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Sammanfattning 
 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och antalet nyanlända elever ökar årligen. Det har 

visat sig att mottagandet av nyanlända elever organiseras annorlunda inom och mellan 

kommunerna, vilket påverkar deras utbildning. Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla rätt 

till en likvärdig utbildning oavsett vilken kommun man är bosatt i. Syftet med denna studie var 

därför att undersöka vilka strategier tre olika kommuner i Sverige har vad gäller mottagandet 

av nyanlända elever. Vi studerade vad kommunerna hade för mål, hur de arbetade och om 

mottagandet skilde sig åt i de olika kommunerna. För att besvara syftet gjordes fallstudier som 

inkluderade kvalitativa intervjuer och textanalys. Det empiriska materialet analyserades utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna integration och integrering.  

Studien visar att mottagandet av nyanlända elever skiljer sig åt både inom och mellan 

kommunerna. Tillvägagångssätten skiljer sig åt beroende på i vilken kommun den nyanlända 

eleven placeras, eftersom att det varierar i vad de tre kommunerna har för erfarenheter och 

kunskap inom detta område. Detta bidrar till att utbildningen inte är likvärdig för alla nyanlända 

elever.  
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1 Inledning 
Intresset för arbetet med mottagandet av nyanlända elever har vuxit fram under vår utbildning. 

Sedan tre år tillbaka studerar vi till grundskollärare med inriktning F-3 på Uppsala universitet. 

Antalet nyanlända elever ökar i Sverige för varje år, vilket innebär att mottagandet är en 

angelägen fråga i dagens samhälle (Utbildningsdepartementet, 2013). Det är viktigt att alla 

kommuner tar sitt ansvar vad gäller mottagandet av nyanlända elever. Oavsett i vilken kommun 

eleverna är bosatta, så har de rätt till en likvärdig utbildning. I Lgr 11 står det i skolans 

värdegrund att:   
 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 

målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2011, s 8).  

 

Många kommuner saknar idag arbetsplaner om hur arbetet bör ske med mottagandet av 

nyanlända elever. De riktlinjer som finns idag är Skolverkets Allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever från 2008. Detta dokument är till hjälp för att skapa en likvärdig utbildning 

för alla nyanlända elever, men alla kommuner har inte tagit del av detta dokument då det idag 

inte är ett krav. Den 1 januari 2016 kommer det ske en ändring i skollagen om hur man bör 

arbeta med mottagandet av nyanlända elever, vilket kommer att ställa högre krav på 

kommunerna.  

Vi finner det intressant att det är så stor skillnad vad gäller mottagandet mellan 

kommunerna och att det därför kan vara avgörande för nyanlända elever vilken kommun de 

bosätter sig i. I denna studie ska vi undersöka hur tre olika kommuner arbetar med mottagandet 

av nyanlända elever. Dessa kommuner skiljer sig åt i hur många nyanlända elever de tar emot 

per år. Vi ska analysera och jämföra dessa kommuner utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

integration och integrering. Då Bunar (2010) menar att det inte finns så mycket forskning inom 

detta område, så bidrar denna studie med en liten pusselbit i denna angelägna fråga.  

  

1.1 Arbetsfördelning    

Då vi är två författare som genomför denna studie har vi valt att dela upp arbetet på följande 

sätt: Marie har varit ansvarig för sammanställning av intervjun med Kommun 3 och Michaela 
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har varit ansvarig för sammanställning av intervjun och dokument för Kommun 2. Arbetet av 

Kommun 1 har vi delat upp i olika ansvarsområden. Vi båda har medverkat under samtliga 

intervjuer. Varje arbetsdag har inletts med ett morgonmöte där vi planerade målen för dagen 

och tilldelade varandra olika ansvarsområden. Då arbetet har varit en pågående process och 

ändrats fram och tillbaka under tidens gång, så går det i nuläget inte att få någon rätsida på vem 

som skrivit vad. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka strategier tre olika kommuner i Sverige har för 

mottagandet av nyanlända elever, i syfte att ge alla elever en likvärdig utbildning.  

 

x Vad har kommunerna för mål med mottagandet av nyanlända elever? 

 

x Hur arbetar kommunerna med mottagandet av nyanlända elever? 

 

x Skiljer sig mottagandet i de tre olika kommunerna? 
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3 Centrala begrepp 
I detta kapitel presenteras de begrepp som är centrala för vår uppsats. Definitionerna är valda 

ur litteratur som berör ämnet mottagandet av nyanlända elever. Vi anser att dessa begrepp är 

viktiga att definiera då de är ständigt återkommande i texten, samt för att läsaren ska få en 

förståelse för vår tolkning av begreppen.  

 

Nyanlända elever 

I Skolverket (2008) definieras  en  “nyanländ elev”  som  ett  barn  eller en ungdom som kommer 

till Sverige innan eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan. De kan oftast inte tala eller förstå det svenska språket och lever i Sverige 

under olika förhållanden och villkor. En del är asylsökande, en del har fått vänta länge på sitt 

uppehållstillstånd och en del har fått sitt uppehållstillstånd direkt vid ankomst. De nyanlända 

barnen och ungdomarna har gemensamt att de brutit upp från sitt hemland och beroende på hur 

de tidigare levt så varierar deras hälsotillstånd och skolbakgrund. En del har vuxit upp i en trygg 

miljö medan en del har varit med om traumatiska händelser i sitt hemland eller under sin flykt 

till Sverige. 

 

I dagsläget finns ingen tydlig definition av vad en nyanländ elev innebär rent juridiskt. Det har 

tidigare inte funnits någon gräns för hur länge man anses vara nyanländ. Regeringen har därför 

utarbetat ett förslag till hur en nyanländ elev ska definieras. Detta kommer att lagstiftas den 1 

januari 2016:  

 
Med  nyanländ  ska  avses  en  person  som  har  varit  bosatt  utomlands  och  som  nu  är  bosatt  i  landet  eller  

ska  anses  vara  bosatt  i  landet  och  som  har  påbörjat  sin  utbildning  här  senare  än  höstterminens  start  

det  kalenderår  då  personen  fyller  sju  år.  En  person  ska  inte  längre  anses  vara  nyanländ  efter  fyra  års  

skolgång  här  i  landet (Prop. 2014/15:45, s.18).  

 

Förberedelseklass 
Förberedelseklass är en klass eller en grupp där nyanlända elever hamnar som behöver en 

introduktion och en grundläggande utbildning i svenska (Skolverket, 2008).  

 
Undervisningsgrupp 
En undervisningsgrupp är en särskild grupp på skolan där en mindre grupp elever går. Denna 

grupp får undervisning med annan personal såsom modersmålslärare och svenska som 
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andraspråkslärare. Undervisningen sker i andra lokaler än den ordinarie undervisningen 

(Skolverket, 2013). 

 
Studiehandledning 

Studiehandledning är handledning för nyanlända elever på deras modersmål. Om eleven 

undervisats på ett annat språk innan ankomsten till Sverige så ska studiehandledningen vara på 

det språket (Skolverket, 2008). 
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4 Bakgrund 
I detta kapitel kommer de styrdokument som vi anser är de mest centrala för arbetet med 

mottagandet av nyanlända elever att behandlas. Dessa styrdokument skapar praktiska ramar för 

hur arbetet bör ske på kommun- och skolnivå, då det i huvudsak är dessa styrdokument 

kommunerna och skolorna arbetar efter.  

Som vi tidigare nämnt kommer det att ske en lagändring för mottagandet av nyanlända 

elever i januari år 2016. Vi har därför valt att presentera vad dessa lagändringar grundar sig i 

och vad dessa nya lagar innebär. Därefter presenteras de allmänna råden från (Skolverket, 

2008), som är de riktlinjer kommunerna kan välja att arbeta efter idag. Avslutningsvis 

presenteras de lagar som berör nyanlända elevers rättigheter till utbildning. 

 

4.1 Utbildning för nyanlända elever – Promemoria 

Antalet nyanlända elever ökar i Sverige, vilket innebär att skolor och kommuner är i behov av 

att anpassa och vidareutveckla sitt arbete med hur de arbetar främjande med alla elevers språk- 

och kunskapsutveckling utifrån individens behov. Detta är en stor utmaning och studier visar 

att det råder brister i hur mottagandet av nyanlända elever i Sveriges kommuner och skolor sker. 

Utbildningsdepartementets arbetsgrupp har haft i uppdrag att ta fram förslag för hur man kan 

förbättra utbildningen för nyanlända elever. Arbetsgruppen har i sitt arbete besökt fyra olika 

kommuner och samarbetat med olika institutioner och organisationer för att få en klar bild av 

hur arbetet ser ut med mottagandet av nyanlända elever (Utbildningsdepartementet, 2013). 

I sitt uppdrag har arbetsgruppen kommit fram till att invandringen till Sverige har 

förändrats. Idag kommer de nyanlända eleverna från andra länder än vad de tidigare gjort, samt 

att eleverna också är äldre när de kommer hit i jämförelse med hur det såg ut för tio år sedan. 

Antalet ensamkommande barn har även ökat, under 2011 tog Sverige emot 2 657 

ensamkommande barn i jämförelse med år 2004 då Sverige tog emot 388 ensamkommande 

barn. Det har även visat sig att nyanlända elever som invandrat efter åtta års ålder har 

försämrade skolresultat än de elever som invandrat till Sverige före sju års ålder 

(Utbildningsdepartementet, 2013). 

Vidare har arbetsgruppen kommit fram till att mottagandet av nyanlända elever sker på 

olika sätt i olika kommuner. Det finns stora skillnader i hur kommunerna organiserar 

mottagandet och hur undervisningen bedrivs för nyanlända elever. Vissa kommuner har en 

policy för hur mottagandet bör ske, men ett flertal kommuner saknar en kommunövergripande 
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introduktionsplan. Det vanligaste är att skolan är ansvarig för introduktionen av nyanlända 

elever och det varierar även hur lång tid det tar innan de nyanlända eleverna får delta i skolans 

undervisning. Kommunerna organiserar undervisningen på olika sätt, en del kommuner har 

förberedelseklasser medan andra kommuner låter eleverna delta i ordinarie undervisning med 

en gång. Dessa olika tillvägagångssätt har sina för- och nackdelar. Ett vanligt argument är att 

förberedelseklasser möjliggör samordning av resurser samtidigt som det finns en risk att elever 

stannar kvar i förberedelseklass för länge, vilket kan leda till segregering inom skolväsendet. 

Fördelen med att gå direkt till ordinarieklass är att det är lättare att integreras både socialt och 

språkligt samt att man undviker övergången mellan förberedelseklass och ordinarieklass som 

ofta lyfts fram som ett hinder för kunskapsutvecklingen. Risken med att integreras direkt i 

ordinarieklass är att den nyanlända eleven inte tillgodoses de resurser som den är i behov av 

(Utbildningsdepartementet, 2013). 

 

4.2 Regeringens proposition 

Regeringen lämnade över en proposition angående utbildning för nyanlända elever till 

riksdagen den 18 december 2014. Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen, 

vilka tagits fram i promemorian Utbildning för nyanlända elever. De vill införa en definition 

av nyanlända elever och göra bedömningar av de nyanlända eleverna för att därefter placera ut 

dem i en passande årskurs och undervisningsgrupp. Bedömningarna ligger till grund för hur 

undervisningen ska planeras och hur mycket undervisning eleven ska ha i varje ämne. Under 

bedömningen ska det tas hänsyn till elevens ålder, personliga förhållanden och förkunskaper 

(Prop. 2014/15:45).            

 Eleven ska sedan två månader efter första mötet med skolväsendet placeras ut i skolan. 

Om eleven har bristande kunskaper i det svenska språket har hen rätt till att undervisas i 

förberedelseklass inom särskilda ämnen för att sedan kunna ta del av undervisningen i ordinarie 

klass. När eleven anses ha tillräckliga kunskaper inom det särskilda ämnet ska den 

undervisningen avbrytas för att gå över till den ordinarie undervisningen. Tiden i 

förberedelseklass får inte vara mer än två år. Dessa lagändringar kommer att träda i kraft den 1 

januari 2016 (Prop. 2014/15:45). 
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4.3 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever – Skolverket  

Skolverket (2008) innefattar rekommendationer för kommun och skola för att kunna praktisera 

de skollagar som behandlar mottagandet av nyanlända elever. Råden ska främja ett visst arbete 

i en viss riktning. Om en kommun inte arbetar efter dessa allmänna råd så ska de kunna visa att 

deras mottagande och undervisning leder till att samma resultat uppnås och att de uppfyller 

kraven från skollagen. De allmänna råden berör mottagandet av nyanlända elever i grundskolan, 

gymnasieskolan och särskolan. De riktar sig mot skolpersonalen, skolhuvudmännen och de 

verksamhetsansvariga på dessa skolor. Dessa föreskrifter har fokus på likvärdig utbildning, att 

alla elever har rätt till en utbildning och får det särskilda stöd som är anpassat till elevens 

individuella behov. 

De allmänna råden är tydligt skrivna om hur mottagandet bör ske från första mötet till 

uppföljningen av nyanlända elever inom kommunerna i Sverige. Dessa råd är tematiserade 

utifrån sex huvudrubriker och vi har valt att formulera dessa i punktform. Huvudrubrikerna är: 

mottagande, introduktion, individuell planering, undervisningen, uppföljning och utvärdering 

samt kompetensutveckling.  

 

Mottagande  
Enligt Skolverket (2008) bör kommunen: 

x Ha riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever som alla skolor i kommunen är 

bekanta med 

x Se till så att det finns information tillgängligt till den nyanlända eleven och dess 

vårdnadshavare om hur en anmälan ska ske till skolorna 

 

Skolverket (2008) menar då att det är viktigt att kommunens riktlinjer vad gäller mottagandet 

av nyanlända elever följs upp av skolorna så att de inte stannar på en kommunnivå, eftersom 

riktlinjerna är ett hjälpmedel för hur mottagandet bör ske efter varje individs bakgrund och 

behov. Riktlinjerna från kommunen bör även vara översatta till den nyanlända elevens språk. 

Information bör även ges ut till den nyanlända eleven och dess vårdnadshavare om hur nästa 

steg går till efter anmälan har gjorts till kommunen. 
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Introduktion  
Enligt Skolverket (2008) bör kommunen:  

x Främja samarbetet mellan alla parter som är inblandade i mottagandet av nyanlända 

elever inom kommunen 

 

Skolverket (2008) anser det viktigt att kommunen har rutiner, en tydlig ansvarsfördelning och 

kunskap om hur arbetet med mottagandet av nyanlända elever ska ske, så att de får en sådan 

snabb skolstart som möjligt. Om det är en ensamkommande nyanländ elev så har kommunen 

ett ansvar för att tilldela hen en godeman. En godeman har en viktig roll som samtalspartner för 

skolintroduktionen och skolgången. Introduktionen för den nyanlända eleven kan inte ske under 

ett enda tillfälle utan sker under ett antal möten. Under introduktionen går skolan igenom 

elevens bakgrund, kunskaper och skapar en individuell planering. 

 

Individuell planering 
De allmänna råd som finns angående den individuella planeringen riktar sig till skolans 

verksamhet för att göra en individuell kartläggning anpassad efter varje elevs kunskaper och 

behov (Skolverket, 2008). 

 

Undervisningen 

Enligt Skolverket (2008) bör kommunen: 

x Genomgå och granska hur förfogandet ser ut av modersmålslärare och lärare i svenska 

som andraspråk  

x Koordinera resurser såsom personal mellan kommunens skolor om det finns behov för 

det 

 

Skolverket (2008) menar att lärarens kompetens är viktig för att den nyanlända eleven ska få 

en utvecklande och givande modersmålsundervisning och studiehandledning. Skolor som har 

ett litet antal elever med annat modersmål än svenska har oftast brist på personal inom 

modersmålsundervisning. Det är därför viktigt att huvudmannen inom kommunen verkar för 

ett samarbete mellan kommunens skolor och med fristående skolor. 
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Uppföljning och utvärdering  
Enligt Skolverket (2008) bör kommunen: 

x Granska vilken påverkan de kommunala riktlinjerna har 

x Göra en uppföljning om de nyanlända eleverna har fått det särskilda stöd de behöver av 

modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk 

 

Skolan har ett allmänt ansvar att följa upp och utvärdera elevernas kunskaper genom 

kvalitetsredovisningar. Det är då viktigt för att se om det finns nyanlända elever som har behov 

av ett särskilt stöd i skolundervisningen (Skolverket, 2008). 

 
Kompetensutveckling 

Enligt Skolverket (2008) bör kommunen:  

x Kunna likställa hur kompetensen ser ut på den personal som är berörda inom 

mottagandet av nyanlända elever och även tillgodose dem kompetensutveckling om så 

behövs 

 

Det är viktigt att kommunen har tydliga arbetsroller med hög kompetens inom detta område för 

att ta emot nyanlända elever på ett så bra sätt som möjligt. Kunskapen om hur mottagandet bör 

ske är viktigt, men även att de berörda parterna är insatta i de internationella konventionerna 

som Sverige har skrivit på. FN:s konvention berör hur kommunerna förväntas tillmötesgå de 

nyanlända eleverna utifrån barnens rättigheter inom utbildning och skolgång (Skolverket, 

2008). 

 

4.4 Vad säger skollagen? 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har nyanlända barn som är asylsökande eller som har ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd rätt till utbildning i förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, specialskola och sameskola. Eleverna har även rätt till utbildning i gymnasie- 

och gymnasiesärskolan om de påbörjat sin utbildning innan de fyllt 18 år. Nyanlända barn som 

vistas i landet utan tillstånd har rätt till utbildning i förskoleklassen, grundskola, grundsärskola, 

specialskola och sameskola. Om de har påbörjat sin utbildning innan de fyllt 18 år har de även 

rätt till utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskola. De personer som är papperslösa har inte 

rätt till utbildning inom förskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna 

eller svenska för invandrare. 
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I skollagen (SFS 2010:800, kap. 1 § 9) står följande: 

 
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas”.   
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5 Tidigare forskning 
Detta kapitel kommer att behandla vad tidigare undersökningar har kommit fram till inom 

ämnet mottagandet av nyanlända elever. Eftersom det inte finns så mycket forskning inom detta 

område så har urvalet varit begränsat (Bunar, 2010). Vi har valt forskning som berör olikheter 

inom kommuner, vilka olika tillvägagångssätt skolorna har i undervisningen av nyanlända 

elever, vilka utmaningar det finns med mottagandet, samt vilka potentiella lösningar det 

forskats om. I urvalet av den tidigare forskningen utgick vi från tidigare c-uppsatser inom 

samma område. De referenser som var relevanta för vårt område, tog oss sedan vidare till 

avhandlingar som specifikt behandlade de områden vi nämnt ovan och som vi fann intressanta 

för vår studie.  

 

5.1 Variationer inom kommunerna 

Nihad Bunar (2010) har i uppdrag av Vetenskapsrådet och Skolverket gjort en 

forskningsöversikt där han undersökt hur den akademiska forskningen ser ut vad gäller 

mottagandet av nyanlända elever i grundskolan, samt vilka kunskapsluckor som finns inom 

forskningen. Han undersöker även hur den akademiska forskningen ser ut angående 

mottagandet av nyanlända elever internationellt i jämförelse med hur det ser ut i Sverige. Han 

menar att det råder brister i den nuvarande forskningen både i Sverige och internationellt sett 

kring mottagandet av nyanlända elever. Att låta nyanlända elever komma till tals anser Bunar 

(2010) är viktigt så att man kan få en inblick i deras situation och deras upplevelser angående 

mottagandet.  

Vidare konstaterar Bunar (2010) att det finns ytterst lite forskning som berör det direkta 

mottagandet av nyanlända elever. Den forskning som finns idag visar att det finns en variation 

i hur mottagandet sker mellan kommuner och mellan skolorna inom kommunerna. Vissa 

kommuner har ett centraliserat system med riktlinjer som alla skolor inom kommunen arbetar 

efter medan en del kommuner har ett system där skolorna själva står för skötseln av 

mottagandet. Bunar (2010) anser det besynnerligt att de ansvariga myndigheterna har kunnat ta 

emot nyanlända elever i flera år utan att ha ett riktigt kunskapsunderlag för detta område.  

Mathias Blob (2004) har i uppdrag av integrationsverket skrivit rapporten 

Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. Rapporten berör frågan om hur 

skolintroduktion för nyanlända elever behandlats i olika studier. Han gör en komparativ studie 

mellan fyra olika storstadskommuner; Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Studien 
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handlar om hur de olika kommunerna organiserar sitt arbete med nyanlända elever. Av studien 

framkommer att det råder stor skillnader i organisationen och utförandet av nyanländas 

skolintroduktion. Skillnaderna förekommer mellan kommunerna, men även inom dem. Detta 

beror på att det dels erhålls en lokalt utformad åtgärdsplan för respektive skola och dels en 

lokalt utformad åtgärd då man talar om det lokala elevunderlaget. Kommunerna skiljer sig åt i 

hur ansvaret för nyanlända elever förvaltas. I Stockholm och Göteborg är det skolorna som har 

ansvaret för mottagandet av nyanlända elever och för hur skolgången ser ut. I Malmö har man 

arbetat fram en centraliserad organisation för hanteringen av nyanländas skolintroduktion och 

skolplacering. Ansvaret ligger där på en tjänsteman som är placerad under en stadsdel, med 

mandat för hela kommunen. Samtliga av Malmös ärenden handläggs alltså av en och samma 

person. Köpenhamn skiljer skolintroduktion av nyanlända elever från övriga skolfrågor. 

Stockholm och Göteborg saknar en övergripande kommunal policy över hur arbetet med 

nyanlända elever ska organiseras i jämförelse med Malmö och Köpenhamn (Blob, 2004). 

 Blob (2004) menar att fördelarna med en övergripande policy bland annat innebär att 

frågor rörande nyanlända elever prioriteras högre och bidrar till en möjlighet att utvärdera 

verksamheten. Det förenklar även rekryteringen av lämplig personal, utvecklar arbetet och 

bidrar till samverkan mellan skolor. En gemensam syn på arbetet med nyanlända elever bidrar 

till trygghet och kontinuitet och innebär att alla elever får en likvärdig skolintroduktion oavsett 

var i kommunerna eleverna är bosatta.  

Vidare anser Blob (2004) att när kommunerna saknar en övergripande policy leder det till 

att  kunskapen  försämras  i  de  administrativa  leden,  vilket  även  bidrar  till  att  saker  kan  “falla  

mellan  stolarna”  då  det  kan  uppstå  en  förvirring över hur ansvaret ska fördelas. Detta i sin tur 

leder till konsekvenser som att målgruppen inte blir prioriterad och behoven inte blir 

uppmärksammade. Han är kritisk till hur Sverige idag organiserar nyanlända elevers utbildning 

och konstaterar att det finns en anledning att se över detta och hur arbetet skulle kunna 

omorganiseras, framförallt fundera över vinsterna med att organisera annorlunda. 

 

5.2 Vilket tillvägagångssätt? 

Bunar (2010) menar att det råder en juridisk tveksamhet angående hur mottagandet av 

nyanlända elever bör ske, vilket har lett till stora skillnader i kommunernas tillvägagångssätt. 

Vissa kommuner integrerar nyanlända elever direkt in i ordinarie klasser, medan andra 

kommuner integrerar de nyanlända eleverna i förberedelseklasser innan de får övergå till 

ordinarie klasser. Blob (2004) anser att dessa skillnader mellan kommunerna kan bero på att 
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förberedelseklassen inte är någon prioriterad verksamhet, vilket medför att det ekonomiska 

stödet för verksamheten uteblir.  

Vidare har Bunar (2010) kommit fram till att det varierar från kommun till kommun hur 

länge en nyanländ elev går i förberedelseklass. Det kan variera mellan ett år upp till fyra år. Det 

är de ansvariga lärarna som avgör när eleven är mogen för att börja i ordinarie klass. Enligt 

skolinspektionen går det inte alltid rätt till med förhandlingen om eleven är mogen eller inte 

utan ekonomin och logistiska överväganden spelar stor roll i denna fråga.  

Bunar (2010) menar även att det finns kritik vad gäller när  en  elev  anses  vara  “mogen”  

för att gå från förberedelseklass till ordinarie klass och att det saknas tydliga regler inom många 

kommuner om hur tillvägagångsättet ska se ut. Det framkommer att många lärare då behöver 

improvisera i sin undervisning för att få den nyanlända eleven integrerad i den svenska skolan, 

eftersom att det saknas arbetsplaner och riktlinjer. 

Eva Skowronski (2013) har i sin doktorsavhandling studerat nyanlända elevers sociala 

spelrum  i  “en  skola  för  alla”  och  menar  att  man  i  förberedelseklass fokuserar på ämnena svenska 

som andraspråk, modersmålsundervisning och matematik. Detta innebär att tiden som 

spenderas i förberedelseklass är väsentlig för vilka ämneskunskaper som eleverna kommer att 

utveckla. Om en elev stannar för länge i förberedelseklass kan det leda till att hen halkar efter i 

andra ämnen. Hon konstaterar att den stora skillnaden som finns mellan kommunerna angående 

mottagandet av nyanlända elever leder till stora skillnader av skolresultaten. Dessa resultat 

beror inte på populationen i kommunen utan det är kvalitén på undervisningen. 

 

5.3 Utmaningar med mottagandet av nyanlända elever 

Bunar (2014) anser att förberedelseklasser ökar segregationen inom kommuner eftersom det 

kan bidra till fördröjning av inlärningen av det svenska språket och att deras kapacitet för 

utveckling minskas. För en lyckad skolgång för nyanlända så är mottagandet viktig. Vidare 

finns det även kritik mot att nyanlända elever integreras direkt in i ordinarie klasser. Denna typ 

av integrering kan leda till att eleven blir osynliggjord eftersom hen har brister i sin 

språkkunskap då den ej fått stöd i förberedelseklass och därför inte fått något socialt nätverk på 

skolan.  

Wigg (2011) har i sin studie intervjuat personer som är mellan 19-26 år som en gång har 

varit nyanlända elever i Sverige. I studien får de beskriva sin upplevelse av sin skolgång. Det 

hon kom fram till var att varje individ upplever saker olika och har olika behov. Därför är det 

viktigt att inte dra alla över en kam utan se till vad individen behöver. Detta menar även Bunar 
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(2010) då han anser att en nyanländ elevs bakgrund spelar stor roll för kunskapsutvecklingen 

såsom ålder, social bakgrund, familjens kulturella kapital och elevens ursprung. Dessa faktorer 

spelar alltså stor roll för hur mottagandet bör ske på skolan och därför är det viktigt att se till 

varje individ och inte sätta in nyanlända elever i ett och samma fack.  

De intervjuade personerna i Wiggs (2011) studie beskrev hur det var att bryta upp från 

sitt hemland och sätta sig in i en ny skola, i ett nytt land. Det framkom olika åsikter om hur 

skolan har uppfattats som social arena och det var många som hade svårt för att skapa nya 

kontakter och att känna en tillhörighet. De sökte sig till andra elever från samma ursprungsland 

eller till elever  som  också  var  nyanlända,  vilket   ledde  till  en  “vi  och  dem  känsla”.  En  av  de  

intervjuade personerna hade fått stanna i förberedelseklass i flera år och visste inte varför, vilket 

hade lett till en förstärkt känsla av utanförskap.  

Monika Axelsson och Jenny Nilsson (2013) har i sin studie undersökt tre kommuner i 

Sverige; en liten, en mellanstor och en stor. Frågan de behandlar är hur nyanlända elever 

upplever lärandemiljön i förberedelseklass i jämförelse med ordinarie klass. I deras studie 

belyser de svårigheter med att vara andraspråkslärande i Sverige. Ett av resultaten de kommer 

fram till är att eleverna inte alltid upplever själva ämnena som svåra utan att de har problem 

med språket och vardagliga uttryck som lärarna inte tänker på att de behöver förklara då det är 

så självklart för dem. Detta visar sig tydligast i den mindre kommunen som endast tar emot 10 

nyanlända elever per år. Den mindre kommunen har inte kunskap om vilka insatser som krävs 

för nyanlända elevers utbildning. Vilka insatser som sätts in beror alltså på storlek av 

kommunerna och vilka erfarenheter de har av mottagandet av nyanlända elever.  

Bunar (2010) anser att den stora kritiken som har riktats mot hur mottagandet sker av 

nyanlända elever är det bristande samarbetet och kommunikationen mellan aktörerna som är i 

och utanför mottagningssystemet. Han menar även att de svårigheter nyanlända elever möter i 

den svenska skolan även har att göra med lärarnas kompetenser inom detta område. Det råder 

en  norm  på  svenska  skolor  att  nyanlända  elever  ska  uppnå  “svenskhet”  och  bli  bedömd  därefter.  

“Svenskhet”  innebär  att  anpassa  sig  efter  den  svenska  kulturen  och  det  svenska språket. Detta 

krav på anpassning kan leda till utanförskap och bristande självkänsla hos de nyanlända 

eleverna. Bunar (2010) konstaterar att det är viktigt att läraren avdramatiserar och förklarar 

värdeladdade ord som etnicitet, svensk, invandrare, kultur och ursprung för att få ett öppet och 

inkluderande klimat på skolorna. 
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5.4 Framtida lösningar?  

I forskningsrapporten Den röda tråden gör författarna en utvärdering av Stockholms stads 

storstadssatsning inom målområdet språkutveckling och skolresultat. I utvärderingen kommer 

man fram till att det krävs en organisatorisk samverkan mellan staden, stadsdelen, förskolan, 

skolan och pedagogerna. Detta för att stärka elevernas totala utveckling. Vidare menar de att 

anledningen till att skolledningen i flera skolor inte organiserat undervisningen utefter 

nyanlända elevers behovs, troligen beror på brist av kunskap och förhållningssätt (Axelsson 

m.fl., 2002).  

Bunar (2010) menar att det råder olika åsikter om det ska finnas förberedelseklass eller 

ej. För att integrera nyanlända elever i den svenska skolan är det viktigt att enskilda aktörer i 

skolan ska hjälpa till och engagera sig för de nyanlända eleverna så att de känner sig 

inkluderade. Det är alltså väldigt viktigt för nyanlända elever att ha någon att stödja sig mot, 

vilket kan vara en lärare, klasskamrat eller någon annan vuxen som arbetar på skolan. 
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6 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel kommer att behandla de teoretiska utgångspunkter vi senare kommer att använda 

oss av i analysen. Vi har valt Bunars (2001) definition av begreppet integration och Haugs 

(1998) definition av begreppen inkluderande- och segregerande integrering. Emanuelsson 

(2001) menar att begreppet integrering kan ses som utvecklingsprocesser för att nå målet 

integration. Då vi undersöker hur mottagandet av nyanlända elever sker på kommunnivå, har 

vi valt begreppet integration som ger ett vidare perspektiv på vad integration handlar om i 

relation till skola och samhälle. Begreppet integrering har vi valt för att ha möjlighet att 

analysera hur integreringen ser ut mer precist i praktiken utifrån kommunernas arbetssätt och 

mål med mottagandet av nyanlända elever. Dessa två begrepp kompletterar varandra i och med 

att ett integreringsarbete kan leda till integration. Vi kommer därför tillämpa dessa begrepp i 

vår analys för att se hur dessa tre kommuner arbetar för att uppnå integration.  
 

6.1 Nihad Bunars definition av integration 

Nihad Bunar är professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms 

universitet. Han har forskat mycket om hur nyanlända elever blir mottagna i skolan och har en 

strävan med sin forskning att alla elever har rätt till likvärdig utbildning. Vi anser att Bunars 

definition är central för vår studie eftersom han definierar integration i relation till skolans 

verksamhet och samhällets strukturer. Vi har därför valt att använda oss av Bunars definition 

av integration från boken Skolan mitt i förorten-Fyra studier om skola, segregation, integration 

och multikulturalism. 

Bunar (2001) menar att i dagens Sverige har integrationsdiskurserna huvudsakligen med 

etnicitet att göra. Integreringens grundläggande förutsättningar handlar om invandrarnas 

möjligheter att aktivt delta i samhället samt om hur de samhälleliga resurserna jämlikt fördelas. 

De som har ansvar för genomförandet av integrationspolitiken är dels statliga institutioner och 

dels andra aktörer som har i uppdrag att underlätta invandrarnas integration.  

 Vidare anser Bunar (2001) att det många gånger uppstått problem när man talar om 

integrationen av nyanlända elever. Forskare har upptäckt att det finns en uppdelning mellan 

elever i den svenska skolan. Det har skapats en normal och en avvikande kategori. Elever från 

Sverige  ses  som  “normala”  och  elever  med  annat  ursprung  ses  som  de avvikande. Bunar (2001) 

menar att skolan hela tiden måste arbeta med att utveckla verksamheten så alla elever får lika 

behandling och lika möjligheter inom skolans organisation.  
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Vidare handlar det om att skolan ska vara en mötesplats där elever med utländsk bakgrund 

ska behandlas med lika villkor. Relationen mellan skola och integration syftar även till hur 

skolan samarbetar med det lokala samhället. I den sociologiska teorin handlar integration 

särskilt om de processer och relationer som finns mellan olika grupper och strukturer, vilka 

tillsammans skapar ett samhälle. De nationella målen för skolans verksamhet och skollagen 

föreskriver en jämlikhet. Skolan ska vara lika för alla och alla ska ha rätt till lika möjligheter 

(Bunar, 2001). 

 

6.2 Inkluderande integrering och segregerande integrering 

Peder Haug är en norsk professor i pedagogik på högskolan i Volda, Norge. Han är även fil dr 

vid Lärarhögskolan i Stockholm. Haug har skrivit boken Pedagogiskt dilemma: 

Specialundervisning, där han skriver om integrering utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, 

som även går att tillämpa på nyanlända elevers undervisning.  

Haug (1998) menar att det finns varierade och öppna tolkningar av begreppet integrering. 

För att få fram nyanser av det som inte framträder i den normala tolkningen av integration, 

använder sig Haug av begreppen; inkluderande integrering och segregerande integrering. Dessa 

begrepp visar mer detaljerat hur det ser ut i praktiken. Vidare menar Haug (1998) att man sällan 

är för eller mot integrering, det handlar oftast om grader av samtycke, vilket visar sig när man 

utgår från dessa begrepp.  

Inom den inkluderande integreringen bedömer man att det bästa för samhället och varje 

individ är att alla får en gemensam undervisning från tidig ålder oberoende av bakgrund, 

förmågor och intressen. Detta bidrar till att man senare som vuxen ska kunna fungera i samspel 

med andra människor och samhället. Den inkluderande integreringen fokuserar på social 

träning för att utveckla en gemenskap. Skillnaderna mellan eleverna accepteras och därefter får 

eleverna en individuellt anpassad undervisning i ordinarie klassrum och på samma skola. Inom 

dessa ramar ska eleverna utmanas och utvecklas så långt det är möjligt, utan att bli 

stigmatiserade (Haug, 1998).   

Vidare anser Haug (1998) att inom inkluderande integrering sker undervisningen i den 

klass eleven automatiskt får efter området den bor eller utifrån vad föräldrarna valt. Skolan ska 

vara lika för alla och i princip alla lärare ska ha kompetensen för att kunna undervisa alla elever.  

Segregerande integrering innebär att organiseringen av undervisningen kan variera från 

att eleven undervisas i ordinarie klass, till att eleven får individuella undervisningstimmar, 

mindre undervisningsgrupper eller undervisas i särskola. Det som är det mest centrala är att 
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miljön för eleven ska vara individanpassad utifrån dess behov. För att bedöma detta gör 

sakkunniga en diagnostisering av barnets behov. Därefter tas ett beslut om vilken slags 

undervisning som passar bäst för eleven (Haug, 1998). 

Vidare konstaterar Haug (1998) att specialundervisningen utifrån detta alternativ ofta blir 

en teknisk fråga, innanför de positivistiska vetenskapliga ramarna. Det handlar om 

ämnesinriktad inlärning där begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” är individorienterat. Den 

utmaning som finns med den segregerade integreringen är bland annat att eleven ska få 

individuella kompensatoriska behandlingar, vilka ska leda till att eleven så långt det går 

anpassar sig till skolan och samhället. Målet med att eleven får undervisning utanför 

klassrummet är att hen så småningom ska tillbaka till ordinarie undervisning och då vara på 

samma nivå som sina klasskamrater. 
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7 Metod 
Uppsatsen behandlar tre olika fallstudier där Kommun 1, Kommun 2 och Kommun 3 studeras. 

Vi har arbetat efter en fallstudiedesign för att få möjlighet att ta del av allt tillhörande material 

och därmed skapa en helhetsbild av kommunernas strategier vad gäller mottagandet av 

nyanlända elever. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av intervjuer och textanalys som 

metod. I detta kapitel redovisas de datainsamlingsmetoder som använts, samt en redogörelse 

för urval, svagheter och styrkor, och etiska principer. 

 

7.1 Urval 

Vi kontaktade 15 olika kommuner i Mellansverige. Vid urvalet utgick vi från statistiska 

centralbyråns statistik för att se hur många som invandrar till kommunerna per år. Syftet med 

det var att få kontakt med kommuner som skiljer sig åt i hur många nyanlända elever de tar 

emot per år.  

Ett problem vi stötte på var att det råder stora brister i hur kommunerna arbetar med 

mottagandet av nyanlända elever och trots att det finns riktlinjer från nationell nivå så saknas 

det arbetsplaner i många kommuner i Sverige. Detta medförde att det var svårt att få 

kommunerna att medverka i studien då flera kommuner inte tyckte att de hade tillräckligt med 

erfarenhet. 3 av 15 kommuner tackade ja till att medverka. Dessa tre kommuner skiljer sig åt i 

hur många nyanlända elever de tar emot per år.  

 

7.2 Forskningsetiska principer 

Det finns en rad riktlinjer att ta hänsyn till vid genomförandet av en studie. Individskyddskravet 

är grundläggande för forskningsetiska överväganden. Detta innebär att de som ställer upp på 

undersökningen ska känna sig trygga i sin medverkan. Individskyddskravet utgår från fyra 

huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i undersökningen om vad 

de har för uppgift i projektet och vilka villkor som finns gällande deltagandet. Det ska framgå 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska 

innehålla allt som rimligen kan tänkas påverka deras delaktighet i studien. Samtyckeskravet 

innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan, varav 

det krävs ett samtycke. De som medverkar i undersökningen har rätt till att bestämma om, hur 
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länge och på vilka villkor de ska delta. De har även rätt till att avbryta sin medverkan utan att 

detta medför negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de 

medverkande personerna ska ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska 

förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående 

att komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in av enskilda 

personer endast får användas för forsknings- ändamål. Dessa uppgifter får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vår studie uppfyller samtliga av dessa fyra huvudkrav. Innan intervjuerna ägde rum 

skickade vi ut ett informationsbrev per e-post. I informationsbrevet informerades deltagarna om 

vad de har för uppgift i studien och vad det innebär att delta, vilket uppfyller 

informationskravet. Deltagarna informerades även om att det är frivilligt att delta och att de har 

rätt att närsomhelst avbryta intervjun, detta uppfyller samtyckeskravet. Vidare informerades de 

om att de kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras i presentationen av arbetet, 

samt att uppgifterna som samlas in endast används för denna studies syfte, vilket uppfyller både 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kommunerna kommer därför att nämnas som 

Kommun 1, Kommun 2 och Kommun 3 i uppsatsen. För att få en förståelse för kommunernas 

invånarantal, men ändå behandla dem konfidentiellt, så benämner vi även kommunerna som en 

liten, en mellan och en stor kommun. En liten kommun definierar vi utifrån ett invånarantal 

under 40 000, en mellankommun definierar vi utifrån ett invånarantal mellan 40 000-100 000, 

en stor kommun definierar vi utifrån ett invånarantal över 100 000.  

De dokument vi tagit del av kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 

dokumenten inte ska kunna identifieras och vi kommer därför inte att beskriva informationen 

ur dokumenten på ett sådant sätt att det går att identifieras. Informationen ur dokumenten 

kommer endast användas för att få ett rikare material och en djupare förståelse (Bell, 2006).  

 

7.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

Anledningen till valet av intervjuer som datainsamlingsmetod är för att få en djupare förståelse 

för hur organisationen fungerar. I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, 

vilka är särskilt lämpade för att få förståelse för intervjupersonens egna erfarenheter, känslor 

och tankar. Den kvalitativa forskningsintervjun skapar förståelse för världen utifrån 

intervjupersonens synpunkter och upplevelser. För vår del handlar det om att få insikt i vad 

kommunerna har för uppfattningar vad gäller organisationen av mottagandet av nyanlända 

elever (Dalen, 2008). 
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Våra intervjuer är semistrukturerade, vilket innebär att intervjun i sig är högt strukturerad 

och intervju-frågorna är lågt strukturerade. Lågt strukturerade intervju-frågor är frågor som ger 

öppna svarsmöjligheter där den intervjuade personen kan styra samtalet framåt. Frågorna som 

ställs under intervjun är förplanerade men hur ordningen ser ut när frågorna ställs sker i stunden 

och anpassas efter vad den intervjuade personen talar om.  

Denna metod bidrar till en djupare förståelse inom forskningsämnet (Trost, 2010). Vi 

valde denna metod för att kunna anpassa frågorna efter samtalet och ge informanterna utrymme 

att tala mer öppet och fritt. Detta för att kunna få forskningsfrågorna besvarade i så hög 

utsträckning som möjligt (Kvale, 2014).  

 

7.3.1 Genomförande 

För att ha möjlighet att genomföra vår studie tog vi kontakt med de 15 olika kommunerna via 

telefonsamtal. Under samtalet förklarades syftet med studien och kort om vad det skulle 

innebära att medverka. Vi frågade om de var intresserade av att ta del av studien via intervjuer 

och även om de var villiga att dela med sig av de dokument de har angående vårt 

forskningsområde. Vi gick sedan vidare med de tre kommunerna som var intresserade av att 

bidra med information och medverka i vår studie. Tid för intervjun planerades in och vi kom 

även överens om att de skulle få ett informationsbrev per e-post, där studien beskrivs mer i 

detalj (Se bilaga 1). 

Intervjuerna ägde rum på informanternas kontor, vilket innebär att vi satt ostört. Vardera 

intervju tog 60 minuter att genomföra och vi använde oss av en diktafon för att spela in samtalet. 

Informanterna godkände att intervjuerna skulle spelas in under telefonsamtalen, men det 

framgick även tydligt i informationsbrevet. Vi valde att spela in intervjuerna för att ha fokus på 

vad den intervjuade personen informerade oss om och därmed inte behöva lägga fokus på att 

föra anteckningar. 

I denna studie representerar informanterna en organisation och i sådant fall kan det vara 

lämpligt med två intervjuare som kompletterar varandra. Ytterligare en fördel kan vara att det 

upplevs artigt med två intervjuare under en intervju (Trost, 2010). Med anledning av detta 

deltog vi båda under samtliga intervjuer, men en av oss utsågs som ansvarig vid varje 

intervjutillfälle. Det innebar två synvinklar istället för en angående den information som 

samlades in, samt möjligheten att kunna stötta varandra i frågorna för att se till att få ut så 

mycket som möjligt av intervjusamtalet (Trost, 2010).  
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7.3.2 Sammansättning av intervjufrågor 

En intervjuguide användes som stöd under intervjuerna. Vid utformningen av frågorna utgick 

vi från den litteratur vi tagit del av (Dalen, 2008; Esaiasson m.fl., 2012; Kvale, 2014; Trost, 

2010). Vi utarbetade frågor som var lätta att förstå så det inte uppstår några oklarheter för 

informanten. För att försäkra oss om detta genomfördes en provintervju. Vi tänkte även på att 

undvika varför-frågor och slutna frågor. Intervjuguiden inleddes med uppvärmningsfrågor för 

att skapa kontakt och få informanten att slappna av inför kommande frågor. De kommande 

frågorna är sedan uppdelade i teman utefter rubrikerna: kommunen, arbetsplaner, skolan och 

slutligen den nationella nivån. Olika följdfrågor ställdes sedan till de olika informanterna. 

Avslutningsvis frågade vi om det fanns något att tillägga, för att säkerställa att vi fick med allt 

som informanten ville dela med sig av (Esaiasson m.fl., 2012). Vi har valt att presentera vår 

intervjuguide som bilaga 2, vilket Kvale (2014) menar förhöjer trovärdigheten (Se bilaga 2). 

 

7.3.3 Bearbetning av data 

Efter utförandet av intervjuerna transkriberades dem, vilket innebär en transformation från 

talspråk till skriftspråk och skapar en mer läsbar och kärnfullare text som baseras på 

informanternas ord och meningar (Kvale, 2014).  

Vi valde att transkribera hela intervjuerna för att få en sådan tydlig bild av intervjuerna 

som möjligt, vilket underlättar analysstadiet (Esaiasson m.fl., 2012). Vid transkribering av 

intervjuer menar Kvale (2014) att det är viktigt att tänka på att den ska vara pålitlig gentemot 

vad som sägs och uttrycks under intervjun. 

Vi sammanställde sedan svaren och jämförde kommunerna med varandra för att få fram 

likheter respektive olikheter. Sedan tematiserades svaren utifrån frågeställningarna, 

intervjufrågorna, de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forsknings upplägg. Detta 

resulterade till att vi fann intressanta mönster att lyfta, vilka gav oss huvudrubriker i resultat- 

och analysavsnittet. Kvale (2014) menar att det är viktigt med tematisering i en studie och på 

så vis tänka över syftet för att se hur studien kan förändra den mänskliga synen och inte endast 

bidra till mer vetenskaplig kunskap.  
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7.4 Textanalys som datainsamlingsmetod 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av textanalys som metod är för att få en djupare 

förståelse för vilka strategier kommunerna använder sig av, samt för att få ett rikare material 

till fallstudien (Bell, 2006).  

 

7.4.1 Genomförande 

Dokumenten samlades in under intervjuerna med de tre olika kommunerna. Vid den första 

kontakten med kommunerna frågade vi om det fanns material att ta del av, för att genomföra 

en textanalys över de strategier kommunerna använder sig av för mottagandet av nyanlända 

elever. Kommun 1 och 3 har inga dokument angående mottagandet av nyanlända elever. 

Kommun 2 har dokumenten Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i Kommun 2 

grundskolor, Plan för systematiskt kvalitetsarbete och Stöd för introduktion av nyanlända 

elever.  

I informationsbrevet framgick det även tydligt att studien skulle bestå av textanalys och 

att vi gärna ville ta del av de dokument kommunerna hade angående deras arbete med 

mottagandet av nyanlända elever. 

 

7.4.2 Bearbetning av data 

De dokument vi har tagit del av från kommun 2 analyserades med utgångspunkt i 

frågeställningarna. Vi fokuserade därför på hur kommunens mål och arbetssätt framställs i 

dokumenten. I analysen jämfördes även de insamlade dokumenten och informationen från 

informanten i relation till varandra, detta för att se om de överensstämmer (Bryman, 2011). 

Textanalysen bidrog till en fördjupning av intervjuernas resultat.  

 

7.5 Studiens trovärdighet 

I en studie är det viktigt att tänka på giltighet och tillförlitlighet, för att uppnå trovärdighet 

(Dalen, 2008). Intervjuerna spelades in med diktafon och vi var två intervjuare som medverkade 

under samtliga intervjuer. Detta innebar att vi kunde fokusera på intervjupersonernas uttalanden 

och inte behöva föra anteckningar, vilket Dalen (2008) menar stärker giltigheten. För 

datamaterialets giltighet är det även viktigt att man ställer bra frågor som kan ge innehållsrika 

svar (Dalen, 2008). Vi valde att genomföra en provintervju för att försäkra oss om att vi ställde 
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bra frågor, samt att intervjuerna gav möjlighet att ge innehållsrika och öppna svar.  

 Vi har endast dokument från en av kommunerna. Insamlade dokument från samtliga 

kommuner hade kunnat stärka trovärdigheten i och med att vi då fått ytterligare information om 

hur kommunerna arbetar. Man kan tänka sig att dokumenten berikar det empiriska materialet i 

och med att dokumenten är oberoende av vilka som genomför undersökningen. Trost (2010) 

anser att intervjuerna alltid har en viss influens av den som genomför den.     

 Enligt Bryman (2011) är det viktigt att de personer som är inblandade i studien får ta del 

av resultatet för att bekräfta att informationen som studerats i studien stämmer överens med 

verkligheten för att studien ska vara trovärdig. Vi har under arbetets gång varit i mail-kontakt 

med informanterna för att få informationen från intervjuerna bekräftade, detta för att studiens 

trovärdighet ska stärkas.           

 Dalen (2008) menar att tolknings- och analysarbetet också påverkas av giltighet och 

handlar om att man bör ha utförliga beskrivningar om informationen från intervjuerna, vilket vi 

har förhållit oss till i vår resultat- och analysdel. Bryman (2011) anser att det är viktigt att 

resultatet ger en äkta och rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som uttalats under 

insamlingen av det empiriska materialet. Vi har även arbetat för att låta materialet tala för sig 

självt och arbetat för att inte övertolka det, detta menar Dalen (2008) stärker giltigheten. Det är 

också en fördel att vi båda arbetat med analysen, eftersom att vi då fått möjlighet att se om vi 

tolkat resultatet på samma sätt, vilket Trost (2010) anser stärker tillförlitligheten.  

 Vi är även medvetna om att vår studie inte är generaliserbar, då den har en kvalitativ 

metod med en begränsad empiri. Studiens tre fall kan inte representera hela landet, vilket heller 

inte är vår tanke (Bryman, 2011). 
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8 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi redogöra våra fallstudier, hur var och en av kommunerna arbetar med 

mottagandet av nyanlända elever. Vi har utgått från den insamlade empirin som är 

informantintervjuer och de dokument som fanns tillgängligt hos kommun 2 som behandlar 

arbetet med mottagandet av nyanlända elever. Resultatet har tematiserats utifrån nio områden; 

nyanlända elever?, första mötet, arbetsplan & riktlinjer, tillvägagångssätt, samarbete med 

skolorna, efter specialundervisning, mål, utvärdering och nationella nivån. Dessa olika områden 

har bearbetats fram utifrån frågeställningarna i relation till intervjuerna. Vi har även utgått från 

specifika mönster vi funnit hos de olika kommunerna, som vi anser vara intressanta att lyfta 

fram.  

 Vår avsikt är inte att värdera kommunernas strategier, utan endast synliggöra de strategier 

och mål kommunerna har angående arbetet med mottagandet av nyanlända elever. Eftersom att 

vi själva är insatta inom detta område och bär på subjektiva värderingar i detta ämne, har vi 

arbetat för att inte låta dessa värderingar överskugga analysen.  

 

8.1 Presentation av kommunerna 

8.1.1 Kommun 1 

Kommun 1 definieras som en liten kommun och är en tillväxt kommun, antalet invånare blir 

allt fler. Idag tar Kommun 1 emot cirka 40 nyanlända elever per år. Det finns ungefär 12 

grundskolor och en gymnasieskola i kommunen.  

Informanten för Kommun 1 är chefen för nämndkontoret barn- och utbildning och har ett 

huvudmannaansvar för alla barn och utbildningsfrågor inom kommunen. Hen är inte operativ 

på så vis att hen är chef över rektorer och hens tidigare utbildning är beteendevetare.  

Eftersom Kommun 1 tar emot ett mindre antal nyanlända elever, så har de inte någon 

särskild mottagning som jobbar med detta, då de inte tagit emot nyanlända yngre elever förrän 

det senaste året. De nyanlända elever som är under 14 år får börja direkt i ordinarie klass. För 

de elever som är 14-18 år finns det förberedelseklass i Skola 1 och det finns även ett individuellt 

gymnasium som har ett introduktionsprogram. Kommun 1 ser sig själv som en priviligierad 

kommun med en önskan om att ta emot fler nyanlända elever, men då är bostadsbristen den 

största utmaningen.  
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8.1.2 Kommun 2 

Kommun 2 definieras som en mellankommun. År 2014 tog kommunen emot cirka 350 

nyanlända elever, vilket är en minskning sedan året innan då Kommun 2 tog emot cirka 450 

nyanlända elever. Kommun 2 har ungefär 20 grundskolor och mellan 10-15 gymnasieskolor i 

kommunen.  

Informanten för Kommun 2 är enhetschefen för modersmålsenheten. Hen har arbetat på 

modersmålenheten sedan 2010 och är grundskollärare i botten. Modersmålsenhetens arbete 

handlar om att stödja barn och elever i deras lärande att bli flerspråkiga. I deras uppdrag ingår 

att tillgodose eleverna modersmålsundervisning i samtliga kommunala och fristående 

skolverksamheter från förskola till gymnasium, där ingår även grundsärskola och 

gymnasiesärskola. Modersmålsenheten har ett särskilt fokus för mottagandet av nyanlända 

elever och erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för nyanlända. Idag har 

enheten drygt 3500 elever och 130 lärare. 25 av lärarna är lokalt placerade på ungefär hälften 

av de kommunala grundskolorna. Enheten har lärare i 56 olika modersmål. De modersmål med 

flest antal elever är: arabiska, assyriska, syriska, engelska, finska, litauiska, polska, ryska och 

spanska.  

Kommun 2 tar emot flest nyanlända elever med arabiska som modersmål. 

Modersmålsenheten har därför fokus på mottagandet av nyanlända arabisktalande elever. 

Elever med annat modersmål introduceras direkt ute i skolorna. Förberedelseklasser finns inte 

längre då de inte längre har befattningen, istället har kommunen undervisningsgrupper.   

 

8.1.3 Kommun 3 

Kommun 3 definieras som en stor kommun och tar emot mellan 400-450 nyanlända elever per 

år som är i åldern 0-19 år. Det finns cirka 60 grundskolor och 15-20 gymnasieskolor.  

Informanten för Kommun 3 är enhetschef och rektor med programansvar för 

mottagningsenheten som tar emot nyanlända elever. Mottagningsenheten har i uppdrag att möta 

alla nyanlända elever från 0-19 år. Enhetschefen var med och startade enheten år 2009. Tidigare 

har det varit kommunen som har arbetat med mottagandet av nyanlända elever men denna 

organisation startades på grund av behovet till ett mer centralt mottagande, men är fortfarande 

en del av kommunen. Inom mottagningsenheten arbetar elva pedagoger, en heltidskurator, en 

heltids-sjuksköterska, två samordnare, en administratör, en studie- och yrkesvägledare, en 

skolledare och en enhetschef. Enheten har även ett aktivitetshus i byggnaden där det är fyra 

anställda som bedriver eftermiddagsverksamhet mellan kl. 14-19 måndag-torsdag. Det 
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aktivitetshuset är som en fritidsgård där det från början var mer fritidsaktiviteter men numera 

har man valt att jobba med läxhjälp med de nyanlända eleverna. Det kan vara runt 30-40 elever 

som passerar där på en kväll. De får även hjälp av ett trettiotal röda-korset ungdomar som ställer 

upp frivilligt och hjälper till med läxläsning. 

Kommun 3 har tagit bort förberedelseklass för årskurs f-3. Det finns ett tiotal skolor i 

Kommun 3 som har förberedelseklass men det är för årskurs 4-9. Nyanlända elever som är 16-

19 år har möjlighet att gå i en sprint-skola, där de får en språkintroduktion innan de slussas 

vidare till en gymnasieskola. 

 

8.2 Nyanländ elev? 

8.2.1 Kommun 1 

Kommun 1 definierar en nyanländ elev som en elev som både är asylsökande och har fått asyl, 

vilket även inkluderar EU-migranter. De menar att det inte finns någon klar definition utan 

deras perspektiv är att eleven ska gå i ordinarie klass så fort som möjligt. Detta sker utifrån en 

individuell bedömning, utifrån tidigare erfarenheter och vad man har med sig i själen.  

 

8.2.2 Kommun 2 

Kommun 2 definierar en nyanländ elev som en elev som räknas vara nyanländ i två år eftersom 

att det är förenat med ett statligt bidrag, och tre år utifrån ett utvecklingsperspektiv. De menar 

att tre år kan vara väldigt avgörande och de nyanlända eleverna får alltid studiehandledning 

under tre års tid. De har även tagit till sig av de nya skrivningarna som är fyra år och man har 

skolplikt efter det år man fyller sju år. Detta är något kommunen ser som väldigt positivt.  

 

8.2.3 Kommun 3  

Kommun 3 definierar en nyanländ elev utifrån den definition som finns i Skolverket (2008) och 

menar att deras definition är allmänt vedertagen. En nyanländ elev är nyanländ de fyra första 

åren. Definitionen har inte att göra med hur många år den nyanlända eleven har gått i skolan 

utan att den har bott fyra år i Sverige.  
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8.2.4 Analys 

Dessa tre kommuner skiljer sig åt i hur de definierar en nyanländ elev. Kommun 2 och 3 utgår 

från definitionen av en nyanländ elev i Skolverket (2008) och de har även tagit till sig av de nya 

restriktionerna från regeringens proposition som innebär att man är nyanländ under fyra år.  

Kommun 1 anser att det inte finns någon tydlig definition uttalad utan att en elev ska få 

börja i ordinarieklass så fort som möjligt, vilket bedöms individuellt och utifrån tidigare 

erfarenheter. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska skolan vara lika för alla och alla ska ha rätt 

till lika möjligheter, vilket kan vara svårt att uppnå om kommunerna inte har en likvärdig 

definition av vad en nyanländ elev är. För att få nyanlända elever integrerade i samhället krävs 

det tydliga riktlinjer från den nationella nivån vad gäller mottagandet. 

Det har tidigare inte funnits någon tydlig definition av en nyanländ elev tills nu när det 

har arbetats fram förslag till regerings proposition, som kommer att leda till en lagändring år 

2016. De riktlinjer som har funnits tillgängliga är rekommendationerna från Skolverket (2008), 

där nyanlända barn och ungdomar definieras. Dessa rekommendationer är frivilliga för 

kommunerna att arbeta efter, vilket kan leda till att kommunerna har olika synsätt på hur 

nyanlända elever definieras.  

Bunar (2001) anser att man hela tiden måste arbeta med att utveckla skolans verksamhet 

så att alla elever får lika behandling och lika möjligheter. Saknaden av en tydlig definition av 

nyanlända elever från den nationella nivån kan vara en anledning till att det varit svårt att föra 

ett likvärdigt integrationsarbete inom och mellan kommunerna.  

Sammanfattningsvis skiljer sig kommunerna åt i hur de definierar en nyanländ elev. 

Kommun 1 saknar en tydlig definition av en nyanländ elev, vilket försvårar deras likvärdiga 

integrationsarbete. I och med att Kommun 2 och 3 har en tydlig definition av en nyanländ elev, 

så bidrar det till en gemensam syn på arbetet med nyanlända elever, vilket främjar deras 

likvärdiga integrationsarbete (Blob, 2004).  

 

8.3 Första mötet 

8.3.1 Kommun 1 

Elever mellan 7-13 år blir inskrivna i en låg- och mellanstadieskola i området där de bor. Det 

finns ingen särskild mottagning för de yngre eleverna, utan de börjar direkt i ordinarie klass. 

Kommunen har mestadels tagit emot ensamkommande pojkar mellan 14-18 år och dessa elever 
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får då börja i förberedelseklass på Skola 1 eller på det individuella gymnasiet. Vilket av det de 

hamnar i beror på ålder och tidigare erfarenheter och kunskaper. 

8.3.2 Kommun 2 

Modersmålsenheten har en modersmålslärare på halvtid som arbetar med mottagandet av 

nyanlända arabisktalande elever som är 11-15 år. Det är en äldre person som inger ett väldigt 

kvalitativt förtroende och är insatt i styrdokumenten och hur skolorna arbetar. Det första 

mottagandet börjar med ett samtal där det ställs frågor som är viktiga för att familjen ska känna 

sig trygga, och informera om de har någon särskild problematik. Detta för att undersöka om det 

finns behov av psykolog, läkare eller skolsköterska, vilka ingår i kommunens elevhälsa.  

Efter det första mötet då familjen fått förklarat för sig vad som krävs i Sverige vad gäller 

skolan och skolplikt, så bokas det tid på den skola familjen tackat ja till, för att sedan arbeta 

vidare på skolan med inskrivning och kartläggning. Det går snabbt med inskrivningen, det tar 

endast några dagar. Skolorna är idag förberedda på ett annat sätt än tidigare när de nyanlända 

eleverna kom till vilken skola som helst. Skolledning, resurspersonal, modersmålslärare och 

ämneslärare är förberedda och skolorna har en tydlig organisation samt att skolorna har en tolk. 

Platserna på skolorna fördelas i perioder, terminsvis till skolorna. Denna termin har 

modersmålsenheten två skolor, 2014 hade de också två skolor och 2013 hade de en skola. Detta 

system har de för att det inte ska bli en centrering och koncentration av nyanlända 

arabisktalande elever i endast ett område, samt för att de ska kunna styra resurserna.  

Elever med thai som modersmål erbjuds plats på Skola 2 och elever med polska och litauiska 

som modersmål erbjuds plats på Skola 3. Första mötet för dessa elever sker på dessa skolor. 

Elever i minoritetsgrupper med annat modersmål väljer skola efter bostadsområde och får ett 

första introduktionsmöte där.  

Kommun 2 har utarbetat dokumentet Stöd för introduktion av nyanlända elever som 

innehåller riktlinjer för nyanlända elevers introduktionsmöten. Det är skolornas ansvar att se 

till att dessa riktlinjer inkluderas i introduktionen för den nyanlända eleven. Syftet med detta 

dokument är att ge stöd till skolorna för hur elever och vårdnadshavare ska välkomnas och 

vilken information de ska tillhandahållas om skolsystemet och elevens kommande 

skolsituation. Enligt detta dokument ska skolorna även göra en noggrann kartläggning och 

eleven har även rätt till ett hälsosamtal med skolans skolsköterska.  
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8.3.3 Kommun 3  

Administratören på mottagningsenheten i Kommun 3 har den första kontakten med den 

nyanlända eleven och dess godeman eller vårdnadshavare. Enheten har samma rutin för alla 

nyanlända elever när det sker en ny inskrivning. På onsdagar kl. 8.30 möter administratorn upp 

den nyanlända eleven på mottagningen, för att påbörja det första mötet med två test-pedagoger 

där även en tolk är med och översätter. Den nyanlända eleven får också träffa kurator och 

skolsköterska samt enhetschefen som presenterar sig efter att gruppen har varit där någon dag. 

Under första mötet talar de om elevens skolbakgrund och om eleven har några särskilda behov. 

Det är ett samtal runt 1-1 ½ timme för att bygga upp en helhetsbild av den nyanlända eleven. 

Under mötet ställs inga frågor om elevens historia eftersom eleven kan ha varit med om en del 

traumatiska händelser. Eleven får själv berätta om det, när hen är mogen. Om en nyanländ elev 

har varit med om något traumatisk hänvisar mottagningsenheten hen vidare till röda-korsets 

traumaenhet eller till barn – och ungdomspsykiatrin.  

Kommun 3 har kontinuerligt tagit emot nyanlända elever sedan 2009 och det har inte 

avtagit. Det är inte bara elever som är anvisade från migrationsverket utan även elever som 

söker sig dit på egen hand. Detta påverkar hur lång tid det tar för en elev att skrivas in på 

mottagningsenheten för att sedan bli tilldelad en skola. 2014 hade enheten en max-gräns på 12 

dagar för elever som är 16-19 år att bli tilldelade en sprint-skola. Det finns inga max-gränser 

för de yngre eleverna för att bli tilldelade en plats på en skola eftersom väntetiderna där är 

betydligt längre. Kommun 3 tillåter även papperslösa och undangömda att gå i skolan.  

 

8.3.4 Analys 

I Skolverket (2008) står det att det är viktigt med rutiner, en tydlig ansvarsfördelning och 

kunskap för introduktionen av nyanlända elever. Det är även viktigt att gå igenom elevens 

bakgrund, kunskaper och skapa en individuell planering. Kommun 2 och 3 har en 

mottagningsenhet för nyanlända elever där de arbetar efter dessa rekommendationer. Det finns 

därför en tydlig ansvarsfördelning och kunskap inom dessa två enheter, vilket är viktigt för ett 

främjande integrationsarbete. Blob (2004) menar att en gemensam syn på arbetet med 

nyanlända elever bidrar till trygghet och kontinuitet och innebär att alla elever får en likvärdig 

skolintroduktion oavsett var i kommunerna eleverna är bosatta.  

Kommun 1 har ingen särskild mottagningsenhet utan mottagandet sker direkt i 

ordinarieklass eller i förberedelseklass, vilket innebär att skolorna är ansvariga för 

introduktionen och det finns inga tydliga riktlinjer från kommunnivå hur introduktion bör ske. 
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Detta innebär att alla nyanlända elever inte introduceras på samma sätt, utan introduktionen kan 

skilja sig åt beroende på vilken skola i kommunen eleverna skrivs in i. Detta främjar inte 

integrationsarbetet i och med att Bunar (2001) konstaterar att skolan ska ge alla elever lika 

behandling och lika möjligheter.        

 Modersmålsenheten i Kommun 2 tar endast emot arabisktalande nyanlända elever och 

nyanlända elever med annat modersmål blir introducerade direkt i skolan, utefter dokumentet 

Stöd för introduktion av nyanlända elever. Då platserna fördelas i perioder för arabisktalande 

elever på skolorna, undviker man en centrering och koncentration av arabisktalande elever.  

Detta kan i sin tur leda till ett positivt integrationsarbete i och med att man då undviker ett 

utanförskap för de nyanlända eleverna (Bunar, 2001). Elever med thai, litauiska och polska får 

inte platser fördelade i perioder, vilket leder till en centrering av nyanlända elever med dessa 

modersmål och kan då bidra till att de nyanlända eleverna inte blir inkluderade (Bunar, 2001). 

Kommun 3 har samma rutiner för alla nyanlända elever, alla kommer på ett första möte till 

mottagningsenheten, vilket Skolverket (2008) menar bidrar till ett likvärdigt integrationsarbete.  

Kommun 2 och 3 har ett aktivt arbete där de under introduktionen talar om elevens 

skolbakgrund, om det finns särskilda behov, behov av vård eller psykolog. Detta för att skapa 

sig en helhetsbild av eleven. Detta menar Bunar (2010) är viktigt då han kommit fram till att en 

nyanländ elevs bakgrund spelar stor roll för kunskapsutvecklingen och för hur mottagandet bör 

ske på skolan. Det är därför viktigt att se till varje individ och inte sätta in nyanlända elever i 

ett och samma fack. 

Det går snabbt med inskrivningen i Kommun 2, samt att personalen och skolor är väl 

förberedda, vilket Skolverket (2008) anser är viktigt för att nyanlända elever ska få en sådan 

snabb skolstart som möjligt. Introduktionen för den nyanlända eleven ska inte ske under ett 

enda tillfälle utan under ett antal möten, vilket både Kommun 2 och 3 förhåller sig till 

(Skolverket, 2008).          

 Sammanfattningsvis visar resultatet att kommunerna arbetar olika med introduktionen av 

de nyanlända eleverna, vilket Blob (2004) har kommit fram till inte bidrar till ett likvärdigt 

integrationsarbete mellan kommunerna. De ansvariga hos de tre olika kommunerna har olika 

yrkesroller och kommunerna har även fördelat ansvaret för mottagandet på olika sätt. Detta 

medför att kommunerna har olika erfarenheter, kompetenser och arbetssätt, vilket Skolverket 

(2008) anser påverkar mottagandet av nyanlända elever.  
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8.4 Arbetsplan och riktlinjer 

8.4.1 Kommun 1 

Det saknas skriftliga dokument med riktlinjer om hur arbetet med nyanlända elever bör ske i 

Kommun 1. Skola 1 har interna dokument, men det finns ingen kommunövergripande plan, 

endast rekommendationer om modersmålsundervisning och studiehandledning. Under 

intervjun frågade vi enhetschefen hur kommunen tar ställning till Skolverket (2008). 

Enhetschefen  svarade  då:  “Mhm,  precis.  Fråga  mig  inte  vad  som  står  i  dem  bara,  haha”. 

 

8.4.2 Kommun 2 

Kommun 2 har ett skriftligt dokument som heter Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever 

i Kommun 2 grundskolor. Detta är ett övergripande dokument med riktlinjer angående hur 

mottagandet bör ske för alla nyanlända elever, oavsett modersmål. Riktlinjerna innehåller 

information om mål, skolans rutiner, kartläggning, modersmålsundervisning, 

studiehandledning, samarbete, kompetensutveckling och uppföljning.  

Modersmålsenheten arbetar efter deras modell med arabisktalande elever och skolorna 

har sin egen organisation när det gäller mottagandet av elever med resterande modersmål. De 

utgår från det kvalitetsarbete kommunen har, arbetsplan finns inte i deras vokabulär längre 

menar informanten. De arbetar med kvalitetsredovisning och kvalitetsområden. Ett 

kvalitetsområde i skolan är språk och kunskapsutveckling, samt studiemotivation, att de ska 

utmana eleverna på deras kognitiva nivå för att sedan gå vidare. Alla skolor och skolledningar 

ska ha samma fokus och förstå att alla elever behöver studiehandledning som nyanländ. Som 

det ser ut idag så beställer alla skolor studiehandledning och kartläggningar från 

modersmålsenheten. Kommun 2 arbetar utefter Skolverket (2008). 

 

8.4.3 Kommun 3 

Kommun 3 saknar skriftliga dokument såsom arbetsplaner och riktlinjer vad gäller mottagandet 

av nyanlända elever. De utgår från direktiven som står i Skolverket (2008). Under intervjun 

uttryckte enhetschefen på mottagningsenheten att han förstår att det låter konstigt att de inte har 

några skriftliga dokument när kommunen är en sådan stor kommun med många nyanlända 

elever, men att de ändå har ett systematiskt och tydligt arbetssätt kring mottagandet. 
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8.4.4 Analys 

Kommun 2 har skriftliga dokument med kvalitetsarbete och riktlinjer för hur de ska gå tillväga 

i mottagandet av nyanlända elever och dessa dokument utvärderas kontinuerligt under läsåret. 

Detta bidrar till ett likvärdigt integrationsarbete. Blob (2004) menar att det är positivt med en 

övergripande policy då det kan innebära att frågor rörande nyanlända elever prioriteras högre, 

samt att det förenklar rekryteringen av lämplig personal, utvecklar arbetet och bidrar till 

samverkan mellan skolor. En gemensam syn på arbetet med nyanlända elever anser Blob (2004) 

bidrar till trygghet och kontinuitet och innebär att alla elever får en likvärdig skolintroduktion 

oavsett var i kommunerna eleverna är bosatta.  

Kommun 1 och 3 saknar skriftliga dokument med riktlinjer, vilket försvårar en likvärdig 

utbildning på samtliga skolor inom kommunerna. Vidare konstaterar Blob (2004) att när 

kommunerna saknar en övergripande policy leder det till att kunskapen försämras i de 

administrativa   leden,   vilket   även  bidrar   till   att   saker   kan   “falla  mellan   stolarna”   då   det   kan  

uppstå en förvirring över hur ansvaret ska fördelas. Detta i sin tur leder till konsekvenser som 

att målgruppen inte blir prioriterad och behoven inte blir uppmärksammade.  
Kommun 2 och 3 arbetar efter Skolverket (2008). När vi frågade Kommun 1 hur de tar 

ställning till detta dokument, svarade enhetschefen: “Mhm, precis. Fråga mig inte vad som står 

i dem bara, haha”. Skolverkets riktlinjer är valfritt att ta del av men kommunerna och skolorna 

är alltid skyldiga att visa på att deras mottagande och undervisning leder till att samma resultat 

uppnås och att de uppfyller kraven från skollagen. Dessa riktlinjer är de som finns att ta del av 

för hur mottagandet av nyanlända elever bör ske efter varje individs bakgrund och behov, för 

att få en likvärdig utbildning i hela Sverige. Det är därför viktigt att kommunerna är insatta i 

vad som står i dokumentet (Skolverket, 2008). Bunar (2010) konstaterar att det finns lite 

forskning som berör det direkta mottagandet av nyanlända elever och han anser det besynnerligt 

att de ansvariga myndigheterna har kunnat ta emot nyanlända elever i flera år utan att ha ett 

riktigt kunskapsunderlag inom detta område.  

Sammanfattningsvis är det viktigt med skriftliga dokument och riktlinjer som är 

utvärderingsbara från kommunnivå för att kunna utföra ett likvärdigt integrationsarbete (Blob, 

2004).  Resultatet visar att Kommun 2 har utvärderingsbara skriftliga dokument och riktlinjer, 

men inte Kommun 1 och 3. Detta påverkar deras likvärdiga integrationsarbete eftersom att de 

inte har något konkret att följa upp, vilket försvårar utvärderingen och utvecklingen av skolans 

verksamhet (Bunar, 2001). 
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8.5 Tillvägagångssätt 

8.5.1 Kommun 1 

Kommun 1 har idag inget organiserat mottagande av nyanlända elever. Eftersom kommunen 

har börjat ta emot fler nyanlända elever har de som mål att deras verksamhet ska samlas ihop 

för att kunna ta ett mer solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Kommun 1 tar emot flest 

nyanlända elever från öststatsländer som ofta har en bra skolbakgrund med utbildade föräldrar 

och enhetschefen menar att det därför hittills inte varit något större problem för eleverna att 

börja direkt i ordinarie klass. Modersmålsenheten är ansvarig för studiehandledningen, men det 

är skolorna som beställer den och är ansvariga för att tillhandahålla nyanlända elever med 

studiehandledning.  

Kartläggningen fungerar som så att de gör en studieplan för varje nyanländ elev och tar 

reda på vad det är man behöver arbeta med och vad man behöver fokusera på, vilket framförallt 

är svenskan, men även lite matematik och engelska. Detta finns på respektive skolor och på 

introduktionsprogrammet, där man i första hand läser svenska som bas för att sedan fylla på 

med andra ämnen. När man anses vara språkligt rustad hjälps eleverna vidare inom gymnasie-

systemet. 

 

8.5.2 Kommun 2 

Kommun 2 arbetar med studiehandledning. Det är en modersmålslärare som handleder de 

nyanlända eleverna i ämnena så att eleven kan utveckla sina kunskaper och förstå även utifrån 

det svenska språket. Eleverna har då både modersmålet och svenska, så att de får stöd i 

kunskapsutvecklingen. De menar att det inte går att invänta att eleverna ska lära sig svenska 

innan de förstår ämnena eftersom de inte ska bromsa upp sin kunskapsutveckling. 

Det krävs därför att modersmålsläraren som är ansvarig för studiehandledningen är 

ämneskompetent. Studiehandledningen riktas utifrån vilka ämnen som är representerade av 

lärarna. Vidare menar de att det som är framgångsfaktorerna inom studiehandledning är att 

skolledningarna ska vara insatta i området och att man ska kunna samarbete mellan alla 

lärarkategorier, vilket de förhåller sig till inom kommunen.  

Modersmålsläraren börjar först med att ringa in vad eleven kan på modersmålet när det 

gäller läs- och skriv, alltså litteracitetsområdet. Det är även viktigt att tänka på hur lång tid det 

tog innan de kom till Sverige och vilka erfarenheter de fått med sig på vägen. 

Modersmålsläraren undersöker även elevernas numeracitet med hjälp av matematiklyftet. De 



36 
 

tillsammans provar ut uppgifter och problemlösningar inom matematik och presenterar 

problemet på modersmålet för att se hur eleven tänker och resonerar om problemet. Även om 

en elev inte har en komplett skolbakgrund utan exempelvis har jobbat i sin farbrors affär i flera 

år, så är det också en kompetens och något som eleven ska kunna visa.  

Kommun 2 har gått ifrån förberedelseklass då de inte längre har författningarna, utan det 

finns idag undervisningsgrupper. När de tidigare hade förberedelseklasser framkom det i 

utvärderingen att det blev exkluderande för eleverna. Eleverna hänvisades då till några skolor 

där det fanns förberedelseklasser som de tillbringade två år i och efter det fick de komma ut till 

sin områdesskola. Exkluderingen blev negativ och eleverna fick en låg status. 

Kommun 2 menar att det varit bra med en nystart och att det idag är allas ansvar. Tidigare 

var det de skolor med förberedelseklasser som endast var ansvariga för de nyanlända eleverna. 

När eleverna kom ut till sina områdesskolor så skulle de vara klara och kunna svenska. Idag 

inkluderas eleverna i ordinarie klasser under tiden de går i sin undervisningsgrupp, vilket 

kommunen håller ögonen på. Det är viktigt att eleven får möjlighet att vara med och prova på 

att gå i ordinarie klass och ha en klasstillhörighet. 

 

8.5.3 Kommun 3 

Nyanlända elever som tillhör årskurs F-3 blir direkt tilldelade en plats i en ordinarie klass efter 

inskrivningen på skolan. Kommun 3 har inte någon förberedelseklass för elever mellan 6-10 år. 

Kartläggningen för den nyanlända eleven sker direkt på skolan när eleven blivit tilldelad en 

plats och sker då enligt skolans upprättade handlingsplan.  

I mottagandet av nyanlända elever som tillhör årskurs 4-6 sker en planeringskonferens på 

mottagningsenheten där de undersöker om det finns en ledig plats för eleven i en 

förberedelseklass. Den nyanlända eleven får sedan träffa en test-pedagog som gör en 

kartläggning i det svenska språket, matematik, engelska och även i geografi. Testet ger en tydlig 

bild av hur skolbakgrunden ser ut för den nyanlända eleven. Därefter genomförs en 

modersmålsdiagnos. Denna diagnos kan se olika ut för varje individ eftersom det förekommer 

att en del nyanlända elever har bott i ett annat land än sitt ursprungsland innan hen kom till 

Sverige och då byggt upp ett starkt skolspråk i det landet. I modersmålsdiagnosen testar man 

både skolspråket och modersmålet för att se om eleven har några läs- och skrivsvårigheter vilket 

påverkar kartläggningen. Efter kartläggningen sker ett pedagogiskt samtal där 

modersmålsläraren och testpedagogen träffar eleven och dess vårdnadshavare och talar om ifall 
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det blir förberedelseklass eller inte, eller om eleven blir tilldelad en klass i en lägre årskurs om 

fallet är så att det finns mycket för eleven att ta igen i skolan. 

Nyanlända elever som tillhör årskurs 7-9 kommer till en mottagningsgrupp på 

mottagningsenheten där de får gå i en månad. Under den månaden sker en individuell 

kartläggning och en del läs- och skrivinlärning för att de redan då ska börja ta till sig det svenska 

språket. Därefter placeras eleverna ut på en skola.  

Mottagningsenheten har även en skoldel för grupper av nyanlända elever som är 16-20 

år. Enheten tar emot en ny grupp med sex elever varje vecka. I tre veckor får gruppen vara på 

mottagningsenheten där det genomförs en individuell kartläggning av eleverna och sedan en 

placeringskonferens. Kriterierna för hur kartläggningen och placeringen ser ut för varje 

nyanländ elev utgår från Skolverkets svenska för invandrare B och nationella proven. En elev 

som ligger lågt till i kriterierna får gå i sprint-skola. De elever som ligger högre till i kriterierna 

får gå en termin på mottagningsenhetens egen skola där undervisning ges i de grundläggande 

ämnena. Efter en termin på enhetens egen skola görs ytterligare ett test för varje nyanländ elev 

för att de sedan ska få placeras ut på en gymnasieskola. Eleverna får då göra en önskning av 

skola, i mån av plats.  

Kommun 3 arbetar med studiehandledning som bedrivs av språkskolan. Nyanlända elever 

har en timmes studiehandledning i veckan utöver de vanliga studierna. Kommun 3 har ett 

system där svensklärare och enhetschefen för mottagningsenheten tillsammans ger uppdrag till 

studiehandledare på språkskolan om vilka områden handledningen ska behandla för varje 

nyanländ elev. Enheten har även en introduktion för de nyanlända eleverna för att ge dem en 

inblick i hur utbildningen, skolan, sjukvården med mera ser ut i Sverige. Denna information 

finns även nedskrivet av enheten i ett dokument som de nyanlända eleverna kan ta del av på sitt 

modersmål.  

Mottagningsenheten anser att modersmålsundervisningen är viktig för att nyanlända 

elever ska kunna utveckla sina kunskaper i det svenska språket. En elev som har ett 

minoritetsspråk kan behöva ta sig till en annan skola för att få sin modersmålsundervisning. 

Kommun 3 kommer antagligen till hösten arbetat fram ett system så att de elever som har 

minoritetsspråk ska kunna läsa dessa på distans via datorn. 

 

8.5.4 Analys 

Bunar (2010) menar att det råder en juridisk tveksamhet angående hur mottagandet av 

nyanlända elever bör ske, vilket har lett till stora skillnader i kommunernas tillvägagångssätt. 
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Blob (2004) konstaterar att dessa skillnader mellan kommunerna kan bero på att 

förberedelseklassen inte är någon prioriterad verksamhet, vilket medför att det ekonomiska 

stödet för verksamheten uteblir. Kommun 1 har en inkluderande integrering för nyanlända 

elever i grundskolan och Kommun 3 har en inkluderande integrering för nyanlända elever i 

årskurs f-3. Inom den inkluderande integreringen ska i princip alla lärare ha kompetensen för 

att kunna undervisa alla elever, vilket kan bli en utmaning kunskapsmässigt (Haug 1998). 

Risken med att integreras direkt i ordinarieklass är att den nyanlända eleven inte tilldelas de 

resurser som den är i behov av. Fördelen med att integreras direkt i ordinarieklass är att det är 

lättare att integreras både socialt och språkligt och man undviker utslussningen från 

förberedelseklass som oftast ses som ett hinder för kunskapsutvecklingen 

(Utbildningsdepartementet, 2013).  

Kommun 2 har en segregerande integrering för alla nyanlända elever inom kommunen. 

Kommun 1 har en segregerande integrering för nyanlända elever som är 14-18 år och Kommun 

3 har en segregerande integrering för nyanlända elever i årskurs 4 och uppåt. Haug (1998) anser 

att den utmaning som finns med den segregerade integreringen bland annat är att den nyanlända 

eleven ska få individuella kompensatoriska behandlingar, så att hen ska kunna anpassa sig till 

skolan och samhället. Målet är att den nyanlända eleven så småningom ska tillbaka till 

“ordinarie   undervisning”   och   då   vara   på   samma   nivå   som   sina   klasskamrater.   Ett   vanligt  

argument är att specialundervisning i särskild grupp möjliggör samordning av resurser 

samtidigt som det finns en risk att elever stannar kvar där för länge, vilket kan skapa segregering 

(Utbildningsdepartementet, 2013). 

Bunar (2014) menar att förberedelseklasser kan leda till segregation eftersom att det kan 

bidra till fördröjning i det svenska språket, till skillnad från om man börjar direkt i 

ordinarieklass som är mer inkluderande för det svenska språket. I Kommun 2 inkluderas 

eleverna i ordinarie klasser under tiden de går i sin undervisningsgrupp, vilket kommunen håller 

ögonen på. Kommun 1 och 3 har inget integreringsarbete för att inkludera elever under tiden 

eleverna går i förberedelseklass. Detta integreringsarbete är viktigt för de nyanlända elevernas 

sociala och språkliga utveckling, samt att det bidrar till att de blir integrerade i den ordinarie 

klassen.  

I Kommun 1 gör de en kartläggning för varje nyanländ elev och tar reda på vad det är 

eleven behöver fokusera på, vilket först och främst är svenskan, men även lite matematik och 

engelska. I Kommun 2 ska de nyanlända eleverna utveckla sina kunskaper och förstå ämnena 

även utifrån det svenska språket. De undervisas i både modersmålet och svenskan för att få stöd 

i kunskapsutvecklingen. Kommun 2 menar att det inte går att invänta att eleverna ska lära sig 



39 
 

svenska innan de förstår ämnena, detta för att inte bromsa elevernas kunskapsutveckling. De 

anser även att det är viktigt att tänka på den nyanlända elevens tidigare erfarenheter och även 

om eleven inte har en komplett skolbakgrund, så är det viktigt att ta tillvara på den kompetens 

eleven besitter. I Kommun 3 får studiehandledare på språkskolan i uppdrag om vilka områden 

handledningen ska behandla för varje nyanländ elev. Axelsson och Nilsson (2013) konstaterar 

att det finns svårigheter med att vara andraspråkslärande i Sverige, vilket beror på att det inte 

alltid är ämnena som är svåra utan det blir svårt att förstå ämnena på grund av brist i det svenska 

språket. Därför behöver eleverna stöd i både modersmålet och svenskan för att inte bromsa 

kunskapsutvecklingen inom ämnena. 

Sammanfattningsvis har kommunerna olika tillvägagångssätt i mottagandet av nyanlända 

elever. Det finns för- och nackdelar med både specialundervisning och att börja direkt i 

ordinarie klass. Det viktigaste är att elevernas utbildning anpassas efter deras individuella 

behov, samt att de integreras oavsett tillvägagångssätt (Bunar, 2010). Det krävs då att 

kommunerna gör ett aktivt val för hur man ska gå till väga med mottagandet av nyanlända 

elever. Detta för att de ska vara insatta i för- och nackdelarna med de olika tillvägagångssätten, 

vilket påverkar kommunernas integrationsarbete. 

 

8.6 Samarbete med skolorna 

8.6.1 Kommun 1 

Kommun 1 har ingen mottagningsenhet och heller inga dokumenterade riktlinjer från 

kommunnivå utan mottagandet av nyanlända elever sker endast på skolnivå. Det finns därför 

inget uttalat samarbete mellan skola och kommun.  

 

8.6.2 Kommun 2 

I kommun 2 arbetar ordinarie lärare och modersmålslärare från modersmålsenheten 

tillsammans för de nyanländas bästa. Detta samarbete blir tydligast när modersmålslärarna har 

flera timmar på skolorna, vilket bidrar till en bra kontakt med ordinarie lärare. Kartläggningar 

av nyanlända elever är ett gemensamt ansvar, så att man tillsammans vet vad man ska fokusera 

på. Modersmålslärare och ordinarie lärare tar tillsammans reda på hur eleven ska fortsätta sin 

kunskapsutveckling och vad eleven inte har läst tidigare. Idag sker mycket kontakt via mail och 
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den lärarplattform som Kommun 2 har. De menar att det fortfarande finns mycket som återstår 

när det kommer till samarbetet, såsom den fysiska möjligheten att träffas.  

Det finns skrivna kravlistor från modersmålsenheten på vad som krävs för att skolorna 

ska hålla god kvalité. Dessa krav innebär bland annat att det ska finnas ett samarbete mellan 

modersmålslärare och skolan, att det ska finnas utrustning, en lokal att tillgå på skolorna och 

att det ska finnas en kontaktperson på skolan etcetera. Dessa krav har modersmålsenheten 

tillsammans med skolledning och personalen på skolan tagit fram. Detta för att alla ska 

kommunicera samma krav. Modersmålsenheten arbetar för att möta skolans krav som handlar 

om flexibilitet, kompetens och att man har det logistiska perspektivet. Kommun 2 menar att det 

är viktigt att man pratar samma språk och är inne i samma system som skolorna.  

 

8.6.3 Kommun 3 

Kommun 3 har en frekvent kontakt med de skolor som har förberedelseklass och de 

gymnasieskolor som har språkintroduktion. De har inget samarbete med de skolor där de yngre 

eleverna direkt sätts in i ordinarie klass.   

 

8.6.4 Analys  

Bunar (2010) anser att den stora kritiken som har riktats mot hur mottagandet sker av nyanlända 

elever är det bristande samarbetet och kommunikationen mellan aktörerna som är i och utanför 

mottagningssystemet. I och med att Kommun 1 inte har någon mottagningsenhet och ansvaret 

idag endast ligger på skolnivå, så finns det inget samarbete mellan kommun och skola. Kommun 

2 har ett utarbetat samarbete med skolorna inom kommunen. Det finns en kontinuerlig kontakt 

via mail och lärarplattform, samt att de har arbetat fram kravlistor tillsammans för att de ska 

tala samma språk. Kommun 3 har ett samarbete med de skolor som har förberedelseklass och 

de gymnasieskolor som har språkintroduktion, men det sker inget samarbete med de skolor där 

nyanlända elever introduceras direkt i ordinarieklass. I Skolverket (2008) står det att kommunen 

bör främja samarbetet mellan alla parter som är inblandade i mottagandet av nyanlända elever 

inom kommunen. Detta menar även Bunar (2001), att relationen mellan skola och integration 

även syftar till hur skolan samarbetar med det lokala samhället.     

 Vidare konstaterar Axelsson m fl. (2002) att det krävs en organisatorisk samverkan 

mellan staden, stadsdelen, förskolan, skolan och pedagogerna. Detta för att stärka elevernas 

totala utveckling. Anledningen till att skolledningen i flera skolor inte organiserat 
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undervisningen utefter nyanlända elevers behovs, troligen beror på brist av kunskap och 

förhållningssätt. Ett samarbete inom alla berörda parter främjar alltså integrationen. 

Avsaknaden av ett samarbete inom kommun 1 kan därför bero på brist av kunskap och 

förhållningssätt, eftersom de inte har samma erfarenhet av mottagandet av nyanlända elever 

som Kommun 2 och 3. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att ett samarbete mellan alla parter främjar 

integrationsarbetet för nyanlända elever, vilket även Bunar (2010) har kommit fram till. 

Eftersom att det är skolorna som har ansvaret för mottagandet av nyanlända elever inom 

Kommun 1 och det inte sker något samarbete däremellan, påverkar detta kommunens 

integrationsarbete. Samarbetet underlättar utvecklandet av verksamheten för Kommun 2 och 3, 

vilket Bunar (2010) menar främjar kommunernas integrationsarbete.  
 

8.7 Efter specialundervisning 

8.7.1 Kommun 1 

Kommun 1 menar att det som inte har fungerat hittills är att slussa nyanlända elever vidare från 

förberedelseklass. Det finns inget tillräckligt systematiskt sätt i och med att det varierar så 

mycket i vilka förutsättningar eleverna har. Det förekommer även att de går för länge i 

förberedelseklass, så inkluderingsarbetet behöver därför förbättras. De har jobbat mer medvetet 

med att rusta gymnasieelever för att komma vidare till antingen ett nationellt vanligt individuellt 

program eller ett internationellt program. Enhetschefen menar att det har varit ett medvetet mål 

att bli av med eleverna så fort som möjligt, så att de kan klara av sin skolsituation och finnas i 

ett  större  och  mer  adekvat  sammanhang,  en  “normal”  skola.  Även   introduktionsprogrammet  

blir en isolerad företeelse så därför menar enhetschefen att deras ambition är att få bort eleverna 

så snabbt som möjligt till en ordinarie skola. 

 

8.7.2 Kommun 2 

I kommun 2 är det lärarna på skolorna som avgör utifrån deras kunskap när en elev är mogen 

att gå från undervisningsgrupp ut i ordinarie klass. De stämmer då av med modersmålslärare 

som är ansvariga för studiehandledningen. Det är viktigt att det sker utifrån det individuella 

perspektivet. Modersmålsenheten anser att det är viktigt att hela tiden ha en kommunikation 

lärare i mellan och även involvera eleverna. Detta är viktigt för att se hur eleven känner och vad 
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den vill. Det är även viktigt att modersmålsläraren finns där vid frågor även efter avslutad 

studiehandledning.  

 

8.7.3 Kommun 3 

Kommun 3 har inga skriftliga kriterier för när en nyanländ elev är mogen att ta sig vidare från 

en undervisningsgrupp, förberedelseklass eller sprint-skola. Skolverket (2008) rekommenderar 

ett år i specialundervisning för att sedan gå vidare till ordinarie klass, vilket är de råd Kommun 

3 har som utgångspunkt. Enhetschefen uttryckte att det i vissa särskilda fall kan tas ett beslut 

av rektorn att en elev ska få två år i specialundervisning, om eleven inte uppfyller kraven. Det 

kan skilja sig åt i utvecklingen för de nyanlända eleverna. En del elever vill ut snabbt i ordinarie 

undervisning medan en del vill gå kvar i specialundervisning på grund av trygghet. Kommun 3 

anser det viktigt att det ska ske en individuell bedömning för varje elev.  

 

8.7.4 Analys 

Bunar (2010) menar att det finns kritik angående när  en  elev  anses  vara  “mogen”  för  att  gå  från  

förberedelseklass till ordinarie klass och att det saknas tydliga regler inom många kommuner 

om hur tillvägagångsättet ska se ut. Det går inte alltid rätt till med förhandlingen om en elev är 

mogen eller inte utan ekonomin och logistiska överväganden spelar stor roll i denna fråga. 

Kommun 1 har inget systematiskt arbete med övergången från förberedelseklass, samt att de 

nyanlända eleverna ofta stannar där för länge. Kommun 1 saknar därför ett integreringsarbete 

med de nyanlända eleverna. Wigg (2011) har i sin studie kommit fram till att nyanlända elever 

som  stannar  för  länge  i  förberedelseklass  upplever  en  “vi  och  dem”  känsla,  i  och  med  att  de  inte  

integreras i de ordinarie klasserna och därför söker sig till andra elever som också är nyanlända. 

Bunar (2001) anser att det många gånger har uppstått problem när man talar om 

integrationen av nyanlända elever, att det finns en uppdelning mellan elever i den svenska 

skolan. Det har skapats en normal och en avvikande kategori. Elever från Sverige ses som 

“normala”   och   elever   med   annat   ursprung   ses   som   de   “avvikande”.   Detta innebär att när 

kommunerna inte aktivt arbetar med att integrera de nyanlända eleverna, så kan det leda till 

utanförskap. 

Kommun 2 har ett systematiskt arbete där lärarna efter sin kunskap bestämmer om en 

nyanländ  elev  är  “mogen”  att  gå  vidare  från  specialundervisning.  Det  finns  alltså  ingen  bestämd  

tid utan det sker efter den nyanländas individuella behov. De menar även att det är oerhört 
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viktigt att involvera eleverna så att de känner sig trygga, samt att de har ett fortsatt stöd från 

modersmålslärare efter avslutad specialundervisning. Detta menar även Bunar (2010) då han 

anser att det är viktigt för integreringen att enskilda aktörer i skolan hjälper till och engagerar 

sig för de nyanlända eleverna så att de känner sig inkluderade. Det är alltså viktigt att ha någon 

att stödja sig mot, vilket kan vara en lärare, klasskamrat eller någon annan vuxen som arbetar 

på skolan. 

Kommun 3 har inga skriftliga kriterier angående när  en  nyanländ  elev  är  “mogen”  att  ta  

sig vidare från specialundervisning. De kriterier de utgår från är Skolverket (2008) som 

rekommenderar ett år i specialundervisning eller i särskilda fall två år för att sedan gå vidare 

till ordinarie klass.  

Det finns inga lagstiftade riktlinjer från den nationella nivån när en nyanländ elev är 

“mogen”   att ta sig vidare från specialundervisning, vilket försvårar integrationsarbetet för 

kommunerna och bidrar till att det ser olika ut från kommun till kommun. Bunar (2010) 

konstaterar att många lärare idag behöver improvisera i sin undervisning för att få den 

nyanlända eleven integrerad i den svenska skolan, eftersom att det saknas tydliga riktlinjer. 

Sammanfattningsvis visar detta på att Kommun 2 och 3 har ett systematiskt arbete med 

övergången från specialundervisning, vilket Kommun 1 saknar. Tiden i specialundervisning är 

oerhört viktig och om en nyanländ elev stannar för länge i specialundervisning kan det leda till 

negativa konsekvenser för den nyanlända eleven och integrationsarbetet. Det är därför viktigt 

att alla kommuner tar del av de riktlinjer som finns och följer forskningen för att kunna 

upprätthålla ett integrationsarbete. Eftersom att dessa riktlinjer inte är lagstiftade, så kan det se 

ut som det gör inom Kommun 1. De är medvetna om att integreringen inte är fungerande, men 

de gör inget åt det för att det endast finns rekommendationer från den nationella nivån.  

 

8.8 Mål  

8.8.1 Kommun 1 

Kommun 1 har för första gången uttalat en politisk ambition i en politisk plattform som innebär 

att de ska vara en bra kommun att bli mottagen i och att de ska ha ett bra integrationsarbete. Det 

finns ett politiskt uttalande att de ska arbeta med detta, vilket de inte haft tidigare. Socialtjänsten 

har även fått i uppdrag att hålla ihop flyktingmottagandet, det som inte är kopplat till själva 

skolan och i det sammanhanget menar de att de måste samverka. I och med detta har hela 
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flyktingmottagandet stärkts. Från att ha varit pygméartat till att bli en verksamhet som har en 

grund menar enhetschefen.  

 

8.8.2 Kommun 2 

Kommun 2 har som mål att nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning som alla andra 

elever i Sverige, då en likvärdig utbildning är a och o. De anser att det då är viktigt att få ett 

riktat stöd genom studiehandledning. De har även som mål att göra regelbundna uppföljningar 

angående elevernas kunskapsutveckling, då de inte vill ha elever som sitter av tiden.  

Kommun 2 har nedskrivna mål i deras dokument Riktlinjer för mottagandet av nyanlända 

elever i Kommun 2 grundskolor. Målen innebär att skolan ska skapa en lugn och trygg miljö 

för alla elever, samt att dessa riktlinjer ska bidra till att utbildningen är lika för alla, oberoende 

av var i kommunen den nyanlända eleven bosatt sig. De har även som mål att eleven så snabbt 

som möjligt ska delta i ordinarie undervisning utifrån elevens kompetenser, förmågor och 

behov.  

 

8.8.3 Kommun 3 

Mottagningsenhetens mål med mottagandet av nyanlända elever är att man ska möta varje 

individ utifrån deras kunskaper och förutsättningar. Den kartläggning som görs till varje 

nyanländ elev ska leda till en sådan bra placering i skolan som möjligt utifrån individens eget 

behov. Enhetschefen uttryckte dock att det finns hinder i mottagandet av nyanlända elever, 

vilket kan göra målen svårare att uppnå. Hen menar att åldern spelar stor roll, desto yngre en 

nyanländ elev är desto lättare har hen att ta till sig kunskaper och komma in i det svenska 

skolsystemet än en elev som kommer sent i åldern. Hen uttryckte även att det är en stor 

utmaning med mottagandet av nyanlända elever eftersom att varje individ har helt olika 

bakgrunder, men ska bemötas därefter. En del elever är analfabeter medan en del har goda 

skolkunskaper. Denna åtskillnad bland nyanlända elever leder till att det behövs göras stora 

avvägningar för varje individ.  

 

8.8.4 Analys 

Den nationella nivån har inga övergripande mål för det direkta mottagandet av nyanlända 

elever. Det som kommunerna har att förhålla sig till är skollagen (SFS 2010:800) som säger att 
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alla har rätt till utbildning, samt att den ska vara likvärdig oavsett var i landet man bor. En 

problematik med rätten till utbildning är att om man är nyanländ i Sverige och redan fyllt 18 år 

så har man inte rätt att påbörja en gymnasieutbildning. Detta bidrar till att elever över 18 år inte 

får samma möjlighet att integreras i samhället. 

Kommun 1 har inte arbetat med mottagandet av nyanlända elever på kommunnivå. Idag 

när de tar in fler nyanlända elever har de en ambition om att vara en bra kommun att bli 

mottagen i och att de ska ha ett bra integrationsarbete.  

Kommun 2 har tydliga nedskrivna mål som gäller alla nyanlända elever och som alla 

skolor ska följa. Detta för att utbildningen ska vara likvärdig oberoende var i kommunen man 

är bosatt. För att nå en likvärdig utbildning måste alla sträva efter samma mål, inte bara inom 

kommunerna utan även mellan kommunerna (Blob, 2004). Bunar (2001) menar även att de 

nationella målen för skolans verksamhet och skollagen föreskriver en jämlikhet. Skolan ska 

vara lika för alla och alla ska ha rätt till lika möjligheter.  

De uttalade ambitioner Kommun 3 har är att de vill möta varje individ utifrån deras 

kunskaper och förutsättningar, vilket de menar är en stor utmaning då alla elever har olika 

bakgrunder och ska bemötas därefter.  

Sammanfattningsvis blir det problematiskt när skollagen förespråkar en likvärdig 

utbildning, utan övergripande och lagstiftade mål från den nationella nivån. Det blir 

motsägelsefullt då målen ser olika ut inom kommunerna. Utan gemensamma mål mellan 

kommunerna kan man inte uppnå ett likvärdigt integrationsarbete inom landet. För att mål ska 

vara uppföljningsbara krävs det att de finns i skriftliga dokument, vilket kommun 2 har. I och 

med att Kommun 1 och 3 endast har uttalade mål försvårar det deras gemensamma synsätt, 

eftersom att de inte har något konkret att arbeta efter. 

 

8.9 Utvärdering 

8.9.1 Kommun 1 

Det sker ingen utvärdering på kommunal nivå inom Kommun 1. De som gör uppföljningen är 

de som gör den kommunala produktionen och är den delen som driver de kommunala 

förskolorna och skolorna. Däremot följer kommunen skolornas verksamheter i detalj. Skolorna 

överlämnar en allmän redovisning om hur det går för eleverna. Denna allmänna redovisning 

görs varje år efter läsårets slut som sedan följs upp på hösten. Den tar ingen specifik hänsyn till 

om man kommer från Sverige eller ett annat land, utan man förväntar sig att eleven från ett 
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annat land ska gå ut nian med godkända betyg menar intervjupersonen. De menar att det är 

svårt att göra något annat, då det inte går att ställa några lägre krav eftersom att det bryter mot 

skollagen.  

 

8.9.2 Kommun 2 

Modersmålsenheten utvärderar sin modell av arabisktalande varje termin med vårdnadshavare 

och elever så de vet att de är nöjda. De har även en uppföljning av alla nyanlända elever i 

sexveckors-perioder. Efter kartläggningen arbetar de på och gör en kartläggning vidare i 

ämnena. Det går inte att göra all kartläggning första gången, utan den sker stegvis. De gör hela 

tiden en uppföljning om hur det går för eleven och då är det viktigt att även elevens röst får 

höras. De vuxna ska inte styra över elevens situation och eleven ska även få möjlighet att säga 

till om de inte får ett bra stöd av sin lärare. Eleven ska ha en trygg relation till lärarna.  

Modersmålsenheten har även skickat ut en elevenkät till alla elever som har 

studiehandledning. Denna enkät gör eleverna anonymt. Den utgår från vad eleverna anser är 

bra med studiehandledning och vad som kan bli bättre.  

 

8.9.3 Kommun 3 

Mottagningsenheten följer upp och utvärderar de nyanlända eleverna som har blivit mottagna 

av dem. De har under några tillfällen studerat hur många elever det är som går ut med någon 

form av betyg. De undersöker även de elever som hoppat av innan de genomfört sin 

gymnasietid, vilket kan vara av anledningen att de åkt tillbaka till sitt hemland eller fått avslag 

i sitt uppehållstillstånd.  

 

8.9.4 Analys  

I Skolverket (2008) står det att kommunen bör göra en uppföljning om de nyanlända eleverna 

har fått det särskilda stöd de behöver av modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. 

Kommun 1 gör allmänna redovisningar för alla elever varje år, men tar ingen hänsyn till de 

nyanlända eleverna. Uppföljningen tar ingen hänsyn till om eleverna kommer från Sverige eller 

ett annat land. De förväntar sig alltså samma resultat av nyanlända elever som de gör av elever 

som ursprungligen kommer från Sverige. Att ha samma krav på en nyanländ elev som har 
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kunskapsbrist i det svenska språket som en elev som ursprungligen kommer från Sverige, menar 

Bunar (2010) påverkar integrationsarbetet eftersom att alla elever placeras i samma fack.  

Modersmålsenheten i Kommun 2 utvärderar sin modell av arabisktalande elever varje 

termin, med både vårdnadshavare och elever. De har även uppföljningar av alla nyanlända 

elever i sex veckors perioder, då de menar att en kartläggning bör ske stegvis, samt att de har 

skickat ut elevenkäter som eleverna får svara på för att se om de är nöjda med sin 

studiehandledning. I Skolverket (2008) står det att kommunerna bör granska vilken påverkan 

de kommunala riktlinjerna har på mottagandet av nyanlända elever. 

Kommun 3 följer upp och utvärderar de nyanlända eleverna och har även under några 

tillfällen studerat hur många elever det är som går ut med någon form av betyg. Bunar (2001) 

anser att skolan hela tiden måste arbeta med att utveckla verksamheten så att alla elever får lika 

behandling och lika möjligheter inom skolans organisation. Det är därför viktigt att göra 

uppföljningar och utvärderingar av de nyanlända eleverna för att främja integrationsarbetet.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att skriftliga dokument med riktlinjer från 

kommunerna underlättar utvärderingar och uppföljningar av skolornas arbete, vilket även Blob 

(2004) menar. Detta kan vara en anledning till att Kommun 2 har ett främjande arbete med 

utvärderingar, uppföljningar och kvalitetsarbete, eftersom att de har skriftliga dokument som 

underlättar deras granskande. Kommun 3 följer upp och utvärderar de nyanlända eleverna som 

har blivit mottagna av dem. För att uppföljningen ska bli rättvis krävs det att man ser till varje 

individ och inte gör en allmän uppföljning av de nyanlända eleverna som Kommun 1 gör. 

 

8.10  Nationell nivå 

8.10.1 Kommun 1 

Kommun 1 är nöjda med riktlinjerna från den nationella nivån och anser att trycket inte kommer 

därifrån utan det största trycket kommer utifrån att de själva identifierar brister och att volymen 

ökar. De menar att det är dessa två saker som driver fram arbetet, mer än vad som står i 

Skolverket (2008). De kommer troligtvis under detta år bygga upp en stomme för hur de ska få 

detta att fungera i en större skala.  
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8.10.2 Kommun 2 

Kommun 2 hoppas på att Skolverkets material som alla kommuner ska använda sig av i Sverige 

kommer 2016, men de kan inte vänta så länge, utan idag gör de så gott de kan. De är väldigt 

nöjda med de skrifter och material som Skolverket tagit fram för nyanlända elever. De menar 

att ett hinder med de nationella riktlinjerna är att alla inte förstår hur viktigt det är och även 

kompetensen ses som ett hinder. Svenska som andraspråks-kompetensen är viktigt för alla 

lärare och att man har ett kunskapsutvecklade tänk. När enhetschefen har träffat svenska som 

andraspråkslärare som tänker svenska som andraspråk som ett stödämne och att eleverna ska 

träna något som inte har något sammanhang med det de gör i klassrummet, då blir det inte bra 

menar intervjupersonen. Modersmålslärare, klasslärare och svenska som andraspråkslärare ska 

vara ett team kring den nyanlända eleven och att man kan jobba tematiskt så att eleven utvecklar 

kunskaperna och utvecklar språkkompetensen på alla sätt. De menar att det även är viktigt att 

man tar del av varandras erfarenheter, att man vågar lyfta blicken och det kan vara i 

närkommuner, det behöver inte vara i Malmö eller Solna.  

 

8.10.3 Kommun 3 

Kommun 3 utgår från Skolverket (2008) i sitt arbete med mottagande av nyanlända elever, men 

de önskar att det fanns mer riktlinjer från den nationella nivån. Mottagningen anser att det 

behövs mer bedömningsunderlag för utländska betyg för grundskolan och mer riktlinjer 

angående hur man ska validera en nyanländ elev som har påbörjat en gymnasieutbildning i ett 

annat land. Mottagningsenheten vill även kunna mäta var de nyanlända eleverna står i sin 

kunskapsutveckling i ett test på sitt modersmål, istället för att de ska göra ett nationellt prov 

som är skrivet på svenska. Att skriva ett test på svenska kan bidra till att nyanlända elevers 

kunskaper inte alltid visas eftersom det i de flesta fall råder brist i det svenska språket. Enheten 

anser att den likvärdiga utbildningen inte finns för denna elevgrupp i Sverige eftersom att 

nyanlända elever inte kan söka sig till de gymnasieprogram de vill om det råder brist i det 

svenska språket.  

Enhetschefen för mottagningsenheten anser att det är mycket fokus på grundskolan i de 

nationella riktlinjerna om hur mottagandet bör ske för nyanlända elever och för lite om eleverna 

i de högre åldrarna. Hen uttryckte därför ett önskemål om att det ska vara mer fokus på hur 

kartläggningen bör se ut för elever i åldern 16-20 år. Hen anser det även viktigt att en kvotering 

för denna elevgrupp skulle finnas för att de ska kunna komma in på de utbildningar de vill trots 

svårigheter i det svenska språket.  
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8.10.4 Analys 

Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och behovet av stöd från den nationella nivån har därför 

ökat (Utbildningsdepartementet, 2013). Utbildningsdepartementets arbetsgrupp har nu arbetat 

fram promemorian Utbildning för nyanlända elever som innehåller förslag till hur detta arbete 

ska utvecklas. Som vi tidigare nämnt kommer det ske en lagändring den 1 januari 2016 som 

kommer att underlätta arbetet och ge mer tydlighet för kommunerna. Kommun 1 och 2 är nöjda 

med den nationella nivån. Kommun 2 är nöjda med det material Skolverket tagit fram och de 

jobbar i nuläget på så gott det kan fram tills de nya skrifterna kommer. 

Kommun 3 önskar att det fanns mer riktlinjer från den nationella nivån. De anser att det är 

mycket fokus på grundskolan och att det krävs mer bedömningsmaterial, samt mer fokus på hur 

kartläggningen bör se ut för elever mellan 16-20 år. Enheten anser att den likvärdiga 

utbildningen inte finns för denna elevgrupp i Sverige eftersom att nyanlända elever inte kan 

söka sig till de gymnasieprogram de vill om det råder brist i det svenska språket. Bunar (2001) 

menar att de nationella målen föreskriver en jämlikhet, men analysen visar att det finns ett 

behov av mer stöd från den nationella nivån. Blob (2004) är kritisk till hur Sverige idag 

organiserar nyanlända elevers utbildning och menar att det finns en anledning att se över detta 

och hur arbetet skulle kunna omorganiseras, framförallt fundera över vinsterna med att 

organisera annorlunda.  

Sammanfattningsvis råder det olika åsikter om hur nöjda kommunerna är med riktlinjerna 

från den nationella nivån. Detta beror troligtvis på att kommunerna är olika insatta inom detta 

område, vilket påverkas av kommunernas kompetens och erfarenheter. Kommunerna är även 

själva ansvariga för att ta del av vad den nationella nivån tar fram för material vad gäller 

mottagandet av nyanlända elever, vilket givetvis påverkar kommunernas åsikter.   
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9 Sammanfattande diskussion 
Innan vi påbörjade denna studie hade vi en tanke om att mottagandet av nyanlända elever skiljer 

sig åt mellan kommunerna. När vi inledde arbetet tog vi kontakt med olika kommuner i 

Mellansverige för att fråga om de ville medverka i vår studie. Vi upptäckte redan då att det 

saknas kunskap vad gäller mottagandet av nyanlända elever inom kommunerna. Endast 3 av 15 

kommuner ville medverka i vår studie och 1 av dessa 15 kommuner hade skriftliga dokument 

och riktlinjer kring hur mottagandet bör ske. Anledningen till att kommunerna inte ville 

medverka berodde på erfarenhet och avsaknad av arbetsplaner. Det går inte att dra några 

generella slutsatser av detta resultat, men det ger en viss bild av hur det kan se ut i övriga 

Sverige. 

Vi valde Bunars (2001) definition av integration och Haugs (1998) definition av 

segregerande- och inkluderande integrering som teoretiska utgångspunkter i vår studie. Vi fann 

dessa teoretiska utgångspunkter passande för studien eftersom att integration och integrering är 

centralt i mottagandet av nyanlända elever. Bunar ger en vid definition av begreppet integration 

i relation till samhällets strukturer och skolans verksamhet. Detta innebär att vi fann den 

applicerbar i vår analys och begreppet användes därför genomgående i analysen. Haugs 

definition av inkluderande- och segregerande integrering är snävare och har fokus på skolans 

verksamhet. Detta innebar att vi under arbetets gång inte fann den lika applicerbar i analysen 

som vi från början hade förhoppningar om.  

Vi fann intervjuer och textanalys passande som metod för vår studie. Intervjuer skapar 

förståelse utifrån intervjupersonernas synpunkter och upplevelser och textanalysen såg vi som 

ett komplement för att få ytterligare information om kommunerna, vilket berikar det empiriska 

materialet. Vi fick endast ta del av dokument från Kommun 2, vilket innebär att resultatet från 

Kommun 2 blir mer trovärdigt i jämförelse med de två andra kommunerna. Att kommunerna 

saknar dokument är dock ett resultat i vår studie. Eftersom att få kommuner har dokument vad 

gäller mottagandet av nyanlända elever var det svårt att få kommunerna att medverka i studien. 

Detta medförde att mycket tid gick åt till att komma i kontakt med kommunerna. Intervjuer var 

det enda alternativet för de kommuner som saknade dokument. Det hade varit enklare att få 

kommuner att medverka i studien om fler kommuner hade haft dokument att granska i och med 

att vi då endast hade kunnat använda oss av textanalys som metod. Det har också visat sig vara 

positivt att vi varit två personer under analysarbetet, då vi haft två synvinklar på informationen 

under arbetets gång, samt att vi ständigt har diskuterat med varandra för att inte övertolka 

materialet. Det har visat sig under intervjuerna att detta är ett känsligt ämne, särskilt för de 
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kommuner som saknar dokument. Det har därför också varit positivt att vi båda medverkat 

under samtliga intervjuer. 

De resultat vi kommit fram till utifrån frågeställningarna är att mottagandet skiljer sig åt 

mellan dessa tre kommuner, både mål och arbetssätt ser olika ut. Varje kommun har tagit sig 

an mottagandet på olika sätt och de ansvariga i kommunerna har olika yrkesroller. Detta innebär 

att informanterna för denna studie har olika erfarenheter, kompetenser och arbetssätt. Detta 

ansåg vi var en begränsning i metoden, men det har visat sig vara en anledning till att det ser så 

olika ut inom kommunerna. För en likvärdig utbildning krävs ett gemensamt synsätt för hur 

man ska gå tillväga i mottagandet av nyanlända elever (Blob, 2004). Eftersom resultatet visar 

att två av dessa tre kommuner inte har några nedskrivna mål blir det problematiskt att utföra ett 

likvärdigt arbete. Detta påverkar även utvärderingar och uppföljningar av skolornas arbeten 

eftersom de utan nedskrivna mål inte har något konkret att följa upp, vilket även Blobs (2004) 

forskning visar på. Vi anser det besynnerligt att skollagen (SFS 2010:800) förespråkar en 

likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor, utan lagstiftade nationella mål inom detta 

område. De allmänna råden från Skolverket (2008) är heller inte obligatoriska, vilket medför 

att mycket faller mellan stolarna idag.  

Vidare har vi kommit fram till att Kommun 2 och 3 har ett aktivt arbete med mottagandet 

av nyanlända elever, då de båda har en mottagningsenhet och en tydlig ansvarsfördelning. Båda 

kommunerna tar kontinuerligt emot ett stort antal nyanlända elever per år. De är 

kunskapsmässigt insatta inom detta område och tar del av de allmänna råden från Skolverket 

(2008). Kommun 1 tar emot färre nyanlända elever per år, i jämförelse med Kommun 2 och 3. 

Detta kan vara en orsak till att Kommun 1 inte har ett lika aktivt och utarbetat system angående 

hur mottagandet av nyanlända elever ska ske, vilket även forskningen pekar på (Axelsson & 

Nilsson, 2013). Trots detta så är det de nyanlända elevernas utbildning som blir påverkad. 

Skollagen (SFS 2010:800) säger att utbildningen ska vara likvärdig inom varje kommun, och 

därför har alla kommuner samma ansvar oavsett hur många nyanlända elever de tar emot per 

år.           

Utifrån vårt resultat kan vi se att alla tre kommuner inte är insatta i vilka för- och 

nackdelar det finns med de olika tillvägagångssätten för mottagandet av nyanlända elever. Det 

är viktigt att kommunerna är insatta i forskningen för att kunna göra ett aktivt val om vilket 

tillvägagångssätt de ska använda sig av för att vara medvetna om för- och nackdelarna. Detta 

för att integreringen ska bli så bra som möjligt för eleverna och även anpassas efter deras 

individuella behov. Det krävs då också att man samarbetar inom alla lärarkategorier för att alla 
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ska sträva efter samma mål. Bunar (2010) menar att den stora kritiken som riktats mot hur 

mottagandet sker av nyanlända elever beror på ett bristande samarbete. 

Under arbetets gång har vi haft många reflektioner och tankar. Resultatet visar att 

mottagandet av nyanlända elever inte är någon prioriterad verksamhet. Detta anser vi kan vara 

en anledning till att mottagandet har kommit i skymundan. Ytterligare en anledning anser vi 

kan bero på att det finns lite forskning vad gäller det direkta mottagandet av nyanlända elever 

(Bunar, 2010). I och med detta har vi en förståelse för att integreringen inte varit främjande i 

alla kommuner. Dock är detta ingen ursäkt, då det handlar om barns utbildning. Vi har upplevt 

att kommunerna idag kan komma undan och inte tar detta på allvar i och med att de allmänna 

råden från Skolverket (2008) inte är obligatoriska. Resultatet i denna studie visar att det råder 

stora skillnader i hur integrationsarbetet ser ut mellan kommunerna. Ett stort frågetecken sätts 

kring hur det kan se ut så här år 2015? Detta gäller inte bara mottagandet av nyanlända elever, 

utan en likvärdig utbildning inom hela skolväsendet. Skolan ska vara lika för alla. Vi har en 

förhoppning om att alla kommuner kommer att ta sitt ansvar i och med lagändringen som 

kommer ske 2016. En stor förändring kommer då att ske i och med att förslagen kommer att bli 

lagstiftade och riktlinjerna kommer inte bara vara rekommendationer.  

Vi anser att vi har besvarat vårt syfte och våra frågeställningar, det vill säga att vi 

undersökt vilka strategier tre olika kommuner i Sverige har vad gäller mottagandet av 

nyanlända elever i förhållande till de teoretiska begreppen integration och integrering. 

 

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det vi ser som intressant till fortsatt forskning är att undersöka hur kommunerna kommer att 

arbeta och ta ställning till den nya lagändringen 2016, och vad det har för påverkan på 

mottagandet av nyanlända elever. Eftersom vi även har upptäckt att det finns lite forskning 

angående samarbetet mellan kommunerna och den nationella nivån, så skulle det vara intressant 

att undersöka vidare hur kommunikationen där emellan påverkar mottagandet av nyanlända 

elever.  

 

 

  

 

 



53 
 

10 Referenslista 
 

Litteratur 

Axelsson, M., Lennartson-Hokkanen, I. & Sellgren, M. (2002). Den röda tråden: utvärdering 

av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. Spånga: 

Rinkeby språkforskningsinstitut. 

Axelsson, M. & Nilsson, J. (2013). Welcome to Sweden: Newly arrived students´experiences 

of pedagogical and social provision in introductory and regular classes. Diss. Stockholm: 

Stockholms universitet, 2013. Stockholm. 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Blob, M. (2004). Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn: en 

översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner. Norrköping: Integrationsverket. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten: fyra studier om skola, segregation, integration och 

multikulturalism. Diss. Växjö: Univ., 2001. Eslöv. 

Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 

svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Bunar, N. (2014). Utbildning och Mångkulturalitet – det globala samhället. Lundgren, U.P., 

Säljö, R. & Liberg, C. (red.). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare] (ss. 471-485). 

(3. [rev. och uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

Emanuelsson.1. (2001). Integrering – bevarad normal variation i olikheter. I Rabe, T & Hill, A. 

Boken om integrering: idé, teori och praktik (s.9-22). Trelleborg: Studentlitteratur.  

 



54 
 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts 

juridik.  

Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Statens skolverk.  

Jepson Wigg, U. (2011). Nytt land och ny skola: berättelser om att bryta upp och börja om. 

(1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skowronski, E. (2013). Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola 

för alla". Diss. Lund: Lunds universitet, 2013. Lund. 

Sverige. Utbildningsdepartementet (2013). Utbildning för nyanlända elever: mottagande och 

skolgång. Stockholm: Fritze.  

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

Skolverket. 

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

2011. Stockholm: Skolverket. 

Sverige. Skolverket (2013). Allmänna råd Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av 

särskilt stöd. Stockholm: Skolverket. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 



55 
 

Elektroniska källor 

Prop. 2014/15:45  Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång. Tillgänglig: 

http://data.riksdagen.se/fil/DBE6B65C-B484-46EF-95B6-0A83D7C2BE7C. (Hämtad 2015-

04-05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.riksdagen.se/fil/DBE6B65C-B484-46EF-95B6-0A83D7C2BE7C


56 
 

Bilaga 1. 
Information om studien: Hur sker mottagandet av 

nyanlända elever ur ett kommunperspektiv? 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Denna studie utförs av Michaela Johansson och Marie Crisvall Oscarsson som studerar 
grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på Uppsala Universitet.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka strategier olika kommuner har kring 
mottagandet av nyanlända elever. Dessa kommuner skiljer sig åt i antalet nyanlända elever 
kommunen tar emot per år.  
 
Intervju och textanalys 
 
Vi kommer att genomföra en intervju tisdagen den 14/4 kl. 15.30 under 60 minuter. Syftet är 
att få en förståelse för intervjudeltagarens uppfattningar om mottagandet av nyanlända 
elever. Intervjun kommer att spelas in med diktafon.  
 
Vi kommer även ta del av de arbetsplaner och material som finns tillgängligt hos er för att 
genomföra en textanalys.  
 
Frivilligt deltagande och anonymitet  
 
Du som deltar i denna studie kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras i 
presentationen av arbetet. Du kan närsomhelst avbryta intervjun utan vidare motivering. 
Inspelningen av intervjun kommer endast att användas i vår studie och därefter raderas.  
 
Uppsala 2015-04-09 
 
Marie Cristvall Oscarsson, 072-7349047 
Mcristvall@gmail.com 
 
Michaela Johansson, 073-1803045 
Michaela.c.johansson@gmail.com 
 
Handledare: Guadalupe Francia  
guadalupe.francia@edu.uu.se 
 
Vänliga hälsningar,  
Marie och Michaela 
 
 
  

mailto:Mcristvall@gmail.com
mailto:Michaela.c.johansson@gmail.com
mailto:guadalupe.francia@edu.uu.se


57 
 

Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Inledande frågor: 

Vilken yrkesroll har du?  

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat inom yrket?  

Hur många år har du arbetat på kommunen?  

 

Fakta om kommunen: 

Hur många invånare har er kommun? 

Hur många skolor finns det i er kommun? 

Hur många nyanlända elever tar ni emot per år i er kommun? 

Börjar de nyanlända eleverna i skolan direkt när de skrivs in i kommunen? 

 

Arbetsplan: 

Vilka mål har er kommun med mottagandet av nyanlända elever?  

Finns det någon policy i er kommun om hur arbetet bör ske kring mottagandet av nyanlända 

elever? 

Hur arbetar ni med mottagandet av nyanlända elever? Har ni någon arbetsplan?                            

- Hur arbetar ni med skapandet av era arbetsplaner? 

- Vem eller vilka arbetar med skapandet av arbetsplaner? 

 

Hur ser er arbetsplan ut kring mottagandet av nyanlända elever?  

a) Om kommunen har förberedelseklasser?  

- Hur tänker ni kring det? Vilka för- respektive nackdelar anser ni att det finns med 

förberedelseklasser? 

- Hur länge går eleverna i förberedelseklass?  

- Hur arbetar ni med inkludering i ordinarie klasser?  

- När anser ni att eleven är mogen för att börja i ordinarie klass? 

-  Vilka kriterier finns för att bedöma detta? 

b) Om eleverna sätts i undervisningsgrupper?  
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-  Hur tänker ni kring det? Vilka för- respektive nackdelar anser ni att det finns med 

undervisningsgrupper? 

- Hur länge går eleverna i undervisningsgrupper? 

- Hur arbetar ni med inkludering i ordinarie klasser?  

- När anser ni att eleven är mogen för att börja i ordinarie klass? 

-  Vilka kriterier finns för att bedöma detta? 

c) Om eleverna börjar direkt i ordinarie klass? 

- Hur tänker ni kring det? Vilka för- respektive nackdelar anser ni att det finns? 

- Hur kommer det sig att ni valt att inte ha förberedelseklasser? 

- Om kommunen tidigare haft förberedelseklasser, vilka skillnader finns? Positiva och 

negativa? 

 

Skolan: 

Hur tillgodoser ni skolorna med resurser om behovet finns? 

Har ni några krav på skolorna kring mottagandet av nyanlända elever?  

Har skolorna några krav på er kring mottagandet av nyanlända elever? 

Hur arbetar skolorna med kartläggning av nyanlända elever? 

 

Nationell nivå: 

2014 kom regeringen ut med en proposition där det finns förslag kring hur utbildningen för 

nyanlända elever bör se ut. Hur har ni tagit ställning till detta? 

Anser ni att era riktlinjer stämmer överens med de riktlinjer som finns på den nationella nivån?  

Känner ni att ni har stöd från den nationella nivån om hur mottagandet bör ske?   

Vi har märkt att det är många kommuner som inte har någon arbetsplan på kommunal nivå. 

Vad tror du att det kan bero på? 

 

 
 

 


