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BAKGRUND:

Vi har utgått från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system och Vygotskijs samspelsteo-
ri. Dessa teoretiker kopplas samman med aktuell forskning och utgör bakgrunden till den för-
ändringsprocess som vi valt att följa.  

SYFTE:

Vårt syfte är att följa en mångkulturell förändringsprocess som äger rum i Sydby Kommundel 
mellan Lotumskolan och Sydbyskolan. Vi vill också undersöka vad denna förändring innebär 
för pedagoger i deras undervisning och yrkesroll. 

METOD: 

Vi har valt att använda oss av fallstudie som ansats och intervju är vår datainsamlingsmetod. 
Detta eftersom en fallstudie lämpar sig då syftet är att följa och beskriva en process. 

RESULTAT:

Resultatet som vi har kommit fram till är att den förändring som skett, inte hade behövt före-
komma om samhällets struktur hade sett annorlunda ut. Det är samhället i sig som skapar pro-
blem, som inte hade behövt vara några problem från början. Genom ett mångkulturellt klass-
rum skapas en förutsättning för att acceptera olikheter, vilket bidrar till att elever tidigt får en 
förståelse för att alla är olika.  
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INTRODUKTION

I ett flertal av dagens skolor är mångkultur en del av vardagen. Skolan är en mötesplats för 
elever och pedagoger med olika nationaliteter. Alla människor är unika och förtjänar att bli 
respekterade och sedda för dem de är. Skolan skall genomsyras av en ömsesidig respekt som 
skall råda i varje klassrum. Skolan har som mål att ge alla elever en chans att lära och att ut-
veckla sin kunskap. Det är inte bara elever som lär i skolan, utan även pedagoger utvecklas i 
mötet med varje enskild elev. I skolan strävar vi mot samma mål, men vägen dit ser olika ut 
för alla. När det handlar om att undervisa elever som har annat modersmål än svenska, är det 
kompetensen hos pedagogen som styr undervisningens former. Därför är det väsentligt att 
som pedagog i morgondagens skola samla på sig erfarenheter samt olika metoder för att kun-
na vägleda och lära alla elever, oavsett bakgrund, personlighet och kunskaper. Alla elever 
strävar mot samma mål, fast på olika sätt.  

Vi har valt att fingera alla skolors namn, samt medverkande personer och områden i arbetet. 
Vi kommer att titta närmare på Lotumskolan, en f-6 skola, belägen i Rånäs Stad. Denna skola 
har fram tills nu haft elever med svenska som modersmål, men går mot en mångkulturell för-
ändrande framtid. I denna kommundel finns det ytterligare en skola, Sydbyskolan, som tidiga-
re haft elever från f-6, men som nu har förändras till en f-3 skola. Denna skola har mestadels 
haft elever med mångkulturell bakgrund. De genomgår nu en förändring och eleverna från år 
4-6 har blivit placerade på andra skolor, där kulturen ser annorlunda ut. Lotumskolan, som vi 
har valt att undersöka, har fått elever med andra kulturer vilket har medfört vissa ändringar. 
Vi har följt denna skola, från att ett förslag om sammanslagning har lagts fram, till verksam 
undervisning. Detta har vi gjort, eftersom vår yrkesroll inkluderas i en sådan förändring och vi 
anser det vara av stor vikt att fördjupa oss inom detta område. Politiker samt verksamma pe-
dagoger har varit nyckelpersoner för vårt arbete. Det är deras upplevelser och information 
som givit oss underlag till denna studie.   

Den fallstudie som vi har valt att göra, grundar sig i att kunna följa förändringen på ett så tyd-
ligt sätt som möjligt. Då förändringar påverkar människor på olika sätt, är detta någonting 
som är viktigt att uppmärksamma. Ofta blir förändringarna mer omfattande än vad som var 
tanken från första början. I vår undersökning är förändringen delvis att elever får byta skola, 
men även att elever från olika kulturer blandas. Språk samt trygghet är därför nyckelbegrepp 
inom denna undersökning. Pratar människor samma språk, leder det till att de lättare kan dela 
tillvaron och känna en trygghet i det samspel som uppstår.  

Tack

Vi vill framföra ett stort tack till följande personer. Tack till vår handledare, Peter Erlandson 
för tydlighet och framförhållning under arbetets gång. Vi vill även tacka Bengt Andersson, 
Sven Karlsson, Maria Gustavsson, Klas Hansson och Göran Axelsson för att ni gav oss 
grundläggande information, som bidrog till att vi kunde genomföra vårt arbete. Våra respon-
denter på Lotumskolan förtjänar ett speciellt tack, då detta arbete inte hade gått att genomföra 
på samma sätt utan era upplevelser och tankar.  

4



Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att följa en mångkulturell förändringsprocess som äger rum i Sydby Kommundel 
mellan Lotumskolan och Sydbyskolan. Vi vill också undersöka vad denna förändring innebär 
för pedagoger i deras undervisning och yrkesroll. 

Vilka orsaker finns till att förändringen äger rum? 
Vad är syftet med förändringen? 
Vad innebär denna förändring gällande yrkesroll och undervisning för pedagogerna? 

Begreppsförtydligande

Vi har valt att förklara några grundläggande begrepp, som förekommer i vårt arbete. Detta gör 
vi för att underlätta förståelsen för våra läsare.

Mångkultur innefattar i detta arbete den kombination av människor som vårt samhälle består 
av. Det uppstår mångkultur i samhället då det präglas av många olika kulturer, alltså inte en-
dast en kultur som är i majoritet. Förändring kretsar i detta arbete kring den aktuella process 
som ägt rum och som vår undersökning bygger på. Integration innebär att elevers olika kul-
turer samspelar under ett gemensamt tak. Segregation är raka motsatsen till integration, det 
vill säga en uppdelning och i detta fall en uppdelning av elevernas ursprung och bakgrund.  

Bakgrund

Skolverket (1999) skriver om förändring, vilket kan arta sig på en mängd olika sätt. Ofta an-
ses en förändring ha en negativ klang, men det hela kan istället te sig på ett mycket positivt 
vis. Valet att se möjligheter och utmaningar tas då istället för att fokus läggs på negativa pro-
blem. Det komplexa samspelet kan se olika ut, beroende på vilket synsätt betraktaren har. 
Därför väljer vi att ta upp det sociokulturella perspektivet samt det utvecklingsekologiska 
systemet, för att förstå den förändring som vi valt att följa, utifrån olika perspektiv.  

Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2005) skriver utifrån Vygotskijs tankar att människan inte är någon instängd och fär-
digutvecklad varelse. Människan är istället en varelse som lär sig under livets gång i samspel 
med andra människor. Lärandet är föränderligt och sker kontinuerligt eftersom människan är 
öppen för olika intryck. Samspelet kan se ut på olika vis, beroende på vad samhället ger, samt 
vilka redskap som finns att tillgå. Denna syn är en förutsättning för att en utveckling skall 
kunna ske, i det samhälle som vi lever i idag. För att ny lärdom skall kunna tillägnas, krävs 
det att denna finns tillgängligt hela tiden. Detta eftersom det annars inte blir ett meningsfullt 
och naturligt inslag i vardagen.

Vygotskij (2001) menar att den primära funktionen hos språket är att kommunicera. Språket 
är också ett medel för att kunna skapa en social samvaro. Det handlar om att se eleven som en 
aktiv del av sin egen utveckling. Pedagogens del av elevens skolgång är därmed av stor vikt, 
då denne har som uppdrag att skapa den arbetsmiljö som skall komma att främja inlärningen.  
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Det är den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar. Miljön påverkar 
eleven, den är aktiv och dynamisk, och läraren har en viktig roll i att organi-
sera miljön. Handling och arbete är centrala begrepp för Vygotskij, precis 
som i reformpedagogiken. Vygotskij ser relationen mellan individen och 
den sociala miljön som så dynamisk att han t.o.m. talar om en kamp mellan 
två dynamiska krafter. (Lindqvist, 1999, s.73). 

För Vygotskij (2001) är kunskapsprocessens centrala begrepp dialog och mening, det är här 
inlärningen äger rum. Gibbons (2006) skriver att det hela handlar om att göra språket levande 
för eleverna. Ett bra sätt att genomföra detta på är att låta dem läsa. Hon skriver vidare om att 
undervisningen måste ha sin utgångspunkt i det som eleverna redan kan. Hon påpekar dock att 
pedagoger inte skall vara rädda för att ge eleverna utmaningar, till exempel i form av lagom 
svåra texter. Det är också av stor vikt att läsningen planeras så att eleverna finner mening med 
vad de gör. Det sociala samspelet är av stor vikt för att eleverna skall kunna utveckla sitt 
språk. Michail Bakhtin arbetade med språket och dess funktion och det som är grunden i hans 
teori är att varje människa definieras genom förhållandet gentemot andra människor. Använ-
dandet av språket är i första hand för att kommunicera och detta kan också innefatta att ha en 
dialog med någon. Genom kommunikation och dialog bildas ett samspel (Dysthe, 1996).  

Bråten (1998, s. 23-25) skriver utifrån Vygotskijs perspektiv att det viktigaste i barnets ut-
veckling är det sociala samspelet. Detta innefattar både andra människor, samhället, historiska 
händelser, kultur och den egna utvecklingen. Vygotskij menar att barnet redan vid födseln är 
en social varelse och att det redan där är viktigt att barnet får ett samspel med omgivningen. 
Vygotskijs utvecklingszon innebär att det som barnet gör i samspel med någon idag, kan den 
imorgon klara av att göra själv. Det är egentligen inte samarbetets betydelse inom kunskaps-
fältet i sig som är det mest väsentliga, utan det handlar om att kunna utvecklas och lära ut i 
samspel under hela processens gång (Vygotskij, 2001). 

Att ta tillvara på varandras kunskaper är någonting som är av stor vikt. Det hela handlar om 
att den som har mer kunskap skall vägleda och stötta den som har mindre. Självklart är det så 
att människor i början är i behov av handledning, men de lär sig mer och mer hela tiden och 
till slut kan de klara av saker och ting på egen hand. Vikten av att en interaktion sker är bland 
annat att vi då kan få en större förståelse för varandra i samspelet. Det är vid dessa interaktio-
ner som det sker en förmedling av olika kunskaper (Säljö, 2005).  

Det utvecklingsekologiska systemet 

Som teoretisk utgångspunkt har vi även valt att utgå från Bronfenbrenners utvecklingsekolo-
giska system. Vi har valt att följa en förändringsprocess från att ett förslag har lagts fram, till 
att processen påbörjats och sats i rullning. Vi knyter därför an detta till Bronfenbrenners tan-
kar kring hur allting i samhället påverkas av varandra, men också hur faktorer i samhället på-
verkar på olika sätt.

Urie Bronfenbrenner utvecklade teorin kring det utvecklingsekologiska systemet, eftersom 
han ville förklara hur allting kring barnet och dess miljö påverkar och utvecklar barnet. Han 
använde sig av de fyra olika systemen som är mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och 
makrosystemet för att visa sin bild av hur allting hänger ihop. Bronfenbrenners teori utgår 
från att människor påverkar och påverkas i den miljö som de befinner sig i. Det är viktigt att 
förstå att även om människor är en del av en liten verksamhet, så är de i det stora hela en del 
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av en större helhet (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner (2005) menar vidare att denna 
teori är ett samspel mellan individens egna förutsättningar och den miljö han eller hon befin-
ner sig i. Detta är viktiga förutsättningar för utvecklingsprocessen. Det mest optimala för ett 
barns utveckling är att nivån anpassas efter den befintliga utvecklingsnivån som barnet befin-
ner sig på.

I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system skildras en bild som kan projiceras på sam-
hället och hur detta hänger samman på ett eller annat sätt. Då det talas om en förändring, på-
verkas de olika faktorerna som är delaktiga i förändringen. Desto fler parter som är involvera-
de, desto mer omfattande blir förändringen. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system 
handlar i det stora hela om hur mycket som påverkar de beslut som skall fattas, samt hur 
mycket vi kan påverka beslut som fattas. Allting är beroende av varandra och för att genomfö-
ra någonting måste det finnas ett samspel mellan de olika faktorerna. I vårt undersökande fall 
är det av stor vikt att kommun och skola samspelar med varandra, men också att de har en 
dialog med hemmet. Det viktigaste är att resultatet blir bra för alla parter, inte minst för ele-
verna (Andersson, 1992). 

Andersson (1992) skriver att Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system grundar sig i en 
uppdelning av samhället. Det finns fyra olika system som innefattar olika styrande faktorer. 
Desto längre bort från mitten systemet befinner sig, desto mer makt utstrålas. De beslut som 
skall fattas, blir mer omfattande, ju längre bort från mitten de är. För att förklara uppbyggna-
den lite mer ingående, har vi valt att gå djupare in i de olika nivåerna.

(Bild Andersson, 1986).  

Bronfenbrenner (2005) skriver att på mikronivån finns de närmiljöer som människorna befin-
ner sig i. Exempel på detta kan vara familjen, skolan och klasskamraterna. Han skriver vidare 
om att människor utvecklas när de försätts i olika sociala relationer. Mikrosystemet innefattar 
människors erfarenheter och förkunskaper och den närliggande erfarenhetsvärld finns på den-
na nivå. Björklid & Fischbein (1996) menar att Bronfenbrenners mesosystem innefattar sam-
spelet mellan mikrosystemets olika miljöer. Dessa olika miljöer påverkar människors utveck-
ling på olika vis. Utifrån barnets perspektiv är det viktigt att samverka inom de olika närmil-
jöerna. Detta görs för att barnet skall få en så positiv och trygg utveckling som möjligt. Inom 
exosystemet befinner sig de faktorer som är utanför närmiljön, men indirekt påverkar männi-
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skor inom alla miljöer. Ett exempel på detta kan vara media, kommunen samt andra sociala 
nätverk. Även om dessa faktorer är ett steg bort från den egna närmiljön, är det viktigt att få 
förståelse för att de kan skapa en ytterligare trygghet. Det är känslan av att känna sig bekväm i 
andra miljöer som upplevs, istället för i den invanda miljön (Björklid & Fischbein 1996). På 
makronivå finner vi olika människors ideologier och de politiska förhållanden som råder. 
Björklid & Fischbein (1996) skriver att på denna nivå finns skolans mål och regelsystem. 
Dock krävs det en samverkan mellan politikerna som befinner sig i makrosystemet, med 
människorna i kommunen på exonivån. Dessa samverkar tillsammans på den lägsta nivån, 
mikronivån. Bronfenbrenner (1979) liknar detta system vid Ryska dockor. De olika dockorna 
representerar de olika nivåerna inom systemet. Bronfenbrenner (2005) antyder att ses de olika 
systemen var och en för sig, är teorin inte komplett. Systemen bör ses som en helhet och inte 
som skilda delar. Det är detta aktiva samspel mellan samhällets olika drivkrafter som för ut-
vecklingen framåt. I dagens samhälle integreras människor med olika kulturer och för att det 
skall bli så givande som möjligt, är det väsentligt att alla tar del av samhället och påverkar i 
den mån det är möjligt. 

Mångkultur  

Mångkulturella skolor är viktiga för dagens samhälle, eftersom vi hela tiden stöter på männi-
skor med olika kulturella och etiska ursprung. För att göra våra elever medvetna måste mång-
kultur och mångfald inkluderas och prägla vår vardag på ett naturligt sätt (Bozarslan, 2001). 
Sveriges befolkningssammansättning avspeglar hur det ser ut i samhället samt vad som har 
hänt i vår omvärld (Invandrarverket 1997 se Hällgren, Granstedt, Weiner 2006, s. 15). Lah-
denperä (2004) skriver om interkulturaliteten i skolan. Det handlar om att kunna ta tillvara på 
varandras tankesätt, livsstilar och kulturer. Görs detta resulterar det i en samverkan mellan 
eleverna och det berikar deras fortsatta liv. Omfattningen av elevernas lärande blir bredare då 
de får lära i ett mångkulturellt klassrum. Strandberg (1996) bygger vidare på att det är givande 
att arbeta i ett mångkulturellt samspel, men han belyser dock att det självklart kan förekomma 
problem. Till exempel blir det extra svårt när eleverna varken behärskar sitt modersmål eller 
sitt nya språk. Eleverna kanske kan tala sitt modersmål, men de vet inte hur deras språk är 
uppbyggt. Detta medför svårigheter att lära ett nytt språk, eftersom nya begrepp och ord gör 
att språkinlärningen går långsamt.  

Bozarslan (2001) menar att det är lätt att det uppkommer fördomar när barn med olika kultu-
rer möter varandra. Ofta kan det vara så att det finns en omedveten hierarki där vissa barn 
anser sig vara bättre än andra på grund av sitt ursprung. När elever kommer från olika kulturer 
har de olika sätt att visa känslor på. Det är därför viktigt att göra eleverna medvetna om att 
alla är olika och kommer från olika förhållanden för att minska konflikter.

Dahlin (1995, s. 40-41) skriver att det i de flesta länder verkar som att den mångkulturella 
undervisningen är någonting för framtiden. Det finns dock en del städer och länder där det är 
en verklighet, en del av vardagen. Efter hand, då rörligheten i världen ökar, kommer också 
skolorna att bli mångkulturella, eftersom eleverna är det. Han ställer då frågan om skolorna 
kommer att bidra till något positivt gällande den mångkulturella utvecklingen, eller kommer 
de bara att förstärka problem som finns i samhället. Betoningen ligger på ett förhållningssätt 
som grundar sig på etnisk mångfald och som kommer att bli ett tvunget förhållningssätt i sko-
lorna. Han skriver vidare att elever från olika kulturer kan fungera som en tillgång gällande 
geografi och historia. Likaså kan även flerspråkigheten och den multikulturella aspekten ses 
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som en tillgång i klassrummet. Han poängterar dock att vägen fram till ett mångkulturellt syn-
sätt har varit och fortfarande är komplicerat. 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med ut-
gångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). Det gäller 
att se till varje enskild individ och utgå från denna, för att kunna uppnå ett så bra lärande som 
möjligt. Det är detta sätt som bör ligga till grund för skolans vardag. I och med att undervis-
ningen skall vara anpassningsbar, måste pedagogerna förstå att undervisningen inte kan vara 
på samma sätt för alla elever. Det finns dock exempel som visar på raka motsatsen. Strand-
berg (1996) skriver att det ofta på invandrarskolor förekommer att pedagogerna bortser från 
olika elevers bakgrunder. Som exempel tar han upp att i allmänhet har svenska elever bättre 
kunskap om naturen, medan ortodoxt kristna kan mycket om vad som står i Gamla Testamen-
tet. En del elever önskar byta om för sig själva i samband med gymnastiken och det råder oli-
ka matvanor på grund av olika religioner. Strandberg (1996) betonar att det är omöjligt att 
behandla alla lika då de är så olika. I en mångkulturell skola är alla elever inte svenskar och 
då skall de inte heller behandlas som om de vore det. Det blir då istället odemokratiskt om 
pedagogerna inte ser till varje enskild individ. Han lägger också tonvikt på att den människo-
syn pedagogerna har, avspeglar sig i hur eleverna förhåller sig till andra människor. ”Att ha 
invandrare i klassen är en tillgång för hela klassen, visst finns det svårigheter, men långt ifrån 
bara problem.” (Strandberg, 1996, s. 11). 

Det är ständigt ny forskning kring andraspråkselevers inlärning. För att få ett så rikt språk som 
möjligt är klassrumssituationen mycket viktig. Som pedagog är det väsentligt att få igång bra 
samtal under skoldagen, som leder till att eleverna får chans att uttrycka sig på sin egen nivå. 
Användandet av grupparbete kan främja andraspråkselevers språkinlärning, då de hör andra 
elever prata, samtidigt som de lär sig interaktionen mellan varandra (Gibbons, 2006).

Säljö (2005) menar att det skapas annorlunda förutsättningar för en skola då samhället hela 
tiden genomgår en förändring. Människan formas ständigt efter de intryck som skapas och de 
möten som sker och därför är det inte konstigt att förändringar även i skolans värld måste fö-
rekomma för att följa samhällets utveckling.

Skolutvecklingens framväxt och förändring 

Berg och Scherp (2003, s. 275) berättar att skolutveckling var ett begrepp som infördes i Sve-
rige under 70-talet. Då var Mats Ekholm och Gunnar Berg föregångsmännen. Ekholm fokuse-
rade med en socialpsykologisk ansats och Berg behandlade skolan som en institution.  

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system skapas en uppfattning att allt påverkas 
av vartannat. Skolan är som tidigare nämnt inget undantag kring detta. Andersson (1983) 
skriver att sammansättningar av olika personer ger olika utgångspunkter och bidrar till att 
olika konsekvenser uppstår. Dagens skola innefattar klasser som är uppbyggda av olika kom-
binationer, beroende på elevers bakgrund. Förutsättningar i klasserna skapas av olika faktorer. 
Den socioekonomiska har tidigare varit den mest framstående faktorn, men med tiden har den 
kulturella faktorn blivit allt mer väsentlig. Den kulturella faktorn ter sig på en mängd olika vis 
beroende på hur bemötandet sker. Andersson (1983) poängterar att sammanslagning av olika 
elever kan både ha en positiv och negativ inverkan i klassrummet. Närmiljön har därför en 
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stor betydande roll. En annan betydelsefull faktor är skolan och pedagogernas bemötande gäl-
lande eleverna och deras bakgrund.

Andersson (1983) menar att redan på 70-talet fanns en föreställning om att människor med 
sämre förhållanden inte kunde lyckas lika väl i skolan som dem med en mer stabil socioeko-
nomisk bakgrund. Vidare ansågs inte pedagogerna kunna påverka eleverna på något vis, ett 
exempel på detta var påverkan till fortsatta studier.

Redan på 60-talet började ett arbete kring integrationen via skolpolitiken, men det är inte för-
rän i Lpo 94 som mångkulturen blir offentlig i styrdokumenten. Med tanke på hur samhället 
såg ut då, var det relativt sent att nämna mångkulturen i styrdokumenten först i 1994 års läro-
plan (Hedin 2000 se Hällgren, Granstedt, Weiner 2006, s. 20). Först och främst betonades 
invandrarfrågan som något negativt då den kopplades samman med arbetsmarknadsproble-
men. Ett annat problem var den socialpolitiska frågan som kom med invandringen. Att se in-
vandringen som något problem gällande skolan framkom inte förrän senare. (Schwarz 1971 se 
Hällgren, Granstedt, Weiner 2006, s. 20).  På 60-talet fanns istället en tanke om att införskaffa 
egna skolor för minoritetsgrupper från olika länder eller satsa på att föra in invandrarbarnen i 
den kommunala skolan (Borevi 2002, se Hällgren, Granstedt, Weiner 2006, s. 20).

I dagens skola, 2008, ser det dock annorlunda ut. Mycket har förändrats gällande undervis-
ning och påverkan. Pedagogernas roll har förändrats gentemot att samhällets struktur och krav 
även här ständigt genomgår förändringar. Carlgren och Marton (2002) skriver att de föränd-
ringar som sker i samhället, får kraft och verkställs i skolans verksamhet. Därför har skolan en 
stor betydelse för den utveckling som sker i samhället. Förändringarna som sker i skolan är 
påverkade utifrån det som sker utanför skolan. Detta har sin utgångspunkt i Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska system, där det tydligt framkommer att allting påverkas och är påverk-
ningsbart. Denna syn har mer eller mindre vuxit fram under åren som gått. Carlgren och Mar-
ton (2002) hävdar att för varje ny reform och stor förändring som skolan står inför, ställs nya 
krav på pedagogerna. På grund av detta ses en tydlig förändring av pedagogernas roll i under-
visningen.

Lorentz (2007) skriver om interkulturell pedagogik. Han förklarar begreppet som innefattar 
att det med sådan pedagogik, är möjligt för pedagogerna att förmedla kunskap utifrån många 
olika kulturella perspektiv. Genom att använda sig av detta synsätt är det möjligt för alla pe-
dagoger att arbeta i lärandemiljöer som består av mångkulturella elever. Det som skall stå i 
centrum är att alla elever tillsammans skall vara deltagare i en aktiv lärandemiljö, där interkul-
turell pedagogik är formen som dominerar undervisning och lärande.

Enochsson (2008, s.8) skriver att begreppet skolutveckling innefattar två viktiga delar. Dels 
handlar skolutveckling om övergripande insatser som sker på en nationell nivå, men likväl så 
handlar det också om lokalt arbete på den enskilda skolan. Dessa två utgångspunkter är nöd-
vändiga för att åstadkomma en förändring för att eleverna skall nå de nationella målen. Hon 
skriver vidare om att grunden för hela detta arbete ligger i att myndigheterna har utgått från de 
olika nivåernas ansvar, som också innefattar statens arbetsuppgifter. Enochsson (2008, s.9) 
skriver vidare om att den socioekonomiska situationen i skolorna kan vara avgörande för be-
hov av stöd utifrån. Hon skriver också om att det har visat sig att den stora utmaningen hela 
tiden har varit att hålla fast vid den tänkta idén. Delaktighet och inflytande är också två bety-
delsefulla ord i detta sammanhang. Har de som är verksamma upplevt detta under ett arbete, 
når de också framgång på ett enklare sätt. Hon belyser bästa förutsättningen för skolutveck-
ling och hävdar att detta uppnås på bästa sätt, när de som är involverade i en förändring också 
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har behoven och intressen av att förändra. Det är likväl viktigt att i kombination med intresse 
få en stöttning som kan innefatta vyer från andra perspektiv och ibland även ekonomiska för-
stärkningar. Lokal och nationell nivå måste genomgå en form av växelspel i alla former av 
förändringar.

En viktig utgångspunkt gällande förändringar är också att lokala politiker, förvaltningen, rek-
tor, skolpersonal samt elever är delaktiga i skolutvecklingen på ett eller annat vis, alla utefter 
sitt eget ansvar. Att bedriva en skolutveckling långsiktigt och uthålligt är också viktiga be-
grepp som skall tas hänsyn till. Det är också mycket viktigt att genomföra en uppföljning som 
alltid måste förbättras. (Enochsson 2008, s.10-11) 

Enochsson (2008, s.12) belyser att skolutveckling är ett begrepp som har kommit att förknip-
pas av många som reformer, som skall vara politiskt beslutande. Skolutveckling anses vara ett 
viktigt politiskt medel, eftersom det bidrar till samhällets utveckling. Berg och Scherp (2003, 
s20-21) beskriver skolutveckling som en del av skolans vardag. Han skriver att det inte enbart 
handlar om delar ur skolans vardag, utan att det istället är en helhet baserad på skolans verk-
samhets många delar. De belyser också att det inte utesluter att en skolutveckling kan ta sin 
början i särskilda delar av skolans vardagsarbete, men det är inte av den avsikt att behandla 
någon särskild del. Skolutveckling är ett arbete som är en del av en process, det finns ett start-
datum, men oftast inget slut. Det är en verksamhet som är en ständigt pågående process.  

Berg och Scherp (2003) skriver vidare att hur goda idéerna än är från början, går de inte att 
genomföra om de är alltför omfattande eller om de ställs till specifika behov och förutsätt-
ningar som skolan har. Skolutveckling handlar om att på något sätt utmana skolans traditio-
nella arbete. I en utveckling handlar det om att förändringen har ett bestämt mål, eller ett klart 
syfte, en ambition eller en vision. Berg och Scherp (2003, s21-22) skriver vidare om att 
skolutveckling inte alltid uppfattas som positivt, ibland kan det kännetecknas av en turbulens 
eller en kris. I denna fråga handlar det om hur saker och ting hanteras. Genomförs en föränd-
ring på ett genomtänkt och systematiskt sätt kan det underlätta hur personer kommer att för-
hålla sig inför en förändring. Behandlas kris och oro på motsatta vis, finns risken att persona-
len håller fast vid den traditionella kulturen som redan finns etablerad i verksamheten.  

To develop optimal educational provision for cultural minorities, we obvi-
ously have to go further, and here it becomes clear that modern-day Western 
school systems need to consider and try to adapt school structures, school 
contents, methods, school organisations, attitudes, working strategies, edu-
cational priorities and institutional implications. (Zufiaurre, 2006, s.413)    

Berg och Scherp (2003) lyfter återigen fram vikten av att förankra förändringen med skolans 
vardagsarbete. Som textparagrafen ovan antyder, är det av stor vikt att uppdatera skolan, efter 
samhällets strukturer och utvecklingar.  

Dahlin (1995, s. 28-29) skriver om val av skola. Han belyser att för många barn är valet av 
skola likvärdigt med demokrati. Detta ger föräldrarna en möjlighet att välja den skola som är 
bäst för barnet. Det finns också andra som anser att stat och kommun är de som bäst avgör 
vilken skola som är mest lämpad för barnet.  

Batelaan (2000) skriver att för att en förändring av skolan skall bli lyckad, krävs en tydlig 
struktur kring vad som är ämnat att ske. Till exempel är det väsentligt att vara medveten om 
vad förändringen i sig har för vidare influenser på samhället och likaså hur samhället påverkar 
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förändringen. Det är även viktigt att ha en medvetenhet och förståelse kring att förändringen 
medför ytterligare kunskaper samt att nya synsätt tillkommer.  
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METOD 

Fallstudie

På 1870- talet blev fallstudien en given undersökningsmetod inom juridikområdet. Christo-
pher Columbus Langdell introducerade ”case study” för sina elever på Harvard Law School. 
Dock var många kritiska till att bedriva denna undervisningsform, eftersom den ansågs vara 
motsägelsefull till de traditionella undervisningsmetoderna. Eleverna blev oroliga över sin 
egen inlärning och detta resulterade i att antalet elever i Langdells klasser minskade. Lang-
dells syfte med att bedriva undervisning på detta sätt, var att få sina elever mer aktiva och 
analyserande samt diskuterande. När han sedan blev dekan på skolan fick han medhåll av rek-
torn för Harvard University, Charles W. Eliot. Detta medförde att metoden infördes allt mer 
på skolan och allt eftersom kom metoden att bli en succé. Metoden blev också den ledande 
undervisningsmetoden på skolan (http://law.jrank.org/pages/5049/Case-Method.html).

Då fallstudie är en metod där det handlar om att följa en process, stämde detta val överens 
med den undersökning som vi valt att göra. I vår fallstudie förekommer resultatet i form av en 
fallbeskrivning då avsikten med undersökningen är att kunna presentera ett händelseförlopp 
från början till slut (Merriam 1994). Gerring (2007) skriver att en fallstudie är en kvalitativ 
undersökningsmetod som kan te sig på många olika vis. En fallstudie kan baseras på under-
sökningar av ett enstaka fenomen vid enstaka tillfällen, eller under en period. Fallstudiens 
undersökningarna är givande då forskarna får insyn kring aktörernas processarbete och inten-
tioner angående det som är undersökningens ändamål.  

Yin (2003) antyder att fallstudier är bra då en undersökning av aktuella företeelser håller på 
att ske. Fallstudien skiljer sig från många andra metoder, eftersom fallstudiens styrka är  för-
mågan att ta tillvara på olika typer av insamlingsmaterial. Alltså en fallstudie är en undersök-
ning av en specifik företeelse eller ett skede som händer. Ejvegård (1996) skriver att fallstudi-
er lämpar sig bra ihop med någon annan metod. Det som är positivt är till exempel att det är 
forskarens uppgift att göra studien så detaljrik som denne finner väsentligt. Alltså kan vissa 
delar beskrivas mer omfattande och på det viset belyses den del av förloppet som är viktig att 
presentera. En annan fördel kan vara att själva syftet kan skjutas fram tills dess att en ordent-
lig data samlats in. Merriam (1994) skriver att det finns olika sätt att nå problemet då fallstu-
die är den vetenskapliga metod som används. Detta beror på vad det är för problem som skall 
undersökas, eller vad det är för företeelser som skall studeras. Hon skriver vidare om att an-
vändandet av denna metod innebär att en plan struktureras upp för att samla in och organisera 
material, samt integrera informationen som fås fram. Detta resulterar senare i ett forskningsre-
sultat.  

Merriam (1994) omnämner att olika metoder för insamlandet av empirisk information kan 
användas i större utsträckning i fallstudier, än i undersökningar med andra forskningsmetoder. 
Användandet av fallstudie bidrar till att företeelsen blir mer levande och lättförståelig. Yin 
(2003) talar om att fallundersökningar är lämpade vid pedagogiska utvärderingar, därför att 
dessa undersökningar förklarar orsak och verkan på ett utvecklande och tydligt sätt. Görs en 
fallundersökning läggs fokus på den verkliga händelsen som belyses i undersökningen. En 
fallbeskrivningsstudie kan också bidra till fortsatt forskning.  
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Ejvegård (1996) påpekar dock att det är väsentligt att bearbeta slutsatserna på ett så välarbetat 
och försiktigt sätt som möjligt, eftersom det gäller att ge läsarna en bild av den verklighet som 
undersökts. Gerring (2007) håller med Ejvegård (1996) i dessa tankar och hävdar att det är 
nödvändigt att använda sig av kompletterande forskningsmetoder då en fallstudie görs. “The 
idea is not to abandon the case method entirely but to balance it with other teaching methods” 
(http://law.jrank.org/pages/5049/Case-Method.html). 

Genomförande av fallstudie 

Glaser och Strauss (1967) i Merriam (1994) menar att det är först när miljön blir bekant och 
informationen har börjat samlas, som bakomliggande mönster kan upptäckas. Därmed skapas 
även en relation med det som fåtts fram och det tänkta resultatet som efterstävas. Då vi samlat 
in all data, dels från intervjuer samt dokument, strukturerades allt upp vart och ett för sig. Det-
ta sammanfogades sedan till en löpande text, som till viss del bestod av citat. Vi hade för av-
sikt att framställa resultatet i kronologisk ordning med de olika parternas inslag, i en kronolo-
giskt strukturerad text.

Intervju

En intervju är en kommunikation mellan en intervjuare och en respondent. Ofta förekommer 
också en åskådare till intervjun. En intervju är inget vanligt samtal, utan det görs när det finns 
ett givet syfte. Det är viktigt att intervjuaren är väl påläst på det ämne som skall diskuteras i 
intervjun. Det är också viktigt att intervjuaren styr samtalet, ifall respondenten inte håller sig 
till det tänkta ämnet. Intervjuaren bör vara medveten om sina egna ståndpunkter, för att kunna 
bortse från dessa vid ett sammanställande och analyserande av intervjuerna (Jacobsen 1993). 

Ejvegård (1996) delger att en intervju görs för att ta reda på olika personers åsikter, uppfatt-
ningar och tankar om någonting. Positivt med intervjuer är att denna datasamlingsmetod kan 
användas i många olika situationer. Det ställer dock krav på forskaren som intervjuare, då 
personen måste vara förberedd. Det är väldigt bra att under genomförandet använda sig av en 
inspelningsmaskin så att intervjuaren i efterhand kan lyssna igenom vad som sagts och genom 
detta skapas en större trovärdighet kring de svar som kommit in.  

När det gäller förberedandet av frågor för en intervju, är det väsentligt att formulera dessa på 
ett genomtänkt sätt. Öppna frågor skapar en bredd på intervjusvaren, men dessa kan dock vara 
svåra att sammanställa så de fyller en funktion för arbetet. Viktigast är ändå att frågorna inte 
är ledande och att själva intervjun inte heller bör vara av detta slag (Ejvegård 1996). 

Genomförande av intervju 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar utformade vi intervjufrågor. Vi valde att lägga fokus på 
tre områden som var förändring, undervisning samt yrkesroll. Under dessa kategorier utfor-
made vi intervjufrågor. Eftersom vi skulle intervjua en rektor, politiker samt ett flertal peda-
goger, valde vi att utforma två olika upplägg av intervjufrågor. Ett upplägg riktade sig till rek-
tor samt politiker och ett annat riktade sig till pedagogerna.
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Efter att vi hade fått våra intervjufrågor godkända, bokade vi tid med berörda parter. Då valde 
vi vilka som skulle delta i undersökningen och vi hade i åtanke att skapa en så stor variations-
bredd som möjligt gällande pedagogerna. Tanken med detta var att få så många olika infalls-
vinklar och upplevelser som möjligt kring förändringen. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 mi-
nuter och vi satt i avskild miljö. Intervjun startades upp med att vi presenterade upplägget 
kring frågorna. Vi talade om att intervjun var uppdelad i tre områden med tillhörande frågor 
och började intervjun med grundläggande frågor om respondenten. Intervjuerna genomfördes 
av två personer, då en tog anteckningar om vad som sades och den andra ställde frågorna. 
Diktafon användes för att få allt dokumenterat på bästa sätt samt för att undvika förvräng-
ningar. Det är vanligt förekommande att vid en intervju ställa följdfrågor som är ledande och 
kan förvilla respondentens svar. Genom användandet av diktafon kan intervjuaren i efterhand 
lyssna igenom och då förhoppningsvis uppfatta eventuellt ledande frågor.

Det som är positivt med intervjuer, är att följdfrågor på ett naturligt sätt kan vävas in, beroen-
de på respondenternas svar till de övergripande frågorna.   

Analys 

När intervjuerna var genomförda, lyssnade vi igenom varje intervju en efter en och komplette-
rade anteckningarna. Därefter renskrevs intervjuerna och återigen lyssnade vi igenom dem. Vi 
valde att göra på detta sätt, eftersom materialet blir lättöverskådligt och lättarbetat då vi har 
svaren efter varje fråga från varje enskild person. Eftersom vi valt att skriva ner i stort sett 
rakt av vad personerna svarade på frågorna, minskas på detta vis att vi inkluderar våra egna 
åsikter i deras svar. Detta sätt bidrar till att förvrängningar och misstolkningar av responden-
ternas svar minskar.  

Det vi märkte av då vi dels gick igenom anteckningarna, men också då vi lyssnade igenom 
diktafonen var att ofta förekom det att respondenterna svarade på flera frågor genom en ställd 
fråga. Därav uppkom svårigheten att separera deras svar under respektive fråga vid samman-
ställningen. Efter mycket bearbetning av den data vi hade tillgång till, hamnade svaren under 
respektive fråga på ett naturligt sätt.

Urval

Fokus lades på verksamma pedagoger, rektor samt kommuntjänstemän. De har alla på ett eller 
annat sätt tagit del av den förändring som skett. Ett annat fokus lades på två olika skolor i 
kommundelen, Lotumskolan och Sydbyskolan. Sydbyskolan har varit mycket mångkulturell, 
dock saknas den svenska kulturen bland eleverna på skolan. Skolan är väldigt liten och har 
innefattat, innan förändringen, förskolor och en verksamhet från f-6. Nu har skolan endast 
förskolor och en verksamhet från f-3. Lotumskolan har varit en skola med nästintill enbart 
svenska elever. De har två stycken förskolor samt en verksamhet från f-6. Skolan har genom 
denna förändring, påbörjat en resa mot en mångkulturell vardag.  

Vi valde att intervjua fyra pedagoger på Lotumskolan samt rektorn på skolan, då hon besitter 
mycket kunskap kring förändringen som sker. Andra respondenter var verksamhetschefen för 
Sydby Kommundel, Sven Karlsson. Den dåvarande verksamhetschefen för Sydby Kommun-
del som numera är verksamhetschef för Linsås Kommundel Bengt Andersson samt ordföran-
de och vice ordförande för nämnden i Sydby Kommundel, Klas Hansson och Göran Axelsson.
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Intervjuerna har genomförts med de medverkande respondenter, då det är väsentligt att få ta 
del av tankar som uppkommit under resans gång. Detta från att kommuntjänstemännen tog ett 
beslut om att genomföra en spridning av eleverna, till den förändrade rollen för de verksamma 
pedagogerna som beslutet innebar. 

Etiska principer 

Inför detta arbete var vi väl medvetna om att vi måste förhålla oss till våra källor på ett etiskt 
sätt. Det handlar delvis om att respektera de människor vi forskar om, men det handlar också 
om att ge respekt till den egna verksamheten och ta hänsyn till den heder som forskningen har 
samt de specifika villkor som finns (Eliasson 1995). De människor som medverkat i vår un-
dersökning har därför informerats väl.  

När forskning genomförs är det viktigt att ta del av Vetenskapsrådets principer. Där fram-
kommer det att forskningen skall vara relevant och den skall utveckla människorna och det 
samhälle vi lever i. Detta kan ibland te sig lite motsägelsefullt, då det finns ett så kallat indi-
vidskyddskrav som värnar om individens rättigheter att behandlas utifrån ställda etiska princi-
per. Detta så kallade individskyddskrav delas upp i fyra huvudkrav som är följande: Informa-
tionskravet som innefattar att forskaren skall delge sina respondenter varför denna har valt att 
göra forskningen. Samtyckeskravet handlar om att den fria individen har rätt att bestämma 
själv över sitt medverkande. Konfidentialitetskravet handlar om att den som genomför forsk-
ningsundersökningen bör förvara personliga uppgifter så att inga utomstående kan nyttja des-
sa. Sist har vi Nyttjandekravet som innefattar att de uppgifter som framkommer i undersök-
ningen endast får användas för detta bruk (Björkdahl-Ordell, 2007). Vi har tillgodosett dessa 
krav genom att informera våra respondenter angående syftet med undersökningen samt inter-
vjuerna. Detta gjordes innan intervjuerna ägt rum. Dock har alla haft möjlighet att påverka sitt 
eget medverkande, likaså vad som skall presenteras och inte.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Inom forskning är det av stor vikt att alltid kritiskt granska den undersökning som genomförs. 
Ejvegård (1996) skriver att undersökningarna som görs måste vara reliabla och valida för att 
kunna användas. Är undersökningarna inte det, så blir det inget vetenskapligt värde i det re-
sultat som visar sig. 

Reliabilitet

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar om att samma frågor skall få samma svar obe-
roende vilken tidpunkt de ställs. Det skall inte vara av en slump som ett visst svar uppkom-
mer, utan det skall vara med tillförlitlighet (Bell 1993). Thurén (2007) påpekar att för att sä-
kert veta om undersökningen är trovärdig, kan någon annan person göra samma undersökning 
och på så vis jämföra resultatet som framkommit.  

För att öka reliabiliteten i en undersökning är det bra om det är fler än en som gör själva stu-
dien. Intervjuaren bör också ha tränat inför undersökningstillfället för att bästa möjliga resul-
tat skall uppnås. Ännu ett sätt att öka reliabiliteten är att spela in intervjun på band, eftersom 
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intervjuaren då kan lyssna igenom intervjuerna vid ett flertal tillfällen (Ejvegård 1996). Detta 
är någonting som vi har tillgodosett, då vi använt oss av en diktafon vid samtliga intervjuer.  

Validitet

Kullberg (2004) förklarar att validitet är detsamma som giltighet och detta påvisar om forska-
ren har undersökt det som denne syftade på att göra. Det vill säga om resultatet som fram-
kommer stämmer överens med syftet.  

Det är även viktigt när det kommer till validiteten att intervjuaren har kunskap om den under-
sökningsmetod denne har för avsikt att använda sig av. För att öka giltigheten av en under-
sökning kan en kompetent, för området, läsa igenom och ge förslag på förbättringar (Jacobsen 
1993). Validiteten har för oss kretsat kring att vara pålästa angående fallstudie och förberedda 
angående genomförandet av intervjuerna. Det har också varit väsentligt att ha kunskap om 
den förändring som vi valt att undersöka.  
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RESULTAT  

I denna del kommer vi att skildra den förändringsprocess som vi har valt att följa. Det innefat-
tar hela händelseförloppet, från tidigt 1900-tal, fram tills idag. Vi har valt att lägga fokus på 
specifika årtal som haft inverkan på förändringen. Resultatet har framkommit genom olika 
intervjuer samt delgivande av dokument angående förändringsprocessen.

Fallbeskrivning

Det finns många olika sätt att framställa en fallbeskrivning på. Vi har valt att presentera vår 
fallbeskrivning genom att utgå från ett tidsperspektiv, utifrån våra respondenters upplevelser 
och tankar samt konkret fakta från dokument. Under första rubriken, förändringens födelse 
och framväxt, delges förändringsprocessens verkliga ursprung med tanke på kommundelens 
bakgrund. Vidare kretsar texten kring problematiken till varför förändringen ägde rum vid just 
detta tillfälle. Under följande rubriker, boendeproblematik samt andra infallsvinklar presente-
ras respondenternas många olika röster angående upplevelserna de haft. Därefter förklaras hur 
förändringen genomförts rent praktiskt, alltså från vision till verklighet - förändringens ge-
nomslag. Informationskällor, beskriver uppfattningar kring hur informationen nådde de be-
rörda. Sedan kretsar texten kring förändringens fastställande - eget val av skola och vad som 
egentligen skedde då förändringen blev till verklighet för alla inblandade. Reaktioner från 
verksamheten belyser delvis föräldrarnas roll utifrån våra respondenters uppfattningar samt 
pedagogernas upplevelser kring hela förändringen. Under vision - växa med mångfald, sker 
spekulationer av respondenterna angående framtiden. Mål med förändringen, tar upp just des-
sa och beskriver hur respondenterna upplever förändringen. Under rubrikerna förändring - del 
i verksam undervisning samt modersmålsundervisning presenteras pedagogernas upplevelser 
kring hur förändringen förändrat deras vardag. Förändring - del i verksam yrkesroll gällande
pedagogernas yrkesroll behandlas här. Samspelets betydelse – del av stor integration före-
kommer i slutet av vår fallbeskrivning som en tyngd angående samspelet roll. Avslutningsvis 
har vi valt att sammanfatta resultatet i en kort resumé där innehållet har sin grund i rubriken, 
Sammanfattning – skolans verklighet – växa med mångfald. 

Då vi skriver om pedagogerna, är detta ett analyserat material som vi har framtagit utefter de 
svar intervjuerna har gett oss. När vi dock låter enskilda pedagoger tala fritt i texten, genom 
citat, benämner vi dessa med pedagog a, b, c, och d.  

Förändringens födelse och framväxt 

Sydbyskolan och Lotumskolan var till och med vårterminen 2008 två helt olika grundskolor 
med årskurser f-6. De hade olika förutsättningar för att bedriva en verksamhet. Detta eftersom 
elevernas tidigare upplevelser och kunskaper var så pass olika. Dock tillhörde dessa två skolor 
samma kommundel, men de låg på helt skilda områden och hade i sin tur olika socioekono-
miska förutsättningar samt kulturella skillnader.  

I och med att vi lever i ett samhälle som präglas av mångkultur är det av stor vikt att skolorna 
tar sitt ansvar och bidrar samt berikar i den mån de har möjlighet till det. I Sydby Kommundel 
upplevdes raka motsatsen, eftersom det fanns en skola där majoriteten var invandrare och en 
skola där majoriteten var svenskar. Detta var en företeelse som inte utvecklades i samma takt 

18



som det övriga samhället och därav uppkom ett problem och ett bekymmer. Det var många 
som ställde sig frågan: Vad ska vi göra åt detta? Det var inte bara skolornas personal och rek-
torer som undrade, utan politiker och ledningsgrupper och kommunen blev aktiva aktörer i 
detta problem som uppstått. När diskussionerna väl tagit fart, insåg alla parter att denna situa-
tion var ohållbar. Det nuvarande tillståndet hämmade bland annat elevernas inlärningsprocess 
och sociala kompetens. En förståelse för mångkultur kunde inte heller tillgodoses i dessa om-
givningar. Nu var det inte längre diskussioner för att ena aktörerna om att någonting var 
tvunget att ske, det handlade istället om att någonting skulle planeras och genomföras. För-
ändringen var därför ett faktum.  

Boendeproblematiken  

Bengt Andersson1, nuvarande verksamhetschef på Linsås, var tidigare verksamhetschef för 
Sydby Kommundel och var aktiv under förändringens uppkomst och framväxt. Han berättade 
att det redan under 1900-talets början fanns en stämpel på hela Sydby som område. Då Sydby 
ligger i utkanten av staden, blev det tidigt klassat som en arbetarstadsdel och hade ingen vida-
re status. Sydbyskolan byggdes 1905 och efter andra världskriget började människor från Bal-
tikum att immigrera till Sverige. De bosatte sig i nedre delen av Kvarnö, där det tidigare hade 
varit arbetarbostäder. Sydby blev ett område som många människor flyttade till. Det var mer 
uppblandat på Sydbyskolan i början då det fanns barn från områdena Kvarnö och Korpvik. 
Dessa ansåg sig ha mer status och i dessa områden fanns det inga invandrare.  

På 60-talet genomgick området Sydby en ombyggnad. De gamla trähusen revs och nya hus 
byggdes. Flyktingar från Grekland och Jugoslavien valde att flytta in i de nya husen och blan-
dades alltså inte upp med de från Baltikum. På 80-talet kom det människor från Mellanöstern 
och från Vietnam. På Sydby fanns det nu väldigt få inhemska svenska familjer, de svenska 
familjer som fanns hade dokumenterade sociala problem. 

För att få en helhetssyn av samhällets aktörer gällande förändringen, träffade vi två politiker. 
Dessa sitter i samma nämnd, men är från olika partier. Ordförande Klas Hansson2 samt vice 
ordförande Göran Axelsson3 delgav tillsammans förändringens framväxt för oss. De presente-
rar en liknande bild som Bengt Andersson, nämligen att kommunen gjort ett samhällsfel se-
dan en lång tid tillbaka. 

Under i stort sett hela 90-talet var det ett bostadsproblem inom kommundelen. Det fanns 1000 
lediga lägenheter som fylldes upp med invandrare. Segregationen i Rånäs var därmed ett fak-
tum, eftersom dessa lägenheter enbart var belägna på Sydby och Bråholm. Andra stadsdelar i 
Rånäs Stad så som Stupsjö, berördes inte av invandringen. Klas Hansson och Göran Axelsson 
antydde att Sydbyområdet bestod av 85 % invandrare. Arbetarklassen bosatte sig tidigt på 
Sydby, men de så kallade ”bananhusen” som byggdes var bebodda av människor med relativt 
hög status.

Bengt Andersson som var uppvuxen på Sydby och som själv hade gått på Sydbyskolan blev år 
1987 rektor på skolan. Under följande år slogs rektorsområdena ihop och han blev då rektor 
för Sydby, Kvarnö och Sollen. I och med att invandrartätheten var så stor på Sydbyskolan 
uppkom en kulturkrock. På 1990-talet kom den fria skolreformen som innebar att elever kun-

1 Bengt Andersson, Verksamhetschef Linsås Kommundel, intervju den 11 november 2008. 
2 Klas Hansson, Ordförande i Kommundelsnämnden Sydby, intervju den 12 november 2008. 
3 Göran Axelsson, Vice Ordförande i Kommundelsnämnden Sydby, intervju den 12 november 2008. 
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de få välja vilken skola de ville tillhöra. Detta medförde att de svenska eleverna som fanns på 
Sydbyskolan, bytte till andra närliggande skolor. Efter denna förflyttning hade plötsligt Syd-
byskolan 90 % invandrare, vilket resulterade i en svår problematik för skolans undervisning.  

Bengt Andersson diskuterade ofta med sina medarbetare hur de skulle kunna ta itu med pro-
blematiken samt hur de skulle få en hållbar blandning av elever med olika kulturer. Han häv-
dade att det stora skälet till att det blivit såhär var bostadssegregationen och denna är någon-
ting som hela tiden har funnits. ”Bostadssegregationen är en bidragande faktor till att föränd-
ringsprocessen överhuvudtaget sattes igång.” (Bengt Andersson 2008-11-11). 

Klas Hansson och Göran Axelsson hävdade också att boendesegregationen är en bidragande 
faktor till hela integrationen. ”Det handlar om att bygga bort detta i dagens Rånäs.” (Klas 
Hansson 2008-11-12).  ”Det är viktigt att det byggs bostäder så att människor har råd att bo.” 
(Göran Axelsson 2008-11-12). De är eniga om att det handlar mycket om att acceptera den 
mångkultur som faktiskt finns idag och Klas Hansson tror att människan skaffar sig mindre 
fördomar om personen bor på ett område som är mångkulturellt. Trots att Sydby har trista 
bakgrunder, är utbudet på ett positivt sätt också annorlunda och det leder till att synen blir att 
mångkultur är någonting som berikar. För att mångkultur överhuvudtaget skall kunna råda 
måste politikerna knyta ihop Sydby med Centrum och planer på detta är i full gång. Fördomar 
mot mångkultur och val av boende tror också de båda politikerna är en generationsfråga. 
”Samhället ser annorlunda ut idag och då gäller det att som kommun kunna erbjuda det som 
efterfrågas, till exempel det som tidigare omnämndes, bostäder där människor har råd att bo.” 
(Klas Hansson 2008-11-12). 

Andra infallsvinklar 

En annan infallsvinkel till integrationen delgav den nya verksamhetschefen Sven Karlsson4

oss. Han har varit verksamhetschef i Sydby Kommundel sedan november 2007. Beslutet om 
denna förändring hade precis fattats då han fick i uppgift att genomföra beslutet. Sven Karls-
son förklarade att det huvudsakliga skälet till att förändringen trädde i kraft var segregationen 
på Sydby. En annan bidragande faktor var att det fanns ett överskott på skollokaler på Lotum-
skolan och på Kvarnöskolan och samtidigt en brist på lokaler till förskolan på Sydbyskolan. I 
protokoll från Kommundelsnämnden Sydbys sammanträden år 2007, visades en tydlig elev-
prognos som innefattade att förskolebarnen skulle komma att öka, medan skolbarnens antal 
skulle reduceras år 2008. (Arbetsmaterial, Kommundelsnämnden Sydby, 2007-09-17 samt 
Sammanträdesprotokoll Kommundelsnämnden Sydby, 2007-09-25).  

Rektor på Lotumskolan, Maria Gustavsson5, delgav oss under vår intervju att förändringen i 
sig har varit på gång i flera år inom ledningsgruppen. ”Det har varit fel att ha en kommundel 
där ena halvan är invandrartät och andra halvan är det inte.” (Maria Gustavsson, 2008-09-25). 
Enligt Maria Gustavsson krävdes det ett politiskt beslut för att kunna sätta igång någonting, 
och det var beslutet som drog ut på tiden. Det har förekommit många olika möten där diskus-
sioner om hur framtiden kommer att bedrivits förts. Det som också bidragit till att det hela har 
tagit fart är att många andra skolor har profilerat sig. Exempel på detta är friskolor och privata 
skolor. ”Då har vi också börjat tänka mer ideologiskt, vad har vi för tänk egentligen?” (Maria 
Gustavsson, 2008-09-25). 

4 Sven Karlsson, Verksamhetschef Sydby Kommundel, intervju den 10 november 2008. 
5 Maria Gustavsson, dåvarande rektor på Lotumskolan, intervju den 25 september 2008. 
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Diskussioner med politiker och ledningsgrupp har funnits kontinuerligt under processens 
gång, då dessa även har tittat på elevprognoser och utvecklingskurvor. Först när beslutet tagits 
av politikerna, kunde de riktigt stora förändringarna ta fart.

Från vision till verklighet - Förändringens genomslag 

Den förändring som idag har påbörjats, var inte från början den givna. Bengt Andersson be-
rättade att olika stödinsatser har satts in, men utan vidare framgång. Detta bidrog till att dis-
kussionen fortlöpte mot andra alternativa lösningar. Förslag som ledningen spekulerade i var 
bland annat att lägga ner Sydbyskolan helt och hållet och på så vis få en given uppblandning 
av mångkulturella och svenska elever. Ett annat var att flytta hela årskurser, från en skola till 
en annan för att skapa ett möte mellan eleverna från de olika skolorna. Detta var inte något 
populärt förslag, utan en brainstorming resulterade i den förändring som idag är i rullning. 
Maria Gustavsson sa att det var många olika tankar på hur de skulle välja att placera eleverna. 
Det som framkom att vara den bästa lösningen var att ha Sydbyskolan som en f-3 skola och 
placera ut årskurs 4-6 på andra skolor. De elever som tidigare gått på Sydbyskolan årskurs 4-6 
fick möjlighet att välja vilken skola de skulle gå på, Lotumskolan, Kvarnöskolan eller Sol-
lenskolan.

Vid en förändring handlar det om många olika idéer som skall ses över, men till slut måste ett 
beslut fattas. Den slutgiltiga lösningen var inte det enda förslaget, utan det fanns som tidigare 
nämnt idéer om att lägga ner Sydbyskolan helt och hållet. Klas Hansson och Göran Axelsson 
hävdade att någonting då skulle behöva verkställas, som sedan skulle komma att ge upphov 
till att tvinga berörda parter in i någonting som de själva inte kunde välja. Det finns således 
alltid människor som är rädda för förändringar och vill till allra högsta grad lösa problemen på 
plats. Eftersom det hade gjorts en rad olika andra åtgärder, var inte det förslaget aktuellt att 
genomföra. Någonting som också diskuterades var att göra det hela i omvänd ordning nämli-
gen att flytta ner elever från Kvarnö och Lotum till Sydbyskolan, men då fanns det redan där 
en mängd problem som skulle tacklas.  

Klas Hansson berättade om den ekonomiska fördelningen skolorna emellan. Han antydde att 
1,2 miljoner går till Sollen och Sydby, medan 1,0 miljoner fördelas mellan Lotum och Kvar-
nö. Bakgrunden till att denna förändring tog fart, handlar om att eleverna på Sydbyskolan inte 
klarade av de mål som krävdes på de nationella proven. 1997 hade Kvarnöskolan 100 % som 
klarade godkänd nivån, Lotum hade 92 % och Sydbyskolan hade 50 %. Det som politikerna 
då insåg, var att det skulle bli tvunget att bryta detta mönster. De svenska koderna skulle ald-
rig nå de utländska eleverna om de inte fick tillägna sig språket och inlärningen i samspel med 
svensktalande elever.  

Skolgruppen som fanns i kommundelen, tillsammans med verksamhetschefer och rektorer, 
började spekulera i relevanta åtgärder. Det hände dock inte någonting med en gång. ”Det var 
ett glapp mellan vision och verklighet.” (Göran Axelsson, 2008-11-12). 2008 kom ett genom-
förande om den nuvarande integreringen. När besluten var fattade gick information ut till per-
sonalen. Det har inte varit några problem att verkställa, utan det har varit positiva tankar då 
det kommer till att arbeta i en mångkulturell skola. Detta eftersom alla har en gemensam syn 
på att lärande av språk sker i samspel med andra människor och det gäller att ta tillvara på det. 
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Informationskällor 

För många av pedagogerna var tidning och radio de första ordentliga källorna till att föränd-
ringen verkligen skulle träda i kraft. ”Jag läste det på morgonen i tidningen, man blev lite 
chockad” (pedagog a, 2008-09-23). Därefter gick det hela väldigt fort och diverse möten 
skedde. Grupper bildades för att kunna hantera det som var på gång att hända. Sedan fick pe-
dagogerna fortlöpande information och de olika grupperna, till exempel utvecklingsgruppen, 
diskuterade olika saker angående förändringen. Informationen vidarebefordrades till arbetsla-
gen som pedagogerna tillhörde.  

Informationen kring förändringen har upplevts på olika sätt för pedagogerna, då vissa anser 
sig ha fått mer information än andra. Upplevelserna av olika möten har också uppfattats i oli-
ka grader. Det som en pedagog ansåg vara ett viktigt och givande möte, var för en annan det 
motsatta.

Ekonomin hade givetvis sin beskärda del även i detta beslut, som i så många andra. Klas 
Hansson förklarar budgeten som då var 3,6 miljoner. Men det fanns också ett överskott sedan 
tidigare år som var på 12 miljoner. Någonting som var givet att diskutera var hur eleverna 
skulle komma till respektive skola, då avstånden skapade en otrygghet. Skolorna insåg tidigt 
att de var tvungna att erbjuda skolskjuts för att skapa en trygghet till och från skolan.  
Att erbjuda föräldrar den tryggheten för deras barn var självklart, detta var de inblandade ak-
törerna tvungna att lösa. Alternativen som då fanns att välja mellan var ordinarie buss eller 
skolbuss. Det fanns en del tjänstemän som förespråkade vanliga bussar och som också började 
undersöka detta, men det förslaget röstades genast ner. Politikerna enades om att skolbuss var 
den bästa lösningen. Detta dels eftersom de var så många, men också för att det var ett tryggt 
sätt att forsla eleverna på.

Förändringens fastställande - Ett eget val av skola 

Våren 2007 togs det politiska beslutet och redan på hösten började planerna att ta fart och det 
som var väsentligt då, var att försöka sälja in det nya förslaget till eleverna och deras föräld-
rar. Detta gick delvis till på följande vis, nämligen att föräldramöten hölls på respektive skola, 
alltså på Sollenskolan, Kvarnöskolan och Lotumskolan. Att ta bort årskurs 4-6 på Sydbysko-
lan var nu ett faktum och eleverna fick möjligheten att välja skola. Det har varit många olika 
möten mellan rektor och pedagoger, rektor och gamla föräldrar, rektor och nya föräldrar, pe-
dagoger med elever och pedagoger och pedagoger. Det var utvecklingsgruppen som organise-
rade hur de skulle gå tillväga. De planerade och utvecklade och sedan skickades detta vidare 
till arbetslagsmötena, som gav mer konkreta förslag på hur det kunde göras. Detta har hela 
tiden varit ett processarbete som rektor betonar och har varit och är, väldigt viktigt för att alla 
skall känna sig delaktiga och involverade. ”Man kan inte tänka alla kloka tankar själv, utan 
man behöver vara många som hjälps åt för att få fram bästa möjliga resultat.” (Maria Gustavs-
son, 2008-09-25). Pedagogerna har, enligt Maria Gustavsson, hela tiden fått veta vad som har 
varit på gång att hända. Alla har varit involverade i processen, även om det har varit många 
beslut och möten som skett inom skolans väggar. Maria Gustavsson beskriver sig själv som 
en sådan ledare som vill ha med sig alla på tåget, det skall inte vara några överraskningar för 
de inblandade. Hon beskriver samtidigt vikten av att, som ledare våga fatta enväldiga och 
tydliga beslut. Föräldrarna var också några som var mycket viktiga att hålla informerade. 
Både Lotumskolans svenska föräldrar, men självklart även föräldrarna till de nya barnen.
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Eleverna fick på grund av detta genomförande chans att göra ett eget val. Det var någonting 
som både Klas Hansson och Göran Axelsson poängterade som mycket viktigt, eftersom då 
någon tvingas in i någonting, kan konsekvenserna bli det motsatta än vad som var tänkt. Innan 
valen hade kommit in, fanns många tankar kring hur eleverna hade valt. ”Tänk om alla har 
valt samma skola.” (Bengt Andersson, 2008-11-11). Valet resulterade i en jämn fördelning 
skolorna emellan. Förändringen resulterade också i att de berörda elevernas yngre syskon 
även blev intresserade av att byta skola.

Spekulationer om det skulle finnas tillräckligt med utrymme på de skolor som eleverna flyt-
tats till, var funderingar som uppstod. Vi frågade därför hur Klas Hansson och Göran Axels-
son såg på framtiden, med utgångspunkt i att Lotumskolan är en relativt liten skola som redan 
i dagsläget är trångbodd. De förklarade ingående att Lotumskolan är byggd för 300 elever och 
skolan har för närvarande två stycken förskoleavdelningar som är integrerade i huset. 2010 
skall förskolan Rimfrosten vara färdigbyggd med 6 stycken avdelningar och då kommer loka-
ler loss på Lotumskolan och detta medför att utrymme för syskon finns att tillgå. Detta bygge 
skall givetvis påskyndas i den mån det går.  

Sven Karlsson säger att reaktionerna har varit positiva och många har antytt att detta är nå-
gonting som borde ha gjorts tidigare. Ett problem som dock visade sig i ett tidigt skede, var 
bussproblematiken. Det var inte självklart att eleverna skulle få rätt till att åka skolbuss, efter-
som avståndet inte var tillräckligt långt. I och med att föräldrarna var måna om sina barns 
säkerhet fick fullmäktige ta ett särskilt beslut om skolskjuts. Nu är det dock så att det är olika 
chaufförer varje dag, vilket bidrar till att chaufförerna inte får någon kännedom om eleverna. 
Målet inför nästa läsår är att få en och samma chaufför. 

Reaktioner från verksamheten 

Då pedagogerna på Lotumskolan fick reda på att det skulle ske en förändring, uppkom många 
olika tankar kring detta.”Nya saker gör alltid att man blir orolig, men självklart är det ett bra 
beslut i längden.” (Pedagog a, 2008-09-23). De allra flesta pedagoger upplevde detta som 
någonting positivt som skulle komma att ske, då det så tydligt saknades mångkultur på skolan. 
Någon bar dock på en viss tveksamhet från allra första början. Det var många olika tankar 
gällande det praktiska och hur saker och ting skulle fungera. Praktiska lösningar var även nå-
gonting som pedagogerna funderade kring. Exempel på detta var hur eleverna från Sydbysko-
lan skulle ta sig till Lotumskolan och var någonstans fritids skulle ligga beläget.

Det organisatoriska var också någonting som det funderades kring. Hur grupperna skulle se ut 
och vilka lokaler som skulle användas, var frågetecken som uppstod. Det var blandade känslor 
hos många av pedagogerna, eftersom det handlade om en förändring i sig. Många kände en 
viss oro, då det var nya företeelser som var påväg att träda ikraft. Tankar kring resurserna var 
någonting som det också spekulerades i och då om de skulle få ökade resurser och i så fall hur 
det skulle te sig. ”Eftersom de nya eleverna inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket, 
kommer de då få någon form av resurs för detta?” (Pedagog b, 2008-09-24). De sociala aspek-
terna var någonting som genomsyrade allas tankar, då det gällde hur de nya eleverna skulle 
samspela med de gamla. ”Hur ska kunskapsnivån bli egentligen med så spridda elever.” (Pe-
dagog b, 2008-09-24). Många pedagoger frågade sig bland annat om nivån i klassen skulle 
sänkas för att möta de nya elevernas nivå. Funderingarna gick i hög grad till ämnet svenska 
där det uppenbarligen var så att de elever från Sydbyskolan hade svårigheter. En annan tanke 
som uppkommit var om det ens fanns kompetens att möta dessa elever som har annat mo-
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dersmål än svenska? En pedagog förflyttades från Sydbyskolan till Lotumskolan och denna 
pedagog ansåg att det för Sydbyskolan skulle vara mycket positivt med förändringen. ”I och 
med att denna förändring sker, blir det automatiskt en blandning av eleverna och segregatio-
nen blir inte så tydlig längre.” (Pedagog c, 2008-09-25). Eleverna träffades tidigare vid ensta-
ka tillfällen skolorna emellan, men det blev inte något vidare naturligt samarbete dem emel-
lan. Med tanke på hur samhället ser ut idag tyckte pedagogen att det nästan kändes lite farligt, 
att inte ha någon integrering utan enbart en stor segregering på Sydbyskolan. 

Det var således många spekulationer bland pedagogerna, eftersom de visste så lite om vad 
som egentligen skulle hända.  

Maria Gustavsson fick positiva reaktioner från personalen på skolan. Dock fanns en viss tvek-
samhet från föräldrarna på Lotumskolan. Orsaken till detta kunde vara att de i allra första bör-
jan inte riktigt förstod varför det skulle göras denna förändring, eftersom allting i det dåvaran-
de läget flöt på som det skulle. Det var dock inte bara negativitet till den kommande integra-
tionen, utan det hela handlade också om frågan hur det skulle bli med fler elever på skolan? 

Allting med förändringen har inte varit enkelt och självklart. Funderingar kring hur eleverna 
skulle få plats var som sagt någonting som bekymrade många. Men rektor betonar att det är 
viktigt att se möjligheter istället för svårigheter. ”Vissa saker har fått stryka på fötterna, till 
exempel studion och musiksalen och det hela handlar om att se saker ur en annan synvinkel. 
Det viktiga är att alla hjälps åt i en sådan här situation och teamwork är a och o för en funge-
rande verksamhet.”(Maria Gustavsson, 2008-09-25). 

Vision ”Växa med mångfald” 

Bengt Andersson ser mycket positivt på framtiden och hoppas att samspelet i mötet av olika 
kulturer kommer att bli ett naturligt inslag i vardagen, Sydbys vision är nämligen att växa med 
mångfald. Det som Göran Axelsson framhäver är att det kan bli raka motsatsen på grund av 
friskolorna och det innefattar då istället att krympa med enfald. Detta på grund av att det för-
svinner mer elever till friskolorna. Eleverna behöver få lära känna varandra och utvecklas 
med mångkulturen redan i tidiga år och slussas de då ut till friskolor hindrar detta samspelet, 
eftersom det då blir en tydlig uppdelning. Bengt Andersson är med på samma bana gällande 
friskolorna och detta har bidragit till att diskussionen har upprätthållits. ”När friskolorna kom 
var det många av de redan etablerade invandrarfamiljerna som valde att sätta sina barn i 
friskolor.” (Bengt Andersson 2008-11-11). 

Något annat som Sydby Kommundel har genomfört, med tanke på att föräldrar skall få ett 
tidigt möte, är den öppna förskolan som är etablerad på Sydby. Där finns även barnavårdscen-
tralen och föräldragrupper. Integrationen med stadsdelarna Lotum, Kvarnö och Sydby får då 
ett möte i vardagen och barnen får tidigt lära känna varandra. Även föräldrarna får ett tidigt 
möte och mångkultur blir ett naturligt inslag i vardagen.  

De som drivit denna förändring framåt, enligt Klas Hansson och Göran Axelsson, är nämnden 
i sig och utgångspunkten i förändringen var att Sydbyskolans elever inte nådde målen i 
årskurs fem. I skolgruppen har det varit prat om detta i många år, just att någonting måste 
göras. ”Det hjälper inte hur många vackra dokument som läggs fram, så länge det inte blir ett 
verkställande i ett sådant läge blir det heller aldrig någon förändring.” (Göran Axelsson, 2008-
11-12).
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Mål med förändringen 

Sven Karlsson framhävde tre viktiga mål med förändringen och tanken var att de också skulle 
uppfyllas. Det första och det viktigaste målet var integrationen i sig. Det skall finnas ett sam-
spel mellan alla olika kulturer och att detta skall ses som en naturlig del av vardagen. Ett an-
nat mål var att snabba på elevernas språkutveckling. Då det språkliga mötet sker i vardagen, 
tillsammans med kamrater och pedagoger, blir det automatiskt en bättre inlärningssituation. 
Det tredje målet var att skapa förutsättningar till att öka chanserna för eleverna att nå de na-
tionella målen i årskurs fem. Kommundelsnämnden Sydby beslutade att skälen var tillräckliga 
för att genomgå en förändring. (Arbetsmaterial Kommundelsnämnden Sydby, Framställan om 
att få ta i anspråk delar av ackumulerat överskott, 2007-12-11) 

Integrationen har hittills varit väldigt positiv för samspelet mellan eleverna under skoltid, men 
det har även uppmärksammats att samspelet utanför skolan också äger rum. Det är dock vik-
tigt att ta i beaktning att inte gruppera de nya eleverna omedvetet och dra alla över en och 
samma kam. ”Alla är olika, oavsett om du kommer från Sydbyskolan eller inte.” (Sven Karls-
son, 2008-11-10) 

Många av pedagogerna anser att det har blivit bättre än vad de hade förväntat sig. Det mesta 
kring förändringen har fungerat väldigt bra i praktiken. Eleverna i klasserna som kommit från 
Sydbyskolan har hittat sina roller bra, nu när de haft en period att vänja sig. ”Eleverna har 
smält in i klassen på ett bra sätt och de som har kommit från Sydbyskolan har kommit in i 
gruppen och faktiskt blivit mycket mer lugna och harmoniska.” (Pedagog c, 2008-09-25).  
Eleverna på Lotumskolan har också varit väldigt nyfikna på att ställa frågor till deras nya 
klasskamrater.  

Pedagogerna anser att allting fortfarande inte är löst rent praktiskt, utan arbetet är under ut-
veckling och nya lösningar upptäcks från vecka till vecka. ”Bussarna var ett problem från 
första början, eftersom de inte riktigt höll tiden” (Pedagog a, 2008-09-23). Detta betonades av 
flertalet pedagoger, men de nämnde även att det börjar ordna upp sig nu. Någonting som del-
vis förvånat pedagogerna var att de nya föräldrarna medverkat i så stor utsträckning vid diver-
se mötet. Väljer föräldrarna att låta sina barn gå på skolor som är lite längre bort har de till 
uppgift att ta sig dit och detta är någonting som inte varit något problem.  

Det fanns tidigare en fundering kring resurserna och pedagogerna har fått ökade resurser till 
viss del, men inte till fullo. Då det kom fler elever än beräknat, eftersom många hade syskon 
från de lägre årskurserna som också ville gå på skolan, var inte detta med i beräkningarna från 
början. Rektor tror att elevantalet kommer att fortsätta öka även nästa år och det kommer då 
att behövas mer resurser än vad som tidigare krävts. Maria Gustavsson har fått anställa två 
nya lärare och en och en halv tjänst till barnomsorgen. En svenska som andraspråkslärare 
kommer att arbeta med att stötta elever som är behov av extra stöd i svenska. Även om detta 
är knapert så vet Maria Gustavsson att hon har kompetenta pedagoger på skolan, som är ett 
stöd i sig. Utvecklingsgruppen är också någonting som är värt mycket. När det kommer till 
kunskapsnivån som det också fanns funderingar kring, har det visat sig att det inte är någon 
markant skillnad förutom då det gäller det svenska språket, där de finns brister. Det finns svå-
righeter då eleverna inte förstår instruktioner, alltså hur de skall gå tillväga med vissa uppgif-
ter. Så kan det dock vara i alla klasser, oavsett om eleverna är svenska eller inte.  

Förändringen har för pedagogerna blivit en del av vardagen och de har ännu inte stött på pro-
blem som uppkommit rent utav förändringen.
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Förändring – Del i verksam undervisning  

Pedagogerna som tidigare arbetat på Lotumskolan upplever inte någon större skillnad gällan-
de sin undervisning jämfört med tidigare. Det som är annorlunda är att pedagogerna får tänka 
efter lite gällande språket de använder och instruktioner de ger. Alltså tydligheten blir extra 
viktig i klassrummet. Pedagogerna betonar dock att tydligheten är någonting som är viktigt 
för alla barn, oavsett vilket land eleverna härstammar ifrån. 

Pedagogen som kommer från Sydbyskolan har kunskaper och erfarenheter sedan tidigare och 
är van vid att arbeta i ett mångkulturellt klassrum. ”Att hela tiden arbeta språkutvecklande och 
förbereda grundligt är jätteviktigt och grunden för allt pedagogiskt arbete.”(Pedagog c, 2008-
09-25). En andraspråkselev som inte har språket att uttrycka allt det den vill, måste hitta andra 
alternativa uttrycksformer. Det är då viktigt att som pedagog inte sänka kraven för dessa ele-
ver, eftersom de saknar en viss ordförståelse. För denne pedagog är situationen inte ny, då 
många år av liknande arbete präglar dennes lärarroll och uppfattning kring elevernas inlär-
ningsförmåga. Det är viktigt att som pedagog ha verktyg som underlättar för att nå alla elever 
på det sätt som krävs för varje enskild individ.   

En aspekt som skiljer sig från hur pedagogerna har haft det tidigare, är att föräldrakontakten 
blivit lite annorlunda även om det fortfarande fungerar väldigt bra. Pedagogerna hävdar att det 
krävs tydlighet i den skriftliga förmedlingen med hemmet, till exempel i veckobrev, medde-
lande om idrottskläder och utflykter. De betonar att detta dock inte är tillräckligt, utan den 
muntliga kommunikationen i kombination med den skriftliga krävs för att föräldrarna skall 
tillägna sig informationen till fullo. Ett samarbete med hemmet är därför nödvändigt för att ett 
samspel skall äga rum. Tolk är någonting som skolan får ta hjälp av då inte föräldrarna kan 
uttrycka sig eller när de inte förstår.

Positiva förändringar har varit att de nya eleverna genast ville berätta om sig själva och de 
sökte sig inte bara till eleverna i klassen utan även till klasslärarna. De sökte en annan närhet 
och bekräftelse än vad klasslärarna på Lotumskolan tidigare varit vana vid. Pedagogerna be-
tonar att det är viktigt att ta tillvara på vad de nya eleverna kan tillföra klassen. Detta kan gö-
ras genom att eleverna talar om hur de säger enkla fraser på olika språk. Då lyfter pedagoger-
na på det viset in det mångkulturella i klassrummet och synliggör i och med det elevernas 
kunskaper från deras hemkultur. Detta är någonting som pedagogerna lagt stort fokus kring. 
”Finns detta synsätt i klassrummet, ses mångkultur som en tillgång, inte ett problem.” (Peda-
gog a, 2008-09-23). 

Alla pedagoger har sina egna strukturer i sina klassrum. Det som är en ny struktur för någon, 
är inte alltid det för någon annan. ”Skillnaden nu och innan är att man kan släppa lite på tyg-
larna när det gäller arbetsformer och man vågar testa lite olika.” (Pedagog c, 2008-09-25). 
Detta menar pedagog c har att göra med att eleverna tidigare var mer oroliga och ofokuserade 
under lektionstid. Nu upplevs eleverna ge varandra en trygghet i sig, som gör att pedagogerna 
kan arbeta mer fritt utan att det går överstyr. Skolan bör prägla hur vårt samhälle är uppbyggt 
och därför är det viktigt med skolor som innefattar mångkultur. Då detta visar på att en trygg-
het kan uppstå, även i dessa kombinationer av elever. Andra fördelar med att ha ett mångkul-
turellt klassrum då samhället ser ut som det gör idag, är att skolan måste arbeta med olikheter 
och på så sätt främjar detta alla, oavsett om eleverna är från Sverige eller från ett annat land.  
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Modersmålsundervisning  

Modersmålsundervisning är någonting som fortfarande är väldigt nytt på skolan och det är än 
så länge under konstruktion. Verksamheten har inte riktigt hunnit landa än, så det har inte 
varit aktuellt att börja med det ännu. Detta är också någonting som är delvis främmande för 
pedagogerna och det bedrivs utanför skoltid.  

Eleverna som tidigare gått på Sydbyskolan hade fördelen av att ha modersmålshjälp integrerat 
med klassrumsundervisningen. På Lotumskolan har inte pedagogerna samma förutsättningar 
som pedagogerna på Sydbyskolan tidigare haft. På Sydbyskolan fanns det studiehandledning-
ar på elevernas modersmål, som pedagogerna kunde ta till som hjälp i undervisningen. På så 
vis integrerades modersmålet i undervisningen, till skillnad mot nu då det sker separat efter 
skoltid. Nu får pedagogerna istället hitta på andra alternativa lösningar. Till exempel delger en 
pedagog oss att vissa skrivuppgifter kan göras på elevernas modersmål. Dock kan inte alla 
pedagoger hjälpa eleverna på det språk de talar, men desto viktigare är det då att kunna be-
kräfta och stötta eleverna. I och med detta får eleverna en förståelse att det är viktigt att hålla 
sitt modersmål vid liv och detta bidrar till att inlärningen av andra språk främjas. 

Förändring – Del i verksam Yrkesroll 

”Det är otroligt viktigt att alltid vara förberedd inför en förändring och samtidigt få en känsla 
av att vara delaktig. Delaktighet skapar trygghet. Det finns alltid en rädsla inför en förändring 
och den rädslan behöver landa.” (Maria Gustavsson, 2008-09-25). 

Pedagogerna har utbildningar som skiljer dem åt, kunskapsmässigt. Någonting som de dock 
har gemensamt är att de alla fick möjligheten att fortbilda sig inom svenska som andraspråk, 
men de fick själva en valmöjlighet om hur detta skulle göras. Det som bland annat fanns att 
tillgå var en snabbkurs på en helg samt kurs på högskolan, att lära på sitt andra språk. Tankar 
från pedagogerna var att detta var en bra möjlighet, eftersom saker ofta tas förgivet inom den 
egna kulturen. Görs då det på samma sätt med andra kulturer kan det uppkomma missuppfatt-
ningar samt missförstånd. Finns en god yrkeskompetens hos pedagogerna skall det inte spela 
någon roll vilka elever som skall undervisas. Det handlar om att alla elever är olika oavsett 
vilken kultur de kommer ifrån. Det har att göra med hur hanterandet av eleverna är i det stora 
hela. ”Som pedagog handlar det om att ha respekt och förståelse för att alla är olika, då är det 
viktigt att ha olika sätt att lära eleverna på.” (Pedagog d, 2008-09-25). Någonting som också 
är viktigt är hur pedagogerna förhåller sig till värdegrunden. ”Värdegrunden ska genomsyra 
skolan och eleverna behöver få förståelse för denna tidigt.” (Pedagog d, 2008-09-25). För 
dessa pedagoger innebär arbetet med värdegrunden bland annat att bemötande, hänsyn och 
respekt är viktiga pusselbitar som kräver arbete för att uppnå en helhet gällande att acceptera 
alla, trots olikheter.

Flertalet av pedagogerna känner en trygghet då de går till sitt arbete. De hävdar att personlig-
heten som de har är den som hela tiden har funnits. Finns en känsla av trygghet är detta nå-
gonting som smittar av sig på eleverna. Detta bidrar till att klassrumsklimatet blir av en god 
inlärningsmiljö och prestationerna blir höga. 

Pedagogerna talar för att de varje dag stöter på nya situationer och dessa situationer utvecklar. 
”Som pedagoger blir vi aldrig fullärda, eftersom det alltid finns ny kunskap som är väsentlig 
att tillägna sig.” (Pedagog d, 2008-09-25)
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Samspelets betydelse – Del av en stor integration 

Alla aktörer är eniga om att denna integration mellan skolorna är en liten del av en stor integ-
ration, som innebär ett ansvar för hela samhället. Det handlar inte om att ha vackra dokument 
som Lennart säger, utan fungerar inte till exempel boendesegregationen, då handlar det om att 
göra någonting åt det. Det handlar också om att för varje skattekrona, skapa eniga kommunala 
beslut. Klas Hansson och Göran Axelsson känner båda en stolthet för den förändring som nu 
är i rullning och de delar också en samsyn kring beslutet. ”Mångkultur är någonting som lig-
ger i tiden och då gäller det att skolan erbjuder eleverna att förena olika kulturer till en helhet, 
eftersom det är början till ett mångkulturellt samhälle.” (Maria Gustavsson 2008-09-25).   

För att få reda på hur elever, föräldrar och personal har upplevt förändringen, kommer en ut-
värdering att genomföras vid årsskiftet. Politikerna Klas Hansson och Göran Axelsson näm-
ner också utvärderingen som de ser som mycket viktig. Den kommer att presenteras som en 
spiraleffekt och innefatta vederbörandes åsikter om förändringens genomslag.  

Sammanfattning – Skolans verklighet - Växa med mångfald 

Då resultatet utgår från tidigt 1900-tal, erhålls en historisk bakgrund till varför förändringen 
äger rum. Som flertalet av våra respondenter delgivit oss kretsar det delvis kring boendefrå-
gan, men även om elevernas språkinlärning och måluppfyllelse. Varför förändringen ägt rum 
just nu uppkommer också i resultatet, där en förståelse för tidsaspekten tas upp, då det krävs 
en mängd beslut från olika håll samt planering från de olika aktörerna. Detta krävs för att 
genomföra ett projekt som detta.

Förändringen är inte på något vis komplett utan det är någonting som sker hela tiden. Detta är 
en process som hela tiden är i rullning. På arbetslagsträffarna talas det ständigt om olika atti-
tydfrågor, fördomar och hur vi får en trygg och bra arbetsplats. Det är nämligen först när detta 
upplevs bland personalen, som ett arbete att lära andra kan påbörjas.

”Visionen är att få lust att lära och att lyckas.”(Maria Gustavsson 2008-09-25).

Analys av förändringsprocessen med hjälp av teoretiska redskap 

Här nedan följer en analyserad presentation av analytisk karaktär gällande vår teoretiska bak-
grund, samt resultat.  

Samverkan – Alla nivåer emellan? 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system bygger på att allting i samhället påverkas eller 
påverkar varandra (Bronfenbrenner 1979). Förändringen som har uppstått och som även har 
genomförts till viss del, går att följa steg för steg med utgångspunkt i Bronfenbrenners utveck-
lingsekologiska system.  
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Skolan som verksamhet tillhör mesonivån och låter sig påverkas i denna förändring, i större 
mån än att den har en egen påverkan på högre nivåer. Ju längre ut från mitten en aktör befin-
ner sig, desto mer makt att påverka andra faktorer har denne. I detta fall är kommundels-
nämnden en av dessa aktörer som har för avsikt att påverka och bli påverkad av andra aktörer.

Granskas förändringsprocessen i sin helhet, återfinns det utvecklingsekologiska systemets 
uppbyggnad i aktörerna som varit mer eller mindre delaktiga under processens gång. Resulta-
tet visar att mångkultur inte var ett naturligt inslag av alla elevers vardag. Sydbyskolan var 
endast en stor segregation och likaså Lotumskolan, fast på olika sätt. I detta grundar sig för-
ändringens syfte och mål, det vill säga att uppnå en integration istället för en segregation. De 
olika aktörer som visade sig ha betydelse för förändringen befinner sig på olika nivåer i Bron-
fenbrenner utvecklingsekologiska system. På mikronivå återfinns pedagoger, föräldrar och 
elever, den så kallade närmiljön. Den nästkommande nivån i systemet, den så kallade mesoni-
vån återfinns skolan som en verksamhet, här knyts pedagoger, föräldrar samt elever samman i 
en samverkan, med rektor som överhuvud. På exonivån befinner sig, i detta fall, de politiker 
samt verksamhetschefer som vi träffat, nämligen de som sitter i Kommundelsnämnden. Slut-
ligen finns en makronivå där kommunfullmäktige och landsting befinner sig.  

För Bengt Andersson, före detta verksamhetschef för Sydby Kommundel, var det ett naturligt 
steg att arbeta drivande för en integration, då han redan i unga år upptäckt denna stora klyfta 
inom Kommundelen. Övergången från att tillhöra mikronivån till mesonivån innebar att han 
här fick chansen att påverka sitt rektorsområde. Ytterligare möjligheter att påverka den segre-
gation som fanns, uppkom då han antog tjänsten som verksamhetschef för Sydby Kommundel 
och förflyttades då till exonivån. Med den befattningen samt bakomliggande kunskaper, var 
Bengt Andersson drivkraften för denna förändringsprocess. Elever på Lotumskolan samt för-
äldrar har indirekt varit delaktiga via de olika förslag som spekulerades kring, angående den 
slutgiltiga förändringen. Det som bland annat togs hänsyn till i besluten var hur elever och 
föräldrar skulle reagera. Eleverna på Sydbyskolan hade ett mer aktivt deltagande i förändring-
en, då de först och främst valde vilken skola de skulle tillhöra. Det var dock även så att det var 
dessa elever som kom att flytta från sin ursprungsskola. Då alla i det utvecklingsekologiska 
systemet har möjlighet att påverka i sin grad, gällde det för politikerna på exonivån att till-
fredsställa familjernas behov. Eftersom avståndet inte var tillräckligt för att få tillgång till 
buss för Sydbyeleverna, fick fullmäktige på makronivå gå in och ta ett särskilt beslut om skol-
skjuts. Detta gjordes för att föräldrarna var måna om sina barns säkerhet och även för att för-
ändringen inte skulle uppfattas som negativ på grund av en så enkel sak som denna. Mellan-
handen som såg till mikronivån och exonivån, var Maria Gustavsson, rektor på Lotumskolan 
som då kom att tillhöra denna förändrings mesonivå. Denna position utföll sig vara mycket 
praktisk, då hon hade möjlighet att arbeta i verksamheten och på så sätt kunna påverka peda-
goger, elever och föräldrar. Då hon även tillhörde skolutvecklingsgruppen, fick hon även vid 
olika tillfällen chans att påverka utåt sett i systemet.  

Sammanfattningsvis med utgångspunkt i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system ses 
uppbyggnaden av samhällets struktur. Allting påverkas och påverkar vart annat, utan någon 
specifik struktur och hierarki. Oavsett om det som i ovanstående fall, fodras en instans full av 
makt för att fatta beslut, krävs det att denne tar hänsyn till orsak och kommande verkan.  
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Förändringen = Utveckling 

Konstateranden efter resultatet är att likheter och skillnader tydligt framstår i de flesta frågor. 
Redan på 60-talet fanns ett val angående hur skolan skulle se ut. Antingen skulle samhället 
delas upp mer än tidigare, eller tvärtom integreras på ett nytt sätt genom en uppblandning i 
skolan. Det var bara att välja integration eller segregation. Det var även i ett liknande skeende 
där den förändring vi har följt hade sitt ursprungsläge. Syftet i det stora hela var att ta bort 
segregationen, men vägen dit kantades av olika förslag och uppfattningar kring vad som an-
sågs vara bäst.

Ett förslag som det spekulerades kring, var att lägga ner Sydbyskolan helt och på så vis få en 
bra uppblandning av mångkulturella och svenska elever. Ytterligare ett alternativ var att flytta 
hela årskurser till Sydbyskolan, för att skapa ett möte mellan eleverna från de olika skolorna. 
Detta var inget populärt förslag, utan nya tankar resulterade i den förändring som idag sker. 
Det som kom fram till att vara den slutgiltiga och bästa lösningen var att ha Sydbyskolan från 
f-3 skola och placera ut årskurserna 4-6 på andra skolor såsom Kvarnö, Lotum och Sollen. 
”Man kan inte tänka alla kloka tankar själv, utan man behöver vara många som hjälps åt för 
att få fram bästa möjliga resultat.” (Maria Gustavsson, 2008-09-25).  

De förändringar som sker i samhället får ofta kraft och verkställs i skolan, då detta är en stor 
del av alla människors liv. Därför är skolan av stor betydelse för samhällets utveckling. Det 
ställs alltid nya krav på pedagoger inför en förändring och därmed förnyas pedagogers roll i 
undervisningen i takt med att samhället utvecklas (Carlgren och Marton, 2002). De pedagoger 
som deltog i undersökningen var eniga om att en stor förändring i deras egen yrkesroll inte 
hade ägt rum. De ansåg att om det finns en god yrkeskompetens, skall det inte spela någon 
roll vem som skall undervisas. Det som kan utläsas är också att det ofta finns en oro inför var-
je förändring, eftersom ingen kan förutsäga hur det skall bli. Även då pedagogerna uppger 
skilda tankar kring hur informationen av förändringen förmedlats och vad som det egentligen 
har informerats om, finns en gemensam upplevelse kring att det trots allt har blivit en bra och 
fungerande verksamhet av förändringen.  

Det är inte alltid som en skolutveckling uppfattas på ett positivt sätt, utan det kan kantras av 
mycket turbulens beroende på hur förändringen hanteras. Framställs en förändring på ett ge-
nomtänk och systematiskt sätt, underlättar detta ofta och uppfattningar kring förändringen blir 
positiva för de inblandade (Berg och Scherp 2003). Informationen kring förändringen har för 
de inblandade pedagogerna sett olika ut då saker och ting gällande förändringen har upplevts 
olika. Många antydde, mer eller mindre, en viss oro inför förändringen. Trots att de fått ta del 
av liknande information, upplevdes denna ge olika grad av tillfredsställelse.

Berg och Scherp (2003) skriver att det är oväsentligt hur goda idéerna som uppkommit från 
början är. För går de inte att genomföra, eftersom de är för omfattande eller för specifika, spe-
lar det ingen roll för förändringen. ”Det hjälper inte hur många vackra dokument som läggs 
fram, så länge det inte blir ett verkställande i ett sådant läge blir det heller aldrig någon för-
ändring.” (Göran Axelsson, 2008-11-12). 

Mångkultur – Del av/i ett samspel 

Mångkultur är en stor del av samhället och därför också en del av mångas vardag. Tidigare 
forskning och vissa respondenter visar på att det dock inte alltid har varit så och det är inte 
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självklart än idag. Trots att det inte är en del av vardagen, är många eniga om att mångkultur 
berikar och utvecklar språkutvecklingen i skolan. Det var dels på grund av detta som föränd-
ringen ägde rum. Ett samspel i skolan mellan de olika kulturerna var ett givet mål inom för-
ändringen. Som det framgår i resultatet anser våra respondenter att det handlar om att se alla 
små delar i skolan som en enda stor helhet i det långa loppet. Eleven är dels i skolan för att 
lära sig ämneskunskaper, men det sociala samspelet i sig är således en viktig del av elevens 
utveckling. Som verksamhetscheferna påpekar krävs det att skolan i tidigt skeende tar ett an-
svar för att mötet mellan olika kulturer sker. Sker inte detta möte, skapas en osäkerhet kring 
varandra och en rädsla gentemot det som är okänt bidrar till en hållbar segregation. Dock ser 
Bengt Andersson positivt på framtiden angående samspelet och att det skall bli ett självklart 
inslag i vardagen och ingenting som någon känner en rädsla inför. 

Det samspel som har uppstått, mellan de nya och de gamla eleverna på Lotumskolan, anser 
pedagogerna vara av det positiva slaget. Klassrumsklimatet har för de nya eleverna blivit 
mycket lugnare och mötet har bidragit till att nya kontakter har tagits eleverna emellan. Detta 
tyder på att det finns en trygghet i klasserna.

Enligt Lahdenperä (2004) handlar det om att kunna ta tillvara på varandras kunskaper. Vilket 
medför att det blir en samverkan mellan eleverna. Elevernas inlärning blir mer omfattande då 
inlärning sker i ett mångkulturellt klassrum. Forskning tyder inte bara på att det är positivt 
med mångkultur, utan självklart uppkommer problem. Med stöd av pedagogerna betonas det 
att det är väsentligt att ta vara på de kunskaper eleverna kan tillföra klassen. På så sätt lyfts 
eleverna in i undervisningen och mångkultur synliggörs i klassrummet. Finns ett liknande 
synsätt hos pedagogerna leder det till att se mångkulturen som en tillgång istället för ett pro-
blem. Strandberg (1996) medger dock att språkinlärningen även kan ses som ett problem då 
elevernas kunskapsnivå är svagt utvecklad över lag.

För att det skall ske en naturlig övergång från skolvärlden kontra samhället, måste det enligt 
ett flertal pedagoger finnas mångkultur i skolan då det är detta som möter oss i arbetslivet. 
Skolan har därför en stor del i att skapa en förståelse kring att trygghet och utveckling kan ske 
i utbyte med många olika kulturer. Lotumskolan är på god väg att bli en mångkulturell skola, 
men som Dahlin (1995) skriver ses den mångkulturella skolan i vissa länder som ytterligare 
ett steg längre in i framtiden. Då invandringen ökar mer och mer i samhället, kommer också 
skolorna att bli mångkulturella. Dahlin (1995) frågan sig om skolorna kommer att bidra på ett 
positivt sätt eller negativt. Han poängterar också att vägen fram till ett mångkulturellt synsätt 
har varit och fortfarande är komplicerad. 

Sydby Kommundel har visionen ”växa med mångfald”, vilket innebär att kommunen redan är 
en bit på väg i och med att de har lokaliserat problem. Skolan samverkar med Kommunen och 
arbetar för att motverka dessa problem genom att integrera mångkultur i samhället och i sko-
lan.
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DISKUSSION

Här nedan följer en metoddiskussion respektive resultatdiskussion. I metoddiskussionen be-
handlas de metoder vi har använt oss av för att genomföra en undersökning. I resultatdiskus-
sionen diskuterar vi utifrån vår teoretiska utgångspunkt, vårt resultat samt vår analytiska ana-
lys.

Metoddiskussion 

Vi använde oss av intervju som metod för att samla in data. Då vi var på det klara med vad 
som skulle undersökas, underlättade detta konstruktionen av frågor. Eftersom respondenterna 
var av olika karaktärer och hade olika roller i förändringen, krävdes en omarbetning av ut-
gångsfrågorna. Detta för att anpassa frågornas relevans till de olika respondenterna. Då vi 
använde oss av en diktafon, underlättade detta analysen av intervjuerna, då vi tydligt kunde gå 
tillbaka och fånga viktiga uttalanden. Det som var en svårighet under en period, var att till-
gängligheten hos vissa, enligt oss, betydelsefulla människor var svår. När insamlandet av data 
var färdigt, valde vi att bearbeta varje intervju för sig, i en löpande text, vilket kom att ha un-
derlättande effekt, då vi sedan skulle skriva själva fallbeskrivningen.

Vår undersökning presenteras i en fallstudie, vilket vi inte hade någon tidigare kunskap kring. 
Vi valde att ta upp historiken om fallstudie, då detta ger läsaren en större förståelse för vad 
metoden egentligen innefattar. Historiken talar för att denna metod bidrar till ett mer analy-
tiskt tänkande och diskussioner uppkommer, vilket i sin tur medför ökade kunskaper, efter-
som lärande sker i samspel. Metoden visade sig därför även ha en klargörande effekt på just 
vårt område. Merriam (1994) skriver att fallstudie är en metod som innebär att följa en pro-
cess och detta passar då avsikten med undersökningen är att kunna presentera händelseförlop-
pet från början till slut. Det krävdes mycket bearbetning av intervjusvaren för att få en löpan-
de, intressant text, men händelseförloppet kunde med denna metod, framställas på ett effekt-
fullt sätt. 

Gerring (2007) skriver att fallstudie handlar om att observera ett visst fenomen, under enstaka 
tillfällen, eller under en längre period. Med tanke på den kunskap Gerring (2007) och Merri-
am (1994) förmedlar genom sina böcker, kom vi fram till att detta var en metod som stämde 
väl överens med vår forskning. Vi har dock tagit hänsyn till att denna metod, så som alla 
andra, innefattar nackdelar. Yin (2003) skriver att det kan vara svårt att använda sig av meto-
den fallstudie och denna sortens forskning är inte lämpad för alla undersökningar. Från början 
upplevdes fallstudie som en svag forskningsmetod, men används metoden korrekt, behöver 
inte detta vara något bekymmer. Görs en fallstudie är det huvudsakligen viktigt att förstå in-
nebörden av metoden samt att ha klart för sig vad som krävs av forskaren. Merriam (1994) 
trycker på det viktiga samspelet mellan, i vårt fall, förändringen och den teoretiska bakgrund 
som ligger till grund för en väl genomförd fallstudie. 

Vad vi har upplevt, kräver fallstudie som metod, mer av forskaren än i många andra fall, då 
det kommer till den skriftliga förmågan. Finns ett ämne som lämpar sig att presenteras i en 
fallstudie, handlar det om att vara medveten om att vissa svårigheter kan uppstå, men även att 
fallstudie är en oproblematisk metod att använda sig av.  
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Resultatdiskussion

Det vi har kommit fram till är att denna förändring som ägt rum, inte hade behövt förekomma 
om samhällets struktur hade sett annorlunda ut. Det är samhället i sig som skapar problem, 
som inte hade behövt vara några problem från början.  

Boendesegregationens effekt 

Tillbakablickar i tiden tyder på att den stora invandringen, skedde mer under specifika årtal. 
Detta ledde till att bostadssegregationen blev ett faktum, då städerna inte visste hur de skulle 
hantera detta, eftersom det kom så mycket människor vid ett och samma tillfälle. Även om 
invandringen idag ter sig på ett helt annat sätt än tidigare, står vi ändå inför precis samma 
problem som förut. Det finns fortfarande en tydlig bostadssegregation i de flesta städer och 
Rånäs är inget undantag gällande detta. Även om samhällets struktur inte är uttalad att vara 
uppbyggt av olika samhällsskikt, så förekommer detta i det ”tysta” samhället. Därav är det 
inte konstigt att skolorna ser ut som de gör. Då tidigare forskning fokuserat på en tro om att 
vid det läge då invandringen nådde Sverige, skulle detta också medföra att mångkultur blev 
ett naturligt inslag i våra skolor. Detta var helt enkelt ingenting som diskuterades, utan det var 
bara självklart och naturligt. Nu i efterhand kan konstaterandet dock vara skrämmande, efter-
som samhällets utveckling gällande detta, fortfarande befinner sig på ungefär samma plats 
som innan. Frågan är då varför det fortfarande ser ut såhär? Våra tankar om detta stämmer till 
viss del överens med de respondenter vi har talat med. Alltså att hela segregationen har sin 
grund i boendeproblematiken och hur detta hanterades från allra första början. Hade detta 
hanterats på ett annorlunda sätt, tror vi att vi hade haft helt andra skolor idag och folk med 
helt andra uppfattningar kring vad mångkultur handlar om. Det samhället vi lever i bidrar till 
att dessa klyftor skapas. Detta skapas genom att vi bor som vi gör. Så länge det finns möjlig-
het att välja boende på detta vis, kommer problematiken att leva vidare. Fördomar kommer 
alltid att finnas, men rädslan går att förhindra genom en samverkan i samhället över lag. Hur 
kan ens skolan ha det på sitt ansvar att lära elever om mångkultur och att det skall vara en 
mångkultur i skolan, om det inte ser ut så utanför skolans dörrar. På så vis kan inte detta in-
slag uppfattas som naturligt och vardagligt.  

Allting påverkas av vart annat, vi influeras av varandra. Tittar vi på samhällsstrukturer över-
lag, till exempel på hur vi har det på våra arbetsplatser, vilka kulturer vi möter så ser vi här 
tydliga uppdelningar och det är inte frågan om att integrera kulturer på alla arbetsplatser. Allt-
så, vi har fått en förståelse för problematiken som låg till grund och därmed kom att kräva en 
förändring skolorna emellan. Politikerna ansåg sig vara stolta över att ha kunnat påbörja den-
na förändringsprocess, vilket vi i första skeendet inte kunde förstå varför. Vi ansåg detta 
komma väldigt sent, då problematiken funnits där sedan en lång tid tillbaka. Då vi nu har fått 
insikt i dels hur en förändring går till, men också kunskap kring mångkulturens orsak och ver-
kan, har vi idag en annan åsikt än tidigare. Sorgligt nog är det skrämmande att detta skall be-
höva vara en så stor förändring, som egentligen borde vara en självklarhet i vardagen.

Förändringen som process 

Sydby Kommundel har varit grunden i vårt arbete och vi har därför fått en inblick i Kommu-
nens vardagstankar, gällande mångkulturen. Kommunen har gjort en mängd olika åtgärder, 
för att främja och positivt arbeta för mångkulturen. Att förankra de olika boendedelarna i 

33



Sydby Kommundel, genom en gemensam förskola på området Sydby, tror vi bidrar till att ett 
naturligt möte uppstår och föräldrar får en tidig förankring i varandras kulturer. 

Den förändring som ägt rum inom Sydby Kommundel, mellan Lotumskolan och Sydbyskolan 
är än i dagsläget en del av en stor förändringsprocess som äger rum i hela Sydby som Kom-
mundel. Syftet med förändringen var som tidigare nämnt att få ett naturligt samspel stadsde-
larna emellan, men också för att främja språk och kunskapsinlärningen. Vi har tydligt kunnat 
se, efter så pass kort tid, att ett naturligt samspel har uppstått i och med förändringen. Det som 
ännu inte går att fastställa, är i hur stor utsträckning språk och kunskapsinlärning har förbätt-
rats. Kommunen har för avsikt att upprätthålla en spiralutvärdering för att kunna följa utveck-
lingens framväxt och förändringens genomslagning. Våra tankar om förändringen i sig är efter 
det vi har upplevt mycket positiva. De uppfattningar som vi har mötts av, då intervjuer ägt 
rum, handlar mycket om att förändringen hittills är av positiv art. Dock handlar det fortfaran-
de om att förändringen är av en process som sker dagligen och den är inte på något vis kom-
plett, därför är det svårt att i nuläget avlägga en rapport angående detta, då vändningar fortfa-
rande kan uppstå. Förändringen kräver hela tiden arbete av och för verksamma pedagoger. 
Rektorn betonade detta som mycket viktigt och därav blir vikten av arbetslagsträffarnas upp-
lägg väsentligt för framtiden.  

De människor som vi valt att ha med i vår undersökning, är alla påverkande faktorer på något 
sätt i förändringen. Sätts detta i förhållande till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska sy-
stem, ser vi tydligt ett aktivt samspel mellan de olika aktörerna på de olika nivåerna. För oss 
blev detta en ny förståelse för hur en modell kan se ut i verksamheten. Vi vet att vi styrs av 
demokrati, alltså att den lilla människan har möjligheter att tycka och tänka, men genom den-
na förändring förankrades teori med praktik. Vi trodde också att hänsyn till den minsta nivån 
tas, endast i början av en förändring, lyssnar vad som sägs, men sedan kör de högre makterna 
på i sitt eget race. Nu fick vi istället tydligt se, ett exempel på hur stort inflytande människor 
kan ha genom en hel process. Även om de slutgiltiga besluten fattas av politiker och Kom-
mun, grundar sig beslutet till viss del i vad människorna tycker och tänker. Att gå emot dessa 
vore inte en bra utgång för någon part i längden, eftersom det då i ett vidare perspektiv kan 
uppstå onödiga motsättningar. Vi tror också att det handlar mycket om att genomföra ett be-
slut på bästa sätt med en gång, för att slippa onödiga omarbetningar för att inte hänsyn tagits i 
första hand till de olika aktörerna.  

Undervisningens förändring 

Att undervisningen ter sig på olika vis då arbetet sker i klassrum med olika sammansättningar, 
behövs ingen undersökning för att förstå, då skolan går ut på att möta alla elever oavsett tidi-
gare kunskaper samt bakgrund. Våra tankar i början var att pedagogerna självklart skulle 
komma att ändra sin undervisning. Deras uppfattning gällande sin yrkesroll, trodde vi också 
skulle se annorlunda ut, då de fick nya elever. Dock visade det sig att så var inte fallet. Peda-
gogerna upplever att de fortfarande är trygga i sin yrkesroll, även om det blir ett annat möte 
än vad de tidigare varit vana vid. Det har varit uppskattat för pedagogerna att få möjlighet att 
fortbilda sig, innan de nya eleverna anlände. Detta gjordes för att tillföra kunskap angående 
svenska som andraspråk. Flertalet pedagoger anger att de använder sig av liknande upplägg i 
klassrummet som de tidigare bedrivit. Det som dock är gemensamt för pedagogerna är att de 
lägger tyngdpunkten gällande undervisningen på en utökad tydlighet. Detta gör de eftersom 
de vill vara säkra på att få med sig alla elever i klassrummet.  
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Anledningen till att förändringen ägde rum vid det tillfället den gjorde anser vi vara till stor 
del på grund av tillfälligheten att många drivande och kompetenta människor, fanns på rätt 
plats, vid rätt tillfälle och samverkade för ett gemensamt ändamål. Redan innan beslutet fatta-
des var förändringen ett hett diskussionsämne. Som rektor Maria Gustavsson påpekade så låg 
det också rätt i tiden, det var helt enkelt någonting som var tvunget att hända, eftersom skolan 
inte levde upp till samhällets krav. Det ena gav det andra och förändringen satte igång både 
spekulationer samt möjliga lösningar. ”Man kan inte tänka alla kloka tankar själv, utan man 
behöver vara många som hjälps åt för att få fram bästa möjliga resultat.” (Maria Gustavsson, 
2008-09-25). Detta håller vi verkligen med om och det är också på detta vis samhället funge-
rar. Det är detta som är riktig demokrati.  

Vi har också kommit fram till att språket har varit en avgörande faktor i hela förändringspro-
cessen, eftersom språket grundar människans identitet. Utan ett fungerande språk, faller delar 
av samspelet och inlärningen drabbas negativt. Enligt Vygotskij (2001) är kunskapsproces-
sens centrala begrepp dialog och mening, eftersom det är här inlärningen äger rum. Visst 
fanns en dialog på Lotumskolan som säkerligen hade en mening i sig, men det som fattades 
var samspelet utanför den egna kulturen, som främjar inlärning. ”Mångkultur är någonting 
som berikar alla på ett eller annat sätt” (Klas Hansson, 2008-11-12).

Vi tycker att förändringen kan liknas vid ett pussel. Bitar skall läggas hela tiden, fram till den 
dag då pusslet blir komplett. Alltså förändringen består idag av många lösa pusselbitar, en del 
ligger på rätt plats, andra inte. Det finns också en del tomma hål som behövs fyllas upp. Den 
dagen pusslet blir komplett, den dagen har vi också ett fungerande samhälle där mångkultur 
råder och berikar.

I artikeln presenteras en rektors syn gällande arbetssätt som motiverar pedagoger och elever. 
Samspelet bidrar till att alla individer under skolans tak växer. Därför är det bra att ta tillvara 
på och vara medveten om allas olikheter och egenskaper. Att lära sig nya saker genom att leda 
är goda förutsättningar för att utvecklas i sin pedagogiska ledarroll.

Fortsatt forskning 

Då vårt arbete grundar sig i en aktuell undersökning, finns det möjlighet att ta del av detta 
arbete, för att fortsätta forska och följa den förändringsprocess som har ägt och äger rum i 
Sydby Kommundel. Det finns många olika infallsvinklar, med utgångspunkt i vårt arbete. De 
förslag som vi har är att undersöka hur vida klassförhållandena nu är uppdelade samt om det 
finns någon koppling till att eleverna valde en viss skola. En annan aspekt är att ta reda på 
förbättringen bland eleverna. Finns det en ökad måluppfyllelse, eller är det fortfarande en vi-
sion? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor – Pedagoger 

Informationsfrågor: 

Vad heter du? 
Ålder (kan detta vara känsligt? Vi känner att det kan vara bra för oss att veta för att se eventu-
ella samband mellan ålder och utbildning.) 
År i yrket? 
Vad arbetar du med? 
Vad har du för utbildning?  

1. Förändring 
– Vilka var dina spontana tankar, då du fick reda på att ni skulle få mottaga elever från en 
annan skola? 
– Stämmer dina dåvarande tankar överens med hur du känner i nuläget? 

2. Undervisning 
– Hur arbetar du i ditt klassrum idag? 
– Ser du några direkta skillnader respektive likheter med hur du arbetade förra terminen? 
– Beskriv fördelar och nackdelar med att ha ett mångkulturellt klassrum, utefter dina erfaren-
heter och tankar? 

3. Yrkesroll 
– Vilka typiska egenskaper tycker du krävs av en pedagog för att hantera en elev som har an-
nat modersmål än svenska? 
– Känner du dig kompetent gällande din undervisning, eller är det någonting som du skulle 
vilja fördjupa din kunskap kring? 
– Upplever du att du utvecklas i din yrkesroll, på grund av denna förändring? 

Intervjufrågor – Rektor/Politiker 

1. När kom förändringen på tal från första början? 
2. Grundar sig förändringen i några specifika orsaker? 
3. Beskriv händelseförloppet? 
4. Hur introducerades denna förändring för berörda parter? 
5. Vilka reaktioner uppkom? 
6. Är förändringen genomförd till fullo i nuläget? 
7. Krävs det mer resurser än tidigare och i så fall i vilken form finns dessa resurser till-

gängliga?
8. Hur ser ni på framtiden gällande denna kommundel (elevantal o.s.v.)? 


