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Sammanfattning	  

Denna studie handlar om hur mottagandet av nyanlända elever går till i Södertälje 

kommun. Syftet med studien är att undersöka hur staten genom kommunalnivå tänker 

sig att nyanlända elever ska tas emot i den svenska skolan och hur skolledning och 

övrig personal förväntas arbeta med detta. Genom en kvalitativ metod har vi studerat 

kommunala dokument i kombination med intervjuer, hur mottagande av nyanlända 

elever kan gå till väga i praktiken. Det som kommit fram ur analysen visar på att det 

är av stor vikt att skolpersonalen och hela kommunen arbetar efter samma mål och att 

ett gemensamt tänk genomsyrar organisationerna för att ett rättvist och gott 

mottagande ska kunna ges. Analysen visar att största ansvaret ligger på skolan och 

den enskilda läraren. Slutsatsen är att samhället och skola behöver integreras mer och 

regeringen behöver tillgodose skolornas behov av verktyg och resurser för att kunna 

ge de nyanlända den bästa skolintroduktionen.  
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1	  Inledning	  

Invandringen i Sverige ökar varje år och i och med den ökar också antalet nyanlända 

barn som ska introduceras i den svenska skolan. Barnen som introduceras hamnar 

antingen direkt i en ordinarie klass, i förberedelseklass eller i små basgrupper. I 

tidningen “Pedagogiska magasinet” publicerades en debattartikel med rubriken – Vi 

sviker de nyanlända eleverna (nr 3, september 2013). Den beskriver en verklighet som 

inte rimmar, med varken skolverkets råd eller skollagen. Som pedagog eller 

lärarstudent fylls våra ryggsäckar med kunskaper och erfarenheter som bygger på 

egna skolminnen, möten med skola under verksamhetsförlagd utbildning och visionen 

om det framtida yrket. Många av de som jobbar på skola eller kommer i kontakt med 

skolor, träffar på mångkulturella klasser i grundskolan men även på gymnasium. 

Mångkultur genomsyrar en del av Sverige och som pedagog kommer det vara en del 

av vardagen vidare i yrkeslivet. 

 

Idag finns det inga nationella direktiv för hur mottagandet av nyanlända ska gå till i 

skolan. Utbildningsdepartementet har arbetat fram ett förslag (Ds 2013:6) som riktar 

sig till personal på skolan för att förbättra utbildningen för nyanlända elever och ge 

eleverna de förutsättningar de behöver för att komma in i det svenska samhället. 

Kommunerna väntar på att dessa förslag ska fastställas av regeringen för att sedan 

kunna arbeta fram eget material utifrån de nya direktiven. Sverige har under många år 

tagit emot nyanlända men det är alltså först nu som ett sådant material håller på att 

arbetas fram.   

 

Följande citat visar att enligt skolans värdegrund och uppdrag samt skollagen ska alla 

elever oavsett social bakgrund och etnisk tillhörighet ha samma rätt till utbildning. 

För att detta skall kunna uppnås krävs ett välfungerande mottagande för de nyanlända 

eleverna från både kommun och skola. Oavsett familjernas livsomständigheter, 

bakgrund eller orsak till invandring i Sverige, har alla barn rätt till en grundläggande 

utbildning precis som de infödda i Sverige har.  

 
Alla barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning 

i allmän skola (7 kap, 2 och 3 § skollagen, 2010:800; 2 kap, 18 § regeringsformen). Samma 
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rätt, men inte motsvarande plikt, till utbildning har den som är asylsökande, eller har ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd (29 kap, 2, 3 och 4 § skollagen, 2010:800). 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs olika förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, s.8).  

  

På Södertäljes kommuns hemsida under rubriken mångfaldsarbete och mänskliga 

rättigheter står det såhär:  

Södertälje kommun arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och mänskliga rättigheter. Att ta 

tillvara på den kreativitet och det värde som finns i samspelet mellan olika människor är syftet 

med mångfaldsarbetet.  

Södertäljes vision är:  

Södertälje ska vara ett samhälle med en öppen och bejakande kultur där alla blir likvärdigt 

bemötta oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionshinder eller sexuell 

läggning. Mångfaldsbegreppet omfattar även skydd och stöd för Sveriges nationella 

minoriteter. 

Centrala	  begrepp	  	   	  

Först några centrala begrepp som används i studien, hur vi förstår och använder dem:   

Asylsökande  

De personer som kommer till Sverige för att söka skydd (asyl) men som ännu inte fått 

sin ansökan beviljad (Migrationsverket).  

 

Ensamkommande barn 

Barn under 18 år som kommer ensamma till det nya landet utan någon 

vårdnadshavare (Skolverkets, Allmänna råd och kommentarer, 2008) 

 

Flykting 

Barn eller familjer som tvingas fly från sitt hemland på grund av olika anledningar, 

exempelvis krig (Alfakir, 2004). 

 

Förberedelseklass 
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Med förberedelseklass menas en grupp med nyanlända elever som introduceras i den 

svenska skolan för att lära sig språket, grundläggande kunskaper samt att förbereda 

eleven vidare till en ordinarie klass (Allmänna råd och kommentarer, 2008; Blob, 

2004). En förberedelseklass kan se olika ut beroende på olika skolor.  

 

Integration 

Motsatsen till segregation. Med integration menas att öka möjligheten för skilda 

sociala grupper att i olika sammanhang skapa gemenskap och förståelse för varandras 

levnadsvillkor (Andersson, 1996). 

 

Invandrare 

Begreppet invandrare väcker många olika associationer hos människor och har olika 

betydelser. Invandrare är så olika från varandra även om de kommer från samma land. 

Definitionen invandrare används på de som är födda utomlands, alltså inte i Sverige. I 

klassrummet används definitionen barn med invandrarbakgrund till de som är födda 

utomlands men som bor i Sverige (Wellros, 1992). 

 

Modersmål 

Det första språket som barn kommer i kontakt med (Allmänna råd och kommentarer, 

2008). 

 

Mångfald 

Mångfald kan ha många olika betydelser, i denna studie syftar begreppet till det 

kulturella mångfald som finns i samhället. Möten och utbyten av erfarenheter mellan 

olika kulturer (Runfors, 2003). 

 

Nyanlända  

”elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska 

språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, 

gymnasieskolan eller motsvarande skolformer” (Skolinspektionen, Utbildning för 

nyanlända elever, 2009, s.6). 
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Segregation 

Motsatsen till integration. Begreppet beskriver att det finns åtskiljande av olika 

sociala befolkningsgrupper (Andersson, 1996). 

 

Studiehandledning 

Studiehandledning kan se ut på olika sätt men det handlar främst om att eleven ska få 

stöd och hjälp i klassrummet med språket. Enligt skolförordningen har ett barn rätt att 

få studiehandledning på sitt modersmål om eleven är i behov av det (Nyanlända 

elevers utbildning, 2010). 

  

Disposition	  

Den här studien har två författare. För att kunna göra en enskild bedömning av arbetet 

har vi delat upp på följande sätt, Emma Lehtinen har haft störst ansvar för 

metodavsnittet och Ellie Johansson har haft störst ansvar för teoretiska 

utgångspunkter. De övriga momenten i studien såsom inledning, bakgrund och 

syfte/frågeställning har vi till största del genomfört tillsammans. För att studien ska 

vara så enhetlig och tydlig som möjligt har vi hjälpts åt att ta fram relevant litteratur 

och läst in oss på varandras delar.  

 

Bakgrund	  

Sverige är ett mångkulturellt land med invandring som går långt bak i tiden. Under 50 

-70-talet var det en stor arbetskraftsinvandring i Sverige, men sedan Sverige gick med 

i Europeiska Unionen har invandringen ökat och idag finns en mängd olika orsaker 

till invandringen i landet (Integrationspolitik i Sverige, regeringskansliet, integrations- 

och jämställdhetsdepartementet november 2009).  

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting, Nyanlända elevers utbildning, 2010) har 

besökt tio kommuner runtom i Sverige där de nyanlända eleverna nådde relativt goda 

resultat i skolan under 2008. De vill med rapporten ge inspiration och visa på vad 

kommuner och skolor kan göra för att hjälpa de nyanlända nå bättre resultat i skolan. 

Södertälje kommun är inte med som exempelkommun i denna rapport men det är en 
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kommun som anser sig ligga i framkant gällande mottagandet av nyanlända elever 

(sodertaljekommun.se). Varje år tar Södertälje emot många nyanlända. Under jan-feb 

i år var det 71 nyanlända elever som togs emot i kommunens 16 grundskolor (se 

bilaga 1).  

I detta sammanhang har skolan en viktig roll, att kunna erbjuda alla nyanlända elever 

en likvärdig utbildning, för att göra det möjligt för eleverna att ta till sig de kunskaper 

som behövs för att aktivt klara sig i samhället i framtiden. I skollagen står det att alla 

barn och unga i Sverige har lika rätt till utbildning, vilket gäller även asylsökande 

barn och unga. Skollagen visar även på att utbildningen inom skolväsendet ska, 

oavsett vart i landet den anordnas, vara likvärdig inom varje skolreform (2010:800, 

kap1, 2 §). Utifrån läroplaner som Lpo 94 och Lgr 11 framgår det att alla elevers 

individuella behov, kunskaper och förutsättningar ska tillgodoses samt att alla elever 

ska få möjligheten till att nå målen i utbildningen (Lpo 94 & Lgr 11). I läroplanerna 

framgår det även att utbildningen ska vila på samhällets demokratiska grund, där 

betoningen ligger på alla människors lika värde (Lpo 94 & Lgr 11).  

 

Hur nyanlända elever skolas in kan se ut på olika sätt beroende på i vilken skola 

eleven hamnar. En del skolor har förberedelseklass medan andra skolor integrerar 

eleverna i de ordinarie klasserna direkt. Villkoren är olika mellan kommuner samt på 

olika skolor i kommunerna. Vissa elever hamnar således i förberedelseklass och andra 

börjar direkt i en ordinarie klass. Enligt Bunar (2010) finns det två risker med 

förberedelseklasser. Den ena risken pekar på segregering och stigmatisering vilket blir 

särskilt tydligt om det saknas resurser och lärare med tillräcklig utbildning och 

erfarenheter. Den andra risken pekar på för tidig inkorporering i ordinarie klasser där 

eleverna inte har tillräckliga kunskaper i majoritetsspråket, samtidigt som läraren 

kanske inte hinner ge eleverna den uppmärksamhet de behöver.  

          

Betydelsen av att mottagning och inkludering ska samspela med hela kommunens 

verksamhet lyfts fram i forskning. Inkludering försvåras om nyanlända elever får sin 

undervisning i lokaler, exempelvis förberedelseklassen, bortom den ordinarie 

undervisningen och de andra eleverna i samhället (Nyanlända elever i fokus, 2013). 

Förberedelseklass måste inte tillhandahållas enligt lag. Skolorna måste dock 

tillgodose elevens behov i olika former av stödundervisning som passar eleven bäst. 
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Förberedelseklass är en typ av undervisningsform som introducerar nyanlända elever i 

den svenska skolan. Den bästa övergången från förberedelse- till ordinarie klass sker 

genom att elever på individnivå får bekanta sig med ett ämne i taget och lära känna 

sina nya klasskamrater successivt. Om eleven får en för tidig och snabb övergång till 

ordinarieklass kan det leda till bristande färdigheter i språkundervisningen, vilket i sin 

tur kan leda till att eleven tar avstånd från undervisningen. Om vistelsen i 

förberedelseklassen blir alltför lång kan det resultera i att eleven inte får någon 

kontakt med övriga i klassen och därmed förlorade ämneskunskaper då fokus på 

undervisning landar på språkinlärningen istället (Blob, 2004).  

     

Tidigare	  studier	  

Mottagandet av nyanlända har kantats av problem under lång tid och det finns väldigt 

lite forskning kring nyanlända elever och deras första tid i skolan. I över 40 år har 

Sverige tagit emot flyktingar från andra länder som sedan ska introduceras i skolan. I 

en forskningsrapport om ensam- och flyktingbarn (Backlund, Erikson m.fl 2012) 

behandlas hur skollivet sett ut för barnen i hemlandet och visar skillnader gentemot 

hur skollivet för den som är född i Sverige kan se ut. Majoriteten av barnen i denna 

rapport berättar om någon form av skolerfarenhet från sitt hemland och hur den 

präglats av att vara temporär och avbruten. Deras förutsättningar till en regelbunden 

skolgång beror mycket på yttre livsomständigheter och elevernas möjligheter för en 

utbildning. En kille i denna rapport berättar att han gick till sin skola varje dag som 

låg nära deras hem men att studierna blev avbrutna då det ständigt pågick ett krig. 

Barnen i denna rapport har olika skolerfarenheter från sitt hemland och deras studier 

har upphört på grund av flera olika skäl. Vissa av barnen har aldrig gått i skolan och 

har därför inte fått någon tidigare skolerfarenhet. När barnen möter skolan och den 

sociala miljön i Sverige har de fått olika upplevelser där några känner sig som en del 

av skolan med andra känner sig annorlunda och utanför. De flesta barn och ungdomar 

i denna rapport har gått i särskilda klasser för icke svenskspråkiga elever. En del barn 

lyfter fram dessa förberedelseklasser eller särskilda språkklasser som en positiv 

upplevelse. I klasserna träffar de andra barn som är i samma situation som de själva 

och får där känna en gemenskap med andra. När övergången till en ordinarie klass 

sker känner de sig plötsligt utanför, eftersom de inte behärskar det svenska språket 

tillräckligt, vilket skapar en segregation mellan nyanlända och svenska barn. 
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Det är intressant att notera att förberedelseklassen leder till en integration av elever 

från olika kulturer medan övergången till ordinarie klass leder till en segregation från 

de elever som är födda i Sverige (Bunar, 1999). Nihad Bunar (1999) skriver om 

segregation och integration, hur multikulturalism hyllas på politisk nivå, men att de 

infödda svenskarna ofta flyttar från den existerande förortskulturalismen till svenska 

monokulturella områden.  

Svenskhet ställs upp som en norm mot vars bakgrund framstegen hos eleverna med utländsk 

bakgrund bedöms, vilket inte sällan leder till fördjupning av utanförskapet, främlingskapet, 

stigmatiseringen och minskat självförtroende (Bunar, 2010, s.50).  

 

Den infödda befolkningen ställer krav på att invandrare och nyanlända ska anpassa 

sig efter det svenska samhället och lära sig det svenska språket. Man kan ställa sig 

frågan hur detta ska gå till när de inte bor i ett integrerat samhälle, där svenskar bor i 

monokulturella områden och flyttar från invandrartäta orter. En anpassning till det 

svenska samhället blir därför svår för de nyanlända och kan inte ske omedelbart. Att 

lära sig ett språk och försöka förstå sig på hur ett nytt samhälle med en annan kultur 

än ens egen fungerar måste få ta den tid det tar (Wellros, 1992).  

 

Nihad Bunar (1999) skriver att invandrare behöver integreras i det svenska samhället 

genom att erbjudas lika rättigheter och möjligheter som majoritetsbefolkningen och 

samtidigt få behålla sin kulturella identitet. Här kommer den svenska skolan in som 

en viktig roll där barn och ungdomar från olika kulturer möts. Dock är det inte bara 

skolan som bär det ansvaret av att kontakten mellan invandrare och svenskar ska 

etableras utan det största och övergripande ansvaret måste komma från staten och 

kommunerna för att ett integrerat samhälle ska äga rum, “integration är en handling 

inte ord” säger Nabila Alfakir (2004, s. 41). Ansvaret för integration bör komma från 

var och en i samhället. Ett gott bemötande och visa respekt för andra är att visa på att 

alla är jämlika (Alfakir, 2004). Monica Eklund (2003) beskriver skolan som en 

förstärkande socialisation, där pedagogerna kan använda sig av elevernas kulturella 

bakgrund som en resurs i skolan för att skapa förutsättningar till att kulturyttringar ska 

föras vidare. Även Runfors (2003) skriver om fördelarna med olika kulturer i skolan, 

där elever och andra människor får lära sig att stärka sin egen kultur samtidigt som de 

växer in i en annan. Den svenska grundskolans vision om en sammanhållen skola är 
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en plats där människor blandas och samsas, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En 

skola för alla är också en likvärdig skola för alla. Stödet för nyanlända kan förstås på 

flera analysnivåer. Den, samhälleliga, det vill säga statliga och kommunala, nivån är 

mer övergripande och innehåller instrument på makronivå för integrering. Mikronivån 

fokuserar på skolan och klassen och innehåller andra analysverktyg och strategier för 

vad som gynnar nyanlända elevers integration. Om lärare, klasskamrater och andra på 

skolan tar egna initiativ till att engagera sig och hjälpa de nyanlända eleverna med att 

få ett positivt första möte i skolan, får de ett betydelsefullt och starkt stöd i sin 

skolgång inför det dagliga umgänget och skolarbetet. Eftersom de första åren är så 

betydelsefulla för nyanlända elevers möjligheter att komma ikapp med sin fortsatta 

skolgång är det viktigt med en bra start annars blir risken att eleven halkar efter under 

sin fortsatta skolgång (Bunar, 2010). Detta visar på vikten av att offentliga dokument 

och riktlinjer till kommuner tydligt lyfter fram skolans roll och ansvar och vad som 

förväntas av dem för en positiv utveckling. 

  

Syfte	  och	  frågeställning	  	  

Syftet med studien är att undersöka hur staten genom kommunal nivå tänker sig att 

nyanlända elever ska tas emot i den svenska skolan och hur skolledning och övrig 

personal förväntas arbeta med detta. Sverige är ett demokratiskt land där alla barn ska 

ha rätt till en likvärdig utbildning. Beroende på i vilken kommun och skola de 

nyanlända eleverna hamnar i kan ge olika förutsättningar för deras lärande och vidare 

skolgång. Detta svarar inte mot den demokratiska ambitionen utan resulterar i ett 

slags glapp. Studien syftar till att lyfta fram en dimension av detta glapp. Studien 

inbegriper en analys av den övergripande makronivåns (stat och kommun) inverkan 

på mikronivån (skolan och läraren i klassrummet). 

 

Syftet är nedbrutet till följande frågeställningar: 

 

● Finns det några direktiv för mottagandet av nyanlända i skolan? Och i så fall, 

arbetar skolorna aktivt efter dessa? 
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● Hur väl stämmer “likvärdig utbildning för alla elever” överens med skollagen, 

beroende på om eleven integreras i en ordinarie klass eller placeras i en 

förberedelseklass? 
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2	  Teoretiska	  utgångspunkter	  (Ellie	  Johansson)	  	  

För att analysera hur statens intentioner förmedlas till medborgarna krävs teorier som 

involverar flera analysnivåer. Staten verkar via myndigheter och kommuner, vilka i 

sin tur verkar via organisationer som når medborgarna. Med institutionell teori fångar 

olika analysnivåer upp den komplexitet som uppstår i dessa processer (Wittbom, 

2009). Mottagandet av nyanlända elever sker via en kommunal nivå som här betraktas 

och definieras som makronivå. På en makronivå får man en överblick över hur 

skolorna ska ta emot nyanlända elever utifrån kommunens regler och direktiv. 

Skolornas arbete, hur de aktivt jobbar med dessa regler och direktiv som bestäms av 

kommunen kommer förklaras och kan studeras på mikronivå. Där inkluderas hur 

skolor mer ingående riktar sig efter dokumenten samt hur mottagandet av nyanlända 

elever ser ut och följs i praktiken. Wittbom (2009) använder institutionell teori för att 

kunna inkludera fler analysnivåer i sin studie av vägverkets ambitioner om att 

jämställa organisationen. Institutionell teori är på samma sätt användbar i denna 

studie för att fungera som analysinstrument för hur det som händer på olika nivåer 

som makronivå (kommunens lagar och regler) når ner till mikronivån (reglers 

användning i konkret verksamhet i skolan).   

Institutionell	  teori	  

Institutionell teori handlar om att visa på hur organisationer, exempelvis kommun och 

skola är beroende av anpassning till sin omgivning för att kunna se hur 

normaliseringens syfte påverkar processen mellan makro- och mikronivå. Detta leder 

till en institutionell förändring där svaren kommer att bli tydligare på mikronivå än på 

makronivå då verkligheten avspeglas mest i mikronivån (Wittbom, 2009).  

 

Institutionell teori innebär ett synsätt utifrån hur olika analysnivåer samverkar, hur de 

påverkar varandra och påverkas av omgivningen (Wittbom, 2009). Med makronivå i 

denna studie avses en kommunal nivå, där regler och direktiv fastställs för hur 

mottagande av nyanlända elever ska hanteras i skolorna. Mikronivå i denna studie 

kommer att ses utifrån hur mottagande av nyanlända elever hanteras i skolan utifrån 

kommunens regler och direktiv. Mellan makro- och mikronivå finns det tre olika 

dimensioner som utvecklats för hur verksamheten bör bedrivas (Wittbom, 2009). 

Dessa tre olika dimensioner består av regler, normer och kultur. Denna analys 
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kommer fokusera på den första dimensionen som Wittbom (2009) definierar som 

regler. Dessa dimensioner är förmedlande mellan de institutionella nivåerna. 

Dimensionerna ska samverka för alla individer.  

 

Regulativa dimensionen  

Regulativa dimensionen handlar om att med tvång begränsa och styra handlingar 

genom exempelvis lagar och regler inom olika organisationer. Dessa lagar och regler 

kan ses som mer tydliga och rättvisa för att de ska fungera lika inom samma 

organisationer som exempelvis skola. Regulativa dimensionen kan exempelvis vara 

statlig målstyrning, där regeringen via departementet verkställer lagar och regler som 

myndigheterna sedan omstrukturerar i planer och visioner till prestationer som 

medborgarna sedan ska få nytta av. Alltså handlar den regulativa dimensionen om att 

lagar och regler fastställs på en högre nivå som sedan ska utföras av andra på en lägre 

nivå (Wittbom, 2009).  Denna dimension kommer att användas i analysen utifrån hur 

kommunen förmedlar regler och direktiv för hur mottagande av nyanlända elever ska 

gå till på skolan, samt hur skolan tillämpar sig av direktiven i praktiken.   

 

Normativa dimensionen  

Handlar om olika professioners överenskommelser för hur olika uppgifter bör utföras 

och vad som blir bäst i praktiken. Den bygger på moraluppfattningar som leder till ett 

förväntat beteende, vilket i sig utgör ett socialt tvång (Wittbom, 2009). Denna 

dimension skulle kunna användas i analysen för att se hur skolorna hanterar 

mottagande av nyanlända elever i praktiken men utifrån de direktiv och regler som 

kommer från kommunen. För detta krävs observationer på organisationsnivå. 

 

Jämlikhet	  	  

I interaktion med andra, skapar människor, både som individer och i andra grupper 

strukturer inom sociala miljöer. I läroplanen Lgr 11 står det att skolans uppdrag är att 

synliggöra människors lika värde, alltså att arbeta för jämlikhet (Lgr 11). Jämlikhet 

förknippas ofta med jämställdhet men har inte samma innebörd. Jämställdhet handlar 

om män och kvinnors villkor i samhället, att det ska vara lika och rättvist fördelat 

(Wedin, 2011). Jämlikhet däremot handlar om att alla människor har lika mycket 
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värde oavsett etniskt ursprung, kön eller social tillhörighet (Wedin, 2011). Inom 

jämställdhetsprincipen finns det olika normer som värderas och hur man som kille 

eller flicka förväntas bete sig efter dessa normer. Precis som det finns normer mellan 

kön finns det även normer mellan etnicitet som att benämna en elev “tjej” eller en 

“invandrartjej”. Dessa ord ger oss olika associationer vilket också begränsar elevens 

handlingsutrymme (Wedin, 2011). Även om jämställdhet och jämlikhet definieras 

olika går det ändå att se vissa likheter såsom exempelvis objektifiering. Med 

objektifiering menas att bli bedömd utifrån sin omgivning som ett objekt utifrån hur 

man ser ut. Den parallellen kan dras till jämlikhet och jämföras med etnicitet då 

“invandrare” ofta blir bedömda efter hur de ser ut eller vad de heter (Wedin, 2011). I 

denna studie behandlar vi frågor om jämlikhet i grundskolan, om vikten av att alla ska 

ha lika rätt till utbildning oavsett om man är född i eller nyanländ i Sverige. Genom 

användning av jämlikhetsteori studerar vi hur skolorna tillhandahåller, och huruvida 

individer i grupper ges möjlighet till likvärdig utbildning i skolan. Jämlikhet och 

jämställdhet ska hela tiden genomsyra samhället, vilket inte alltid görs beroende på 

vilken organisation eller verksamhet det handlar om. Arbetet med jämlikhet och 

jämställdhet kan förstås med institutionell teori genom att analysera organisationer 

utifrån olika analysnivåer som regler, normer och kulturellt. Dessa tre dimensioner är 

tre olika maktyttringar som formar och samspelar med varandra inom olika 

organisationer och verksamheter (Wittbom, 2009). Dimensionerna är ett sätt att 

analysera för att kunna ta reda på varför det ser ut som det gör inom en viss 

organisation, i vårt fall hur jämlikhet i skolan efter hur elevers sociala bakgrund ser 

ut, får en likvärdig utbildning samt hur den regulativa dimensionen fungerar mellan 

kommun och skola.  
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3	  Metod	  (Emma	  Lehtinen)	  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Med en sådan metod menas att 

undersökningen går ut på att studera egenskaperna eller karaktären hos något, att 

fenomen undersöks och definieras. För att studera ett fenomen ”in real life” eller ”in 

action” (Widerberg, 2002, s. 17), väljs oftast observationer som en metod. Vill man 

däremot, som i denna studie få fram hur individer arbetar med specifika frågor är det 

mer lämpligt att använda sig av intervjuer. Intervjuer lämpar sig särskilt väl när man 

försöker finna svar på människors sätt att resonera och agera eller vill veta mer om 

hur olika människor uppfattar verkligheten (Esaiasson et al, 2007). Kvalitativa 

intervjuer menar Jan Trost (2010), är en intervjumetod som syftar till att se 

verkligheten som informanten ser den samt kunna belysa de delar som är av relevans. 

Vi valde denna metod för att kunna få så raka och ärliga svar av de tillfrågade 

informanterna som möjligt. Innebörden av svaren kommer att tolkas med 

utgångspunkt i de teoretiska perspektiven och frågeställningar som studien syftar på.  

 

I kvalitativa intervjuer är meningen att använda sig av det direkta mötet mellan den 

som intervjuar och den intervjuade. Det finns inga garantier för att mötet går ihop och 

blir så som forskaren önskar, då det är ett möte mellan två olika individer. Olika 

förutsättningar, så som tid och plats för intervjun spelar också en viktig roll i detta 

moment (Widerberg, 2002). Fördelen med intervjuer är att de är flexibla, intervjuaren 

har möjlighet att ställa en följdfråga och svaren kan fördjupas eller byggas ut (Bell, 

2006). Det finns också nackdelar med kvalitativa intervjuer och en av dem är att det 

tar långt tid, så under en mindre studie som denna finns inte utrymme för mer än ett 

fåtal intervjuer. Detta i sin tur kan enligt Bell (2006) leda till att studiens resultat blir 

skevt då en subjektiv teknik används, med vilket menas att studiens intervjuer och 

dess resultat grundas på några få personers tolkningar istället för en större och mer 

representativ grupp. Detta stärks dock upp med dokumentanalysen enligt nedan.  

 

Materialinsamling	  	  

Materialet i studien består av dokument, en intervju samt information från en 

skolutvecklare i kommunen. För att komma i kontakt med de skolor i kommunen som 

var av intresse att intervjua skickades e-post till rektorerna på skolorna. Det visade sig 
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att personalen på skolorna inte hade möjlighet att ställa upp på intervjuer av okända 

anledningar vilket gjorde att vi fick tänka om kring arbetet med detta moment. Via 

personliga kontakter i kommunen fick vi tips om personer på skolor i Södertälje 

kommun som är verksamma inom det valda området som undersöks i studien. Via 

denna metod, även kallad snöbollsmetoden (Widerberg, 2002), kom vi i kontakt med 

en lärare som är verksam i en grundskola där de nyanlända eleverna integreras i de 

ordinarie klasserna. Efter ett samtal där vi gav en kort presentation av studiens syfte 

samt de forskningsetiska aspekter studien vilar på valde läraren att ställa upp på 

intervjun. Då problem med materialinsamling från skolor med förberedelseklass 

uppstått, fick denna materialinsamling begränsas till att undersöka informationen på 

skolornas hemsidor, vilket innebär att materialet till stora delar speglar makronivån. 

Därmed är det begränsat med material från mikronivå och det ömsesidiga pendlandet 

mellan analysnivåerna.    

 

Det föreligger inte någon individfokusering i studien, då syftet inte är att belysa 

individen utan snarare vad de har att säga om det ämne som vi talar om, alltså de 

nyanlända eleverna och deras förutsättningar. Individen ses som en bärare av sociala 

mönster, och det är dessa mönster som är av intresse att kartlägga och förstå 

(Widerberg, 2002). Vi avsåg att använda oss av strukturerade intervjuer, vilket 

betyder att en har färdigskrivna frågor vid mötet och sedan eventuellt skriver till 

frågor under mötets gång.  

 

Intervjun med läraren genomfördes via högtalartelefon vilket gjorde det möjligt för 

oss att anteckna under de två timmar som intervjun pågick. Enligt Bell (2006) hamnar 

ofta intervjuer som genomförs under informationsfasen mellan den strukturerade och 

ostrukturerade intervjun, så blev det även i detta fall. Utgångspunkten för intervjun 

låg på de färdigskrivna frågorna men informanten fick även stort utrymme för egna 

tolkningar och kommentarer. Materialet som samlades in bearbetades och 

transkriberades till en löpande text som presenteras i materialinsamlingen. Till 

skillnad från intervjun med läraren ställdes mer konkreta frågor som kräver konkreta 

svar till skolutvecklaren, detta för att kunna svara på den första frågeställningen i 

studien, ”Finns det några direktiv för mottagandet av nyanlända i skolan?”. Frågorna 
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och svaren förmedlades via e-post kontinuerligt då nya frågor uppkom under studiens 

gång. Svaren sammanställdes i en löpande text och presenteras i materialinsamlingen.   

 

Dokumentanalys	  

Denna typ av analys har sina rötter i historieforskningens metoder där tillförlitligheten 

hos källorna bedöms. I vissa studier, som denna, används metoden som ett 

komplement till den information som inhämtats med hjälp av andra metoder. Då 

antalet informanter är få blir dokument och källskrifter än viktigare (Bell, 2006). 

Informationen från dokumentanalysen används i studien för att komplettera och 

förstärka materialet från intervjuerna.   

Följande dokument har analyserats:  

● Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2008) 

● Södertälje kommuns eget material “mottagandet av nyanlända elever” 

(Bilaga 2)  

● Regeringsformen 

● Skollagen (2010:800) 

● Skolornas hemsidor i Södertälje kommun 

I dessa dokument har fokus legat på att hitta vad som står om just mottagandet av 

nyanlända elever. Skolverkets allmänna råd och kommentarer bygger på vad som står 

i skollagen och kommunens eget material har arbetats fram utifrån de allmänna råden, 

dokumenten är alltså kopplade till varandra. Det är ändå av vikt att granska de olika 

dokumenten var för sig för att få en bredare kunskapsbas att stå på inför analysen. 

Hemsidorna har granskats för att hitta eventuell information om hur mottagandet av 

nyanlända elever går till då informanter på skolor varit svåra att få tag på.  

 

Forskningsetiska	  aspekter	  	  

Då ingen individfokusering ligger till grund för studien finns ingen relevans i att 

namnge informanterna eller skolorna. Det huvudsakliga skälet till detta är att skydda 

informanterna, att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda dem konfidentialitet. I 

kvalitativa intervjuer med få informanter är det av stor vikt att följa de etiska riktlinjer 

som finns. Vetenskapsrådet (1990) nämner fyra allmänna huvudkrav som ska följas; 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Med informationskravet och samtyckeskravet menas att informanterna ska informeras 

om undersökningens syfte samt att deras medverkan är frivillig. Dessa krav har 

uppfyllts genom att informanten fick denna information under samtal innan intervjun. 

Informanten ska sedan godkänna den sammanfattning vi skrivit för att få möjlighet att 

komplettera eller ändra något som eventuellt blivit otydligt eller fel. 

 

Avgränsning	  

Vår första idé var att intervjua nyanlända elever i olika klasser i Södertälje kommun 

för att få veta hur de uppfattade introduktionen i skolan. Det intressanta med den 

infallsvinkeln skulle varit att få en bredare förståelse för hur de nyanlända eleverna 

känner inför mötet med den svenska skolan och allt vad det innebär. För intervjuer 

med minderåriga barn, som i detta fall, behövs ett samtycke från ansvarig på skolan, 

vårdnadshavare samt eleven själv. De etiska reglerna begränsar därför möjligheten till 

en sådan studie eftersom det är omfattande och tidskrävande att begära tillstånd för 

intervjuer med minderåriga (Trost, 2010). Alla nyanlända barn kommer till skolan 

med olika skolerfarenheter samt olika bakgrunder och familjesituationer, 

avgränsningen gjordes därför även för att inte utsätta barn för obehagliga situationer 

där tankar och föreställningar kan väckas till liv (Trost, 2010). 

 

Mottagandet av nyanlända elever kan se väldigt olika ut i Sveriges kommuner 

beroende på var i landet man befinner sig. Södertälje kommun valdes på grund av 

lokal förankring, vilket ger en djupare kunskap, samt vetskapen om att det är en 

mångkulturell stad. Att undersöka skolintroduktionen av nyanlända elever är ett 

omfattande arbete som kräver mycket tid. För att avgränsa arbetet har fokus legat på 

kommunens ansvar, mål och riktlinjer samt två skolors arbetssätt gällande mottagande 

av nyanlända elever, en med förberedelseklass och en utan, detta för att kunna 

undersöka skillnaden på introduktionen. Skolorna som valts är F-9 grundskolor. 

Gällande skolan med förberedelseklass har informationen hämtats från skolans 

hemsida då ingen informant fanns att tillgå.  
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4	  Material	   	  

Materialet för denna studie grundar sig på information från en skolutvecklare på 

kommunen samt en intervju med en grundskolelärare på en kommunal skola i 

Södertälje. Frågorna till skolutvecklaren och läraren är utformade så att svaren ska ge 

så mycket information som möjligt om hur tillvägagångssättet för att introducera 

nyanlända elever i skolan ser ut i praktiken. Intervjun med skolutvecklaren, som 

nedan kommer att förklaras mer specifikt, handlar om att få förståelse för hur 

mottagandet av nyanlända elever kan se ut på kommunal nivå. I detta fall, hur 

mottagandet av nyanlända elever bör gå till i Södertälje kommun. Intervjun med 

grundskoleläraren handlar om att få förståelse för hur mottagandet av nyanlända 

elever bör gå till på skolan utifrån kommunens direktiv samt hur de arbetar med 

eleverna och hur de integreras med övriga elever i klassen. Materialet kommer även 

att belysa insamling av dokument från skolverkets allmänna råd och kommentarer, 

skolornas hemsidor i Södertälje kommun samt olika förslag från regeringen om hur 

mottagandet bör gå till i praktiken.  

 

Information	  från	  Skolutvecklare	  på	  Södertälje	  kommun	  

Genom frågor till informanten på kommunen har följande information mottagits.  

Det finns 16 grundskolor i Södertälje kommun med sammanlagt 7801 elever, av dessa 

går 650 elever i förberedelseklass (se bilaga 1). Skolorna är olika stora och en del har 

förberedelseklasser för nyanlända elever medan andra integrerar de nyanlända 

eleverna i de ordinarie klasserna direkt. I vilken skola eleven placeras bestäms utifrån 

närhetsprincipen. Elevens adress avgör alltså vilken skola eleven placeras i. 

Föräldrarna har rätt att välja skola om det inte finns beredskap som exempelvis 

modersmålsundervisning, på den skolan eleven placerats i. Det rekommenderas för att 

tillgodose elevens behov och förutsättningar för vidare utbildning. För att få en 

förståelse för varför många nyanlända elever oftast placeras i de centrala delarna av 

kommunen förklarar skolutvecklaren det såhär: Södertälje är en kommun med ca 50 

% flerspråkiga invånare som är bosatta i alla stadsdelar i centrala staden. Flerspråkiga 

elever finns även i ytterområdena men inte i samma omfattning som i de centrala 

delarna. Att många nyanlända elever samlas på några skolor i de centrala delarna av 

kommunen bottnar i boendesegregationen där miljonprogramsområden som byggdes i 
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slutet av 60-talet i stor utsträckning är de områden som nyanlända har möjlighet att få 

lägenhet i. Därför finns bara elever med annat förstaspråk än svenska i vissa av 

kommunens skolor, dock finns elever med annat förstaspråk än svenska i alla 

kommunens skolor. 

Ovan förklaras en kort bakgrund gällande hur det går till i Södertälje kommun när 

nyanlända elever ska placeras i en skola. Kommunen har samma ansvar för 

introduktionen i skolan oberoende av var eleven placeras.  

 

Vad har Södertälje kommun för ansvar gällande de nyanlända och deras skolgång?  

 
Skolutvecklaren på kommunen berättar att ansvaret för mottagande av nyanlända 

elever är en utmaning. Den största utmaningen är att möta alla elever och se till att de 

nyanlända så snabbt som möjligt blir lärande och får fortsätta sin kunskapsutveckling. 

Skolutvecklaren menar att de har samma ansvar för alla elever oavsett bakgrund och 

varifrån eleven kommer som nyinflyttad till kommunen. Eftersom det ännu inte finns 

några nationella direktiv från utbildningsdepartementet och regering för hur 

nyanlända ska tas om hand i skolan, har många andra kommuner precis som 

Södertälje kommun arbetat fram ett eget material för att underlätta inskolningen av de 

nyanlända eleverna. Södertälje kommun har arbetat fram ett sådant material med hjälp 

av skolverkets ”Allmänna råd för utbildning (2011)” (se bilaga 2). Målen med 

materialet som specifikt arbetats fram i Södertälje kommun är att utbildningen och 

inskolningen ska vara likvärdig inom kommunen för den nyanlända eleven. 

Materialet nedan stärker den information som skolutvecklaren angivit tidigare då de 

använder sig av Skolverkets allmänna råd och kommentarer i sitt egna material av 

mottagande av nyanlända elever. Därför är denna materialinsamling viktig att ta upp, 

då den kopplas till informationen som angivits från skolutvecklaren.  

 

I Skolverkets allmänna råd och kommentarer står det att det är av stor vikt att 

kommunens direktiv inte fastnar på en administrativ nivå utan att materialet faktiskt 

kommer ut i skolorna och att rektorer därefter arbetar efter dessa. I de allmänna råden 

står det även att det är en fördel om materialet finns översatt på många olika språk för 

att underlätta för de nyanlända eleverna och deras vårdnadshavare. Nedan följer en 

kort sammanfattning av kommunens ansvar utifrån skolverkets allmänna råd och 
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kommentarer. 

Kommunen ansvarar för: 

• hur mottagandet av nyanlända ska gå till (s.18). 

• att tillhandahålla modersmålsundervisning och svenska som andra 

språk i kommunens skolor (s.14). 

• att ordna kompetensutveckling för den personal som har hand om 

språkutvecklingen hos nyanlända elever (s.18).   

• att följa upp skolans arbete, regler och direktiv de förväntas följa 

gällande mottagandet av nyanlända elever.  

 

Intervju	  med	  pedagog	  i	  en	  grundskola	  i	  Södertälje	  Kommun	  

Nedan följer en sammanställning av intervjun med en lärare i grundskolans lägre 

åldrar. Läraren är verksam på en av skolorna i kommunen där de för tillfället inte har 

någon förberedelseklass, utan de nyanlända eleverna blir placerade i de ordinarie 

klasserna direkt. 

  

När den nyanlända eleven kommer till skolan möts denne av en pedagog som är 

utsedd på skolan till att ansvara för mottagandet av nyanlända elever. Pedagogen har 

ett övergripande ansvar och tar tillsammans med specialpedagog och SVA-lärare 

(Svenska som andra språk-lärare) hand om det första mötet med elev och 

vårdnadshavare. Ibland krävs det även att sociala myndigheter eller någon från 

migrationsverket är med vid första mötet, exempelvis när ett ensamkommande barn 

anländer eller när familjesituationen är ostabil, för att ge stöd till familjen eller barnet. 

Specialpedagogen och SVA-läraren för sedan informationen vidare till den berörda 

läraren som ska få eleven till sin klass. Detta kan ibland ske med väldigt kort varsel, 

någon tid till att förbereda klassen eller sin undervisning finns inte alltid. Men ett 

namn på en krok i kapprummet, en egen plats och låda i klassrummet kan hinnas med 

och det betyder mycket för den nya eleven enligt läraren.  

 

Läraren berättar att det första som görs när den nyanlända eleven kommer till klassen 

är att boka in ett möte mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Under detta möte går 
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man igenom elevens tidigare skolgång och hur eleven ligger till kunskapsmässigt, en 

så kallad kartläggning. Kartläggningen är till för både lärare och eleven för att kunna 

tillgodose elevens behov samt att läraren ska få en uppfattning om var de ska börja i 

undervisningen. Under denna kartläggningsprocess ska kontinuerliga uppföljningar 

göras som tillsammans med modersmålsläraren, läraren och eventuellt 

studiehandledning informeras till föräldrarna. Det är av stor vikt att elevens kunskaper 

lyfts fram och arbetas med så att inget faller i glömska. Läraren berättar om ett 

tidigare fall där en nyanländ elev hade svårt för många ämnen, men var väldigt duktig 

i matematik. Läraren uppmärksammade denna kunskap hos eleven och såg till att 

eleven fick en studiehandledning för att få en bredare förståelse av matematik både på 

sitt egna språk och på svenska. Med hjälp av studiehandledning klarade eleven 

nationella provet i matematik. Detta visar på vikten av att uppmärksamma elevernas 

tidigare kunskaper för att de ska kunna utveckla sitt lärande. Läraren påpekar också 

att en bra fantasiförmåga är något som är bra att ha som lärare, den kommer väl till 

användning när man ska planera undervisningen för den nyanlända. Det är viktigt att 

uppgifterna inte blir för svåra, mycket bilder och musik är något som används flitigt. 

Det krävs vägvisning i undervisningen hela tiden, bilder med ord och förklaringar, 

koppla ord till bild till exempel. Tydlighet i undervisningen är av stor vikt och detta är 

bra för alla elever, inte bara de nyanlända. I början kan det vara svårt att synkronisera 

den nyanländes undervisning med den övriga klassens. Beroende på i vilken årskurs 

eleven påbörjar sin skolgång i Sverige ges olika förutsättningar för lärande, ju yngre 

eleven är desto ”enklare” blir det för elev och lärare att börja bygga upp nya 

kunskaper. För att detta ska fungera behöver en trygghet skapas för den nyanlända 

eleven och i denna klass, berättar läraren, utses två faddrar som har hand om den 

nyanlände eleven. Faddrarnas ansvar ligger i att se till att eleven integreras i lek på 

rasten och allt annat praktiskt under skoldagen. Det är viktigt att den nyanlände mår 

bra och finner glädje i undervisningen och i klassen. Eleven ska känna sig välkommen 

och trygg för att kunna skapa koncentration och motivation till vidare utbildning. De 

kommunicerar via bilder och gester, precis så som läraren får göra i undervisningen 

den första tiden. Man vill att det ska vara trivsamt och kul för den nya eleven och 

detta hjälper faddrarna och övriga elever till med. Det händer mycket den första tiden 

och språket brukar komma ganska fort hos eleven. 

Citerar läraren som säger med en stolt och glad stämma ”det är fantastiskt att se hur 
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fort de lär sig”. 

En annan viktig del, som kräver extra tid från lärarna, är samarbetet med föräldrarna.  

Hur ser samarbetet ut med föräldrarna? 

Då allt är väldigt nytt för både elev och vårdnadshavare, framförallt i början av 

introduktionen i skolan samt i det nya landet, blir det även saker utanför skolan som 

läraren hjälper till med då föräldrarna ofta har lite kunskap om samhället i stort. I 

början har man många kontinuerliga samtal med föräldrarna men de avtar ganska så 

snart efter att eleven integrerats i klassen och börjar känna sig trygg i miljön. Läraren 

understryker vikten av en god relation mellan lärare och vårdnadshavare; ”har du 

föräldrarna med dig, så har du också eleven”. Det är viktigt att skapa förtroende för 

vidare gott samarbete under elevens skolgång, vilket gäller alla elever och 

vårdnadshavare oavsett bakgrund. Ges de rätta förutsättningarna så som tolk eller 

annat stöd vid utvecklingssamtalen, fungerar detta mycket bra enligt läraren.  

Vad har skolan för extra resurser för de nyanlända eleverna? 

Vad gäller extra stöd gällande de nyanlända eleverna upplever läraren att hen får 

uppbackning av specialpedagog men kanske inte tillräckligt med hjälp i övrigt.  

Läraren förklarar; ”Det hade varit önskvärt att ha något extra stöd i klassrummet 

under den första tiden i alla fall, för elevens skull och för att som lärare kunna 

förmedla till eleven”. Gällande skolans extra resurser så är det SVA-läraren som 

kommer och har undervisning 1h/vecka/elev, rekommendationen ligger på 

6h/vecka/elev. Här räknas inte modersmål med då det ligger utanför den ordinarie 

undervisningen, vilket innebär att de inte får tillräckligt med stöd. Det går att ansöka 

om studiehandledning, det ansvaret ligger hos specialpedagogen att bedöma huruvida 

eleven är i behov av det eller inte. Detta kostar förstås pengar vilket kan göra att det 

görs begränsat. Som lärare har man ansvar för att ge varje elev de bästa 

förutsättningarna för att kunna nå målen i skolan, detta upplevs av denne lärare som 

nästintill omöjligt; “Det känns inte som att jag som pedagog hinner tillgodose 

elevernas behov, detta gäller inte bara de nyanlända eleverna utan även andra elever 

i klassen som är i behov av särskilt stöd”. Det som framkommer här är att skolan 

behöver tillgodose fler resurser för att täcka upp de resurstimmar som de nyanlända 

eleverna har rätt till, för att underlätta för lärare såsom elev.   
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Skolans	  ansvar/	  Sammanfattning	  av	  kommun	  och	  skola	  utifrån	  dokument	  	  

Som tidigare nämnts bär kommunen det yttersta ansvaret att tillgodose skolorna med 

material samt stöd och hjälp med introduktionen av nyanlända elever. Skolans 

huvudman har i sin tur ett ansvar att se till att detta utförs och följs upp. Trots att 

ansvaret ligger hos huvudman i var skola är det ofta pedagogerna som slutligen 

ansvarar för dessa elever och deras skolgång (Skolverket, Redovisning av 

regeringsuppdrag, 2012-11-05). För mottagande av nyanlända elever ska skolan vara 

väl utrustad med kompetent personal som är vana vid att arbeta med flerspråkiga 

elever. Hela skolan ska vara informerad om arbetsgången och det ansvaret ligger hos 

rektor på skolan. Skolan ska även vara förberedd på att ge ut viktigt information på 

modersmålet för att vårdnadshavare och elev ska kunna ställa frågor som behöver bli 

besvarade (Allmänna råd och kommentarer, 2008). Det är också skolans ansvar att se 

till att det finns lärare med den kompetens som krävs och om inte, i så fall vilka behov 

av kompetensutveckling de behöver för att kunna underlätta elevens lärande men 

samtidigt för att utveckla sitt eget lärande (Allmänna råd och kommentarer, 2008). 

Som kom fram i intervjun med läraren är det viktigt att arbeta fram en god relation 

mellan vårdnadshavare, elev och lärare. Det är alltid av stor vikt att kunna samarbeta 

och kanske ännu mer viktigt när det gäller nyanlända barn och deras 

vårdnadshavare/föräldrar. Det handlar om att tidigt skapa ett förtroende för 

utbildningen tillsammans med vårdnadshavare/föräldrar och att skolan informerar om 

värdegrunden på skolan samt mål och arbetssätt. Det är även viktigt att tidigt göra en 

kartläggning där elevens tidigare skolerfarenheter och kunskaper ska utredas. Utifrån 

kartläggningen avgörs i vilken årskurs eleven ska placeras men också vilket typ av 

stöd eleven kan tänkas behöva för sitt fortsatta lärande (Allmänna råd och 

kommentarer, 2008). Det är viktigt att ta reda på elevens förmågor, starka sidor samt 

kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra språk. Utefter detta bedöms sedan vad 

för slags stöd eleven är i behov av. Kartläggningen ska genomföras och dokumenteras 

och sedan ska det föras återkommande samtal med eleven och vårdnadshavare för att 

följa upp elevens utveckling (Ds 2013:6). 

 

Då ingen informant från någon av kommunens skolor med förberedelseklass gick att 

tillgå i studien, hämtades information från en av de skolornas hemsida. Av de 16 

grundskolor i kommunen var det bara en som öppet redovisade att de arbetar efter 
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kommunens riktlinjer med mottagande av nyanlända elever samt att de använder det 

stödmaterial för skolintroduktionen som kommunen arbetat fram. Därför valdes denna 

skola att användas i analysen. Nedan sammanfattas informationen från hemsidan 

gällande mottagandet.     

Under skolintroduktionen möts eleven och vårdnadshavare av en skolassistent som 

bokar in ett inskrivningssamtal där elev, vårdnadshavare, lärare och tolk närvarar. På 

den studerade skolans hemsida framgår även att av totalt 785 elever i årskurserna F-9 

är 197 elever nyanlända för i år, varav de totalt är 538 modersmålselever med annat 

modersmål än svenska. Den största språkgruppen talar arabiska. Det framgår även att 

skolan aktivt jobbar med kartläggning av de nyanlända eleverna för att de snabbt ska 

kunna tillgodose elevens individuella behov. Kartläggningen sker sedan successivt 

under elevens skolgång. Modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska 

som andraspråk är tillgångar och resurser som finns att tilldela de nyanlända eleverna. 
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5	  Analys	   	  

Det insamlade materialet visar hur mottagandet av nyanlända elever bör gå till 

teoretisk. Hur det kan se ut praktiskt kan ses utifrån tre olika perspektiv, från 

kommunen, skolan och lärarens. Frågan är om kommunens (makronivå) regler och 

direktiv når ända ner till skolans organisation (mikronivå) gällande mottagandet av 

nyanlända elever. Huruvida skolan arbetar efter dessa direktiv undersöker vi i denna 

analys, samt vilka hinder skolan kan komma att möta och vilka olika förutsättningar 

det ges för nyanlända elever som hamnar direkt i en ordinarie klass jämfört med en 

förberedelseklass. Det som också ska nämnas i denna analys är huruvida jämlikhet 

och en likvärdig skola för alla elever stämmer överens i praktiken samt om lärarna 

arbetar med integration i klassrummet. För att besvara studiens syfte och de 

frågeställningar som beskrivs ovan knyts de teoretiska utgångspunkterna samman 

med studiens inhämtade material här i analysen. 

  

Makroperspektiv/Integration	  

Kommunen har det största ansvaret för mottagandet av nyanlända elever, deras 

fortsatta skolgång och kunskapsutveckling. Vilken skola eleverna hamnar i beror på 

vilken skola som ligger närmast deras boende men föräldrarna har rätt att välja skola 

om den skolan inte har de resurser som eleven behöver för att kunna fortsätta sin 

skolgång. Det framkommer inte hur kommunen ger denna information till föräldrarna 

eller i vilken utsträckning detta sker, det kan tänkas att det undviks i första steget då 

det krävs mer arbete och resurser som skolskjuts etc. I och med boendesegregationen 

kan det enligt vår tolkning inte vara lätt för de nyanlända att integreras med övriga 

svenskar då merparten av de nyanlända hamnar i samma områden i kommunen. Detta 

leder till att många elever hamnar i de skolor som ligger i de centrala delarna av 

kommunen där samma problematik som i övriga samhället uppstår gällande 

segregationen. 

 

Gällande frågan; vad har kommunen för ansvar gällande mottagande av nyanlända 

elever och deras skolgång? framkommer det att kommunens ansvar handlar om att 

förmedla ett material för hur mottagandet av nyanlända elever ska gå till i skolorna. 

Kommunen ska vidare se till att skolorna följer dessa riktlinjer i praktiken. Enligt 
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informationen från skolutvecklaren på kommunen samt de dokument som undersökts 

framkommer det tydligt att kommunen har det yttersta ansvaret för de nyanländas 

skolgång. Genom att tillgodose skolorna med de riktlinjer och det stödmaterial som de 

arbetat fram ges alla skolor samma grund att stå på i arbetet med detta. Dock brister 

analysen gällande om huruvida alla skolorna inom kommun följer reglerna och 

direktiven från kommunens material då detta inte gått att undersöka. Södertälje 

kommun har själva arbetat fram ett material utifrån skolverkets allmänna råd och 

kommentarer. Materialet ska följas upp på alla skolor i kommunen som jobbar med 

mottagande av nyanlända elever. På makronivå (kommun) framgår det att deras 

direktiv och regler når ner till mikronivå (skolorna) som jobbar aktivt med de angivna 

direktiven. Kommunen ansvarar också för att tillgodose skolorna med resurser som 

tolk, modersmålslärare och studiehandledning. De resurser som kommunen 

tillhandahåller skolorna med verkar dock inte räcka till, då det i intervjun med läraren 

framkommer att eleverna inte får tillräckligt av den hjälp de är berättigade till. 

Efterfrågan på dessa resurser är allt för stor. Det kan tolkas som att kommunen inte 

har tillräckligt med pengar för att tillgodose skolornas behov eller som att det inte 

finns tillräckligt med behörig personal inom detta område, men det kan även tolkas 

som att det inte prioriteras för att man från makronivå inte ser vikten av det på 

mikronivå. Oavsett orsak leder detta till att eleverna drabbas och inte får det stöd och 

hjälp de har rätt till. En likvärdig utbildning för alla stämmer inte överens i detta 

avseende.  

 

Med institutionell teori som utgångspunkt kan den kommunala insatsen analyseras på 

makronivå, det vill säga att kommunen ska ansvara för att deras regler och direktiv 

når fram till skolorna. Ansvaret läggs sedan över på rektor och personal, deras uppgift 

är att försöka följa dessa regler och direktiv i praktiken. Vårt material visar att 

kommunen har egna regler och direktiv för hur skolorna ska ta emot nyanlända elever. 

Då det ännu inte finns några nationella riktlinjer och direktiv från 

utbildningsdepartementet och regeringen för hur kommunerna ska arbeta med 

mottagandet av nyanlända elever, kan det därför se ut på olika sett från kommun till 

kommun. Detta i sin tur leder till att organisationen på skolorna skiljer sig åt, vilket 

kan leda till att eleverna får olika förutsättningar för sitt lärande. Även om skolorna i 

Södertälje kommun arbetar efter samma material kan det skilja sig åt mellan skolorna. 
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Alla skolor är olika och man måste komma ihåg att det är individer detta gäller och 

inte maskiner, alla är olika, barn som vuxna och organisationerna skiljer sig åt även 

om de vilar på samma grund i arbetet med mottagande av nyanlända.  

   

Mikroperspektiv/praktik	  

Som tidigare nämnts har kommunen det övergripande ansvaret för de nyanlända 

eleverna, men inifrån sett framgår det att skolorna egentligen bär det största ansvaret 

gällande mottagandet och elevernas skolgång. Det är rektorer och lärare som ska förse 

dem med utbildning samt uppfostra dem till demokratiska medborgare. I intervjun 

med läraren framkom det att den första tiden av skolintroduktionen sköts av sva-lärare 

och specialpedagog för att ta reda på hur eleven ligger till kunskapsmässigt och 

socialt, informationen förs sedan vidare till läraren som ska lägga upp en kartläggning 

för hur undervisningen ska genomföras på bästa sätt för just den eleven. Denna 

process kan gå väldigt fort vilket gör att varken elev eller lärare hinner förbereda sig 

särskilt väl inför den första dagen i klassen. Här blir det viktigt att fort skapa en 

trygghet för eleven. Trots att läraren gör sitt yttersta för att eleven ska känna sig 

välkommen kan det behövas lite extra stöd. Läraren berättar att de i den klassen har 

ett faddersystem. Faddrarna får en del av ansvaret att introducera den nyanlända 

eleven i lek samt hjälpa eleven med det vardagliga i skolan, hur allt fungerar rent 

praktiskt. Detta anser vi är en bra grund för trygghet att kunna skapas, i gemenskap 

med andra elever, vilket bidrar till integration samt att språket ska komma igång. I 

detta specifika fall kan man se att läraren arbetar aktivt med integration i klassen. Det 

står dock inte för den stora massan i kommunen. I denna analys blir det därför svårt 

att ge ett objektivt svar på den frågan i studien.    

 

Utifrån institutionella perspektivet på mikronivå kan man analysera hur ansvaret på 

skolorna och den personal som finns där arbetar med att få den nyanlände att 

integreras och skapa motivation och koncentration till vidare kunskapsutveckling och 

skolgång. Samarbetet mellan skolorna och kommunen är diffust. Om alla skolor i 

kommunen arbetar utifrån de direktiv som kommunen tilldelar framkommer inte klart 

i denna studie, vilket ställer frågan om budskapet når hela vägen från makro- till 

mikronivå, och om det inte gör det varför det inte sker. Via intervjun med läraren på 
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en skola framkommer det att de där jobbar efter kommunens direktiv i det stora hela. 

Kommunens regler och direktiv som personalen på skolan förväntas följa stämmer 

inte alltid överens med den normativa karaktären i praktiken. Den ena dagen är inte 

den andra lik, personalen tvingas ibland att kringgå dessa regler och direktiv för att se 

till elevens bästa. Det kan tolkas som att personalen är engagerad och motiverad att 

hjälpa de nyanlända framåt i kunskapsutvecklingen.  

 

Förberedelseklass	  eller	  ordinarie	  klass	  

Som nämndes i metodavsnittet hämtades det material som används i detta avsnitt från 

skolornas hemsidor. Hemsidematerialet bidrar med information om hur det ser ut för 

skolor med förberedelseklass och vilka direktiv och regler som följs på skolorna. Det 

är endast några få skolor i kommunen som har förberedelseklass, vissa skolor har haft 

men har inte längre och vise versa, organisationen av detta ändras ofta i skolorna 

(sodertaljekommun.se). Den studerade skolan i Södertälje är en utav skolorna i 

kommunen som har förberedelseklass och som aktivt visar att de jobbar utifrån 

kommunens riktlinjer. Dock kan vi alltså inte analysera detta ur ett makro- och 

mikroperspektiv mer än att tolka det som står på hemsidan som ett faktum att de 

arbetar efter kommunens direktiv. Det kan tolkas som att skolan ligger i framkant 

med hur mottagandet av nyanlända elever verkar i praktiken. Det som brister i 

analysen är att få ett konkret mikroperspektiv på hur det faktiskt går till då ingen på 

skolan hade tid för att intervjuas. I det här fallet har alltså kommunens direktiv nått 

ner till skolans organisation, men realiteten i det kan ändå ifrågasättas då bristen på 

information på mikronivå saknas.  

 

Tanken med en förberedelseklass är att eleven ska få grundläggande språkkunskaper 

och integreras i den svenska kulturen (Blob, 2004), med 538 modersmålselever av 

785 i en skola där merparten talar samma modersmål kan det tänkas vara svårt att lära 

sig och utveckla det svenska språket av sina kamrater. Vi menar att samhället behöver 

integreras mer för att lära känna varandras bakgrunder och kulturer bättre för att skapa 

den gemenskap som saknas i dagens samhälle. Bunar (2010) visar två risker med 

förberedelseklass och en av dem precis som vår egen tolkning är att det skapar en 

segregering i samhället. Med materialinsamlingen framgår det att inkludering 
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försvåras om nyanlända elever får undervisning bortom den ordinarie undervisningen 

och de andra eleverna i skolan/samhället. Vår tolkning är att eleverna integreras bättre 

i en skola utan förberedelseklass, då de omgående behöver lära sig det svenska 

språket och lära känna de andra eleverna. Risken med förberedelseklass, i synnerhet 

då de flesta elever talar samma modersmål, är att det tar längre tid för de eleverna att 

både integrera med andra elever samt lära sig språket. I en förberedelseklass kan 

istället de nyanlända eleverna känna en trygghet med andra elever i samma situation, 

som också talar samma språk, vilket blir en mjukstart in i den svenska skolan. 

Förutsättningarna för eleverna kan skilja sig åt beroende på om de hamnar i en 

förberedelseklass eller integreras i en ordinarie klass, men det är också beroende på 

individ. Det går därför inte att säga att det ena är bättre än det andra. Vi har slutligen 

uppfattningen att skolorna och kommunerna behöver jobba mer för att hämma 

segregation, det är ett arbete som aldrig tar slut utan behöver arbetas med och 

genomsyra alla verksamheter i kommunen. 
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6	  Sammanfattande	  diskussion	  

Syftet med denna studie var att undersöka hur staten genom kommunal nivå tänker sig 

att nyanlända elever ska tas emot i den svenska skolan och hur skolledning och övrig 

personal förväntas arbeta efter detta. Slutsatsen i denna studie är att om elever ska få 

ett bra mottagande krävs ett gott samarbete och en tydlig struktur för hur mottagandet 

ska gå till. Det är av stor vikt att skolpersonalen och hela kommunen arbetar efter 

samma mål och att ett gemensamt tänk genomsyrar organisationerna. Om det finns 

tydliga regler och struktur skapas trygghet, det speglar sig sedan i lärare och elever. 

För att detta ska kunna efterlevas krävs det av regeringen att fastställa det material 

som utbildningsdepartementet har i uppdrag att arbeta fram.  

 

Förberedelseklassen problematiseras i forskning som ett hämmande av integration. I 

studien har det framkommit att den kan vara både positiv och negativ. Den kan skapa 

en kategorisering som gör skillnad på vi och dem, men kan även vara en trygg oas för 

eleven i ett första skede. Om den nyanlända eleven hamnar direkt i en ordinarie klass 

skapas ett tryck att lära sig språket och integration med andra elever blir enklare.  

Det finns ingen tidigare forskning som visar att den ena organisationsformen är bättre 

än den andra. Alla barn är olika och lär sig på olika sätt oavsett om en är nyanländ 

eller inte. Det finns både för och nackdelar med organisationsformerna, det stora hela 

handlar om att använda dem på rätt sätt så att det skapar en trygg skolintroduktion för 

den nyanlände.  

 

Invandringen förr i Sverige bestod till största delen av arbetskraftsinvandring, men i 

dag finns det fler orsaker till invandringen. Majoriteten av de som invandrar till 

Sverige idag kommer från krigsdrabbade länder eller är på flykt av olika skäl. 

Invandringen i Sverige förutses inte minska så länge oroligheterna i världen pågår. I 

och med det kommer invandringen troligtvis att öka och för det krävs att alla i 

samhället arbetar för ett gott mottagande. Samhället och skola behöver mer resurser 

och bättre struktur för att kunna tillgodose detta behov. 
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Det finns alltför lite forskning gällande nyanlända elever och deras första tid i skolan, 

det skulle vara intressant att få ett bredare perspektiv på hur det ser ut ute i 

organisationen, exempelvis via observationer. Det behövs mer forskning då ämnet är 

aktuellt. Upplevelsen av de vi kommit i kontakt med under arbetets gång och via 

debattartiklar etc. visar på en okunskap och otillräcklighet i skolan. Lärarutbildning 

och andra kompetensutvecklande kurser för de verksamma lärarna bör utvecklas.  

Frågor som väcker intresse för vidare studier att forska kring är:  

• Studera lärarutbildningen, hur anpassad är den efter dagens samhälle och 

skolsituation? Vad kan ändras? 

• Jämföra förberedelseklass och ordinarieklass, vilka skillnader i 

undervisningen genererar olika förutsättningar för eleverna?  

• Hur ser det ut från lärarnas perspektiv i de olika organisationsformerna? 

• Hur ser det ut från barns perspektiv av den första tiden i skolan? 

• Hur påverkas undervisningen för den ordinarie klassen då det ofta 

introduceras nyanlända elever? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 34 

Referenslista	  
 
Alfakir, Nabila (2004). Skapa dialog med föräldrarna: integration i praktiken. 
1. uppl. Hässelby: Runa 
 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. (2008). Stockholm: 
Skolverket 

  Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027 

 
Andersson Brynja, Nina & Melchert, Roy (2010). Nyanlända elevers 
utbildning: goda exempel från tio kommuner. Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting 
 
Andersson, Gunnar (red.) (1996). Egensinne och mångfald: från 19 
sociologer till Bengt Gesser. Lund: Arkiv 
 
Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] 
uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Backlund, Åsa (2012). Ensam och flyktingbarn: barnet och socialtjänsten om 
den första tiden i Sverige. Tullinge: FoU Södertörn 
 
Blob, Mathias (2004). Skolintroduktion för nyanlända flykting- och 
invandrarbarn: en översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner. 
Norrköping: Integrationsverket 

 
Bunar, Nihad (1999). Skolan mitt i förorten: fyra studier om skola, 
segregation, integration och multikulturalism. Diss. Växjö : Univ., 1999 

 
Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om 

nyanlända elever i den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet 
  Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2010_06.pdf 
 



 35 

Eklund, Monica (2003). Interkulturellt lärande: intentioner och realiteter i 
svensk grundskola sedan 1960-talets början. Diss. Luleå : Luleå tekniska 
univ., 2003 
 
Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. 3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 
 
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: 
Lpo 94 : Lpf 94. (1994). Stockholm: Utbildningsdep. 
 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). 
Stockholm: Skolverket 

  Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

 
Runfors, Ann (2003). Mångfald, motsägelser och marginaliseringar: en studie 
av hur invandrarskap formas i skolan. Diss. Stockholm: Univ., 2003 

 

http://www.sodertalje.se 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. 
Lund:Studentlitteratur 
 
Utbildning för nyanlända elever: rätten till en god utbildning i en trygg miljö. 

(2009). Stockholm: Skolinspektionen 
  Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Nya
nlanda-elever/Nyanlanda-elever.pdf?epslanguage=sv 

 
Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång. (2013). 

Stockholm: Fritze 
  Tillgänglig på Internet: 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/209698 

 



 36 

Vetenskapsrådet, 1990: Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Wedin, Eva-Karin (2011). Jämställdhetsarbete i förskola och skola. 2., [rev. 
och uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 
 
Wellros, Seija (1992). Ny i klassen: om invandrarbarn i svenska skolan. 1. 
uppl. Malmö: Gleerup 
Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur 

 
Wittbom, Eva (2009). Att spränga normer: om målstyrningsprocesser för 

jämställdhetsintegrering. Stockholm: Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Bilaga 1. Statistik 

 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2. Kommunens riktlinjer 
 
 



 39 

 
Kontor 

Utbildningskontoret 2011 

Riktlinjer för 
mottagande av 
nyanlända elever i 
Södertäljes 
grundskolor. 

Bakgrund 

Kommunen bör enligt de allmänna råden för utbildning av 
nyanlända elever ha riktlinjer för mottagande av 
nyanlända elever. Skolverkets definition av nyanlända 
elever: ”Elever som inte har svenska som modersmål och 
inte heller behärskar det svenska språket och som 
anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i 
grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skolform” 

I princip gäller samma bestämmelser för nyanlända elever 
som för alla andra elever i skolan, några undantag finns 
gällande asylsökande. Enligt lagstiftningen har 
asylsökande barn och barn som lever gömda samma rätt 
till grundskola som övriga barn i Sverige. 
”Bestämmelserna finns i förordningen (2001:976) om 
utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 
asylsökande barn m.fl. Barnens rätt till utbildning medför 
dock ingen skolplikt.” (Migrationsverket)För 
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ensamkommande elever ska skolan samarbeta med den 
för eleven förordnade gode mannen. Den gode mannen är 
skolans samtalspartner när det gäller elevens introduktion 
och skolgång. Ensamkommande elever behöver extra 
mycket stöd och hjälp både inom och utanför skolan. 

Mål 

För de elever som har lämnat sina hemländer och ryckts 
upp från sin kända miljö är det särskilt viktigt med en trygg 
och stabil skolgång. Vi i skolan ska skapa en lugn och 
trygg miljö för alla elever. Kommunens utarbetade riktlinjer 
för mottagande av nyanlända elever ska bidra till 
utbildningens likvärdighet oberoende av var i kommunen 
familjen är bosatt. Nyanlända elever ska så snabbt som 
möjligt delta i reguljär undervisning genom ett riktat stöd 
och en individuell planering som utgår från elevens 
kompetenser, förmågor och behov. 

Pedagogisk kartläggning och Organisation 

Stora krav ställs på skolans flexibilitet i organisationen för 
att på bästa sätt möta nyanlända elevers behov. Många 
skolor har erfarenhet av att placera nyanlända elever i den 
reguljära undervisningen i praktisk estetiska ämnen och 
matematik. Undervisning i särskild grupp eller 
undervisning i reguljär klass ställer krav på skolans 
medvetna arbete att integrera eleven i skolans 
gemenskap och underlätta elevens lärande och 
kunskapsutveckling i alla ämnen. Placering av en 
nyanländ elev ska ske efter en noggrann individuell 
bedömning av vad som är bäst för eleven. Det viktiga är 
att den nyanlända eleven inte placeras i en 
undervisningsgrupp under en i förväg tidsbestämd period 
innan den individuella bedömningen är 
genomförd.Elevens individuella bedömning bygger på en 
pedagogisk kartläggning vilken utgår från elevens styrkor 
och förmågor och inte med fokus på bristande kunskaper 
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och bristande förmågor. Kartläggningen görs stegvis och 
tydliggör vilken undervisningsgrupp som är mest lämplig 
för eleven samt vilket individuellt stöd eleven har behov av 
för sitt fortsatta lärande i alla ämnen. 

Mottagande 

Från och med den 1.12.2010 ansvarar 
Arbetsförmedlingen för flyktingmottagandet i kommunen. 
Nyanlända familjer blir inskrivna i det så kallade 
etableringsprogrammet där personliga lotsar hjälper 
familjen med olika myndighetskontakter. 

Skolans rutiner 

Stödmaterialet Stöd för introduktion av nyanlända syftar till 
ett likvärdigt mottagande och en likvärdig introduktion av 
nyanlända elever i kommunens olika grundskolor. 
Vårdnadshavare och elev ges möjlighet att berätta om 
sina tankar och förväntningar, och en kartläggning av 
elevens skolbakgrund görs. Detta underlag ska användas 
inför klassplacering, till fortsatt planering av elevens 
undervisning och vid övergången till gymnasieskolan. 

Rutiner vid inskrivning 

När nyanlända med annat modersmål än svenska flyttar in 
till kommunen kommer eleven och vårdnadshavare att 
kallas till ett möte med blivande lärare och skolledning. 
Skolan utgår från utbildningskontorets dokument, Riktlinjer 
för mottagande av nyanlända elever i Södertäljes 
grundskolor och Stöd för introduktion av nyanlända elever, 
vid inskrivning av nyanländ elev och beslut om placering i 
lämplig undervisningsgrupp. Eventuell tidigare placering i 
annan kommun/skola ska beaktas. 

Om vårdnadshavare/elev tillsammans med basskolan gör 
bedömningen att skolstarten bör ske i en verksamhet som 
är direkt riktad till nyanlända elever, och det innebär en 
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annan skolplacering, ska blanketten ”val av skola” 
användas. Oavsett hur undervisningen anordnas ska 
eleven ha en tillhörighet i reguljär klass. 

Rektor och lärare 

Rektor ansvarar för att kvalitén i undervisningen är god 
samt att erforderliga beslut fattas. All personal på skolan 
ska ha kunskap om olika kulturer och värna om ett värdigt 
och respektfullt bemötande gentemot varje individ. 
Modersmålslärare är en viktig resurs i skolan eftersom de 
fungerar som en länk mellan skolan och hemmet, speciellt 
under den första tiden. Ett bra och aktivt samarbete 
mellan modersmålslärare och övriga lärare är av största 
vikt för elevens lärande. Tvåspråkiga lärare samt lärare 
med kompetens inom svenska som andraspråk är 
betydelsefulla kompetensområden i undervisningen av 
nyanlända elever. 

Modersmålsundervisning 

Samma regler och rutiner för modersmålsundervisning 
gäller för nyanlända elever som för övriga elever. ( 
Skollagen 2 kap. 9§) 

Studiehandledning 

Skollagen 5 kap 

2 § - En elev skall få studiehandledning på sitt modersmål, 
om eleven behöver det. (Förordning1997: 599) 

3§ - En elev som har rätt till modersmålsundervisning och 
som före sin ankomst till 

Sverige har undervisats på ett annat språk än sitt 
modersmål får ges studiehandledning på det språket 
istället för på modersmålet, om det finns särskilda 
skäl.(Förordning 1997:599). 
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Studiehandledningen syftar till att stödja undervisningen i 
olika ämnen, stimulera utvecklingen av modersmålet och 
svenska ord och begrepp. Det är rektor på skolan som 
beslutar om studiehandledning för en elev. Detta sker i 
samarbete med chef för modersmålsenheten, som 
tillhandahåller lärarresursen. Målsättningen är att eleven 
genom studiehandledning ska få kunskaper i olika ämnen, 
lära sig ord och begrepp på två språk, lära sig studieteknik 
samt utveckla både sitt modersmål och svenska som 
andraspråk. 

Svenska som andraspråk 

Rektor beslutar om svenska som andraspråk skall 
anordnas för en elev. (Förordning 1997:599 )Skollagen 2 
kap. §15 och §16. 

Timplan 

Skolans timplan gäller för samtliga nyanlända elever. En 
viss form av anpassad studiegång kan bli aktuell om 
elevernas arbetsbelastning blir ett hinder för effektiv 
inlärning. Åtgärdsprogram ska då upprättas. 

Samarbete 

Skolans viktigaste samarbetspartner är 
förälder/vårdnadshavare. Om skolverksamheten ska 
fungera för eleverna så är en förtroendefull relation med 
vårdnadshavare avgörande. Skolmiljön ska vara 
välkomnande och erbjuda en trygg och utvecklande miljö 
för de nyanlända eleverna och deras vårdnadshavare. 

 

Kompetensutveckling 

Lärare som undervisar nyanlända elever är viktiga 
resurspersoner för varje elevs kunskapsutveckling och 
måluppfyllelse. Lärarna bör erbjudas riktad 
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kompetensutveckling. Aktuell forskning inom området 
nyanlända barns och elevers skolframgång stödjer vikten 
av lärares kompetens i att undervisa flerspråkiga elever. 

Uppföljning och utvärdering 

Av skolans kvalitetsredovisning ska det framgå vilka 
insatser som görs för elever som är nyanlända och för de 
elever som har modersmålsundervisning och 
studiehandledning. Uppföljningar med elev och 
vårdnadshavare bör ske regelbundet. Skolan ska 
tillsammans med modersmålsenheten utvärdera 
effekterna av stöd och placering för den nyanlända 
eleven. 

Årligen redovisas omfattningen av deltagande elever i 
modersmålsundervisning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.1 
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Nov 2011  

Stöd för introduktion av nyanlända 
elever 
Introduktionsmöten 
Skola:       
 
 
 
I enlighet med gällande riktlinjer för utbildning av nyanlända elever ska dessa 
introduktionsmöten hållas inför skolstart och i samband med skolstart. Skolledningen 
ansvarar för innehållet i samtliga möten och följande personer ska vara 
representerade:  
Elev 
Vårdnadshavare  
Skolledare 
Skolsköterska 
Mottagande lärare/klasslärare/mentor 
Modersmålslärare 
Tolk  

 
Syftet med introduktionsmötena är att välkomna vårdnadshavare och elev, ge 
information om skolsystemet, ge en inblick i elevens kommande skolsituation 
samt att göra en noggrann kartläggning av elevens tidigare kunskaper och 
erfarenheter i alla ämnen.  
Introduktionen delas in i fem delar. Det är varje skolas ansvar att samtliga 
delmoment inkluderas i den totala introduktionen för eleven. Initialt ska en 
placering av eleven i en undervisningsgrupp ske så fort som möjligt.  
 
Skolledningen ansvarar för planering och samordning av introduktionsmötena 
för att undvika att samma innehåll upprepas vid flera introduktionsmöten. 
Skolledning och skolsköterska kan med fördel ha viss del av 
introduktionsarbetet tillsammans. 
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Del 1 
Rektor eller av rektor utsedd person ansvarar för mötenas innehåll och 
tidpunkter när dessa möten ska ske. 
Innehåll; 

Den egna skolans organisation 
9-årig grundskola och skolplikt 
Demokrati 
Rättigheter och skyldigheter 
Jämlikhet 
Ansvar (rektor, lärare, vårdnadshavare, elev) 
Försäkring 
Närvaroplikt – sjukanmälan – ledighet 
Betyg och utvecklingssamtal 
IUP och åtgärdsprogram  
Undervisningsgrupper  
Informationstillfällena bör spridas ut över tid för att den nyanlända familjen 
ska kunna bearbeta informationen. Skolan ska sträva efter att de olika 
mötena sker i dialog med familjen. Broschyrer på olika språk ska utarbetas 
och på sikt finnas att hämta på Kanalen med faktainformation om samtliga 
kommunala grundskolor.  
 
Modersmålsenheten inbjuder nyanlända familjer och elever till 
informationsmöten språkvis. 
Innehåll; 
9-årig grundskola – skolplikt - kommunens ansvar – modersmålsenhetens 

uppdrag 
Demokrati 
Rättigheter och skyldigheter 
Jämlikhet 
Ansvar (rektor, lärare, vårdnadshavare, elev) 
Försäkring 
Undervisningsgrupper  

 
 
 
 
 
 
Del 2 

Skolsköterskan träffar elev och vårdnadshavare för ett hälsosamtal och 
undersöker längd, vikt, syn, hörsel och rygg. En vaccinationsbedömning görs och 
oftast bokas tid till skolläkaren för en hälsoundersökning.  Skolsköterskan 
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informerar om elevhälsoteamet och dess ansvarsområden. Tanken är att familjen 
ska få förtroende för teamet, känna trygghet och kunna ta kontakt vid behov. För 
ytterligare stöd kan teamet hänvisa vidare. 

 
 
Del 3 

Mottagande lärare/modersmålslärare/klasslärare/mentor går tillsammans med 
elev och vårdnadshavare på en rundvandring i skolan för en orientering av elevens 
blivande skolmiljö. Vårdnadshavare och elev välkomnas därefter till 
introduktionens olika delar.  
Vid de första mötena med vårdnadshavare är det viktigt att vårdnadshavare får 
komma till tals och beskriva sina förväntningar på den svenska skolan. 
Information om hur det svenska utbildningssystemet, skolans innehåll och 
arbetssätt fungerar måste ges återkommande till vårdnadshavare och elev. I samtal 
med vårdnadshavare och elev introduceras följande områden; 
Beskrivning av verksamheten för nyanlända elever 
Skolans Värdegrund 
Mål, IUP och åtgärdsprogram 
Modersmålsundervisning 
Studiehandledning på modersmålet 
Svenska som andraspråk 
Schema, tider och ämnen 
Hemuppgifter  
Skolans webbadress /Informationsbroschyr på elevens modersmål 
Närvaroplikt och skolplikt - vårdnadshavares ansvar för att eleven kommer till 

skolan 
Skolmåltid 
Andra blanketter e.d. som är specifika för den egna skolan  
 
En jämnårig fadder som talar elevens modersmål kan vara till ovärderlig hjälp för 
att underlätta den nyanlända elevens väg in i undervisningssituationerna och i 
skolans gemenskap. En nyanländ elev kan på ett naturligt sätt orientera sig i 
skolans yttre miljö och omgivningar med hjälp av en fadder.  

 
 
 
 
 
Del 4 

Pedagogisk kartläggning av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter i alla 
ämnen ska göras. Detta görs i samarbete med mottagande lärare, 
modersmålslärare och ämneslärare för att få en så god bild som möjligt av elevens 
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kunskaper och förmågor. Kartläggningen måste ske vid ett flertal tillfällen för att 
den individuella planeringen av lämplig undervisningsgrupp ska utgå från elevens 
styrkor, förmågor och förutsättningar. Detta ställer stora krav på skolans 
flexibilitet i organisationen och att hänsyn tas till elevens behov och vilken 
placering som är bäst för eleven. 
 
Individuell planering innebär: 
rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och dokumenteras 
kartläggning av elevens läs- och skrivförmåga, samt kunskaper i modersmålet, i 

svenska och i andra språk 
kartläggning av elevens kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, förståelse 

och förmåga till problemlösning 
genomföra kartläggningen fortlöpande genom återkommande strukturerade samtal 

med eleven och vårdnadshavare 
överväga vilka för- respektive nackdelar undervisning i klass eller särskild grupp 

innebär för den nyanlända eleven 
ha beredskap att ändra organisationen 

 
Del 5.  

Uppföljning av elevens kunskapsutveckling sker vid utvecklingssamtalen 
några tillfällen per termin tillsammans med vårdnadshavare och elev. Vid varje 
tillfälle ska elevens behov av studiehandledning identifieras. Behovet av 
studiehandledning för nyanländ elev ska beslutas av respektive skolledning samt 
chef för modersmålsenheten. Undervisande modersmålslärare, lärare i svenska 
som andraspråk samt tolk är viktiga personer vid dessa samtal. Läraren bör vid 
dessa samtal återkomma till elevhälsoteamets möjligheter att hjälpa och ge stöd. 
Nyanlända elever har, liksom övriga elever, rätt till stöd och hjälp av 
skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, specialpedagog och 
studieyrkesvägledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.2 
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Stöd för introduktion av nyanlända 
elever 
Introduktionsmöten 
Skola:       

 
 
Del 1 Skolledning – underlag för klassplacering 
 
Rektor/ansvarig person:           Datum:       
 
Elevens efternamn:        Förnamn:       
Personnummer:       Flicka:  Pojke:  
 
Vårdnadshavare 1:        Personnummer:       
Vårdnadshavare 2:        Personnummer:       
Syskon:       
 
c/o adress:       
Adress:       
Telefon:       Mobil:       
 
Födelseland elev:        
Födelseland vårdnadshavare 1:       
Födelseland vårdnadshavare 2:       
 
Medborgarskap elev:       
Medborgarskap vårdnadshavare 1:       
Medborgarskap vårdnadshavare 2:       
 
Ankomst till Sverige elev:       
Ankomst till Sverige vårdnadshavare 1:       
Ankomst till Sverige vårdnadshavare 2:       
 
Vistelsetid i annat land under resan till Sverige:       
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Status: 
Asylsökande  Flykting:  Arbetskraftsinvandring:  
Anhöriginvandring:  Ensamkommande:      Annan:         
 
Modersmål elev:       
Modersmål vårdnadshavare 1:       
Modersmål vårdnadshavare 2:       
 
Modersmålsundervisning:  Ja     Nej   
Ansökningsblankett delas ut. 
 
Skolbakgrund:       
Betyg:  Ja  Nej  
Undervisningsspråk:       
 
Viktig information (vad behöver skolan känna till om eleven/familjen):       
 
Behov av skolbarnomsorg:       
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Bilaga 2.3 
 

Stöd för introduktion av nyanlända 
elever 
Introduktionsmöten 
Skola:       
 
 
 
2011-10-21 
Del 2 – underlag för studiehandledning 
Kartläggningen ska ske stegvis. 
 
Ansvarig lärare 1:       
Ansvarig lärare 2:       
 
Närvarande:       
 
Modersmålslärares bedömningsområden 
 
Elevens syn på sina kunskaper och förmågor:       
Elevens intresseområden:       
Elevens förväntningar:       
Alfabet:       
Förmågor:       
Kunskapsområden (läsa, skriva och räkna):       
Ämneskunskaper:       
Nivå på Studiehandledning: < åldersadekvat >åldersadekvat. Avancerad 
 
Förslag på antal timmar för studiehandledning:       
 
Beslut om placering:        
Specialpedagogiska behov:       
Namn på mentorelev:       
 
Forts. enbart med förälder/vårdnadshavare 
 
Föräldrarnas förväntningar, behov och önskemål:       
 
Förälders/Vårdnadshavares ansvar enligt; 

Skollag, Skolförordning (utdrag) 
Läroplan 2.4 Skola och Hem (utdrag) 
Skolplikt  
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Skolans ansvar  
Kunskapskraven i olika ämnen (förklara betygssystemet) 
Modersmål och studiehandledning 

 
Skolans ordningsregler 
Skolverkets informationsfolder ”Två språk eller flera” delas ut. 
 

 

 

 

 

 
 




