 

Vi har skickat ut intervjufrågorna tillsammans med informationsbrevet på förhand till våra 
informanter, detta tas upp i metoddiskussionen (se sid 24.) Det kan ha påverkat informanternas svar på 
olika sätt. Vi har varit medvetna om att vi som forskare kan ha haft en viss påverkan på lärarna och 
deras svar av enbart vår närvaro. Av denna anledning har vi försökt vara så neutrala som möjligt under 
möten, alltså inte bekräftat med ”mm”, kommenterat med egna utsagor, tankar eller åsikter.   

Vi har undvikt att intervjua lärare som vi känner till eller tidigare har träffat. Vi har dock besökt skolor 
där vi har kontakt med personal eller där vi har arbetat, men då inte intervjuat lärare som vi har 
relation till.  

Ambitionen har varit att inte applicera våra subjektiva erfarenheter, tolkningar och värderingar under 
insamlandet och heller inte i presentationen av empirin. Det här kan ses som en omöjlig uppgift, 
speciellt med tanke på vårt undersökningsområde som både väcker känslomässiga och politiska 
ställningstaganden. Vi är medvetna om att den objektiva aspekten således kan ha brustit, men tanken 
och viljan att inte att lämna personliga avtryck i materialet har ständigt funnits med. 

Resultat och analys 
Empirin i följande avsnitt kommer att presenteras ganska så oretuscherat. Det är lärarnas yttranden 
som står i fokus och ska förstås som deras verklighet och vår data, därför har vi valt att återge lärarnas 
uttalanden så uttömmande som möjligt. 

När informanterna nämner elevers namn eller kommuner i de citat som vi har plockat ut, skriver vi ut 
det på följande sätt: ***.  

Direktintegrering ur lärarnas perspektiv 
Lärarna har till övervägande del liknande syn på direktintegrering, det handlar om elever som nyligen 
anlänt till Sverige, som har bristande språkkunskaper i svenska och placeras i ordinarie klasser.  

Karin är svenska som andraspråkslärare (Sva-lärare) och ser direktintegrering ur två vinklar, antingen 
går den nyanlända eleven direkt ut i klass utan speciella stödfunktioner eller så går eleven ut i klass 
men med stöd av henne som Sva-lärare. ”Men direktintegreringen är väl fokus på att det ska vara så 
mycket tid i klass som möjligt, så tänker jag”. 

Karins beskrivning är tudelad, antingen går eleven ut i klass utan stödåtgärder eller så går eleven ut i 
klass med stöd av henne som Sva-lärare. Ur Haugs (1998) perspektiv är dessa två beskrivande 
tillvägagångssätt totalt skilda, när eleven går ut i klass utan stöd leder det till ett demokratiskt 
deltagarperspektiv, eleven utmärks inte på något sätt och fokus läggs på gemenskap och socialisation. 
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Stöd från Karin blir till en kompensatorisk lösning, hon ses som en resurs. Det innebär att det eleven 
inte klarar av på egen hand, språkligt eller kunskapsmässigt, ska hon väga upp. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv skulle vi här kunna diskutera eventuella utvecklingszoner Karin hjälper eleven att nå, då 
Vygotskij talar om vad individen kan klara av på egen hand och vad individen klarar av själv och vad 
den behärskar med hjälp av någon annan (Säljö, 2010). 

Eva är lärare i förskoleklass och säger att:  

Direktintegrering för mig innebär när det kommer en elev från något annat land som inte behärskar 
det svenska språket och blir direkt placerad i ordinarie klass istället för förberedelseklass som har 
varit dominerande tidigare, och i den ordinarie klassen får eleven individanpassning (2015-11-23).  

Att förberedelseklasser har varit dominerande bekräftas i Axelsson & Nilssons (2013) studie, 
samtidigt lyfts det faktum att förberedelseklasser inte finner något stöd i varken styrdokument, 
rapporter eller utredningar. Däremot vet vi att mottagandet av nyanlända elever har kritiserats på flera 
punkter, bland annat för att leda till segregering, att undervisningsnivån är låg, avsaknaden av 
policydokument samt bristande kunskap från lärarnas håll (Bunar, 2010).  

Även Claudia, klasslärare för årskurs 2 beskriver direktintegrering som motsats till förberedelseklass:  

Direktintegrering för mig handlar om elever som sätts i ordinarieklass istället för att hamna i en 
grupp, de kan handla om förberedelseklass eller internationella klasser som man kallar det ibland, 
eleven sätts i en ordinarieklass trots bristande språkkunskaper och får jobba utifrån dom 
förutsättningar som ges, ofta i ganska små eller ja inte så mycket förutsättningar alls kanske… de är 
nog direktintegrering för mig (2015-11-23). 

En del av våra informanters svar på vad direktintegrering innebär hänger ihop med Bunars (2010) 
definition, det handlar om att eleven sätts i ordinarie klass oavsett tidigare bakgrund för ett snabbt 
språkutvecklande då språket används naturligt. Lärarnas fokus ligger vid språket, noterbart är att ingen 
nämner ämneskunskapernas betydelse i sammanhanget. 

Sara, också hon klasslärare för årskurs 2 säger ”Direktintegrering innebär för mig att eleverna kommer 
direkt in i klassen, börjar i klassen den befintliga, och de går inte i en förberedelseklass”. Maria är 
lärare för årskurs 3 och stödjer sig på kommunens bestämmelser om organisering för nyanlända: 

*** har bestämt att vi ska ha direktintegrering, och de bygger de på eller lutar sig mot, att det har 
visat sig att det är det bästa för barnet och att det är forskningsbaserat om jag förstår de rätt, det är 
enligt forskningen det bästa och då köper jag det (2015-11-27).  

Vidare säger Maria att hon ”tycker alltid att barnen ska vara i centrum och då får vi vuxna stå lite över 
eller stå tillbaka”. 

Nina som arbetar med årskurs 3 på en skola i ett segregerat område beskriver direktintegrering i större 
sammanhang än just i skolan.  

Det kan handla om språket, hela samhället, om Sverige, hur vi lever här och allt sådant där, så det är 
inte bara språket utan hur är det att komma till ett nytt samhälle, hur ska man anpassa sig, vad får 
man göra och vad får man inte göra (…) (2015-11-30). 

På följdfrågan om alla nyanlända placeras i ordinarie klass svarar hon: ”Absolut, absolut men då har 
jag en annan planering för dem (…) (Nina, 2015-11-30).  

Det demokratiska deltagarperspektivet beskriver integrering i en större kontext, likt Ninas svar handlar 
integrering inte bara om skolan, utan som hon uttrycker det ”hela samhället”. Syftet med det 
demokratiska deltagarperspektivet är att det på sikt ska leda till samhällsintegrering. Det är endast 
Nina som beskriver direktintegrering ur ett större sammanhang. 
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Helen är klasslärare i årskurs 6 med stor erfarenhet av direktintegrering av nyanlända elever.  

För mig innebär direktintegrering elever som kommer direkt till klass tillsammans med resten av 
gruppen och går i den precis som andra elever. Det innebär att eleven inte går i förberedelseklass utan 
istället har en studiehandledare i den mån det går, eftersom det inte finns några regler för exakt hur 
mycket studiehandledning eleverna ska få, så är det lite beroende på vilket språk det är, och vilka 
möjligheter man har att få studiehandledning. Alla får studiehandledning men tiden för det är olika 
(2015-11-30).  

Enligt tidigare forskning och myndighetsrapporter visar det sig att studiehandledning är ett hjälpande 
verktyg för att stödja elevens språk- och ämnesutveckling (Bunar, 2010; Blob, 2004; Hill, 1995; 
Rodell Olgac, 1995). Skolan är skyldig att ge eleven studiehandledning på modersmålet om eleven 
anses behöva det (Svensk författningssamling 2011:185). Enligt Skolverket (2015) finns det inga 
tidsramar för detta utan det sker på elevens behov likt det Helen säger, det hon tillägger är att det även 
beror på möjligheterna att hitta studiehandledare som behärskar samma språk som eleven. 

Direktintegrering nämns som motsats till förberedelseklass av alla lärare förutom en, således är 
samstämmigheten stor. Språkets avsaknad berörs också av flera lärare och tycks vara kopplad till 
frågan om vad direktintegrering innebär.  

Eva, Claudia och Sara beskriver direktintegreringen ur ett deltagarperspektiv, som leder till 
inkluderande integrering. För dessa lärare handlar det om att eleven placeras i ordinarie klass oavsett 
tidigare kunskaper och färdigheter. Likt Karin beskriver Helen direktintegrering innehållande resurser, 
alltså kompensatoriska lösningar, som i sin tur leder till segregerande integrering. Resurser i deras fall 
är studiehandledare och Sva-lärare.  

Lärarnas syn på elevernas upplevelser 

En av intervjufrågorna handlade om hur läraren tror eleverna upplever direktintegreringen. Många av 
lärarna menade att det kunde skilja sig, dels från elev till elev, dels beroende på hur länge eleven hade 
vistats i den ordinarieklassen.  

”(…) i början tycker de att det är jätteroligt, för de får komma till Sverige, det är nytt, de får nya 
kompisar och allt är kul, men sen tar det inte så himla lång tid innan det blir jobbigt för dom. Dels så 
börjar kompisarna tappa intresset, för dom kan ju inte kommunicera och det är inte så lätt när man är 
10-11 år hur man ska veta, man har inga strategier för att kommunicera med kompisarna. (Karin, 
2015-11-20). 

Karin säger att det är svårt för eleverna att hänga med i undervisningen, hon upplever att de sitter av 
mycket av tiden. Hon säger även att en del av dem nyanlända kan upplevas deprimerade för de får inte 
den hjälp de behöver på grund av resursbrist. I det stora hela ”tycker de att det är ganska jobbigt med 
direktintegrering” (2015-11-20). 

Claudia och Sara menar att eleverna upplever hinder på grund av språket. Sara säger att eleverna kan 
känna sig ensamma och vilsna i att inte kunna språket, detta beskriver även Maria. Axelsson & 
Nilsson (2013) har i deras studie intervjuat nyanlända elever med erfarenhet av både förberedelseklass 
och ordinarieklass. De intervjuade elevernas berättelser går i linje med Claudias och Saras uttalanden, 
nämligen att undervisningen i ordinarie klass är svår att följa på grund av bristande språkkunskaper. 
Studien visar bland annat att detta kan förklaras genom att lärarna inte lyckas tydliggöra centrala 
begrepp, avgörande för att eleverna ska förstå innehållet (ibid, 2013). 

I tidigare forskning tar Skowronski (2013) upp att i den ordinarie undervisningsklassen upplever 
eleverna ofta utanförskap och ensamhet. Vissa elever vågar inte ta kontakt med de andra på grund av 
språklig osäkerhet. Det är precis vad en del av våra informanter har uttryckt, det beror på vad det är för 
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elev men det är tufft och jobbigt. Eleverna kan känna sig ensamma och vilsna vid direktintegrering, 
trots detta så finns det en längtan att få vara tillsammans med de andra i ordinarieklassen (ibid, 2013). 

Informanterna menar samtidigt att allt lärs in lättare vid direktintegrering, de kulturella koderna, 
socialt samspel och språket. Sara tror att det är tufft men bra, ”Man är där man ska vara, fast från 
början” (2015-11-24). Eva, Claudia och Sara betonar elevernas upplevelse av gemenskap, delaktighet 
och umgänge trots språkliga svårigheter, jämfört med om de hade gått i förberedelseklass. Nina säger: 
”(…) jag tror att dom förstår och dom är väldigt motiverade”. 

Hur direktintegreringen upplevs tror Helen beror också på vem eleven är, hon menar på att det utgör 
viss skillnad om eleven kommer in i en årskurs sex eller i en årskurs två, ju högre årskurs desto högre 
krav. Om eleven börjar i årskurs två finns det även svenska elever som inte kan läsa ännu, därför är 
kraven lägre och det blir lättare för eleven att hänga med.   

Direktintegreringens för-och nackdelar 
Samtliga lärare som vi har intervjuat upplever fördelar med ett direktintegrerande tillvägagångssätt, 
som tidigare nämnt handlar det bland annat om de sociala aspekterna och språkinlärningen, som 
uppfattas underlätta och implementeras fortare för elever som placeras direkt i ordinarie klass. Vissa 
lärare pratar också om stödet för direktintegreringen i forskningen.  

Fördelarna de är väl när dom kan komma in i en kompisgrupp där svenska språket är fokus och att 
dom får lära sig svenska barns lekkultur och sociala kultur, det är jätteviktigt för dom för att klara sig 
längre fram och det tycker jag att dom får när dom är i klass, när dom är i förberedelsegrupp så får 
dom bara förberedelsegruppens egna skapade kultur, dom får inte möta den svenska kulturen, /…/ 
tittar man på forskningen så är det just de som dom trycker på, att dom kommer närmare in i sina 
svenska kamrater och får den sociala biten, vilket är väldigt viktigt för dom (Karin, 2015-11-20). 

Karin nämner att det är av betydelse att klassen ”är så att de kan vara delaktiga”, alltså klassen som 
den nyanlände kommer till ska till viss mån vara tillmötesgående och välkomnande. Om inte, riskerar 
nyanlända elever att uteslutas från klassen och inkludering uteblir. Att klassen behöver vara 
tillmötesgående är för eleven väsentligt för inkludering, likt det Cummins (1996) talar om, det handlar 
om ett anpassningsarbete för alla som påverkas av situationen. Även Maria menar att direktintegrering 
är bra för hela klassen att uppleva. 

Betydelsen för nyanlända elever är att vara delaktiga enligt Karin. Haug (1998) talar om delaktighet ur 
ett deltagarperspektiv, skolan ska vara konstruerad för alla, det är accepterat att det finns olikheter 
bland individer, men oavsett ska alla känna gemenskap via social rättvisa. 

Återigen lyfter flera lärare att språket lärs in fortare om eleverna direktintegrerats än om de hade gått i 
förberedelseklass.  

Att eleverna kommer ut i ordinarieklass och får möta det svenska språket i en vanlig social miljö 
istället för att hamna i en förberedelseklass där det inte alls är lika mycket svenska. Så jag tänker att 
med direktintegrering så tror jag att man kan utveckla språket betydligt mycket fortare, och de tror 
jag är en fördel (Eva, 2015-11-23). 

Claudia tror även hon att språket lärs in på ett fördelaktigare sätt i den ordinarie klassen, man får höra 
språket hela tiden kontinuerligt i en naturlig miljö istället för att lära sig språket teoretisk som hon tror 
är svårare. Claudia menar också att eleven slipper uppleva känslor av utanförskap som placering i 
förberedelseklass eventuellt kan leda till: ”De är ju just de här att de kan få känna sig som en del av det 
vanliga, eller ja den ordinarieklassen som är standard, att inte behöva känna sig utpekad i en 
specialgrupp”. 
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Saras svar skiljer sig något från de resterande lärarna, hon har erfarenhet av både förberedelseklass och 
direktintegrering och menar att vad gäller resultaten är skillnaden inte så stor. Fördelar med 
direktintegrering kan dock märkas om det finns resurser i form av personal i den ordinarieklassen, som 
kan hjälpa till att stötta.  

Att bli direktintegrerad i en klass med resurs är inget som Haug (1998) talar om, utan han menar att 
antingen är eleven i klassen utan speciella åtgärder eller så är eleven avskild från klassen tillsammans 
med en resurs för att väga upp bristerna och sedan placeras tillsammans med de övriga i klassen. 

Maria reflekterar och svarar utifrån den enskilda elevens behov, så länge eleven mår bra av 
direktintegrering så är det ”okej”. Hon tycker att det är bra för samhället ser ut på det sättet, man 
separerar inte. Hon säger att direktintegrering är bra för hela klassen att få uppleva, integrering är en 
de av samhället och då måste vi även arbeta med det i skolan så att hela klassen känner sig delaktiga i 
processen, Maria tror att det är väldigt nyttigt och uppskattat. 

Helen menar att för socialisationens skull är direktintegrering positivt, kompisar får eleverna snabbt. 
Samtidigt är det svårt, exempelvis om det uppstår konflikter ”hon blir ju väldigt frustrerad då hon inte 
kan uttrycka sig” (2015-11-30).  

Fördelarna med ett direktintegrerande tillvägagångssätt är just de sociala aspekterna och att 
språkinlärningen sker i en naturlig miljö jämfört med i en förberedelseklass. Förberedelseklass kopplas 
till Haugs (1998) begrepp segregerande integrering där eleven på samma sätt plockas ut och ges 
extrastöd utanför den ordinarie klassen. Segregerande integrering visar på en tydlig parallell till 
förberedelseklass, Karin menar att eleverna inte får möta den svenska kulturen utan enbart den egna 
skapande kulturen i den avskilda gruppen. Övervägande del av lärarna som har intervjuats nämner 
språkutvecklingen som en stark fördel i och med direktintegrering, Haug (1998) talar inte om språket 
konkret utan lägger tyngdpunkt vid att utveckla gemenskapen och det sociala samspelet i och med 
inkluderande integrering. Vygotskij däremot nämner språket som det viktigaste verktyget för att 
samspelet mellan människor och kunskapsutvecklingen ska ske, det krävs kommunikation. Med 
språket kan vi ta del av ny information, men också föra vidare våra insikter och lärdomar (Säljö, 
2010). Lärarna anser med direktintegrering kommer eleverna närmare språket, sina svenska kamrater 
och det sociala samspelet. 

På samma sätt som lärarna upplever fördelar med direktintegrering uppfattar de även vissa nackdelar, 
som kan bli till hinder för eleverna.  

(…) jag upplever att de sitter av stor del av sin skoltid de bara sitter och har ingenting att göra, kanske 
leker med några appar i mobilen eller ipaden. Vi har elever som känner sig väldigt ensamma för att 
kompisarna inte vet hur de ska leka med dem. I förberedelsegrupp så sitter alla i samma situation, det 
är ingen som skäms för att man inte kan prata, det är ingen som mår dåligt för alla vet att ingen kan, 
och då kan de ändå. Men i klassen blir de inte så, jag upplever att de finns flera depressioner, kanske 
är ett tungt ord men alltså att de känner sig ledsna och ensamma väldigt mycket och att dötiden är 
stor, att de inte känner att de hänger med i skolan och då blir dom stressade över det, de tycker jag är 
negativt” (Karin, 2015-11-20).  

Enligt Fridlunds (2011) studie visar det sig att det finns en risk att eleven kan glömmas bort i den 
ordinarie klassen samt att undervisningen i ordinarie klass tycks hämma elevers språkutveckling. Det 
hänger ihop med det Karin säger, om eleverna sitter av tiden i klassrummet och att dötiden blir så pass 
stor så hämmas språkutvecklingen.  

Nackdelarna säger Eva beror lite på vad det är för elev, hur utåtriktad eleven är och hur villig den är 
för att möta andra människor. Hon tänker att det kan bli problem om eleven inte tar för sig så mycket, 
även fast läraren försöker att bidra till inkluderande så kan det även bli så att eleven kan känna sig 
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utanför i en del sammanhang, framförallt i början när eleven märker att den sticker ut från de svenska 
eleverna. Claudia berättar om en nyanländ elev i klassen som hon upplever stundtals hamnar utanför 
gemenskapen på grund av osäkerheten hos eleven, det märks tydligast under rasterna på skolgården 
hen vill gå fram och leka med andra barn men språket försvårar. Hon anser att det är mycket viktigt att 
det finns rastvärdar ute som kan hjälpa till i dessa situationer.  

Helen har nyanlända elever som ibland undervisas i en särskild undervisningsgrupp, emellanåt 
kommer de till hennes klass. Hon berättar att när eleverna plötsligt dyker upp, kan det kännas svårt för 
henne att veta hur hon ska bedriva undervisningen för att eleverna ska kunna ”hänga med”. Eleverna 
kan ha missat flera lektioner och på så vis inte tillgodogjort sig kunskaper för att göra det alla andra 
gör. I de fallen kan Helen placera eleverna i ett grupprum tillsammans med respektive 
studiehandledare, för att arbeta med andra uppgifter. Såsom Helen arbetar att eleven vid vissa tillfällen 
plockas ut ur klassrummet och ges stöd i form av studiehandledare som resurs liknar en 
kompensatorisk lösning, Haug (1998) menar att detta sker i regel förutsatt att eleven sedan innan har 
en fastställd diagnos som på ett tydligt sätt fastställer elevens starka respektive svaga sidor, målet med 
att plocka ut eleven ur klassrummet är att förbättra elevens prestationsförmåga till samma nivå som de 
övriga i klassen. Helen menar att det egentligen inte känns bra ”det är liksom jag som är läraren”, men 
ser ibland inte något annat alternativ.  

Det tycks som om lärarna upplever att ansvaret för inkludering till viss del faller på eleven. Om den 
nyanlända inte är utåtriktad och tar för sig, blir den sociala inkluderingen svårare.  

Nackdelen med direktintegreringen tycks vara tidsbristen lärarna upplever, den nyanlända eleven 
behöver en egen undervisningsplanering som ska gå parallellt med resterande klasskamrater. Det blir 
ytterligare jobb för klassläraren. 

(…) läraren är väldigt upptagen med att både ha hand om den vanliga klassens planering och så måste 
man ha en särskild planering för den direktintegrerade eleven samt att den eleven behöver väldigt 
mycket extra hjälp, läraren måste nästan närvarande hela tiden och det kan inte en lärare som har en 
hel klass, så att eleven kan nog känna sig lite utlämnad när den inte får den hjälp som den behöver 
(Sara, 2015-11-24). 

Nina ser nackdelarna på samma sätt som Sara, det handlar om tidsbristen att hinna hjälpa den enskilde 
eleven under lektionerna och samtidigt ha en hel klass cirka 23 elever att se efter och försöka hjälpa, 
hon gör så gott hon kan.  

Nackdelarna som Maria ser är att inte kunna kommunicera, de är A och O enligt henne, samt att inte få 
vara verksam på den nivån som eleven egentligen ligger på, på grund av bristande språkkunskaper.  

Helen pratar också om språkbristerna, i hennes klass har många elever utländsk bakgrund och det finns 
många olika arabiska dialekter i klassen, vilket gör det svårt för henne som lärare samt för 
studiehandledarna att översätta de svenska begreppen korrekt. Något som Haug (1998) förespråkar är 
att läraren ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla elever. Lärarna ska ha en generell 
eller universell kompetens enligt Haug (1998) men så ser inte verkligheten ut i dagsläget enligt 
lärarnas åsikter. 

En annan nackdel Helen upplever är den press nyanlända kan utsättas för då de snabbt ska betygssättas 
och skriva nationella prov. Hon tycker att betygssättningen inte är så viktig i början, det finns andra 
aspekter som är mer betydelsefulla i början, det får ta tid, eleven kommer att lära sig senare. Enligt 
hennes menig trycker Skolverket på att de ska betygsättas på samma sätt som dem med svenska som 
modersmål, det är jättesvårt tycker hon.  
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Organisering och det praktiska arbetet i klassen 
Karin arbetar mycket individanpassat, innan eleven kommer till klassen har hen genomfört en 
kunskapskartläggning på en mottagningsenhet i kommunen. Utifrån kartläggningen kan Karin bedöma 
om eleven behöver mer eller mindre stöd i olika ämnen.  

”De flesta då de kommer får de jättemycket stöd hos mig, större delen av dagen så går dom hos mig i 
början och sen efter några veckor är det då man upptäcker att eleven klarar sig bra i matte säger vi, då 
får den slussas ut i matten så att jag gör det individanpassat beroende på hur eleven tar det.” (2015-
11-20) 

Om eleven har lätt att lära innebär det mer tid i klassen, fast tillsammans med studiehandledning och 
mindre tid hos Karin som Sva-lärare. ”Så det är individanpassat men jag har väldigt mycket samarbete 
med lärarna innan jag slussar ut de”. Alla nyanlända på hennes skola har varsin Ipad, det får de dag ett, 
där de har översättningsappar och träningsappar och annat. Karins arbete och delvis syn på 
direktintegrering skiljer sig från de andra lärarnas. Hon undervisar vissa elever separat från den 
ordinarie klassen, i sitt egna klassrum som ligger en bit bort. Trots att både Karin och Helen avskiljer 
elever vid vissa tillfällen, menar dem att de arbetar med direktintegrering, vi ser detta ur begreppet 
segregerande integrering, att det handlar om en lösning för eleven med behov av särskilt stöd utanför 
klassrummet. 

Det praktiska arbetet kring nyanlända och organisationen bakom undervisningen beror på elevens 
förutsättningar, Eva säger att lärarna i hennes förskoleklass har gemensamt ansvar för den nyanlända 
eleven. Möten med tolk och ledning sker tillsammans med de berörda lärarna, hon anser att de får bra 
stöd från både tolk och ledningen på skolan för att hjälpa eleven i kunskapsutvecklingen och in i 
gemenskapen. 

Claudia anser att hennes inkluderingsarbete för tillfället inte är så tydligt, hon har en elev som nyligen 
har kommit till klassen. Hon har placerat den nyanlända eleven bredvid en klasskamrat som är duktig 
på engelska, detta har gjort att de har kommit varandra närmre.  

”Jag försöker tänka på att översätta när jag har instruktioner och information om saker vi ska göra i 
den mån det är möjligt, om jag ska vara lite självkritisk så kan jag också glömma bort det väldigt ofta 
för de här är en ny situation även för mig. Jag har stöd i form av två stycken resurser som är 
fritidspedagog och barnskötare och dom är i klassen just nu, så en av dom vill jag helst sitter bredvid 
honom och försöker att översätta så mycket som möjligt” (2015-11-23). 

Axelsson & Nilsson (2013) har observerat att lärare tenderar att placerar nyanlända elever bredvid 
övriga elever som kan den nyanländes modersmål. De intervjuade eleverna upplever att lärarna gör 
detta på grund av tidsbrist. Claudia medger att hon tänker på att översätta i den mån det är möjligt men 
kan glömma bort det ibland, men hon ser det positivt då detta har bidragit till att de två eleverna blivit 
vänner. 

Likt Karin har Sara en individuell planering för den nyanlända eleven: 

”Jag har kontakt, jag har bara en elev nu, jag har kontakt med Sva-läraren, också kollar vi på lämpligt 
material, jag försökt få extra hjälp ifrån ledningen, stöd från början vilket är väldigt lite, så det blir 
väldigt mycket extra arbete för mig. För det mesta så är jag själv och måste ägna jättemycket mer tid 
till eleven att anpassa arbetsuppgifterna samtidigt som jag har klassen, så de är det som är problemet 
inte eleven. Det är ju läraren jag, som organiserar och så får jag hjälp av Sva-läraren med material, 
visst material, och sen så anpassar jag det vanliga materialet och så småningom kan eleven börja göra 
lite av de, då blir det en anpassning” (2015-11-24). 

På Marias skola arbetar de med resurser i form av lärare och fritidspersonal som är knutna till 
nyanlända elever och hjälper till under skoldagen. Hon har suttit ner med berörda resurspersoner innan 
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och diskuterat lämpligt material, det råder individuell undervisning. Sva-läraren är också involverad 
och träffar eleven viss tid i veckan. Hon tycker också att det sociala arbetet ingår i inkludering, hon har 
delat in flickorna i par, varje rast är det ett par tillsammans med den nyanlända flickan som stannar 
inne under förmiddagsrasten för lek och på så vis, skapa relation till varandra. Senare har hon 
utvecklat det till lekgruppen om 5 stycken, blandat pojkar och flickor tillsammans med den nyanlände 
eleven, som får vara inne och spela kort eller spel under rasten. Maria säger att detta ska bidra till 
inkludering i det sociala samspelet mellan eleverna. Det är viktigt att fråga de övriga barnen, det är 
inte ett enkelt uppdrag man ger barnen, att umgås med någon som inte kan kommunicera på det egna 
språket, kan vara svårt. 

I Helens klass finns flera elever som är direktintegrerade. Hon lägger stor betoning på 
studiehandledarens roll och funktion. Arbetet med eleverna ser olika ut beroende på deras 
förutsättningar. En del har jättemycket studiehandledning och är i klassen nästan hela tiden. En dag i 
veckan har Helen, studiehandledaren och eleven möte och går igenom vilka lektioner eleven vill och 
kan medverka på under veckan. Studiehandledaren är med eleven på varje lektion som stöd. "Vi 
jobbar jättemycket med pedagogiska par, där eleverna är ihop-placerade två och två, dom pedagogiska 
paren byts ut med jämna mellanrum, ungefär två månader med samma par”. De pedagogiska paren 
sitter tillsammans med sin studiehandledare och arbetar tillsammans på lektionerna utifrån de nivåer 
som eleverna ligger på. Eleverna får individuella läxor och får lyssna till texter på mp3-spelare för att 
höra språket, sedan plockas tio ord ut om dagen som ska övas in. 

”(…) använder man sig av studiehandledare som behärskar det svenska språket blir det mycket lättare 
för då hänger eleven med, men om man använder sig av studiehandledare som inte riktigt behärskar 
det svenska språket, för många av våra studiehandledare har ett samarbete med SFI så det blir 
praktikplatser oftast, vilket gör att det är svårt även för dom att förstå och sen så förklara för någon 
annan” (Helen 2015-11-30). 

Studiehandledare och de pedagogiska paren som Helen talar om kan kopplas till Vygotskijs begreppet 
utvecklingszoner som står för avståndet mellan vad individen kan behärska själv och vad individen 
behärskar med hjälp av någon annan, det är mellan utvecklingszonerna som progressionen sker (Säljö, 
2010). Som Maria tidigare nämnt arbetar även hon med par och grupper för att bidra till utveckling 
och inkludering. 

På Ninas skola arbetar de mycket med ljudböcker, lättlästa böcker och skriver i skoldagböcker där 
eleverna får koppla text till bild, de skriver också hur veckan har varit. De arbetar även med stödbilder 
för att lättare komma ihåg de svenska orden, det kan göra det lättare för eleven att gissa vad det rätta 
ordet är för något. 

Karin arbetar till en början avskiljande från den ordinarie klassen med eleven, beroende på hur eleven 
utvecklas i språket och i ämnen tar utslussningen till klassen olika lång tid. Karin lägger betoning på 
individanpassning, arbetet utformas utifrån den enskildes förutsättningar och behov. 
Individanpassningen resulterar många gånger i att eleven får stöd av henne men också att de nyanlända 
använder sina Ipads. Avskiljandet och tilläggen som den nyanlända får, går att förstås som resurser 
och kompensatoriska lösningar. Ur detta synsätt går det att säga att Karins beskrivning av 
direktintegrering inte fyller kriterierna för inkluderande integrering, snarare handlar det om 
segregerande integrering (Haug, 1998).  

Eva pratar också om individanpassning, men i hennes fall handlar det om en individuell planering, 
således ges inga fysiska kompensatoriska inslag. I Claudias klass ges eleverna samma teoretiska 
förutsättningar, hon beskriver att undervisningens upplägg inte förändras för att eleven är nyanländ. 
Däremot placeras eleven bredvid en klasskamrat som hens modersmål alternativt har den nyanlända en 
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kompensatorisk lösning i form av en fritidspedagog eller barnskötare som sitter bredvid och översätter. 
Sara arbetar inte heller hon med kompensatoriska lösningar, eleven ges uppgifter utifrån en individuell 
planering men utöver detta ges eleven samma förutsättningar som resten av eleverna.  

Marias initiativ att låta två elever vara inne under rasten tillsammans med den nyanlända eleven går att 
tolka som en strävan för att uppfylla ett demokratiskt deltagarperspektiv. Genom att låta några få 
elever stanna inne och umgås med eleven för att på så sätt lära känna denne, kan sociala gemenskaper 
utvecklas. Så småningom utvidgades elevantalet och fler elever stannade inne för att slutligen kunna 
umgås ute på rasten tillsammans med övriga elever i andra klasser.  Helens syn på organisering och 
praktiskt arbete handlar till stor del om studiehandledarens funktion. Studiehandledaren har en viktig 
roll i elevens utveckling och finns med under varje lektion. Studiehandledaren fyller en stödfunktion 
och är en resurs, därmed är en kompensatorisk lösning tillsatt och organisationen sker utifrån 
segregerande integrering. I Ninas klass är en stor del av eleverna nyanlända, det ger helt andra 
förutsättningar rörande språk och socialisation. Inga kompensatoriska lösningar ges, utan arbetet sker 
utifrån gruppens förutsättningar.  

Lärarna om elevernas svar på insatserna  

Det Sva-läraren Karin har märkt att individanpassningen får eleverna att känna att de står i centrum, att 
det är deras kunskapsutveckling som är viktigast. Om kunskapsutvecklingen styrs utifrån deras egna 
nivåer utvecklas de snabbare. Arbetet är individanpassat och eleven får själv välja om hen vill vara i 
klassen eller komma till henne och få extra stöd. Karin säger att det är svårt att uttala sig om exakta 
resultat då hon endast har arbetat med direktintegrering i två år.  

Klassläraren Eva har en elev i sin klass, hon arbetar tillsammans med en tolk några dagar i veckan. 
Tolken hjälper till med det svenska språket och kommunikationen med kamrater. När tolken är med 
har det visat sig att eleven öppnat sig, tar initiativ, söker sig till svenska kompisar än vad hen gjorde i 
början, Eva tycker att de är på god väg med inkluderingsarbetet.  

Claudia upplever eleverna som försiktiga och förvirrade i början, att eleverna känner sig fram i 
verksamheten medan Sara upplever att eleverna svarar ganska snabbt, en del börjar prata väldigt 
omgående fast ganska tokigt i början, sen finns det de som är tysta och säger nästan ingenting. 
Resultatet av inkluderingsarbetet hon ser är att eleverna lär sig svenska, det är bara tid som behövs.  

Maria berättar att resultatet av inkluderingsinsatserna hon ser är att eleverna inte blir ensamma, 
tillsammans hjälps de åt i klassen så ingen blir lämnad ensam.  

Nina säger att resultaten visar sig inte bara när eleven läser för henne utan att det är viktigt att se och 
höra eleverna i sociala sammanhang, tillexempel när dem pratar med sina kompisar. Eleverna tar mer 
initiativ och är mer förberedda. Även Helen ser liknande resultat, det är ett resultat, de läser en text och 
kan sedan svara på frågorna till, då märker hon att eleverna har utvecklats i det svenska språket.  

Eleverna svarar på insatserna när lärarna ser att de har hittat vänner och lär sig svenska allt eftersom. 
Både i Wigg (2008) och Sjögrens (1996) forskning sägs det att svenska språket ses som nyckeln till 
både samhället och skolgången, de intervjuade ser resultat i språkutvecklingen det är bara tid som 
behövs. De pratar tokigt i början men att tala ”bra” handlar inte om att tala tekniskt korrekt utan att 
kunna anpassa språket till miljön. Kommunikation fungerar inte enbart på svenskarnas villkor, det är 
en ömsesidig företeelse med sändare och mottagare (Sjögren, 1996). 
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Inkludering eller segregering 
Karin upplever att många söker sig till varandra, speciellt om de finns flera som är direktintegrerade i 
samma klass och delar samma språkbakgrund. Om situationer då man plockar ut eleven ur 
klassrummet kan ses som segregerande, det är lite olika menar hon. Eleverna blir uppdelade efter sina 
kunskapsnivåer, det har Karin inte sett som något negativt för sina elever. De tycker det är kul att 
komma till hennes rum, de är glada och positiva. Det är snarare så att flera i klassen som inte är i 
behov av stöd också vill komma till henne.  

När en lärare går in i klassrummet som resurs kan ju även det ses som en segregering, det blir ett 
väldigt utpekande, likaså påtvingade aktiviteter kan bli segregerande säger Karin.  

Skolgården är en plats som både Eva och Claudia talar om kan bli segregerande miljöer, de nyanlända 
kan bli utstötta av övriga elever på grund av språkbristerna, de får inte komma in i leken. Likt Karin 
säger Eva att det blir en slags segregation om en elev i en klass får en resurs och inte de andra. Vidare 
säger hon att det är svårt att arbeta utan att det blir någon form av segregering. Det talar Claudia även 
om att ”(…) direktintegrering blir ju på ett eller annat sätt segregerande i alla fall, och det handlar om 
att eleverna inte har samma förutsättningar”. 

Lärarna beskriver elevgrupper som har benägenhet att dras till varandra på grund av liknande 
språkbakgrund och utesluta dem som inte delar den. Att dela språk och kulturell bakgrund har visat sig 
påverka val av kompisar och är ett sätt att förklara hur elevsammansättningar blir till (Devine & Kelly, 
2006). Om vi utgår från att detta vore sant, att individen ständigt söker sig till likheter och undviker 
skillnader, så talar det emot inkludering. Samtidigt visar Molina & Casados (2014) studie att de skolor 
som lyckas bäst med inkludering i skolan är de som omfamnar det ”okända”, tar vara på kulturella 
skillnader och använder det i överbryggande syfte. Frågan blir således hur skolan ska arbeta för att 
implementera interkulturalismen som Molina & Casado (2014) beskriver. Hur ska arbetet gå till för att 
få eleverna att gå emot sina ingivelser om kontakt med likasinnade och ta steg mot det outforskade.  

Inkludering kan också ses som en fråga som eleven är ansvarig för. Sara säger om att det är jättetufft 
om eleven är blyg, elever som tar för sig klarar det mycket bättre för de är med och leker från början 
men det är: 

(…) på rasterna det märks, inte i klassrummet så mycket, är man blyg och inte vågar ta för sig så 
vågar man inte fråga om man får vara med och då kan jag som personal säga -kan ni leka med henne 
den här rasten? Då blev det så att dom tyckte det var jättejobbigt då hon alltid sa nej, hon ville inte 
och då blir hon för sig själv och ensam trots goda insatser ifrån personalen. Vi har jobbat vidare på 
det nu och det är bättre, men hon har säkert upplevt att hon har känt sig utanför, det tror jag (2015-11-
24). 

Att nyanlända erfar segregering bekräftas även av Maria.  

”Ja det går inte att utesluta alltså det går inte att förhindra så ser världen ut eller så ser situationen ut, i 
en perfekt värld så skulle det inte förekomma men så ser det inte ut, utan ibland hamnar vi i tillfällen 
då det inte är optimalt.” (2015-11-27). 

Men elever som hamnar i segregerande situationer är inte bara nyanlända, det kan vara andra elever 
också men det händer oftare då eleven inte kan kommunicera.  

(…) vuxna måste hjälpa till, barn är inte där, barn har inte riktigt de där vuxentänket eller det 
arbetssättet och går vi till oss själva så ser vi snabbat att det är svårt att integrera och ta med alla 
människor, jag tycker man ställer väldigt stora krav på barn och vuxna, man måste vara lite ödmjuk 
(Maria 2015-11-27). 
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Nina däremot har ett annat svar på om nyanlända hamnar i segregerande situationer: ”Absolut inte, vi 
jobbar väldigt mycket med kamratskap och sådant, om hur vi ska bemöta de nya eleverna som 
kommer till klassen”. På hennes skola parar de ihop elever som talar samma språk, de använder elever 
som resurser om eleverna har kunskapen om språket och kan och vill dela med sig till den nya eleven. 

I Helens skola arbetar de väldigt mycket med studiehandledare vilket gör att eleven känner sig 
delaktig, eleven är med på allting. Helen kan se att på eftermiddagarna när eleven inte har sin 
studiehandledare blir det svårare för eleven att förstå när den inte får det översatt ”vi försöker i den 
mån det går men det är inte jättelätt när jag har 36 elever i klassen, jag kan tycka att hon kan vara 
segregerad i det, men annars så tycker jag att hon får känna sig väldigt delaktig och involverad och 
inräknad och så”. 

Diskussion  
Här kommer vi att diskutera resultaten och analysen utifrån tidigare forskning och teoretiskt 
perspektiv. Syftet med studien har varit att undersöka lärares tankar och uppfattningar rörande elever 
som direktintegrerats i ordinarieklass. Vi ville ta del av lärarnas åsikter om för- och nackdelar med ett 
direktintegrerande tillvägagångssätt. Hur organiseras undervisningen av läraren för att inkludera 
nyanlända elever? Upplever lärarna att direktintegrering är inkluderande eller segregerande? Och i så 
fall, på vilket sätt?  

Vi inleder dock med en metoddiskussion för att bland annat tydliggöra och motivera de val vi har gjort 
i samband med insamlandet av materialet. 

Metoddiskussion 
Vi valde att tillsammans med informationsbrevet även skicka ut intervjufrågorna till informanterna 
innan intervjutillfället. Vi har förstått i efterhand att detta inte hör till vanligheten, men vi tog detta 
beslut för att lärarna skulle få möjlighet till att se över frågorna och eventuellt förbereda sig innan 
mötet.  

Vi resonerade som så att om informanterna får så mycket information som möjligt på förhand, kan 
eventuell nervositet och obehagskänslor inför intervjun minimeras. Lärarna kan känna visst mått av 
kontroll då inga överraskningar introduceras väl på plats. Det är möjligt att det finns nackdelar med 
detta beslut, man skulle kunna tänka sig att lärarna får tillfälle att förbereda sina svar så att de stämmer 
överens med skolans värderingar och går i linje med vad som anses vara politiskt korrekt. De spontana 
och kanske mer ”sanna” svaren går då förlorade. Även om så skulle vara fallet skulle det kunna leda 
till att informanterna i efterhand skulle uppleva obehaglig inför resultatet. Kanske skulle lärarna rent 
av uppleva att de inte kan stå bakom sina spontana svar. Således blir det en forskningsetisk fråga, det 
ska inte höra till forskarens arbete att utsätta informanten för obehag, inte heller bör forskaren lämna ut 
känslig information som informanten inte kan ställa sig bakom (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi tycker att vi gjorde rätt beslut om att skicka med intervjufrågorna, i vidare bemärkelse hade vi 
själva som framtida lärare och så även studieobjekt för forskare inom det pedagogiska fältet, velat ha 
tillgång till eventuella intervjufrågor. 
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Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis går det att säga att lärarna har olika föreställningar och erfarenheter om 
direktintegrering. Direktintegrering har olika betydelser för lärarna, då skolorna arbetar på skiljande 
sätt. Hur en lärare beskriver direktintegrering behöver inte nödvändigtvis stämma överens med en 
annans beskrivning. I stora drag har lärarna gemensam syn de nyanländas behov, vad som kan ses som 
framgångsfaktorer i arbetet och till viss del vad som behöver utvecklas. Det är också tydligt att lärarna 
lägger tyngdpunkten för fungerande direktintegrering vid olika företeelser, vilket ger betydelse för hur 
de upplever integreringen och vad de anser positivt samt negativt.  

Det är svårt att undgå att samtliga lärare lägger stor vikt vid språkinlärningen, det är även intressant att 
reflektera över hur lärarna pratar om svenska språket och dess betydelse. De är rörande överens om att 
språkinlärningen drar fördel av direktintegrering, det lärs in snabbare än om eleven hade gått i 
förberedelseklass eller annan särskilt undervisningsgrupp.  

Som vi har sett i tidigare forskning och i teoridelen har språket stor betydelse och kan skapa möjlighet 
till inkludering och gemenskap (Fridlund, 2011; Skowronski, 2013; Säljö, 2000 m.fl.). Det leder oss 
osökt in på diskursen om svenska språket, som är intressant ur flera vinklar. Det kan tänkas att språket 
får en så stor betydelse att andra viktiga aspekter för inkludering riskerar att hamna i skymundan eller 
helt glömmas bort. Den här frågan rör inte bara lärare utan hela samhället, det handlar om vad vi 
tillsammans skapar för normer och värderingar. I vidare mening tycks det inte vara tillräckligt att göra 
sig språkligt förstådd, den allmänna attityden rörande det svenska språket inrymmer så mycket mer än 
så. Som Sjögren, (1996) anfört kan eleven bedömas ha tillräckliga språkkunskaper av sin sociala 
omgivning, men icke-tillfredställande kunskaper enligt läraren. Om vi funderar en kort stund… 
bemöter vi kvinnan som frågar efter vägen med en kraftig brytning annorlunda jämfört med kvinnan 
som talar med en påtaglig rikssvenska? Kanske bemöter vi dessa två på samma sätt, men det ”mentala 
bemötandet”, är det likställt i båda fallen? Vad tillskriver vi dessa två individer för karaktärsdrag, 
egenskaper och historia?  

Dessa saker kommer inte denna studie utreda, men det är intressant att fundera över språkets betydelse 
i förhållande till den yttre världen och vilka outtalade regler som finns för att språkligt kunna antas 
som svensktalande. Enligt vår mening kan en påtaglig risk för en rad negativa associationer tillskrivas 
personen som inte förhåller sig till de outtalade regler och normer för det svenska språket.  

Språket är enligt vår empiri och all den textmassa som vi har tagit del av, det allra viktigaste för 
inkludering. Våra tolkningar av informanternas uppfattningar lutar åt att om inte språket behärskas till 
fullo, kan inte inkludering ske. Några lärare menade att om eleven ”tar för sig” både språkligt och 
socialt sker inkluderingen snabbare. Enligt vår mening förläggs således stort ansvar på den enskilde 
eleven, dennes förmåga och färdighet. De elever som känner större osäkerhet kring språket och inte 
vågar ”ta för sig”, rädda för att säga eller uttala fel kan då tänkas hamna i ett utanförskap likt 
Skowronskis (2013) resultat visat i hennes forskningsarbete. Den nyanlända eleven befinner sig 
troligen redan i en utsatt situation, är det då rimligt att lägga ansvaret på den enskilda eleven?   

Vi tänker att individbedömningens betydelse kommer in just här, elevens behov, färdighet och 
preferens är viktig i frågan om hur och var eleven placeras (Skolverket, 2008). Flera lärare nämner att 
de upplever tidsbrist, skulle det kunna vara en anledning till att ansvaret förläggs på eleven? Om så är 
fallet går det att fråga sig om organisationen och undervisningen är fel utformad. Rimligtvis borde 
inkluderingsansvaret till största del ligga på läraren som inte bara ska undervisa ämneskunskaper utan 
även värdegrund, ha kunskaper om och arbeta med socialisation och gruppdynamik. Den universella 
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kompetensen som Haug (1998) förespråkar inbegriper möjligtvis dessa sociala aspekter, åtminstone 
anser vi att så borde vara fallet.  

Ett annat faktum är att lärarna inte pratar om ämneskunskaper och kunskapskrav (med undantag för 
svenska), som även nyanlända ska uppnå. Återigen är språket huvudfrågan och går att tolka som 
lärarnas universallösning för inkludering.  

Segregering märks i större utsträckning utanför klassrummet än i klassrummet, det tycks vara svårt för 
lärarna att arbeta utan att det blir någon form av segregation. Språkkunskaperna avgör om eleven blir 
inkluderad eller segregerad, det ger en förklaring till varför studiehandledare och modersmålslärare är 
betydelsefulla för den nyanlända eleven. Som både Karin och Devine & Kelly (2006) framhåller finns 
en dragningskraft till människor som delar samma språk och kulturell bakgrund, så även hos eleverna. 

Frågan om direktintegrering leder till inkludering eller segregering upplever lärarna olika, vilket vi nu 
i efterhand har frågat oss, vad det beror på. Tankarna går åt Axelsson & Nilssons (2013) studie som 
visar på skillnader beroende på om skolan har många nyanlända och god erfarenhet av det eller om 
skolan har få nyanlända och mindre erfarenhet. Sva-lärare har kunskaper om andraspråksinlärning 
vilket ordinära klassläraren ofta saknar, givetvis ger detta effekter på hur direktintegreringen fungerar 
och upplevs av såväl lärare och elever. De skolor som vi har besökt för intervjuer har skiljt sig åt på 
många sätt, vissa har funnits i vad vi väljer att kalla, ekonomiskt- och socialt utsatta områden, medan 
andra skolor har varit belägna i relativt välbärgade områden. En del med stor erfarenhet av nyanlända, 
en del med ingen tidigare erfarenhet. De informanter som har mest erfarenhet upplever att eleverna 
trivs, de är glada och har kul medan de informanter som nyligen påbörjat direktintegrerande arbete 
upplevde att eleverna hade det svårare, vilket även Axelsson & Nilssons (2013) studie bekräftar. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Vi blir grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem samt bildlärare med behörighet att undervisa 
från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är en del av grundskolan på samma sätt som 
förskoleklassen, grundskolans olika enheter ska ses som en helhet (Skolverket, 2011). Fritidslärare har 
en given roll innan, under och efter skoltid, av denna anledning anser vi att vår studie har betydelse för 
professionen och egentligen för samtliga professioner som arbetar i skolan.  

Klassläraren och fritidsläraren arbetar i regel i nära anslutning till varandra, hur arbetet rent praktiskt 
ser ut kan variera, men generellt arbetar fritidslärare och pedagoger mer eller mindre involverat i 
ämnesundervisningen under skoldagen. Det kan även vara så att fritidslärarna väljer att arbeta med sitt 
estetiska ämne under skoldagen, bild, musik eller idrott. På detta sätt är fritidslärarens uppdrag så 
mycket mer än just arbete i fritidshem, därför är integreringsaspekten relevant för vår profession. 
Slutligen behöver nyanlända elever givetvis även integreras i verksamheten och elevgruppen efter 
skolans slut, alltså på fritidshemmet.  

Slutsatser 
Studiens syfte var att ta del av lärarnas tankar och uppfattningar gällande elever som direktintegrerats i 
ordinarie klass. Vi ville ta del av lärarnas föreställningar om för- respektive nackdelar med det 
direktintegrerande tillvägagångssättet, samt ta del av hur undervisningen organiseras för att inkludera 
nyanlända elever, på vilket sätt upplevs direktintegrering inkluderande eller segregerande ur lärarnas 
perspektiv.  
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Resultatet har bland annat visat att lärarna upplever direktintegrering som socialt berikande för de 
nyanlända eleverna. Eleverna involveras snabbt i de lek-och socialisationskulturer som existerar i 
skolan och i den aktuella klassen. De allra flesta lärare ser direktintegrering som fördelaktigt för 
språkinlärningen, då svenskan lärs in kontinuerligt och i ett naturligt sammanhang. Lärarna menar 
samtidigt att språket kan komma till att bli hindrande för eleverna, då svårigheter i kommunikationen 
riskerar att leda till frustration och utanförskap. Slutsatserna är att det är svårt att avgöra om fördelar 
eller nackdelar med direktintegrering väger tyngst. Arbetet med direktintegrering sker på olika sätt 
vilket leder till att lärarna uppfattar betydelsen av direktintegrering på skilda vis. Lärarna ser att 
direktintegrering kan leda till både inkludering och segregering, beroende på en rad faktorer som 
resurser, tid, elevens framtoning och tidigare erfarenhet. 

Det som vi anser betydelsefullt med vår studie är att ämnet ligger rätt i tiden, direktintegrering är något 
som både blivande och verksamma lärare kommer se mer utav. Med detta arbete har vi även bidragit 
med insikt och kunskap om ett tidigare helt outforskat område, nämligen direktintegrering ur 
lärarperspektiv. Vi tror på det Haug (1998) förespråkar om att läraren måste ha en universell 
kompetens för att kunna undervisa alla elever inom samma ram.  

Vidare forskning 
Under arbetets gång har intresset för nyanlända elevers möjligheter och hinder för inkludering i skolan 
vuxit och nya tankar och funderingar har tillkommit. Som vi har konstaterat ser vi en korrelation 
mellan tidigare erfarenhet av nyanlända elever och god upplevelse och inställning, ingen tidigare 
erfarenhet betyder sämre inställning och upplevelse. Vi eftersöker komparativa studier som utreder om 
vår tes kan bekräftas, och om den kan det, vad skiljer skolorna, lärarna och arbetsmetoderna åt?  

Då vi har intervjuat lärare som har erfarenhet av direktintegrering och tillgodose det från deras 
perspektiv kan viktiga aspekter falla bort, därför skulle det vara intressant att intervjua elever som har 
direktintegrerats för att ta reda på om deras uppfattningar stämmer överens med lärarnas, det skulle ge 
ytterligare intressanta resultat.   
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Bilagor  

Bilaga 1 
Informationsbrev 

 
Stockholm 9 november 2015 

 
Hej! 
Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 
termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om direktintegrering av nyanlända elever ur 
lärarens perspektiv.  
För	att	samla	in	material	vill	vi	komma	i	kontakt	med	lärare	som	arbetar	med	direktintegrering	av	
nyanlända	elever,	vi	skulle	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	er	skola	under	vecka	46-48.	Vid	dessa	tillfällen	
vill	vi	intervjua	lärare	åk	F-6	som	har	erfarenhet	av	direktintegrering	av	nyanlända	elever.	Intervjuerna	
kommer	att	antecknas	och	spelas	in	med	ljudupptagning.	Vi	önskar	att	hålla	intervjuer	med	flera	lärare	-	
Ju	fler,	desto	bättre!	
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	forskningsetiska	regler	om	tystnadsplikt,	personuppgiftslagen	
(1998:204)	samt	Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	
personalens	identitet	inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	anonymitet	gäller.	Allt	insamlat	material	kommer	
därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	kommer	att	upprättas.	Det	
dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	analys	samt	sammanställas	i	
en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	kommer	att	
publiceras	digitalt.	All	medverkan	är	frivillig	och	kan	när	som	helst	avbrytas.		
 
 
Vi	önskar	en	snabb	återkoppling	om	intresset	finns	från	er	sida	att	ställa	upp	på	intervjuer.	
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	
	
 

Vänliga	hälsningar	Evelina	Engblom	och	Emilie	Jutehed	
 
Evelina	Engblom	
0706525585	
evelina_engblom@hotmail.com	
	
Emilie	Jutehed	
0707728235	
emiliejutehed@hotmail.com	
	
Handledare:	
Farhad	Jahanmahan	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Mailadress:	farhad.jahanmahan@buv.su.se	
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
1, Vad innebär direktintegrering för dig? 
 
2, Hur tror du eleverna upplever direktintegrering? 
 
3, Hur ser ditt inkluderingsarbete ut? 

Hur organiseras undervisningen? 
 
4, På vilket sätt upplever du att eleverna svarar på dina insatser? 

Vad blir resultatet av dina insatser? 
 
5, Vilka fördelar/möjligheter upplever du att eleverna kan ta del av vid direktintegrering? 
 
6, Vilka nackdelar/hinder upplever du att eleverna kan erfara vid direktintegrering? 
 
7, Kan du se att eleverna hamnar i segregerande situationer trotts inkluderande insatser? 
 
8, Finns det något som behövs utvecklas respektive tas bort för att göra direktintegreringen bättre? 
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