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Sammandrag  

Studiens syfte var att undersöka sex sfi-lärares syn på integration samt om och hur de arbetar 

med det i och utanför det fysiska klassrummet. Studien gällde också lärares uppfattningar om 

styrdokument samt vem som ansvarar för att arbete med integration sker. Metoden som 

användes var en semi-strukturerad intervju som utfördes enskilt med varje lärare. Resultaten 

visar att lärarna arbetar med integration i och utanför det fysiska klassrummet och att de anser 

att det är nödvändigt för att elever ska lyckas i det svenska samhället. Lärarna är positivt 

inställda till att elever tidigt kommer i kontakt med  yrkeslivet och de är alla överens om att 

språket är en viktig del av integrationen. Vidare menar lärarna att även om de per automatik 

arbetar mycket med integration i det fysiska klassrummet, krävs det mycket tid och planering 

för att planera aktiviteter utanför. Tid är också något som lärarna menar att de inte har 

tillräckligt av. Resultaten stämmer delvis överens med den tidigare forskning som gjorts 

gällande elevers uppfattningar om integration inom sfi. 

!
Nyckelord: sfi, vuxenutbildningen, lärare, svenska som andraspråk, integration, integrering  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1 Inledning 
Att integreras i samhället är en stor utmaning för många som kommit till ett nytt land. Men 

vad innebär det egentligen att integreras? Det innebär inte bara en stor press för individen, det 

handlar också om att känna sig trygg och självständig i det samhälle en lever i.  

Syftet med integration är att minska risken för utanförskap, att människor ska känna sig 

delaktiga samt få en känsla av sammanhang (jfr Borevi 2003:15). I Sverige har integration 

under perioder handlat till stor del om att nya svenskar ska assimileras i samhället och 

därmed förlora stora delar av den kultur som lämnats. Idag ligger fokus istället på att en 

individ ska ta kunna del av det nya samhället, samtidigt som det är viktigt att bevara sin egen 

kultur och de erfarenheter en har med sig.  

Det är inte svårt att tänka sig att en individ som inte lär sig svenska kommer att ha 

svårigheter i att delta i samhället, och för att integrationen ska kunna möjliggöras är språket 

därför ett viktigt redskap. Således är utbildning i svenska för invandrare, sfi, viktigt. 

I styrdokumenten för sfi och vuxenutbildningen framgår inte explicit att lärare ska arbeta 

för elevers integration. Däremot framgår att lärare ska arbeta för att elever ska få ”respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (Läroplan för vuxenutbildningen Lvux12 2017:5). I läroplanen framgår 

också att utbildningen ska överensstämma med ”kristen tradition och västerländsk humanism” 

samt ”gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor” (Läroplan för vuxenutbildningen Lvux12 2017:5). Många av dessa värderingar är 

sådana som vissa elever inom sfi kanske inte mött i sina hemländer, och för att kunna leva och 

delta i det svenska samhället är det viktigt att få kunskap om dem.  

När jag i somras arbetade på sfi, lade jag märke till att lärarna ägnade mycket tid åt att just 

integrera eleverna i samhället. Då handlade det bland annat om att ta del av vardagsnära 

texter, att arbeta mycket muntligt och i grupp samt att åka på olika studiebesök med syftet att 

elever skulle få uppleva sådant de kanske inte annars skulle få uppleva. Detta väckte mitt 

intresse att vidare undersöka om och hur lärare arbetar med integration. Är det exempelvis 

upp till varje lärare att se till att detta arbete sker, eller får varje lärare hjälp av ledning och 

styrdokument?  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur några sfi-lärare ser på integration samt hur och om de, 

förutom det rent språkliga innehållet, arbetar för att elever ska integreras i det svenska 

samhället. Studier inom samma fält har tidigare utförts på elever som själva genomfört sfi, 

men studier om sfi-lärares syn på integration saknas. Därmed ämnar denna studie att fylla den 

luckan. Studien syftar också till att undersöka huruvida integration är något som behandlas i 

styrdokument. 

De frågeställningar som studien ämnar att besvara är följande: 

1. Vad är sfi-lärares syn på integration?  

2. Vem ansvarar för att arbetet med integration sker? 

3. Hur arbetar sfi-lärare med att integrera elever i det svenska samhället i och utanför det 

fysiska klassrummet?  

1.3 Disposition  

Uppsatsens disposition är följande: I kapitel två ges en bakgrund med definitioner av vissa 

begrepp samt tidigare forskning. I kapitel tre redogörs för den metod och material som 

används. Kapitel fyra presenterar resultaten från studien,vilket sedan diskuteras i kapitel fem. 

I kapitel sex sammanfattas studien i en avslutande reflektion.  

!
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2 Bakgrund 
Följande avsnitt behandlar tidigare forskning som kan kopplas till ämnet samt vissa begrepp 

som är viktiga i sammanhanget. Kapitel 2.1 behandlar begreppet integration. Kapitel 2.2 

handlar om sfi och dess historia, följt av ett avsnitt om hur sfi ser ut idag (2.3). I avsnitt 2.4 

ges en genomgång om styrdokumenten för sfi. Slutligen, i avsnitt 2.5 redogörs för den 

tidigare forskning som ligger till grund för denna studie.  

2.1 Integration och integrering 

Integration är enligt Nationalencyklopedin en ”process som leder till att skilda enheter 

förenas; även resultatet av en sådan process”. Denna definition kan tyckas något enkel, och 

begreppet har också precisare mening beroende på vilket sammanhang det används i. Då 

gäller migration används termen integration ”för att beteckna de sociala processer genom 

vilka minoriteter, exempelvis invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det 

nya samhälle de flyttat till” (NE 2019). Enligt Nationalencyklopedin är begreppet integration 

likställt med begreppet integrering. I denna uppsats används därför båda begreppen. 	

Karin Borevi skriver redan 2003 att integration som begrepp blivit förknippat med 

invandrare och frågan om hur invandrare ska kunna bli en del av samhället. Borevi (2003:13) 

menar att detta är problematiskt, eftersom en sådan syn på integration ”riskerar att skymma 

det faktum att integration gäller samhället i sin helhet”. Därtill anser hon att ”den egentliga 

grundtanken” med integration är att ”all välfärdspolitik syftar till att främja integration […]” 

och att ”[…] välfärdsstatens integrationsprojekt omfattar hela befolkningen”. Borevi 

diskuterar integrationsbegreppets historia i Sverige och pekar på skillnaderna i politiken under 

1970-, 80 och 90-talet. Hon menar att Sverige gått från en politik som handlat om ett 

”mångkulturellt” Sverige till en mer ” kritisk hållning” till kulturbevarande politik under 80 

och 90-talen (Borevi 2003:15). Förevändningarna kring att prata om ett mångkulturellt 

samhälle var att det ansågs ”utpekande” mot invandrare som en hel, homogen grupp. Istället 

ändrades fokus mot att hela samhället skulle integreras. Borevi menar också att 

integrationsbegreppet inte används på rätt sätt (Borevi 2003:13).	

Sveriges kommuner och regioner (SKR), tidigare Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), menar att integration är ”starkt bidragande till vår framtida tillväxt och välfärd” samt 

”utvecklingen av vår demokrati” (SKL 2017:5). Målet med integrationen är att personer som 

kommer till Sverige ska etableras både i samhället och på arbetsmarknaden (SKL 2017:5). 
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Ansvaret för integration ligger, enligt SKL, både hos individen och samhället. Samhället 

bidrar med stöd i form av statliga och kommunala instanser. Med hjälp av stödet är tanken att 

individen ska kunna integreras och kunna försörja sig, och därmed bidra till samhället. Vidare 

anser SKL (2017:5) att det finns en risk för ”öka[t] utanförskap” och motsättningar mellan 

grupper om integrationen inte lyckas.	

2.2 Utbildning i svenska för invandrare - historia  

Utbildning i svenska för invandrare, sfi, syftar att ge grundläggande färdigheter i svenska 

språket (Hyltenstam & Milani 2012:83). Idén om en sådan utbildning började utformas i 

mitten på 1960-talet på grund av den arbetskraftsinvandring som då pågick i Sverige 

(Hyltenstam & Milani 2012:83).  1965 beslutade Riksdagen att en sådan utbildning skulle 

införas, och att den skulle ”genomföras i studieförbundens regi” (Hyltenstam & Milani 

2012:83). 1968 slöts ett avtal, som sedan befästes i lagstiftning 1973, om att invandrare skulle 

få 200 timmars kostnadsfri undervisning. Med kostnadsfri utbildning menades att 

utbildningen var kostnadsfri för deltagarna: de faktiska kostnaderna fördelades mellan 

arbetsgivaren och staten. För den som ej ännu fått en anställning stod samhället för hela 

kostnaden (Hyltenstam & Milani 2012:84).  

Utbildningen fortsatte i ungefär samma anda  fram till 1986 då en ny reform kom. Det som 

nu beslutades om var hur själva utbildningen, och antalet timmar, skulle vara upplagd. Efter 

reformen blev sfi uppdelat i grund- och påbyggnads-sfi och omfattade sammanlagt 700 

timmar (Hyltenstam & Milani 2012:84). Det nya upplägget medförde också att ansvaret 

fördelades så att grundnivån inom sfi blev kommunens ansvar och den mer avancerade nivån 

förflyttades till andra samordnare, exempelvis studieförbund och folkhögskolor (Hyltenstam 

& Milani  2012:84).  

Några år senare, 1991, kom ytterligare en reform  med vilken de olika nivåuppdelningarna 

togs bort, ”till förmån för en sammanhållen utbildning benämnd grund-sfi” (Hyltenstam & 

Milani, 2012:84). Denna gång blev kommunerna ansvariga för all sfi-utbildning. Det som var 

speciellt med denna reform var att även om ”en genomsnittlig utbildningslängd på 700 

timmar förutsattes” baserades antalet timmar på hur snabbt eleverna klarade av studierna och 

därmed ”uppnådde målet med utbildningen” (Hyltenstam & Milani 2012:84). Takten på 

utbildningen blev därmed mer individualiserad. Sedan 1991 har utbildningen omformats till 
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stor del genom nya styrdokument (Hyltenstam & Milani 2012:84). Senast 2018 kom en ny 

kursplan för sfi (Skolverket, 2018a).  

2.3 Utbildning i svenska för invandrare idag  

Kommunal vuxenutbildning har precis som skolan i stort förändrats mycket genom åren. Som 

det ser ut nu är sfi uppdelat i olika studievägar: studieväg 1, 2 och 3. Dessa är vidare 

uppbyggda av fyra olika kurser: A, B, C och D (Skolverket 2018a:9). Varje studieväg riktar 

sig mot inlärare på olika nivåer och innehåller därför olika kurser. Människor som kommer hit 

har dels olika förkunskaper, dels olika lätt att lära sig. Till exempel är det kanske omotiverat 

att en person med en universitetsutbildning och goda kunskaper i sitt modersmål  läser kurs A 

som snarare riktar in sig på analfabeter och personer med lägre utbildning. Således innehåller 

studieväg 1 kurs A, B, C och D medan studieväg 3 enbart innehåller kurs C och D.  

För att få delta i sfi ställs vissa krav. Exempelvis ska personen i fråga ha fyllt 16 år, sakna 

kunskaper i svenska språket samt vara bosatt i Sverige. Med ”bosatt” menas enligt Skollagen 

kapitel 29 (SFS 2010:800) att vara folkbokförd i Sverige. Normalt sett har en asylsökande, en 

papperslös eller någon med tidsbegränsat uppehållstillstånd inte rätt att delta i sfi, men sedan 

en tid tillbaka har reglerna för nyanlända till viss del ändrats. Numer har nyanlända som tar 

del av etableringsinsatser utbildningsplikt. Syftet med detta är att de ska kunna få ökade 

kunskaper i svenska och därmed komma närmare arbetsmarknaden (Skolverket 2019). 

Regeringen menar att individens enskilda ansvar tydliggörs genom att utbildningen är 

obligatorisk (Arbetsmarknadsdepartementet 2017). Utbildningsplikten riktar sig främst mot 

personer med kort utbildning som står långt från arbetsmarknaden, men även om en person 

anses ha förutsättningarna att kunna få ett jobb, ska ”insatser sättas in för att matcha individen 

till arbete” (Arbetsmarknadsdepartementet 2017).  

2.4 Styrdokument för utbildning i svenska för invandrare 

Enligt kursplanen för vuxenutbildning i svenska för invandrare, är sfi ”en kvalificerad 

språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska 

språket” (Skolverket 2018:1). Sfi har också uppdraget att ge vuxna utan läs- och 

skrivfärdigheter möjlighet att utvecklas. Med anledning av syftet för denna studie, är det 

intressant att se huruvida integrering är något som tas upp i styrdokument inom sfi. Just 
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begreppet integration nämns inte i den nya kursplanen från 2018, men utbildningen syftar 

bland annat till att  ”ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier” (Skolverket 2018a:1). Detta skulle kunna tolkas 

som just redskap för integration. Att begreppet integration inte nämns i styrdokumenten skulle 

mycket väl kunna relateras till att det är ett mångsidigt begrepp, vars innebörd tolkas på olika 

sätt av olika personer. 

Vidare syftar kursplanen för sfi till att undervisningen ”planeras och anpassas till elevens 

intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål” (Skolverket 2018a:1). Även 

detta kan relateras till begreppet integration, då det är tydligt att utbildningen syftar till att 

människors erfarenheter ska tas tillvara samtidigt som det är meningen att de ska bli en del av 

samhället. Styrdokumenten fastslår därtill att utbildningen ska utgå från individens behov och 

”kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och 

samhällsorientering, validering, praktik eller annan utbildning” (Skolverket 2018a:1).  

Sammanfattningsvis kan sägas att integration som begrepp inte används i styrdokumenten, 

men syftet med utbildningen är att ta tillvara människors erfarenheter, att utgå från individens 

behov samt att arbeta för att elever ska kunna kommunicera aktivt i vardagen, på arbetet och 

ute i samhället.  

2.5 Litteracitet 

När människor hör ordet litteracitet tänker nog de flesta att det handlar om läs- och 

skrivfärdigheter. Detta är dock ett relativt förlegat sätt att se på litteracitet, även om läs- och 

skrivfärdigheter självklart är en del även i nyare studier om litteracitetsbegreppet. Bland annat 

menar forskare inom New literacy studies att ett sådant begränsat sätt att se på litteracitet är 

bidragande till ”ett endimensionellt och etnocentriskt perspektiv på sambandet mellan 

kognitiv förmåga och läsning” (Hyltenstam  & Milani 2012:452).  Litteracitet handlar alltså 

numer om mycket mer än att bara kunna läsa och skriva.  

New Literacy Studies är ett forskningsfält där litteracitet placeras i en social och kulturell 

kontext (Gee 2015:91). Gee (2015:91) menar att det är ett ”sociokulturellt angreppssätt” 

kopplat till det traditionella litteracitetsbegreppet. Hyltenstam och Milani (2012:453) 

sammanfattar innebörden av litteracitet  enligt följande: ”många olika sätt att använda skrift, 

kopplade till varierande sociala sammanhang och praktiker”. Det alltså inte bara viktigt att 
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kunna läsa och skriva, utan dessa färdigheter måste också kunna sättas i en social kontext. 

Inom sfi är därför det ”nya” litteracitetsbegreppet högst relevant, eftersom elever inte bara 

måste lära sig att läsa och skriva på det nya språket. De måste bekanta sig med en helt ny 

kultur och  kunna använda språket i en social och kulturell kontext för att bli självständiga och 

trygga samt jämställda med majoritetssamhället.  

2.6 Tidigare forskning 

Samuelsson och Nilsson (2016) undersöker i sitt examensarbete hur personer som immigrerat 

till Sverige har upplevt integrationen. Eleverna i studien har olika syn på integration, vilket 

Samuelsson och Nilsson hävdar beror på att begreppet har flera olika betydelser (Samuelsson 

& Nilsson, 2016:46). Några anser att det är immigrantens eget ansvar att ta till sig det nya 

samhället, medan andra uttrycker att ansvaret bör ligga hos både individ och samhälle 

(Samuelsson och Nilsson, 2016:40). Resultaten i studien visar också att det finns en brist på 

”ömsesidig integration”, det vill säga att infödda svenskar också tar till sig den nya kulturen. 

Detta är problematiskt, eftersom syftet med integrationen är att alla samhällets delar ska 

integreras (Samuelsson och Nilsson 2016:47). 

Resultat visar att samhällsstödet anses som avgörande för många elevers integrering i 

samhället (2016:28). De berättar mycket om  ”de institutionella delarna av integrationen” men 

mindre om de sociala delarna (Samuelsson & Nilsson, 2016:46). Stöd från lärare, dels när det 

gäller att lära sig svenska, dels när det gäller framtidstro samt stöttning i att söka olika jobb, 

har varit avgörande. Eleverna berättar bland annat om hur lärare hjälpt dem med validering av 

tidigare utbildning och stöttat dem i att komma ut på arbetsmarknaden samt att sfi varit en 

avgörande faktor för att få en praktikplats och vidare utbildning. 

I Perssons (2019) examensarbete intervjuar hon personer som studerat sfi i Gävle kommun. 

Eleverna i studien anser att det är viktigt att lära sig om normer och värderingar i ett samhälle 

för att lättare integreras (Persson, 2019:24). De är medvetna om att ”sfi ska ge kunskaper om 

samhället” (2019:23), men anser att det inte läggs tillräckligt mycket fokus på det i 

undervisningen. Vidare menar eleverna att de själva tagit till sig kunskaper om samhället 

genom att ”vara ute i samhället och observera” (Persson 2019:23). Ett exempel som tas upp är 

eleven Anna som menar att hon inte lärt sig om normer och värderingar i klassrummet; till 

exempel har hon lärt sig om kösystemet i affärer genom att faktiskt uppleva det (Persson 
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2019:23). Eleverna är också eniga om att det är svårt att diskutera samhällsfrågor när 

målspråket ligger på en så pass låg nivå (Persson 2019:24). Språket är nyckeln till att 

integreras (2019:24) och även om många av deltagarna i studien påpekar att sfi-utbildningen 

inte gynnat deras egen integration är många överens om att sfi är ”en stark bas” för att lära sig 

grunderna i språket (2019:24). 

Sammanfattningsvis framhåller Persson (2019) två förhållanden. Det ena är att sfi, enligt 

eleverna, inte bidrar till tillräckligt goda språkkunskaper för att diskutera ett så komplext 

innehåll som samhällsfrågor i undervisningen. Det andra är att den samhällsinformation som 

ska bidra till elevers integrering inte har präglat utbildningen. 

Angwald Brunke (2012:9) undersöker i sin masteruppsats sfi-deltagares uppfattningar om 

hur sfi har bidragit till deras integration. Angwald Brunkes (2012:9) resultat  visar till stor del 

att sfi, enligt eleverna, inte fungerar som redskap för integration. Eleverna i hennes studie är 

mycket negativt inställda till sfi som integrationsverktyg (Angwald Brunke 2012:42). De är 

också negativt inställda till praktik och ”instegsjobb”, då de anser att det inte bidrar till 

integrationen. Trots elevernas negativa inställningar till sfi som integrationsmedel menar 

Angwald Brunke (2012:43) ändå att sfi indirekt har bidragit till deras integration. 

  Eleverna i studien ser sig själva som invandrare ”utan någon större kontakt med svenskar 

och det svenska samhället” och tycker inte att sfi har hjälpt dem att träffa svenskar (Angwald 

Brunke 2012:42). Detta är intressant eftersom det tydliggör att integrationen inte är fulländad.  

Slutligen ställer Angwald Brunke (2012:44) sig frågan om huruvida sfi ska ansvara för och 

vara ett instrument för integration. Hon menar att integrationen ska vara hela samhällets 

ansvar. 

Börrefors (2006) undersöker i sin magisteruppsats vilken roll sfi har haft inom den svenska 

integrationspolitiska debatten från 1997 och framåt. Materialet som används är tre rapporter 

av dåvarande Integrationsverket, Statens offentliga utredningar samt Skolverkets kursplaner 

från 1994-2002 (Börrefors 2006:2).	

Börrefors  resultat visar att språket är ”nära sammankopplat till integrationsbegreppet” och 

att den integrationspolitiska debatten handlar mycket om att språket möjliggör att människor 

kan få ett arbete och genom det bli integrerade i samhället (Börrefors 2006:22-23). Utan 

språket kan invandrare inte vara helt integrerade (Börrefors 2006:21) och sfi anses underlätta 

processen. Resultatet visar också en generell uppfattning om att sfi är ”felaktigt utformat” och 

att brister i svenska språket beror på just det (Börrefors 2006:23).	
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I språkundervisning och i integrationspolitiken generellt, menar Börrefors (2006:25), att 

integration som begrepp inte har en entydig betydelse. Betydelsen av begreppet integration 

framgår inte och jämställs ofta med begreppet delaktighet. Börrefors hävdar att dessa två 

begrepp inte kan jämställas eftersom de ofta ställs mot varandra (Börrefors 2006:21). Här 

lyfts en fråga om varför det exempelvis talas om arbetslöshet som utanförskap bland ”etniska 

svenskar”, medan diskursen, när det gäller arbetslösa personer med utländsk bakgrund, ofta 

handlar om en misslyckad integration. Dessutom menar hon att arbetslösa, ”etniska svenskar” 

anses vara integrerade, till skillnad från personer med utländsk bakgrund som inte arbetar 

(Börrefors 2006:21). Detta är intressant, eftersom det tydliggör att begreppet integration inte 

berör majoritetssamhället (jfr Borevi 2003). Börrefors tar också upp ensidig och ömsesidig 

integration samt skillnader mellan ”Vi och Dom” (Börrefors 2006:21).	

Sandwall (2013) skriver i sin avhandling Att hantera praktiken - Om sfi-studerandes 

möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser att det i offentlig debatt ofta tas för 

givet att invandrare automatiskt integreras i samhället när de får vara på en arbetsplats 

(Sandwall 2013:1). Vidare hävdar Sandwall att sfi-utbildningen mer och mer inriktas mot 

vissa specifika yrken (Sandwall 2013:1), trots att det saknas bevis för att det gynnar 

språkinlärningen hos deltagarna. Detta menar Sandwall (2013:2) är ”anmärkningsvärt” 

eftersom sfi är ett viktigt redskap för integrationen.  

Trots Sandwalls skepsis visar hennes resultat att en länk mellan skolan och omvärlden (i 

detta fall en praktikplats) kan vara meningsfull, inte minst för att undervisningen ska bli 

engagerande och relevant för deltagarna (Sandwall 2013:207). Enligt Sandwall krävs det dock 

”systematisk och kontinuerlig koppling” mellan skolan och praktikplatsen för att det ska vara 

gynnsamt. Med detta sagt presenterar hon en modell för ett arbetssätt (Sandwall 2013:207). 

En viktig del i modellen är det Sandwall (2013:218) kallar för Utvecklad samverkan, med 

vilket menas att sfi-lärare och handledare ska ha en tätare och mer genomtänkt 

kommunikation mellan sig. Samtidigt menar hon att det är ett svårt uppdrag att få ihop en 

ökad samverkan eftersom resurser och tidsbrist redan är en anledning till att arbetet inte utförs 

i den mån som det ska. Slutligen hävdar Sandwall (2013:218) att utan en utökning av 

samverkan mellan lärare och handledare, samt stöttning från utbildningsanordnares personal, 

riskerar  elevens språkutveckling att inte öka som förväntats.  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3 Metod och material  
I detta kapitel redogörs för den metod som använts samt hur det insamlade materialet har 

bearbetats.   

Yin (2013:36) beskriver två sorters intervjuer: den kvalitativa och den strukturerade. I den 

kvalitativa intervjun finns inget bestämt manus att hålla sig till och frågorna som ställs är 

spontana beroende på vad informanten och intervjupersonen pratar om. En strukturerad 

intervju är uppbyggd av frågor som formulerats i förhand, och informanten som intervjuas har 

litet utrymme att utveckla sina åsikter och tankar om ämnet (Yin 2013:37-38).  

Metoden som valts för denna studie är en semistrukturerad intervju (Hedin 1996:4). Med 

det menas att intervjun bygger på frågor som formulerats i förhand, samtidigt som det finns 

utrymme för informanterna att utveckla sina svar. Yin (2013:140) ger som ett exempel för en 

kvalitativ intervju att använda ”panoramafrågor” i inledningen av ett samtal. Panoramafrågor, 

enligt Yin, är öppna frågor som öppnar upp till en diskussion snarare än leder till ett direkt 

svar på frågan.  

Intervjuerna i denna studie inleddes med panoramafrågan ”Vad innebär integrering för 

dig?”, just för att diskussionen skulle öppnas upp. En sådan panoramafråga kan också 

användas med syfte att få informanten att själv definiera vad specifika begrepp innebär. I 

denna studie är begreppet integration centralt och därför är det viktigt att veta hur lärarna ser 

på just det. Vidare menar Yin att det är viktigt att förbli så neutral som möjligt i 

intervjusituationen (2013:141), samt att upprätthålla en god relation till den som intervjuas 

(2013:142).  

I intervjuerna deltog sex lärare från en skola för vuxenutbildning i södra Stockholm. Denna 

skola valdes eftersom jag haft kontakt med den genom ett sommarvikariat. För att få tag på 

lärare skrev jag själv till fyra lärare och frågade skolans rektor om han kunde hjälpa mig att 

hitta några fler att intervjua. Valet av informanter följde således på personliga kontakter samt 

intresset hos olika lärare att ställa upp. I efterhand märkte jag att det var fler lärare som var 

benägna att intervjuas, men på grund av tidsbrist och den begränsade omfattningen av 

undersökningen valde jag att inte intervjua fler. Av de sex lärarna var det fyra stycken som jag 

tidigare arbetat med, en som jag vikarierat för och en som jag träffat under ett planeringsmöte. 

Lärarna har olika lång bakgrund som lärare och inom sfi. Det som lärarna har gemensamt 

är att de alla arbetar på samma skola och med inriktning mot yrke. De arbetar dock inom olika 
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utbildningar som i olika stor grad integreras med yrkesaspekten. Syftet var inte att jämföra de 

olika utbildningarna, och eftersom intervjuerna utmynnade i redogörelser kring lärarnas hela 

yrkesliv fokuserar undersökningen på jämförelsen mellan varje lärare snarare än mellan de 

olika inriktningarna.  

Inför varje intervju skickades intervjufrågorna ut till lärarna. Vissa av frågorna handlade 

om att ge exempel på hur lärarna arbetar och för att intervjuerna inte skulle ta för lång tid 

valde jag att ge ut dem i förväg, med syftet att läraren skulle kunna förbereda sig och kunna 

tänka ut exempel i förhand. Frågorna var indelade i tre delar: del 1 om lärarens erfarenhet och 

behörighet samt en beskrivning om lärarens nuvarande arbetsplats, del  2 om lärarens syn på 

integration och hur integrationsarbetet går till och del 3 som handlade om ansvaret för 

integration. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum med en lärare i taget.  Varje intervju tog mellan 

40 och 70 minuter. För att spela in intervjuerna användes en mobiltelefon och en laptop. Alla 

lärare godkände att samtalet spelades in. Syftet med att spela in var att få ut exakta citat. 

Efter varje enskild intervju transkriberades den. I transkriberingen skrevs allt tal ut, även 

grammatiskt inkorrekta formuleringar och enstaka hummanden. Efterhand kortades 

transkriberingen sedan ned genom att överbliven och icke-relevant information togs bort. Med 

icke-relevant menas att det inte är relevant i denna studie. Detta markeras i resultatet med 

[…].  

 När alla intervjuer var genomförda och transkriberade bearbetades materialet med hjälp av 

en modell från Uppsala universitet (Hedin 1996). Enligt (Hedin1996:8) är det bra att använda 

sig av olika teman och nyckelord när ett material ska analyseras. Ett tema är ”den 

underliggande meningen i det informanten berättar” (Hedin 1996:8). För varje lärare skapades 

ett dokument med en sammanställning av följande teman: integration enligt läraren, 

uppfattning av styrdokument, möjligheter/svårigheter, i klassrummet, utanför klassrummet, 

ansvar, elevers uppfattningar, lärares kompetens, kollegialt arbete samt ekonomi. I varje 

kolumn skrevs därefter in olika nyckelord som lärarna nämnt under intervjuerna. Därefter 

lades lärarnas citat som passade till nyckelorden in i dokumentet. Slutligen skapades ännu ett 

dokument med lärarnas sammanlagda nyckelord för att det skulle bli enklare att se vilka av 

dem som lärarna hade gemensamt. 	
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3.1 Etik 	
Enligt Vetenskaprådet (2002:6) finns fyra forskningsetiska principer som är viktiga att följa: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att ”[f]orskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002:7). I denna studie gjordes detta 

via mail när lärarna blev tillfrågade att ställa upp på intervjuer. Med samtyckeskravet menas 

att ”[d]eltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Det är alltså viktigt att vara tydlig med att det är frivilligt att vara 

med i studien. I detta fall är informanterna vuxna och självständiga personer, och av den 

anledningen är det svårt att föreställa sig att någon skulle känna sig tvingad att ställa upp. I 

mailet som lärarna fick med information var jag dock noga med att påpeka att det är frivilligt 

att delta, framförallt eftersom jag är medveten om vilken hög arbetsbelastning många lärare 

har. På grund av det tredje kravet, konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12), 

användes inte lärarnas riktiga namn när intervjuerna sparades på telefon och dator. Detsamma 

gäller för studien som helhet. Istället användes från början informant 1-6 och i slutändan 

fingerade namn. Detta fick lärarna information om innan intervjuerna genomfördes. Det 

fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att ”[u]ppgifter insamlade om enskilda 

personer […] endast [får] användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Denna forskningsetiska princip innebär att uppgifter om informanter, inspelningar och 

transkriberingar av intervjuerna raderas i efterhand. 

3.2 Informanterna  

Nedan följer information om lärarna: 

Beatrice: Har arbetat på sfi i 16 år och som lärare i sammanlagt 17 år. Behörig.  

Lina: Har arbetat  som lärare i 20 år och sex år på sfi. Behörig.  

Johanna: Har arbetat på sfi i 16 år. Behörig.  

Emma: Har arbetat på sfi i 5 år. Ej behörig.  

Elin: Har arbetat som lärare i 30 år och sju år som skolledare samt nio månader på sfi. 

Behörig.  

Sofia: Har arbetat som lärare i 16 år och på sfi i två år. Arbetat både som yrkeslärare och sfi-

lärare och är behörig i båda.  
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Sammanfattningsvis är informanterna sex lärare som arbetar på en skola i centrala Stockholm. 

Vid skolan ges utbildning i svenska för invandrare med inriktning mot yrke. Alla informanter 

är kvinnor, men med olika lång erfarenhet som lärare. Alla lärare är behöriga utom en.  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4 Resultat  
Nedan redovisas de resultat som framkommit under intervjuerna. Kapitlet är indelat i de olika 

teman som tidigare framgått av kapitel 3. 

4.1 Lärarnas syn på integrationsarbetets innebörd  

Resultaten visar att  lärarna är engagerade och tycker att det är viktigt att jobba med 

integration både i och utanför det fysiska klassrummet. För lärarna innebär integration att 

eleverna ska bli delaktiga i och möta samhället. Vidare handlar det om att vilja hjälpa eleverna 

att känna trygghet i sin egen stad. För lärarna är det är också viktigt att eleverna, som ofta 

kommit hit tillsammans med sin familj, ska kunna hjälpa sina barn i framtiden. Exempel 1-7 

visar vad lärarna svarade på frågan ”Vad innebär det för dig att integrera elever i det svenska 

samhället?”. Lina berättar: 

Exempel (1), Lina : […] generellt så är det förstås jätteviktigt att man som nyanländ eller om man 
har varit här länge, att man verkligen blir delaktig i samhället, och att man kan delta. !

Hon fortsätter:  
Exempel (2), Lina: För att kunna hjälpa sina barn att kunna vara en både en aktiv medborgare, 
men jag tänker trygg också att man ska kunna känna sig trygg i samhället, att man förstår hur det 
fungerar.  !

Beatrice är den lärare som starkast påpekar att integrationsarbetet inte är hennes egentliga 

uppgift, men att eget intresse driver henne till att arbeta med frågan.  

Exempel (3), Beatrice: …jag har nog hållit på ganska mycket med det genom åren, på olika sätt. 
Men mest för att jag själv… Ja,  vill hjälpa dem att liksom möta det svenska samhället på olika 
sätt, så det har blivit så. 

Johanna är tydlig med att påpeka att yrkeslivet är en väldigt effektiv ingång till samhället, 

men inte det allra viktigaste:  

Exempel (4), Johanna: …alltså det handlar om […] att få eleverna att kunna delta i det svenska 
samhället. […] både språkligt, kulturellt, socialt. Att jag som lärare måste ge dem de verktyg som 
de behöver. Verktyg och information för att kunna delta i samhället. och det kan vara […] i 
arbetslivet och generellt i samhället. […]. Det viktigaste är att de deltar socialt […] och 
arbetslivet är ju en väg till det så klart. Men att få ett arbete är inte det allra allra viktigaste, utan 
det handlar om att möta folk liksom och att också veta, att ha en säkerhet i vad som gäller. 

Emma och Elin  arbetar på samma utbildning och har en liknande syn på integrering: !
Exempel (5), Emma: Det innebär mycket att man vill få eleverna att känna att de tillhör samhället 
att de  — ja — kan ta  del av samhället utbud, och vad ska man säga — rättigheter. 

Exempel (6), Elin: För mig handlar det om att göra eleverna delaktiga […] och att få dem att 
förstå vad det innebär att leva i ett svenskt samhälle eftersom många kommer från kulturer som är 
ganska annorlunda våran här. Och sen är det en stor del som är språket såklart […].  
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Den lärare som skiljer sig mest från de andra är Sofia, som pekar på vikten av att komma in i 

samhället genom yrket. 

Exempel (7), Sofia: […] att på väldigt många plan bli delaktig i samhället med hjälp av ett yrke. 
[…] De får väldigt mycket på köpet våra elever, det är väldigt tacksamt att jobba med yrke. Och 
det tycker ju jag att man ska använda mer när man jobbar med sfi egentligen. Eleverna tänker 
liksom annorlunda. De är redan där. De ser framför sig hur de är en del av samhället. 

En möjlig förklaring till att Sofia skiljer sig åt från de andra lärarna skulle kunna vara att hon 

arbetar inom en annan typ av utbildning. För henne är det större fokus på yrke, även om 

Emma och Elin arbetar på liknande kombinationsutbildningar. Å andra sidan handlade 

intervjuerna inte enbart om den skola som lärarna just nu arbetar på, utan också om lärarnas 

tidigare erfarenheter. Eftersom Sofia har tidigare erfarenhet från att arbeta inom 

vårdutbildning med språkstöd för invandrare, skulle det kunna bidra till hennes starka 

betoning av yrkeslivet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att integrering, enligt lärarna, främst handlar om att känna 

sig delaktig och välkommen, samt att vara medveten om sina rättigheter i det nya samhället. 

Lärarna menar att yrket är ett väldigt effektivt sätt att snabbare integreras i samhället, men 

ändå verkar de vara överens om att det handlar om mycket mer än så. Trots att lärarna arbetar 

inom liknande utbildningar (med yrkeskurser kombinerat med svenska) är Sofia den som 

tydligast framhäver yrkeslivets roll för integrering. För henne handlar integrering om att 

arbeta med yrket i klassrummet och på en arbetsplats. De andra två lärarna som arbetar på en 

liknande utbildning uttryckte en syn på integrering som är mer lik de andra lärarnas.  

4.2 Ansvar  

Jag övergår nu till att redogöra för lärares syn på vem som tar ansvar för att integrering sker. 

De frågor som ställdes under intervjuerna handlade bland annat om styrdokument, kollegialt 

arbete och eget ansvar. Flera av lärarna menar att det egentligen inte är lärarens ansvar att 

integrera, men att det skulle vara svårt att arbeta på något annat sätt. I exempel 8 berättar 

Beatrice att styrdokumenten egentligen inte uttryckligen säger att det är lärares uppgift att 

integrera.  

Exempel (8), Beatrice: De flesta sfi-lärarna försöker ju att liksom få eleverna att möta samhället 
och möta Sverige för att vi tycker att det är viktigt, inte för att vi egentligen är ålagda att göra det 
utan för att vi tycker att det är bra.  
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Johanna och Elin menar dock att det uttrycks i styrdokumenten, men med andra ord:  

Exempel (9), Johanna: Det handlar om ren medmänsklighet. […] min tolkning av 
styrdokumenten är att mitt uppdrag är att ge eleverna ett funktionellt språk så att eleverna kan 
delta i samhället. 

Exempel (10), Elin: I läroplanen står det ganska mycket om man tittar noga. Det är allt om 
demokratibegreppet t.ex. som faktiskt är främmande för ganska många. Det står det mycket om, 
det är jämställdhet och det är respekt för allas lika värde och där är man ganska ofta och pratar. 

Elin fortsätter och berättar att  även om det inte explicit står uttryckt i styrdokumenten att man 

ska jobba med integrering tolkar hon det så: 

Exempel (11), Elin: Det står inte integrering. Det är ett svårt begrepp, det kan vara så politiskt 
laddat. Det finns delar av vårt politiska etablissemang som gärna lånar det begreppet och försöker 
svärta ner det. Så jag tror att man är ganska försiktig med det, men min tolkning och det jag sen 
gör är i alla fall att jag försöker beskriva, berätta, förklara och diskutera vad vi liksom står för i 
Sverige. 

Vidare är lärarna ändå till stor del överens om att mycket av ansvaret ligger på dem själva, det 

vill säga, att det inte är någon annan som tar initiativet att de ska arbeta med integrering. 

Emma hävdar dock att ansvaret ligger på alla, inte bara lärare och ledning utan också på en 

samhällelig nivå:  

 Exempel (12), Emma: Jag tror att det är liksom, uppifrån, politiskt? Jag skulle säga att det är alla. 

Emma berättar också att hon på en tidigare arbetsplats fått både utbildning om ämnet samt fått 

hjälp från kollegor. Även Sofia påpekar att hon samarbetar mycket med kollegor, men för 

några av lärarna är det svårt att avgöra huruvida de samarbetar inom just integrationsarbetet 

eller om det är ett generellt samarbete. Detta, menar de, beror på att integrationsarbetet är så 

invävt i undervisningen. 

Ingen av lärarna anser att ansvaret initieras av skolledning, och som framgår av  exempel 9 

och 10 menar några lärare att det är styrdokument som väglett dem. Beatrice däremot tycker 

inte alls att hon är vägledd av några dokument:  

Exempel (13), Beatrice: Men ansvaret det tycker jag egentligen  - varken min chef eller jag själv 
som jag har förstått det i alla fall så har  [inte ] vi fått det uppdraget,  utan det är mer mitt intresse 
och att jag vill det och så där. 

Något som tyder på att skolledningen faktiskt tar ansvar för att lärare arbetat med integration, 

är att flera av lärarna anser att det finns en skillnad mellan denna skola och andra när det 

gäller att ta ansvar för elevers integration utanför skolan. Exempelvis berättar två av lärarna 

att de varje eftermiddag har en halvtimmes kortare lektionstid för att ta itu med elevers 

eventuella problem och hjälpa dem med diverse jobbansökningar, bostadsköer, läkarbesök 

och så vidare. Denna halvtimme har avsatts just  för att kunna hjälpa elever med sådant som 
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är svårt när ens språk inte riktigt räcker till. Beatrice berättar om tidigare erfarenheter från 

andra skolor:  

Exempel (14), Beatrice: […] man tycker synd om dem för att liksom deras telefonbolag ringer  
för att de inte har betalat räkningen och de ska göra om och så fattar de ingenting och så hjälper 
man dem förstås. Och frågar man chefen, och de säger ’nej men gör inte det där. Det där ska ni 
inte göra. Det tillhör inte era arbetsuppgifter.’  Och så står man där med eleverna som man lider 
med […] Så får de ett brev från inkasso, och så ska jag liksom ’nej jag har inte tid att förklara vad 
som står där’. Och så hamnar de hos kronofogden. Det är ju såna saker.Vi hjälpte ju dem 
jättemycket och det var ju allvarliga saker. [Någon] blev misshandlad av sin man, och vi hjälpte 
dem att hitta en kvinnojour och de hade ingenstans att bo och försäkringskassan skickar brev att 
du är skyldig oss 56 000 kronor för vi har betalat ut för mycket pengar till dig. Och de liksom 
fattar inte hur de ska betala tillbaka det där, de hade ju ingen möjlighet att veta att de hade fått för 
mycket pengar. 

Som Beatrice berättar i exempel 14, kan det vara allvarliga problem som elever ställs inför när 

kommunikationen mellan dem och samhället brister. I vissa fall kan elever bli skyldiga pengar 

eller bli av med sin bostad för att de  inte behärskar svenska språket tillräckligt bra. Därför är 

det, enligt lärarna, viktigt att elever får hjälp med sådana saker. Även Johanna tar sig tid att 

hjälpa elever utöver skoltid eftersom hon ser att många elever inte har någon annan som kan 

göra det: 

Exempel (15), Johanna: […] Har jag tid så gör jag det, och de har ju ingen annanstans att vända 
sig. Om jag säger att nej jag har inte tid då lämnar jag dem till sitt egna öde för det finns ingen 
annan som hjälper dem. 

Vidare menar Johanna att dessa situationer kan vara bra lärandetillfällen, men poängterar att 

det också kan störa elevernas språkinlärning eftersom det tar mycket energi ifrån dem:  

Exempel (16),  Johanna:[…] ofta handlar det ju om saker som [de] inte ska lägga energi på för då 
tar det från deras möjlighet att lära sig språket och… sen kan det ju vara såna saker som jag 
upplevt ganska mycket med den här klassen - och jag tror egentligen inte att det har med den här 
klassen att göra – utan jag tror att det är samhället som har förändrats – men att mobilräkningar, 
elräkningar – såna saker som inte ingår  mitt uppdrag […] det kan också vara en jättebra 
lärsituation.  

Sofia tar upp samma sak, och menar att hon också ser sådana tillfällen som lärandetillfällen: 

 Exempel (17), Sofia: Jag ser det som ett lärandetillfälle för eleven. Är det ett papper från    
förskolan så frågar jag eleven om jag får visa klassen och så kan man använda det. 

Sammanfattningsvis verkar det som att lärarna anser sig ha ett stort ansvar gällande elevers 

integration. Trots att lärarna är oense om styrdokumentens betydelse verkar slutresultatet bli 

detsamma, det vill säga, lärarna anser att ansvaret till störst del ligger på dem själva. Det som 

också är tydligt är att många av lärarna tar ett stort ansvar för att hjälpa elever även utanför 

skoltid med myndighetskontakter och liknande saker som inte gäller själva utbildningen. 

Exempel 15 och 16 visar att Johanna anser att den extra hjälpen utanför skolan också kunde 

ses som lärandetillfällen. Beatrice och Johanna menar att de har tid till att uträtta sådana 

ärenden under arbetstid.  Detta är, som tidigare nämnts, ett tecken på att ledningen på skolan 
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är engagerad och villig att möjliggöra lärares arbete med att hjälpa elever i sin 

integrationsprocess. I detta fall har integrationsarbetet en rent praktisk sida eftersom lärare 

hjälper elever med enskilda problem.  

4.3 I klassrummet 

Följande avsnitt handlar om hur lärare arbetar med integration i det fysiska klassrummet. 

Lärarna i studien menar att det enda sättet att arbeta i klassrummet är genom att arbeta med 

integration. Detta görs på olika sätt av de olika lärarna. Kapitlet är uppdelat utefter de olika 

arbetssätt som lärarna har använt sig av under sina yrkesliv.  

4.3.1 Samarbeten, volontärer och möten med människor med liknande erfarenheter  

Två av lärarna har ofta arbetat med kontakter av olika slag, där volontärer eller andra 

utomstående personer kommit till klassrummet på besök. Beatrice berättar om ett samarbete 

med studenter på polishögskolan i Stockholm:  

Exempel (18), Beatrice: Det blev jättejättelyckat för att då visade det sig – och det anade jag väl 
innan också kanske att  många av mina elever som var flyktingar – de hade ju haft liksom ett 
mycket mer problematiskt förhållande till poliser, än vad vi svenskar normalt sett har. 

Hon fortsätter: 

Exempel (19), Beatrice: Jag ser ju poliser som snälla hjälpsamma personer som man kan fråga 
när man tappat bort sin plånbok eller nåt sånt där va, eller om man inte hittar vägen. Medan det 
var några elever där som var nästan rädda att det skulle komma poliser – och så blev det jättebra.  

Vidare berättar Beatrice att hon arbetar med integration genom att elever får träffa andra 

grupper av elever. Ett exempel hon ger är när eleverna i klassen fått träffa andra klasser på 

komvux. Beatrice menar också att det är integration när eleverna får träffa varandra. 

Exempel (20), Beatrice: […] ibland har jag låtit eleverna träffa andra grupper. Någon enstaka 
gång någon svensk grupp. Att de har fått träffa någon — då har det varit kanske en svensk grupp 
på komvux som har studerat religion eller samhälle eller något ämne. Immigration och invandring 
eller något sånt där. […] När jag tänker på dina frågor så har jag tänkt faktiskt att för mig är 
integrering även när eleverna träffar varandra. För de är ju också en del av vårt samhälle. 

För flera av lärarna är det viktigt att eleverna träffar både svenskfödda personer och personer 

som kommit till Sverige och redan etablerat sig. Lina menar att det ligger en svårighet i att 

elever har för lite kontakt med svenskfödda människor:  

Exempel (21), Lina: Om jag börjar med svårigheter så är det väl att eleverna generellt har alldeles 
för lite kontakt med svenskfödda människor. !
Exempel (22), Beatrice: På den här basutbildningen för analfabeter och kortutbildade så hade vi 
också […] några stycken personer med kort utbildning som hade kommit till Sverige och liksom 
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kommit en bra bit på vägen. Som antingen gick på någon utbildning eller hade hittat jobb och som 
kunde komma till oss och berätta hur dom hade gjort. Som förebilder. 

Beatrice har dessutom flera gånger bjudit hem elever till sig, och även låtit eleverna träffa 

hennes föräldrar, med syftet att eleverna skulle träffa människor med svensk bakgrund och 

språk.  

4.3.2 Information, egna erfarenheter och vikten av språket 

Andra exempel på integrationsarbete i klassrummet är när lärarna arbetar med olika begrepp 

och teman. I exempel 23 och 24 betonar Johanna vikten av att kunna läsa information:  
Exempel (23), Johanna: […] dels jobbar jag mycket med att hjälpa dem att hitta information om 
hur de ska medverka i samhället, typ språkcafé är ett exempel. Och det handlar inte bara om 
språkcafé i sig, det handlar om att gå till biblioteket, när öppnar biblioteket? Liksom få dem att få 
en säkerhet i att läsa information t.ex. när har biblioteket öppet, vad är det för regler som gäller på 
ett bibliotek? !
Exempel (24),  Johanna: Hur man går till väga? Hur man går till vårdcentralen, hur man går till 
skolan, hur man studerar vidare? Alltså det finns så mycket som de behöver veta och lära sig inte 
bara språkligt utan liksom kognitivt också. !

Att kunna läsa och förstå information kan tydligt kopplas till ”det nya 

litteracitetsbegreppet” (Gee 2015:90). Det är inte bara viktigt att eleverna lär sig att läsa och 

skriva på sitt nya språk, de ska också kunna förstå skyltar, hur de kan ta sig mellan olika 

platser och vad som gäller i olika situationer i samhället: att veta vad som ska sägas, hur det 

ska sägas och vid rätt tillfälle (Gee 2015:167). Enligt flera av lärarna handlar det mycket om 

att försöka förstå hur Sverige styrs och hur människor lever här. I exempel 25 och 26 berättar 

Elin och Sofia om olika saker som är viktiga att veta i ett nytt samhälle.  

Exempel (25), Elin: Ofta är det ju saker som kanske rör, det kan vara nyheter som inte gäller 
Sverige, men mycket gäller Sverige och då är det ju jättenaturligt att ta upp och prata om liksom 
vad som händer och varför och hur fungerar det så. 

Exempel (26), Sofia: Vi pratar om svensk lagstiftning, svensk natur, svenskt klimat, vad svenskar 
tycker om olika saker, högtider, nyheter. Det blir ganska naturligt kopplat till yrket eftersom de ska 
jobba med människor. 

Flera lärare pratar också om vikten av att jämföra med sina egna erfarenheter. 

Exempel (27), Lina: Allt det där handlar om att försöka förstå mer och mer av det svenska 
samhället och naturligtivs då också försöka fundera över sitt eget. !
Exempel (28), Emma: Ja men om man tar då när vi pratade om kulturkrockar, då kommer det olika 
exempel som eleverna tar upp som vi pratar om, det kan ju va… det är ju också mycket att man 
lyssnar på elevernas olika erfarenheter och så, delar dem med varandra. !
Exempel (29), Emma: Nej men jag tänker mycket på att man utgår ifrån, att man i klassrummet 
jobbar med situationer som är liksom verklighetsnära och vardagsnära – det tycker jag också är 
viktigt – att det ska kännas ’här och nu’. !
Exempel (30), Sofia: Dels är det ju fokus på yrke, men jag skulle nog säga att man använder 
elevernas erfarenheter när vi jobbar med integrering.  
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Enligt Emma är det inte bara viktigt att arbeta med elevers olika erfarenheter utan också med 

klassrummets alla olika språk: 

Exempel (31), Emma: Språket - där tycker jag det finns en viktig del - och det är ju att man får 
jämföra - ’Hur är det på mitt modersmål?’ ’Hur säger jag det här?’ – Så att man hela tiden har ett, 
så att det inte bara är svenskan – att man jobbar med alla språk i klassrummet !

Detta synsätt går hand i hand med det som Johanna berättar om:  !
Exempel (32), Johanna: Alltså en sak som modersmål […] Både modersmålsstöd men också i 
vissa fall modersmålsundervisning. Det är ju sådant som kostar mkt pengar  där har vi fått nej […] 
det skulle vara till stor hjälp för att integrera eleverna – att kunna ha hjälp av en modersmålstalare. 

   
En fråga som går att ställa är huruvida arbetet med olika språk i klassrummet gynnar 

integrationen, eller om det främst gynnar språket. Samtidigt är språket ett viktigt redskap för 

att elever ska integreras, och ju bättre redskap en elev kan få för att utveckla sitt språk desto 

lättare blir det för eleven att integreras i samhället. Elin uttrycker sig angående språkets 

koppling till integrationen på följande sätt:  

Exempel (33), Elin: […] för hur ska de kunna utan att lära sig språket. Det ser jag som väldigt 
svårt. Om integrering är ett mål, då är språket det absolut viktigaste medlet. 

Sammanfattningsvis arbetar lärarna på många olika sätt när det gäller integration i 

klassrummet. Främst handlar det om att elever ska få insyn i sitt nya samhälle, hur Sverige 

styrs samt om att ta tillvara elevers erfarenheter och egna språk. Många av lärarna berättar 

också om samarbeten och volontärer som kommit på besök, samt om vikten av att möta 

sverigefödda personer eller invandrare som har kommit längre i sin integration. Några lärare 

påpekar också vikten av att kunna läsa information och av att undervisningen ska vara 

verklighetsnära. Slutligen menar Elin att språket är det viktigaste redskapet för integrationen.  

4.4 Utanför det fysiska klassrummet 

Följande avsnitt behandlar lärares erfarenheter av arbete med integration utanför det fysiska 

klassrummet. Med detta menas organiserade aktiviteter utanför klassrummet så som 

exempelvis studiebesök. Detta slags arbete verkar lärarna ha många olika erfarenheter av. 

Eftersom lärarna har arbetat olika länge och på olika platser kunde de ge många exempel på 

hur arbetet har gått till. Trots tidsbrist är de flesta lärarna överens om att studiebesök är 

nyttiga erfarenheter för eleverna men också att de (studiebesöken) senare skapar viktiga 

lärandesituationer inne i klassrummet. Enligt lärarna handlar det mycket om att eleverna ska 

få se hur samhället fungerar, men också om hur Sverige som land har utvecklats.  
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Lina beskriver i exempel 3 syftet med vissa enklare studiebesök. Hon menar att de är viktiga 

för att elever ska kunna navigera i samhället. Ett exempel som ges handlar om att elever ofta 

är vana vid att ta sig till skolan, men att så fort som tunnelbanan inte fungerar känner de sig 

handfallna och oförmögna att ta sig dit på något annat sätt, trots att det bara är en kort bit 

promenad att gå:  

Exempel (34), Lina: […] och det är faktiskt ganska många som åker kommunalt mellan hemmet 
och skolan och om det då som nån gång blir stopp t ex, då kommer man inte vidare. Ta sig från 
södra station och hit om man inte är van vid det är ju liksom… 

Ett annat exempel på att försöka integrera elever i samhället ger Johanna. Hon berättar att hon 

ofta undersöker var eleverna kan ta del av firandet av de ’svenska’ högtiderna.  

Exempel (35),  Johanna: […] vid svenska högtider så kollar jag upp var finns det något i närheten 
av där de bor, för att de ska ha valmöjligheten att delta för jag känner att många inte har det på 
grund av att  de inte vet. 

Andra insatser som lärarna gör har ofta syftet att elever ska få se och uppleva platser i 

närheten och få insyn i hur Sverige fungerar, samt hur det har fungerat tidigare. Beatrice ger 

exempel på utflykter till Stadsmuseet och Skansen, där eleverna kan få ta del av och se hur 

Sverige sett ut förr i tiden och därmed förstå att Sverige har förändrats mycket under en 

relativt kort tid.  

Exempel (36), Beatrice: Och det är alltid kul att liksom göra studiebesök och även på Skansen kan 
man ju göra det [att få ] sina nyanlända elever att förstå att liksom Sverige var för inte så jättelänge 
sen fattigt och folk bodde trångt […] använde en del redskap och saker som de känner igen från 
sina egna barndomar. Att det liksom inte har varit så här rikt och så som vi är idag […] Att vi har 
den historian brukar vara en ögonöppnare för dem.  

Som framgår av exempel (36) menar Beatrice att Sverige inte alltid varit ett så framgångsrikt 

och rikt land som det nu är. Vidare menar hon att det är intressant när elever får se att även 

Sverige varit ett fattigt land för inte särskilt länge sedan.  

Sammantaget handlar arbetet utanför klassrummet mycket om att elever ska kunna 

navigera i samhället samt få förståelse för hur Sverige ser ut idag och har sett ut historiskt.  

4.5 Svårigheter med integrationsarbetet  

Eftersom integrationsarbetet är något som till stor del engagerar lärarna är det rimligt att tänka 

sig att det också skulle vara tidskrävande. Något som återkommer flera gånger under 

intervjuerna är ”tidsbrist”. Många av lärarna vill ägna mycket tid åt att planera, för- och 

efterarbeta studiebesök men anser att det framförallt är brist på tid som leder till att de inte gör 

det så ofta som de skulle vilja. Beatrice och Lina i exempel (37) och (38) påpekar just detta:  
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Exempel (37), Beatrice: Det är den enda svårigheten som finns med mitt arbete och det är tid.  !
Exempel (38), Lina: Nä men det är väl tid. Framförallt tid och utrymme tror jag. !

En svårighet som framkommer både vid samtalen med Lina och Sofia är att eleverna kan vara 

ifrågasättande gällande det arbetssätt som lärarna initierar i klassrummet. Sofia tycker att 

eleverna kan ha svårt att förstå att de lär sig svenska även när det inte är en typisk 

svensklektion.  

Exempel (39),  Sofia: För i början undrade eleverna vad jag var för en konstig lärare. Du ska ju 
undervisa i svenska sa de. Men det är ju det jag gör. Men svenska i det som de läser. Nu tycker de 
inte att det är så konstigt längre.  

Hon menar dock att eleverna har vant sig efter ett tag. Johanna hävdar emellertid att det kan 

innebära en svårighet när elever inte riktigt förstår syftet med arbetet de håller på med. Ett 

exempel hon ger är följande:  

Exempel (40), Johanna: Jag tror inte att det är så, men jag kan känna att det är elevernas inställning som 
är svårigheten, att de tycker att en språklektion ska vara grammatik, det ska vara ord, meningsbyggnad. 
Och jag ser det som att det jobbar vi med hela tiden […] så deras förväntningar av vad en språklektion 
ska innehålla kan vara ibland –  jag vet inte – de har inte  sagt det, men jag kan känna det efteråt att 
förstod dom egentligen att det här var inte något vi bara pratade om över en fika utan att det verkligen är 
något som de kommer ha nytta av? 

Utöver tidsbrist uttrycker några lärare att pengar kan vara avgörande när det gäller 

integrationsarbetet. Johanna menar, som tidigare nämnts, att ekonomin inte räcker till när det 

gäller exempelvis modersmålsundervisning:  

Exempel (41), Johanna: […] modersmålsstöd men också i vissa fall modersmålsundervisning – det är ju 
sådant som kostar mycket pengar – där har vi fått nej. 

Emma  anser dock att en stram ekonomi skulle kunna skapa kreativitet hos läraren. 

Exempel (42), Emma: […] till viss del, sen kan man ju också bli extra kreativ med lite resurser. 

De flesta lärarna är emellertid överens om att ekonomin inte är något stort problem och att 

många studiebesök de åker på dessutom är gratis för just sfi-elever. Lina  menar dock att det 

säkert ser olika ut på olika platser i Sverige.  

Exempel (43), Lina: Det finns ju hur mycket som helst man kan göra i Stockholm. Men jag vet 
inte om man sitter i liksom. 

Slutligen kan sägas att lärarna är överens om att den största svårigheten med 

integrationsarbetet handlar om tid. Johanna menar att det finns vissa tillfällen när ekonomin 

inte räcker till, exempelvis gällande modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Emma 

instämmer men menar att tidsbrist kan skapa kreativitet hos läraren.  
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4.6 Möjligheter med integrationsarbetet 

Trots tidsbrist ser lärarna många möjligheter i arbetet med integration. Dels handlar det om att 

få hjälpa människor, dels om att som lärare ha fria händer i sitt yrke. I exempel (44) berättar 

Johanna om att aktiviteter utanför klassrummet måste vara välplanerade för att fungera:  

Exempel (44), Johanna: Det är en investering man gör. Den måste vara välplanerad för att det inte 
ska spåra ur, men jag har nog alltid försökt hjälpa eleverna och det handlar ju också om att deras 
skolgång ska fungera.  !

I exempel 45 berättar Beatrice om möjligheterna i att själv få bestämma över sitt arbete:  
Exempel (45), Beatrice: Man har ju väldigt fria händer som sfi-lärare, så om man är intresserad av 
att försöka hjälpa eleverna in i samhället finns det ju sådana möjligheter. Tycker ju att det är roligt 
att hitta på själv, så jag ser väl som att jag har ganska stora möjligheter att göra det. !

Lina menar att möjligheterna med integrationen är att det går att skapa språksituationer. I 

exempel (46) berättar hon om arbetet i och utanför klassrummet.  
Exempel (46),  Lina: […] möjligheten är väl också just det här att man faktiskt har möjligheten 
göra dom här studiebesöken som är väldigt  givande som man kan förarbeta och efterarbeta. Det 
skapar ju språksituationer som är vanligt språk på gatorna. Jag ser inte riktigt vad jag skulle göra 
om jag inte hade det som något slags mål i alla fall att eleverna skulle få kunna komma vidare — 
gå vidare med studier —så småningom hitta ett arbete.  Syftet är ju det.  !

Sammantaget anser lärarna att det finns många tillfällen med att arbeta med integration i och 

utanför klassrummet. För många av lärarna är det också svårt att tänka sig hur de skulle kunna 

arbeta på något annat sätt. Det som lärarna framförallt värdesätter i arbetet är de 

språksituationer som uppstår när de arbetar med integration.  

4.7 Lärarens kompetens 
Nedan behandlas lärarnas åsikter om vilken kompetens som anses viktig gällande arbetet med 

integration. Kapitlet är uppdelat i mindre delar vilka behandlar olika teman kopplade till 

lärarnas svar angående nödvändig kompetens.  

4.7.1 Intresse för eleverna och för samhället   

Lärarna uttrycker till stor del att det är viktigt att ha ett intresse för elever och för samhället. 

Vidare menar flera lärare att det är en god egenskap att vara engagerad i samhället och att 

vara medveten om vad som händer i världen. 

Exempel (47), Lina: Jag tänker att det är bra att ha ett samhällsengagemang det tror jag. Och att 
man också har gärna varit i kontakt med människor från andra kulturer, andra länder. Jag tycker 
själv att det är bra att ha rest, att har rest också i länder som man kanske skulle kalla 
utvecklingsländer. 
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Exempel (48), Elin: Att vara en aktiv engagerad samhällsmedborgare tror jag liksom är bra. Det är 
en fördel. Vara med i nyhetsflödena lite grann, veta vad som händer i världen. det är alltid en 
fördel att kunna saker om deras länder också. 

Sofia menar att nyfikenhet och intresset för eleverna är viktiga egenskaper.   
Exempel (49), Sofia: Jag tror att man ska vara intresserad av elevernas bakgrunder och syn på 
samhället, […] vad de vill och inte förutsätta att man vill ha något standardiserat svenskt liv, utan 
man vill ha ett liv i Sverige. Och som deltagare i Sverige. Det här att man har med sig sin kultur 
och sin språk och sina värderingar och de måste blandas på något sätt. […] Att jag som lärare är 
nyfiken på hur dom tänker inte bara att dom ska ta del av mina kunskaper. 

4.7.2 Förståelse  

Flera lärare pekar på vikten av att kunna sätta sig in i elevens situation och se vilka 

svårigheter  elever kan möta. Generellt handlar det om förståelse och empati. Vidare berättar 

olika lärare om olika typer av förståelse. Johanna menar att det är viktigt att förstå vad 

eleverna behöver kunna, medan Emma ser att det är nödvändigt att hon har förståelse för 

elevers situation. Elin anser att det är viktigt att ha förståelse för elevers behov och vad de 

behöver veta: 

Exempel (50), Johanna: Kompetensen ligger ju i att se svårigheterna för eleverna. Man måste se 
vilka olika, vilka delar av samhället som är nödvändiga att delta i för eleverna. !
Exempel (51), Emma: En förmåga att sätta sig in i elevens situation tänker jag. […] men också 
utgå från att vara lyhörd och utgå från elevernas behov. !
Exempel (52), Elin: Man måste kunna vara intresserad av andra människor och kunna leva sig in i 
vad de eventuellt vill veta eller vad de har för behov. 

När det gäller integrationsarbetet utanför klassrummet är det viktigt att studiebesökens syfte 

är tydligt både för elever och för läraren. Beatrice menar att det krävs kreativitet för att senare 

kunna arbeta vidare med studiebesöken inne i klassrummet.   

Exempel (53), Beatrice: […] lite kreativitet att stötta det här samtalet. Och att komma på bra 
studiebesök och att när man gör studiebesök tänka på att liksom – hur gör vi det här till ett bra 
studiebesök? !

Slutligen tycker Beatrice också att det krävs viss social kompetens.  

Exempel (54), Beatrice: Man behöver ju viss social kompetens för att locka till sig personer 
som kan vara med i klassrummet eller som man kan få göra studiebesök hos. 

Beatrice är dock den enda lärare som hävdar att social kompetens är en viktig egenskap just 

för sfi-lärare. De andra lärarna pekar på att det är egenskaper som alla lärare måste ha.  

Ännu ett intressant exempel angående lärares kompetens och elevers uppfattningar ger 

Elin. Hon berättar att det bästa vore om elever inte vet om att man arbetar med integration:  

 !  28



!
Exempel (55), Elin: Jag tror inte att dom tänker att hå nu blir vi integrerade i det svenska samhället 
utan det passerar in, de får reda på saker, och det tycker jag…om det är så… tycker jag att det är 
bra. Att de fasas in eller vad man ska säga. Att det inte är så här  nu har du gått en kurs i 
integrering, nu är du färdig och klar med en stämpel liksom nu är du klar. Färdig och ut som 
fabrikerna på julafton. så tror jag inte att dom känner och så tycker jag inte att dom ska känna 
heller. Jag hoppas att de ska känna så här att de mer och mer förstår liksom och lär sig mer vad det 
innebär att leva och bo i Sverige. Inte att bli svensk kanske men att leva här med sina familjer. 

Sammanfattningsvis är lärarna överens om att det krävs förståelse för elevers svårigheter samt 

för elevers olika situationer. Det gäller såväl empati som erfarenheter av vilka sociala 

svårigheter eleverna möter i olika stadier av integrationen.  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5 Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka om och hur sex sfi-lärare arbetar med integration i 

och utanför det fysiska klassrummet. Studien ämnade också att undersöka hur lärarna ser på 

integration samt vem det är som tar ansvar för att arbete med integration sker. I följande 

kapitel diskuteras de frågeställningar som studien ämnade att besvara. 

5.1 Lärares syn på integration  

Lärarnas syn på integration är till stor del enig. De framhäver bland annat att integration 

handlar om att bli delaktig i och kunna möta samhället språkligt, kulturellt och socialt. 

Nationalencyklopedins definition av integration i migrationssammanhang handlar om just 

detta (jfr NE 2019). Det kan också relateras till det ”nya” litteracitetsbegreppet, som handlar 

om att sätta läs- och skrivfärdigheter i  en social och kulturell kontext (Gee 2015:91).  

Delaktighet är något som ofta förknippas med integration. Bland annat visar Börrefors 

(2006:21) att delaktighet ofta jämställs med integration inom den integrationspolitiska 

diskursen. Börrefors hävdar dock att dessa två begrepp inte är jämförbara, och att de istället 

ofta ställs mot varandra. Lärarna i denna studie jämställer inte dessa två begrepp utan hävdar 

snarare att integrationsarbetet behövs för att elever ska kunna känna sig delaktiga i samhället. 

De menar också att integration handlar om att känna trygghet både för en själv och för ens 

barns framtid.  

Något som också framgår tydligt i resultatet i denna studie är att språket anses vara ett 

medel för att integreras i samhället. Utan språket, är det svårt att ta del av samhällets normer 

och förväntningar. Detta överensstämmer med det som Perssons (2019:24) resultat visar om 

att ”språket är nyckeln” till att integreras och även det som Börrefors (2006:22-23) kommer 

fram till. 

Vidare visar resultatet i denna studie en skillnad jämfört med resultaten i både Samuelsson 

och Nilsson (2016). Lärarna i min studie är överens om vad integration betyder för dem, och 

vad det innebär att integrera elever i samhället.  Eleverna i Samuelsson och Nilsson (2016) 

menar dock att begreppet integration är mångdimensionellt och att de därför har olika syn på 

vad det innebär.  Enligt dem kan integration ses som individens ansvar eller samhällets ansvar. 

Att elever och lärare inte har samma uppfattning om begreppets betydelse är intressant. Om 
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elever har språkliga svårigheter spelar det säkerligen in för deras förståelse av ordets 

betydelse. Det kan också vara svårt för elever att ta till sig lärares försök att diskutera 

begreppet om de har en negativ bild av ordets innebörd.  

För några av lärarna spelade yrkeslivet en stor roll i arbetet med integration. Detta är 

intressant eftersom Sandwall (2013:1) kritiserar praktiken som elever erbjuds inom sfi. 

Sandwalls resultat pekar på att praktiktillfällen inom sfi skulle kunna vara gynnsamma, men 

att det saknas vetenskapliga bevis för att praktiktillfällena, som de ser ut just nu, automatiskt 

bidrar till elevers språkutveckling. Sandwalls studie har visserligen några år på nacken, men 

Skolverket (jfr Skolverket 2018b:1) uttrycker, precis som Sandwall själv, att det fortfarande 

saknas forskning om möjligheter till språkutveckling på praktikplatser inom sfi. Detta är 

intressant eftersom flera av lärarna är så positivt inställda till yrkesinriktad undervisning och 

menar att det är det bästa sättet att integrera elever på. 

5.2 Vem ansvarar för att arbete med integration sker? 

Lärarna i studien anser att ansvaret för integrationsarbetet till stor del ligger på dem själva. De 

är dock oense gällande orsaken till att de känner ett sådant ansvar. Några av lärarna menar att 

styrdokumenten är till hjälp i arbetet medan vissa menar att det är en fråga som är upp till 

varje lärares godtycke. Som tidigare nämnts i kapitel 2.4 är integration som begrepp inte 

något som förekommer i kursplanen för sfi, men utbildningen syftar däremot till att ”ge 

språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv 

samt fortsatta studier” (Skolverket 2018a:1). Detta skulle kunna ses som något otydliga 

direktiv för att arbeta med just integration. Att begreppet integration inte nämns i kursplanen 

skulle kunna bero på flera faktorer. För det första är integration ett begrepp med många olika 

betydelser (jfr Ne 2019) vilket i så fall skulle kunna bidra till att styrdokumenten tolkas olika 

beroende på hur begreppet tolkas. För det andra skulle ett problem kunna vara att elever inte 

har språkliga redskap att kunna diskutera begreppet, (jfr Persson 2019) och att det därför inte 

används med syftet att elever själva lätt ska kunna tillgodogöra sig styrdokumenten och 

kunskapskraven. För det tredje är det sannolikt att begreppet inte nämns eftersom det skulle 

kunna ses som ett politiskt laddat ord. Detta nämner Elin i exempel (11) när hon nämner att 

integrering som begrepp inte används i styrdokumenten. Även Börrefors (2006) resultat pekar 

på att integration är ett politiskt laddat ord. I läroplanen för vuxenutbildningen används inte 
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heller begreppet integration, men utbildningen ska däremot ”förmedla sådana kunskaper som 

utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande 

demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna” (Läroplan för vuxenutbildningen 

Lvux12 2017:5). Vuxenutbildningen ska också bidra till att ”förmedla kunskaper och stödja 

eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället”, samt ”förmedla respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Läroplan för vuxenutbildningen Lvux12 2017:5). För många som kommer till Sverige är 

vissa av dessa värderingar inte en självklarhet och därmed förutsätter Läroplanen för 

vuxenutbildningen ett arbete med elevers integrering i samhället.   

Vidare menar lärarna i denna studie att skolledningen ofta inte är drivande i arbetet med 

integration. Samtidigt menar de lärare som arbetat inom andra utbildningar att skolledare 

överlag inte lägger sig i lärares lektioner. Att vara lärare är ett förtroendeuppdrag, och 

skolledningen förlitar sig på att lärare utgår från läroplan och kursplan. I det här fallet ligger 

förtroendet i att läraren arbetar med de saker som främjar elevers integration.  

Det som dock är intressant i resultaten från denna studie är att skolledningen faktiskt ger 

lärare extra tid åt att hjälpa elever med saker som i vanliga fall inte ligger inom skolans ramar. 

Lärarna tar stort ansvar för elevers besvär utanför skoltid och detta uppmuntras av 

skolledningen. Detta stämmer väl överens med Samuelsson och Nilsson (2016:28) som menar 

att stödet från lärare är avgörande för elevers integrering. Exempel som Samuelsson och 

Nilsson (2016:28) tar upp är hjälp med jobbsökande, validering av tidigare utbildning och 

praktikplats. Beatrice (exempel 14) berättar om hur hon hjälper elever med 

myndighetskontakter och Johanna (exempel 15) om att hon känner att hon måste hjälpa till 

eftersom det inte är någon annan som gör det. Därmed finns en korrelation mellan elevers och 

lärares uppfattning om det arbete som lärare hjälper elever med utanför skolans ramar. 

Att lärare känner sig tvingade att utföra detta arbete på grund av att ingen annan gör det är 

allvarligt, framförallt eftersom det inte explicit uttrycks och förväntas av lärare att det ingår i 

deras uppgifter. Borevi (2003:13) skriver om hur begreppet integration missförståtts och på så 

vis påverkat debatten. Hon menar att ansvaret för integrationen till stor del ligger på individen 

snarare än på samhället (jfr Börrefors 2006:21). Eleverna i Persson (2019:23) menar att de 

själva tagit mycket ansvar genom att ”vara ute i samhället och observera”. Detta stämmer 

överens med det som Borevi (2003) beskriver. I denna studie framgår att integrationen är 
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individens ansvar på så vis att samhällsstöd, utöver sfi, inte underlättar för elever i tillräckligt 

hög grad. Detta medför i sig att kommunikationen mellan individen och samhället brister och 

läraren måste ingripa för att hjälpa eleven med det som är mest nödvändigt. Något som också 

är värt att notera är att eleverna i Perssons studie har en längre studiebakgrund än eleverna 

som lärarna i min studie arbetat med. Eleverna i Persson (2019) började läsa på nivå C inom 

sfi och hade troligtvis redan viss kunskap om att till exempel hitta information och läsa en 

karta. Lärarna i min studie berättar om elever på lägre sfi-nivåer som inte har möjlighet att 

”vara ute i samhället och observera” och på så vis integreras i samhället. Någon måste hjälpa 

dem både språkligt och genom att bidra med kunskap om samhället. 

Vidare går det att diskutera huruvida sfi ska ansvara för elevers integration. Angwald 

Brunke (2012:4) ställer denna fråga, och menar att integrationen ska vara hela samhällets 

ansvar. Detsamma menar Börrefors (2006:21) som hävdar att integration, delaktighet och 

utanförskap är termer som ofta länkas samman och ibland används på fel sätt. Bland annat 

beskriver hon hur delaktighet och integration ofta likställs men samtidigt används som  

varandras motsatser. Dessutom menar hon att misslyckad integration är något som ofta 

beskriver utlandsfödda personer snarare än sverigefödda. Detta blir problematiskt, eftersom 

syftet med integration är att hela samhället ska integreras. Om ansvaret läggs på utlandsfödda 

personer men inte på sverigefödda är integrationen misslyckad. 

5.3 Hur arbetar lärare med integration?  

Nedan diskuteras lärarnas arbetssätt i och utanför det fysiska klassrummet. Därefter berörs 

vilka svårigheter och möjligheter lärarna stött på, följt av vilken kompetens lärarna anser 

behövs i arbetet med integration. 

5.3.1 Arbetet i det fysiska klassrummet  

Lärarna i studien arbetar med integration i det fysiska klassrummet i stor utsträckning. För 

vissa är arbetet så pass invävt i undervisningen att de tidigare inte reflekterat över att det 

gäller integration. Elin (i exempel 56) påpekar dessutom att hon inte heller tycker att det är 

nödvändigt att elever är medvetna om detta. Hon menar att det bästa vore om eleverna sakta 

men säkert lär sig språket och om samhället och på så vis sakta integreras. Detta är ett 

intressant påpekande, eftersom eleverna i Persson (2019) hävdar att de inte arbetat med 
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integration inom sfi. Eleverna är medvetna om vikten av att lära sig samhällets normer och 

värderingar, men anser att de inte fått hjälp med detta inom sfi. Dessutom anser både eleverna 

och Persson själv att bristande språk och kommunikation är en möjlig orsak till att det inte 

explicit har framgått att det är integration det gäller. Eleverna själva anser också att det inte 

läggs tillräckligt mycket tid på integration (Persson 2019:23). Detta motsäger det som lärarna 

i denna studie hävdar: att arbetet med integration är konstant. Samtidigt är det tänkbart att 

lärare arbetar precis som Elin i exempel (56) föreslår, nämligen implicit.	

Denna studie visar att flera av lärarna arbetar mycket med att försöka få elever att möta 

människor i olika situationer. Det handlar om att träffa andra invandrare som kommit längre i 

sin integration och om att träffa svenskfödda personer, samt om att träffa personer med olika 

yrken och erfarenheter av Sverige som land. För många elever är det väldigt sällan de har 

kontakt med svenskfödda personer (jfr Samuelsson & Nilsson 2016). Eleverna i Samuelssons 

och Nilssons (2016) studie beskriver samhällsstöd som grund för integration, men menar att 

de sociala delarna är svåra att ta del av som invandrare (Samuelsson och Nilsson 2016:46). 

Detta skulle kunna bero på det som tidigare nämnts, att majoritetssamhället inte tar tillräckligt 

ansvar för integrationen.	

Enligt lärarna är det också viktigt att arbeta med elevers egna erfarenheter och språk. Detta 

är något som bland annat tas upp i kursplanen för sfi (Skolverket 2018a:1). Lärarna är tydliga 

med att de lägger upp undervisningen på ett sätt som de tycker gynnar elever, alltså vad 

lärarna tror att eleverna kan behöva för kunskaper i sin integreringsprocess. De använder sig 

dels av elevers tidigare erfarenhet, dels av vad elever kan ha för långsiktiga mål med sin 

skolgång för att planera undervisningen. 	

5.3.2 Arbetet utanför det fysiska klassrummet  

Syftet med arbetet utanför det fysiska klassrummet är bland annat att elever ska få en bild av 

Sverige och hur landet styrs, att kunna navigera i samhället samt att få uppleva samhället som 

de är en del av. Några lärare menar också att det är viktigt att elever får en insyn i hur Sverige 

har sett ut historiskt. Att lärare arbetar så mycket med undervisning utanför det fysiska 

klassrummet stämmer inte överens med det som tidigare forskning visat angående elevers 

uppfattningar om integration inom sfi (jfr Persson 2019). 	

Utöver de studiebesök som lärarna berättar om är det flera av lärarna som uttrycker vikten 

av att elever ska få ta del av yrkeslivet. Bland annat berättar Sofia (i exempel 7) att det är 

väldigt tacksamt att arbeta yrkesinriktat. Hon hävdar också att hennes elever blir en del av 
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samhället snabbare än andra elever just på grund av den yrkesintegrerande delen i 

utbildningen. Samtidigt visar Sandwall (2013) att praktik inom sfi inte automatiskt genererar 

en effektivare språkutveckling. Sandwall (2013:207) menar dock att även om praktiken inte i 

sig är språkutvecklande, är det inte svårt att tänka sig att det är ett effektivt sätt att få elever 

engagerade och att undervisningen på så vis blir mer relevant för dem. I detta fall är det 

möjligt att lärarna, även om inte själva språkutvecklingen är mer effektiv, anser att 

yrkesintegrerad utbildning tydliggör och sätter språket i en kontext som de kan arbeta vidare 

med. De arbetssätt som Sandwall (2013:207) föreslår skulle kunna vara ett sätt för lärare att 

vidareutveckla arbetet med yrket. För att göra det krävs dock ett samarbete mellan lärare inom 

sfi och handledare på praktikplatsen, vilket i sig skulle medföra mer jobb för båda parter. Det 

extra arbete som skulle krävas för ett sådant samarbete är något som lärarna i studien menar 

att de inte har tid för. Även eleverna i Angwall Brunke (2012:42) är skeptiska till praktik och 

instegsjobb, då de menar att det inte bidrar till integrationen. 	

5.3.3 Svårigheter, möjligheter och lärares kompetens  

Den största svårigheten som lärarna ser i integrationsarbetet är att det är svårt att få tiden att 

räcka till. Alla lärarna är emellertid överens om att arbetet med integration är viktigt. Många 

av dem menar att det skulle vara svårt att arbeta på något annat sätt. Det är dock tänkbart att 

studiebesök och andra aktiviteter utanför det fysiska klassrummet inte sker i tillräckligt stor 

utsträckning om lärare inte har tid att planera sådana aktiviter. Genom detta påverkas också 

elevers integration i samhället. 	

Förutom tidsbrist påpekar några lärare att elever kan ha svårt att anpassa sig vid de 

undervisningssätt som de arbetar med. Sofia menar dock att eleverna vänjer sig relativt fort 

vid de arbetssätt som används. 	

De möjligheter som lärarna ser med integrationsarbetet är framförallt att det skapar 

språksituationer för eleverna. Gällande yrkesdelen av sfi ser lärarna många möjligheter, precis 

som Sandwall (2013), även om hon menar att elevers praktik måste omstruktureras för att den 

ska gynna språkutvecklingen.  	

För att kunna arbeta med integration i och utanför det fysiska klassrummet anser lärarna att 

det är viktigt att ha förståelse för elevers situation och intressen. För dem är det viktigt att veta 

vad eleverna behöver kunna språkligt, socialt och kulturellt. Det är alltså viktigt att som lärare 

veta vad litteracitet innebär (jfr Gee 2015), samt hur viktigt det är för elever att ha den 

kompetens som krävs för att kunna leva i det svenska samhället. 	
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6 Avslutande reflektion  
Avslutningsvis kan sägas att resultaten från denna studie visar att lärarna har en relativt enad 

syn gällande vad integration innebär samt hur viktig integrationen är för eleverna de arbetar 

med. Vidare är lärarna positivt inställda till att arbeta med integration i och utanför det fysiska 

klassrummet. De flesta hävdar dessutom att det skulle vara svårt att arbeta på något annat sätt. 

Enligt lärarna är det viktigt att kunna se vad elever behöver och ha förståelse för deras 

situation. Detta är dock en egenskap som varje lärare behöver, oavsett om det är på en 

grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Att kunna se elevers behov och hjälpa dem att 

nå det som är av intresse för dem borde vara varje lärares ansvar, särskilt eftersom 

klassrummen runt om i Sverige har fler elever med annat modersmål än svenska än tidigare.	

En annan sak som är intressant i undersökningen är lärares positiva tankar om yrkeslivets 

roll i integrationsprocessen. Lärarna är väldigt positivt inställda till att yrkeslivet gynnar 

elevers integration. Detta är lärarnas uppfattningar just nu, men det återstår att se hur det 

kommer att se ut för dessa elever i framtiden.	

Gällande vidare forskning råder det, som tidigare nämnts, brist på forskning om sfi som 

helhet men också om just lärare och deras arbetssätt inom sfi. Denna studie ämnade att fylla 

en del av den luckan. Givet den begränsade omfattningen av studien skulle vidare studier 

kring ämnet dock vara betydelsefulla. I denna studie undersöktes enbart lärare inom 

yrkesintegrerade och yrkesintriktade utbildningar, även om lärarna i studien också har 

erfarenhet av annan sfi. I vidare studier vore det intressant att undersöka hur arbetet med 

integration går till på andra sfi-utbildningar samt hur lärare inom de utbildningarna ser på 

yrkeslivet som en bidragande faktor i elevers integration.  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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor 	
Del 1 (om dig själv)	

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2.  Hur länge har du jobbat på sfi? 
3. Är du behörig lärare? 
4. Beskriv din arbetsplats och dina arbetsuppgifter 5. Hur länge har du jobbat på din 

arbetsplats? !
Del 2 (Hur? Lärares syn på integrering)	

 1. Vad innebär det för dig att integrera elever i det svenska samhället?          
 2. Vad ser du för möjligheter med att arbeta ur ett sådant perspektiv?          
 3. Hur arbetar du med integrering i klassrummet? Ge gärna exempel!          
 4. Hur arbetar du med integrering utanför klassrummet? Ge gärna exempel!          
 5. Hur ofta arbetar du aktivt med integrering i klassrummet?          
 6. Hur ofta arbetar du aktivt med integrering utanför klassrummet?          
 7. Vad ser du för svårigheter kring arbetet med integrering av elever?          
 8. Vad tror du att en lärare behöver för kompetens för att kunna arbeta med integrering i         

och  
utanför klassrummet?  

 9. Hur tror du att elever uppfattar ditt/ert arbete?          !
Del 3 (Vems ansvar?)	

 10. Vem är det som initierar att arbeta för att integrera elever i samhället? Du själv?       
Kollegor?  
Ledning? Styrdokument?  

 11. Får du hjälp av kollegor, ledning och styrdokument när det gäller att arbeta med       
integrering av  
elever? 

 12. Hur stort ansvar har du själv?        
 13. Känner du att det finns pengar till det arbete som du själv bedriver/skulle vilja       

bedriva?  
 14. Hur arbetar du och dina kollegor med integreringsarbetet tillsammans? Ge gärna       

exempel!
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