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1. Inledning 

Under 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige. I februari 2016 var över 180 000 

människor inskrivna i Migrationsverkets asylmottagning. En tredjedel av de inskrivna är barn i 

skolåldern (7-19 år). Av detta följer att Sveriges kommuner står inför en stor utmaning att 

tillgodose behovet av utbildning för dessa barn (Migrationsverket 2016a). Oavsett orsak till att 

ett barn eller en ungdom befinner sig i Sverige och oavsett hens legala status har de nämligen rätt 

till utbildning utifrån sina individuella förutsättningar (Skollagen 2010:800). Skolans funktion 

som integrationsfrämjande i det större samhällsperspektivet gör också att skolväsendets 

mottagande av nyanlända elever bör hanteras skyndsamt och löpande (Stigendal & Östergren 

2013). Betydelsen av en fungerande kontakt med skolan för nyanlända familjer spänner över fler 

områden än den konkreta språkinlärningen och utvecklingssamtal. Skolan är en viktig del av det 

nya samhället som familjen försöker bli en del av (Hughes & Beirens 2007). 
 

Från och med den 1 januari 2016 ändrades regelverket kring nyanlända elever i skolan. Med 

utgångpunkt i att det är av vikt att nyanlända barn och ungdomar, samt deras vårdnadshavare, 

utan onödigt dröjsmål kommer i kontakt med skolväsendet (Skolverket 2016a), lyder de nya 

direktiven sammanfattningsvis; ”En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller 

hon har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är 

lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. En nyanländ elev som saknar 

tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i 

maximalt två år.” (Sveriges riksdag 2016).  

Det stora antalet nyanlända och därmed ett stort antal nya elever samt den nya lagstiftningen, 

innebär höga krav på en struktur för mottagande inom skolan i landets alla kommuner. Det 

svenska utbildningsväsendet har en dryg 60 år lång tradition av att ta emot barn i skolan – 

invandring är inget nytt fenomen i Sverige. Ändå pekar studier på att kunskapen om hur 

nyanlända elever på bästa sätt inkluderas, är bristfällig ute i skolor och kommuner (Bunar 2010 s 

10). ”Målgruppen är varken prioriterad eller bevakad” konstateras i Mattias Blobs rapport för 

Integrationsverket 2004 (Blob 2004 s 33). Kritik kvarstod när Skolinspektionen 2009, 2013 och 

2015 kom med rapporter på samma tema (Skolinspektionen 2009, Skolinspektionen 2013, 
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Skolinspektionen 2015 s 10). Kvalitetsförbättringen för mottagandet av nyanlända elever i den 

svenska skolan går långsamt och detta får konsekvenser såväl på samhälls- och individnivå. 

Mottagandet av nyanlända elever i skolan är, med bakgrund i strömmen av asylsökande till 

Sverige de senaste åren och det faktum att denna trend spås hålla i sig, en viktig och 

intresseväckande del i den bredare integrationen av nyanlända i det svenska samhället. Denna 

uppsats kommer att röra den kommunala nivån och är ett sätt att belysa en enskild kommuns 

unika förutsättningar i ett nationellt system av många olika varianter (Bunar 2015 s 17). Föremål 

för denna studie är Uppsala kommun då kommunen har genomfört organisatoriska förändringar 

till följd av de nya lagförändringarna och på grund av den stora tillströmningen av nyanlända 

barn som kommunen haft de senaste åren. Den 1 januari 2016 bodde nära 4000 asylsökande och 

nyanlända med uppehållstillstånd i Uppsala kommun, av dessa en stor del barn och unga 

(Uppsala Kommunstyrelse 2016 s 8). Från att ha haft åtta stycken förberedelseklasser för 

nyanlända elever i augusti 2015, finns i skrivande stund (maj 2016) 17 stycken i kommunen 

(Intervju Pettersson 2016). 

 

Det blir med anledningen av den nationella lagförändringen och den omställning som 

mottagandet i Uppsala kommun genomgått, intressant att granska Uppsala kommun och se hur 

mottagandet i dagsläget går till. Då Sveriges kommuner själva får välja hur mottagandet av 

nyanlända elever ska vara utformat utgör Uppsala, som landets fjärde största kommun, ett 

betydelsefullt exempel. En fallstudie av Uppsala kommuns mottagande av nyanlända elever i 

skolan ämnar bidra till en ökad förståelse av hur och varför en kommun i Sverige organiserar 

mottagandet som den gör. Fallstudien skapar också kunskap och insikter i för- och nackdelar 

med en specifik organisationsmodell och belyser centrala värdekonflikter i mottagningssystemet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Skolan står inför utmaningen att inte bara hantera, utan också systematisera dagens mottagande 

på ett rättssäkert, humant och kvalitativt sätt. Hur mottagandet av nyanlända elever går till beror 

på såväl det av kommunen upprättade mottagandet som av den enskilde skolans organisering 

kring den nyanlände eleven. Med bakgrund i att Uppsala kommun har genomfört organisatoriska 

förändringar för mottagandet till årsskiftet 2015/2016 antas avvägningar och motiv kring 
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kommunens organisation finnas inom räckhåll att undersöka i de olika delarna av arbetsgången 

kring mottagandet av en elev. Detta är en initial studie av de förändringar som Uppsala 

genomgått i mottagningsmodellen för nyanlända elever i kommunen men ämnar inte i strikt 

mening att utvärdera den nya organisationen då för kort tid har passerat för att verksamheten ska 

kunna bedömas i alla avseenden. Uppsala utgör dock ett exempel på hur en kommun strukturerar 

sitt mottagande utifrån den nya lagstiftningen. Resultatet kan sedan jämföras med andra studier 

av kommuners mottagande.  

 

Av detta följer att uppsatsens syfte är att: 

Studera den förvaltningspolitiska processen och organisationen kring mottagandet av 

nyanlända grundskoleelever under introduktionstiden i Uppsala kommun.  

 

Uppsatsens syfte konkretiseras i följande frågor: 

• Hur går mottagandet av nyanlända elever i Uppsala till? 

• Vilka modeller och värdekonflikter kan uppfattas i kommunens organisation? 

• Vilka aktörer finns med i mottagandet och hur upplever de att mottagandet fungerar? 

 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen rör mottagandet av nyanlända elever under introduktionstiden. 

Introduktionstiden syftar här till den tid som löper från det att en elev skrivs in i kommunens 

Mottagningsenhet för nyanlända i skola och förskola, ”Mony”, till det att hen har en hemvist i en 

ordinarie klass ute i någon av kommunens skolor. Undersökningen berör således inte de resultat 

som finns att tillgå kring de nyanlända elevernas fortsatta skolgång. Studien rör grundskolan och 

tar därför inte med de aspekter av mottagandet som omfattar förskolan eller gymnasieskolan.   

 

Allt skrivet material som finnas att tillgå gällande kommunens organisation kring mottagandet är 

av intresse för studien samt de dokument som skolorna själva har skapat som stöd för rutiner vid 

mottagandet. Även nationella skrivelser så som Skolverkets allmänna råd och Skolverkets 

kartläggningsunderlag är en del av det underlag som uppsatsen tar hjälp av för att skapa en bild 

av mottagandet.  
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Jag har med anledning av uppsatsens syfte och tillhörande frågeställningar valt att fokusera på de 

aktörer och de dokument som bidrar till den förvaltningspolitiska modellen som mottagandet av 

nyanlända innebär – de och det som styr uppbyggnaden kring elevens mottagande och ger 

direktiv eller underlag till de människor och strukturer eleven möter. Fallstudien, och den 

uppsats som den utmynnat i, ska inte misstolkas som att de gör anspråk på att gestalta hela 

mottagningskedjan. Det går inte att på detta utrymme få med alla aspekter, så som elevernas 

egna erfarenheter eller modersmålslärarnas uppfattningar.  

   

1.3 Undersökningsdesign och metod 

Denna uppsats inriktar sig på den förvaltningspolitiska aspekten av mottagandet. Uppsatsen 

söker utreda hur det konkreta mottagandet går till och på vilka grunder som organisationen 

utformats. Undersökningsdesignen som lämpar sig bäst för att undersöka detta är att göra en 

deskriptiv fallstudie.  

 

Fallstudier tillåter komplexiteten i ett avgränsat system, i det här fallet introduktionstiden för 

nyanlända grundskoleelever i kommunen, att framträda och ger också utrymme för att visa på ett 

helhetsperspektiv. Fallstudien lämpar sig bra när det är aktuella och nutida skeenden som ska 

studeras samt när en undersökning riktar in sig på insikt, upptäckt och tolkning (Merriam 1994 s 

17-27). En fallstudie utförs i systemets verkliga miljö och ämnar besvara frågorna ”hur” och 

”varför” (George & Bennett 2005 s 21 ff.). Fallstudien som undersökningsdesign svarar därför 

väl mot uppsatsens syfte.  

 

Upplägget med en fallstudie innebär att det genomförs en systematisk och genomgående studie 

av en företeelse (George & Bennett 2005 s 17 ff), i det här fallet mottagningssystemet i 

kommunen. Datainsamlingen och urvalet av informanter är strategiskt för att kunna motsvara 

studiens syfte om att ge en helhetsförståelse av mottagningsmodellen. Undersökningen består 

därför av både intervjuer och analys av skrivet material.  
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Under uppsatsens gång anlägger jag ett analysinstrument i form av två dimensioner av 

värdekonflikter som gestaltas genom en ”fyrfältare”. Detta för att skapa ett ramverk att styra min 

materialinsamling utifrån samt för att strukturera min analys av undersökningen. Den teori som 

läggs fram sett genom värdekonflikterna anger uppsatsens utgångspunkt och studien kan därmed 

sägas vara ett slags Disiplined configuartive case, där studien används för att exemplifiera och 

utreda en befintlig teoribildnings aktualitet (George & Bennett 2005 s 75).  

 

Valet av intervjupersoner har skett i enlighet med uppsatsens syfte. Jag har sökt aktörer på olika 

nivåer i organisationen för att öka möjligheten till att se hela händelsekedjan kring mottagandet 

av en elev samt ge insikt i hur valet av organisatorisk modell i kommunen har gått till. Vid val av 

intervjupersoner har alltså syftet varit att ge ett djup i förståelsen kring kommunens 

mottagningsmodell. Urvalstrategin är därför icke-probabilistisk, ett icke-sannolikhetsurval, där 

ett målinriktat urval av intervjupersoner har varit nödvändigt för att öka möjligheterna att förstå 

mottagningssystemet och de varianter av modeller som existerar inom systemet (Merriam 1994 s 

61, Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012 s 159). Den skolområdeschef som har det 

övergripande ansvaret för nyanländas mottagande i grundskolan i kommunen har intervjuats för 

att på så sätt ge en inblick i utbildningsförvaltningens resonemang kring mottagningsmodellen. 

En person från Mottagningsenheten för nyanlända i förskola och skola, Mony, har intervjuats för 

att se systemet från det operationellt aktiva administrativa hållet. Ordföranden för 

utbildningsnämnden har intervjuats för att identifiera vilka perspektiv av mottagningsmodellen 

som hanteras på politisk nivå. Valet att intervjua tre rektorer ligger i att öka möjligheten att se 

olika skolors sätt att hantera, och agera i, det system som finns i kommunen. De tre rektorerna 

har alla olika förutsättningar och strukturer för mottagandet i sin skola. En lärare från en av 

skolorna har intervjuats för att ge exempel på hur lärare i Uppsala kommun uppfattar 

mottagningssystemet.  

 

Bakgrunden till att använda intervjuer som metod kommer från det faktum att få dokument finns 

att tillgå kring Uppsalas rutiner angående mottagandet av nyanlända elever. Mycket av arbetet i 

kommunen, centralt och ute i skolorna, har visat sig utgå från muntliga mallar och improviseras 

utifrån elevernas behov. Genom att använda sig av intervjuer ökar möjligheten att fånga upp 

bakomliggande idéer för de rutiner som finns i de olika verksamheterna. De intervjuer som har 
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genomförts har varit semistrukturerade i sin natur vilket innebär att intervjusituationen har 

tillåtits att vara flexibel i den mån att den intervjuade har fått stor frihet att formulera sina svar 

och tillåtits att göra utläggningar. Flexibiliteten är just den semistrukturerade intervjuns fördel 

(Bryman 2011 s 415). Frågor och ämnen har på förhand formulerats i en frågeguide men om så 

fallit sig har frågorna kommit i annan ordning under själva intervjun samt att lämpliga 

följdfrågor har ställts (Se bilagor) (Kvale & Brinkmann 2014 s 172). Vid intervjuns början 

frågade jag om den intervjuade godkände att jag spelade in vårt samtal. Alla intervjupersoner 

gick med på det vilket ytterligare tillät mig att vara flexibel som intervjuare då jag inte behövde 

koncentrera mig på att skriva ned vad som sades utan till fullo kunde fokusera på att förstå och 

ställa följdfrågor. Jag har kunnat inrikta mig på att vara en bra lyssnare samtidigt som jag fått tid 

till att formulera mer kritiska frågor. I alla fall utom vid intervjun med ordföranden för 

utbildningsnämnden, som var en telefonintervju, har intervjuerna bestått i personliga möten. 

Detta har gynnat min förståelse för personens kontext och ökat min chans till att anpassa frågor 

till personen då jag sett minspel och kroppsspråk (Flyvbjerg 2006 s 235). 

 

1.3.1 Material 
Uppsatsen består av material från kvalitativa datainsamlingsmetoder. Det skriftliga material som 

har tagits i beaktning är dels sådant som jag stött på i det initiala arbetet av uppsatsen, dels sådant 

som intervjupersonerna har refererat till. Skriftligt material bidrar med kunskap om kommunens 

officiella ståndpunkter och ambitioner rörande mottagningsmodellen. Intervjuer ger fördjupad 

kunskap om idéer bakom utförandet i de olika delarna av mottagningskedjan.  

Inför uppsatsarbetet skickades 20 mail till rektorer i Uppsala kommun med förfrågan om att 

ställa upp på intervju. Endast två svarade att de hade möjlighet, tio svarade att de inte hann och 

sju gav inget svar, trots ett påminnelsemail. En svarade att den aktuella skolan inte hade några 

nyanlända för tillfället.  

Då ingen av de två rektorerna som ville ställa upp för intervju hade förberedelseklasser på sin 

skola, valde jag att kontakta ytterligare rektorer. Efter att ha både ringt och mailat till fyra 

rektorer fick jag svar att en kunde ställa upp fast längre fram i vår, en ville helst inte då han sa sig 

inte ha så mycket erfarenhet, en svarade inte och en fjärde var villig att delta.  
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Det faktum att endast tre av 24 rektorer hade möjlighet att ställa upp på intervju kan få 

konsekvenser för min studie då det inte är möjligt att veta hur väl dessa individer representerar 

gruppen grundskolerektorer i Uppsala kommun. De som ville ställa upp kan tänkas anse sig ha 

en bra verksamhet att visa upp, vilket i sin tur färgar undersökningens resultat att bli mer positivt 

klingande än vad som verkligen är fallet. De tre rektorerna ger likväl ett prov på hur rektorer och 

skolor förhåller sig till mottagningssystemet i kommunen och då deras intervjusvar var 

nyanserade och inte tydligt förespråkande för någon viss attityd kan urvalet anses som 

exemplifierande.  

 

Min ambition var att en lärare och en rektor från var och en av skolorna skulle intervjuas, men 

för två av tre skolor hade ingen lärare med anknytning till mottagandet av nyanlända elever 

möjlighet att ställa upp.  

1.3.2 För- och nackdelar med fallstudien 

Ett sätt att legitimera fallundersökningen som vetenskaplig metod är att den är ”användbar, 

anpassningsbar och mer utvecklingsbar i en given situation” (Merriam 1994 s 34). I och med 

fallstudiens flexibla och deskriptiva natur ges utrymme till tolkning av kontexten som det 

undersökta systemet befinner sig i (Flyvbjerg 2006 s 223). Uppsala kommuns mottagande av 

nyanlända elever i skolan är just ett sådant komplext system, och dessutom i ett kontextuellt 

sammanhang av nationell lagförändring och intern omorganisation vilket gör fallstudien till den 

modell som bäst fångar upp helheten. Vidare har fallstudien som metod visat sig särskilt lämplig 

för just pedagogiska processer och för att utvärdera program och se förbättringsmöjligheter i 

praktiken (Merriam 1994 s 46).  

 

Jag som forskare är undersökningens främsta instrument för både insamling och analys av 

informationen. Det innebär att jag, till skillnad från en dator, kan vara sensitiv mot omgivningen 

och fånga upp signaler. Jag kan anpassa min intervjuarteknik efter tidpunkten och kan 

sammanfatta och klargöra under undersökningens gång, både under intervjuer och under analys 

av skriftligt material (Flyvbjerg 2006 s 235 ff.).  
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Att mycket av fallstudien baseras på forskarens egen förmåga att samla och tolka information 

riskerar också att begränsa studien. Förmågan att intervjua och värdera skriftligt material kräver 

övning, det behövs en god kapacitet att sortera information och att inneha en medvetenhet kring 

sin roll som den som driver undersökningens riktning. Detta bemöter jag genom att noga ha 

förberett mina intervjuer, jag har övat på intervjusituationen och prövat frågorna på mina vänner. 

Genom hela arbetet har jag återkopplat till undersökningens syfte för att hålla riktningen i mitt 

materialansamlande. Jag har också anlagt en medvetenhet vid valet av intervjupersoner för att på 

ett rättvisande sätt ge flera aktörer i mottagandet chans att ge sin bild av processen (Kvale & 

Brinkmann 2014 s 208-209, 356).  

 

Det som inom kvantitativ forskning ofta benämns validitet och reliabilitet, kan inom kvalitativa 

studier övergripande kallas för studiens tillförlitlighet (Bryman 2011 s 354). Studiens inre, eller 

interna, validitet kan även benämnas trovärdighet och syftar till hur väl undersökningen ger en 

bild av verkligheten (Merriam 1994 s 177, Bryman 2011 s 354). Här hänvisar jag till den 

faktakontroll jag gjort löpande där jag jämfört de skriftliga dokumenten med det som 

intervjupersonerna har uppgett och sett till så att undersökningens resultat baseras på flera källor. 

Jag har alltså utfört en triangulering där flera källor använts för att undersöka samma sak 

(Bennett & Checkel 2015 s 28).  

 

Reliabiliteten, eller den kvalitativa studiens pålitlighet, handlar om i vilken utsträckning 

resultaten från studien kan upprepas (Merriam 1994 s 180, Bryman 2011 s 355). Det ligger i 

fallstudiens, och andra kvalitativa metoders natur, att den blir svagare på den här punkten jämfört 

med i kvantitativa studier, eftersom människor och deras beteende inte är statiskt och därmed 

inte upprepas exakt (Flyvbjerg 2006 s 233 ff.). Denna fallstudies pålitlighet ligger dock i 

syftesformuleringen om att undersöka hur aktörer i mottagningsmodellen uppfattar den modell 

de är en del av. Det finns många olika tolkningar om vad som sker och de tolkningar som 

gestaltas i denna uppsats motsvarar just ambitionen att ta reda på subjektiva uppfattningar, som i 

sig kan komma att ändras. Studiens replikerbarhet i fråga om resultat är därmed inte säkerställd 

på grund av studiens beskaffenhet. Vad jag däremot gör är att på ett tydligt sätt redogöra för hur 

undersökningen har gått till och med vilka motiv val har gjorts vilket i sin tur gynnar fallstudiens 

pålitlighet i mer kvalitativ anda (George & Bennett 2005 s 106).  
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Den externa, eller yttre validiteten, i kvalitativa sammanhang applicerat som studiens 

överförbarhet, syftar just på i vilken utsträckning som resultaten är tillämpliga även i andra 

situationer (Merriam 1994 s 183, Bryman 2011 s 355). Detta är inget mål jag prioriterat då fallet 

är valt för att studeras på djupet och ge ökad förståelse för hur mottagandet av nyanlända elever 

går till just i Uppsala kommun utifrån de nationella och lokala förändringar som kommunen står 

inför. Resultaten skulle dock kunna användas vid jämförelse mellan kommuner i framtida och 

vidare forskning (Flyvbjerg 2006 s 227 ff). 

 

2. Teori 

Definitionen av nyanländ elev som används i denna uppsats är den som framgår i Skollagen 

(2010:800) och rör den elev som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i 

landet, eller anses bosatt här, och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det 

kalenderår då hen fyller sju år. En elev anses inte längre vara nyanländ efter fyra års skolgång 

här i landet. I litteraturen används ibland även “elev med utländsk bakgrund” för att beteckna 

dessa elever. I denna text används begreppet “utländsk bakgrund” i enlighet med Skolverket 

(Skolverket, 2016b) för en elev som antingen själv har invandrat till Sverige eller har båda sina 

föräldrar invandrade. 

 

Teoriavsnittet som följer innehåller de organisatoriska modeller som kommuner och skolor 

vanligtvis väljer att strukturera sig utifrån, samt de värdekonflikter som följer av dessa. 

Värdekonflikterna preciseras i uppsatsens analysinstrument och följs upp i undersökningen och 

analysen.  

 

2.1 Organisatoriska modeller  
Uppsatsen kommer främst att baseras på svensk forskning då fallstudien är i en svensk kontext 

samt att Sverige, liksom andra länder, har säregna drag när det kommer till historia av 

invandring, skolsystem och generell integrationspolitik, som gör att studier från andra länder inte 

givet är applicerbara. Sedan 1970-talet har den dominerande mottagningsmodellen för nyanlända 

elever i Sverige varit förberedelseklasser, ibland kallade introduktionsklass eller internationell 
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klass (Axelsson 2015 s 81). Modellen kännetecknas av att skolan har möjlighet att anvisa barn 

till särskilda undervisningsgrupper. Dessa grupper har ofta en anpassad studiegång vilket innebär 

att undervisningen får göra avsteg från timplanen och istället fokusera på svenska som 

andraspråk (Bunar 2015 s 14). Fördelarna som lyfts fram med denna struktur är att  
• Bakgrundskunskaperna hos de nyanlända eleverna kartläggs successivt 

• Eleverna lär sig grundläggande svenska i en trygg miljö 

• Eleverna får en introduktion till den svenska skolkulturen och det svenska skolsystemet 

• Eleverna får stöttning i språkutveckling av personal utbildad i svenska som andraspråk 

• Eleverna får studiehandledning på sitt modersmål (Bunar 2010 s 53 ff.). 

Förberedelseklasserna har även fått kritik på grund av 

• Att förberedelseklassen blir en allt för kollektivistisk modell som för samman barn med 

helt olika förutsättningar under samma pedagogiska principer och dessutom i klasser med 

blandade åldrar. 

• Att eleverna tenderar att få stanna i förberedelseklasserna för länge (Skolinspektionen 

2009).  

 

Som ett led i den kritik som riktats mot förberedelseklassen som organisatorisk modell, har 

istället en del skolor valt att övergå till en modell av direktintegrering (Axelsson 2015 s 82). Det 

innebär att de nyanlända eleverna placeras i ordinarie klass från första början eller efter en 

kortare period på en central mottagningsenhet i kommunen. Det främsta argumentet för 

direktintegrering är att undvika den fysiska segregation av nyanlända som blir den praktiska 

realiteten av förberedelseklasser (Bunar 2010 s 43 ff.). Det finns en samstämmighet i 

forskningen som menar att direktintegrering i de yngre åldrarna är att föredra då yngre barn har 

lättare att tillägnar sig ett nytt språk (Böhlmark 2009 s 388, Bunar 2010 s 61). 

 

Kritik som lyfts fram när det kommer till modellen av direktintegrering å sin sida är att eleverna 

riskerar att hamna utanför det sociala och pedagogiska i den ordinarie klassen när 

språkförståelsen för svenska ännu inte är befäst hos den nyanlände. Även om de nyanlända 

eleverna är fysiskt integrerade i ordinarie undervisning kan bristande studiehandledning och 

begränsade kunskaper hos lärare när det kommer till ett språkutvecklande arbetssätt, leda till att 
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de nyanlända trots allt upplever en stor isolering (Axelsson 2015 s 81-138). Det finns således för- 

och nackdelar med de båda modellerna.  

På grund av modellernas förtjänster och brister har kommuner valt att ta olika delar från dem och 

skapat sina egna modeller. Otaliga kombinationer av de två huvudmodellerna och olika typer av 

underkategorier inspirerade av förberedelseklass och direktintegrering finns det exempel på i 

Sverige (Bunar 2015 s 17, Blob 2004). Flera kommuner har till exempel valt att upprätta en typ 

av ”landningsenhet”, där de nyanlända eleverna anses behöva vara i allt ifrån ett par veckor till 

ett par månader för att bekanta sig med landet och det svenska skolsystemet. Efter denna 

inskolningsperiod blir de sedan placerade i ordinarie skola (Nilsson & Bunar 2015, Stigendal & 

Östergren 2013). Förberedelseklassens fysiska placering, i separat skola alternativt i samma 

byggnad som ordinarie klasser, kan också variera från skola till skola (Axelsson 2015).  

Oavsett val av modell är en väl genomförd kartläggning av elevernas kunskaper, 

studiehandledning på elevernas språk samt modersmålsundervisning avgörande faktorer för att 

den nyanlände ska få en bra start i det svenska skolväsendet (Skolinspektionen 2009, Nilsson & 

Axelsson 2013). I Vetenskapsrådets rapport Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om 

nyanlända elever i den svenska skolan (Bunar 2010), konstateras det att det generellt sett finns 

svag forskningsbaserad kunskap om modellernas effekter. Liksom i diskussionen som återfinns i 

boken Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering (Bunar 2015), kommer inte heller 

den här uppsatsen att kretsa kring vilken av dessa två modeller som är ”rätt” då det finns både 

för- och nackdelar med de två utifrån elevernas språk- och kunskapsutveckling samt utifrån den 

sociala aspekten (Bunar 2015 s 16). Dock ska värdekonflikter som uppstår till följd av valet av 

mottagningsmodell tas upp nedan.  

 

2.2 Värdekonflikter vid val av mottagningsmodell 

Valet mellan förberedelseklass och direktintegrering, eller kombinationer av dessa, är utifrån 

genomgången ovan uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Jag kommer här att redogöra för hur de 

två grundläggande modellerna samt deras för- och nackdelar kan placeras in i två huvudsakliga 

konflikter, eller spänningar om man så vill. Det är dels en fråga om integration i motsatts till 

segregation och på vilket sätt den valda mottagningsmodellen hanterar målsättningen att 
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integrera de nyanlända eleverna med övriga elever på skolan (Bunar 2015 s 16). I denna första 

dimension är det givet att integration är det eftersträvansvärda och att segregation är det som den 

valda modellen ska minimera. Jag har även urskilt en andra dimension där det snarare rör sig om 

två värden som i sig inte är entydigt positiva eller negativa. Denna spänning kan identifieras som 

en konflikt mellan det kollektivistiska och det individualistiska tankesättet, alltså vems intressen 

som ska prioriteras – individen eller kollektivet, vid valet av mottagningsmodell. Nedan följer en 

teoretisk diskussion där dessa dimensioner av valet av mottagningsmodell förtydligas.  

2.2.1 Integration – Segregation  

Förberedelseklassen som modell är, som ovan nämnt, föremål för kritik vad gäller hur väl den 

lyckas bidra till en ökad integration mellan de nyanlända och de övriga eleverna på skolan 

(Skolinspektionen 2009). Den fysiska åtskillnaden mellan de nyanlända och de andra eleverna 

bidar till ytterligare alienation av de nyanlända eleverna, och befäster ett ”vi” och ett ”dom” 

(Nilsson Folke 2015, Cederberg 2006, Nilsson & Axelsson 2013). Övergången till ordinarie 

undervisning från förberedelseklassen, när den väl ska ske, riskerar dessutom att bli omstörtande 

och jobbig för de nyanlända (Nilsson Folke 2015). 

 

Vad som däremot talar för förberedelseklass i motsatts till direktintegrering i fråga om vad som 

främjar integration, är pedagogiska och sociala aspekter av språkinlärningen. Lev Vygotskij 

formulerade redan under 1900-talets början idéer om att en framgångsrik undervisning i ett nytt 

språk är betingad av en viss nivå i modersmålet (Bråten 1998 s 154). Detta talar alltså för att 

nyanlända elever med ingen eller begränsad skolbakgrund sedan tidigare skulle tjäna på att i ett 

initialt skede, parallellt med första kontakten med svenskan, tillåtas utveckla sitt modersmål i en 

förberedelseklass innan de placeras i en ordinarie klass.  

 

I kapitlet Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever (Juvonen 2015) i boken 

Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering (Bunar 2015), betonas fördelarna med 

förberedelseklass med att en grundläggande nivå i svenska är nödvändig för att elever ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen i ordinarie klass. Förberedelseklassens fokus på 

svenskinlärningen gynnar eleverna när de senare ska ut i ordinarie undervisning. I samma studie 

finner vi en lärare med erfarenhet av direktintegrering som sträcker sig så långt att hen kallar 
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denna modell för ”avancerad barnmisshandel” på grund av att de nyanlända eleverna blir så 

”pressade, stressade” och ”deprimerade/isolerade” av att placeras direkt i ordinarie klass 

(Juvonen 2015 s 158). Vidare hävdar en annan lärare från samma studie att direktintegrerade 

elever med ingen eller begränsad skolbakgrund sedan tidigare, känner stort utanförskap med 

klassen (Juvonen 2015 s 156). En direktintegrering kan alltså inte bara missgynna en språklig 

integration, utan även försvåra den sociala integrationen för den nyanlända (Nilsson & Axelsson 

2013). 

 

Argumentationen kring vad som egentligen främjar integrationen blir lätt ett cirkelresonemang 

där den fysiska åtskillnaden mellan förberedelseklass och resterande elever vägs mot risken för 

känslomässig isolering för de nyanlända vid direktintegrering. Ett sätt att möta denna 

problematik är att den nyanlända eleven ska tillhöra en ordinarie klass direkt, även när merparten 

av undervisningen sker i förberedelseklassen (Myndigheten för skolutveckling 2005, Stigendal & 

Östergren 2013). Oavsett organisatorisk modell för mottagandet är integrering, eller kanske 

snarare arbetet mot segregering, anhängigt av klassrumsmiljön och lärarens ansvar i att 

ifrågasätta etniska hierarkier och sociala mönster som kan ha en segregerande effekt (Cummins 

2001). I dimensionen som rör integration-segregation är således aktiva integrationsfrämjande 

åtgärder och ett medvetet arbetssätt en förutsättning för att integration ska ske.  

2.2.2 Kollektivism – Individualism  

Värdekonflikten mellan en kollektivistisk och en individualistisk hållning vid valet av modell för 

mottagande av nyanlända urskiljer jag som tydlig på flera håll i litteraturen kring nyanländas 

mottagande i skolan. Forskningsresultat och rapporter är eniga när det kommer till vikten av 

individanpassning efter den nyanlända elevens egna förutsättningar och önskemål, att varje 

studieplan och mottagande i det svenska skolväsendet ska vara formad efter den enskilda eleven 

(Myndigheten för skolutveckling 2005 s 52, Bunar 2010, Bunar 2015 s 29, Malmö stad 2014). 

Oavsett modell som argumenteras för ter sig behovet av individanpassning vara en av de 

tydligaste slutsatserna från forskningen som berör mottagandet av nyanlända i skolan. Som ett 

resultat av förberedelseklassens allt för kollektivistiska och likriktade natur, har därför inslag av 

direktintegrering förespråkats med anledning av att resurser då istället kan läggas på individuell 

stöttning och studiehandledning i ordinarie klass (Bunar 2015 s 15). 
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Ytterligare kritik mot förberedelseklassens kollektivistiska struktur är ett allt för stort fokus på 

det svenska språket, något motsägelsefullt i relation till vad som ovan redogjorts för. Det som här 

avses är att de nyanlända eleverna riskerar att få stanna för länge i förberedelseklassen utan att 

bli individuellt bedömda. När det kollektiva målet är språkinlärning, alldeles oavsett individernas 

olika behov och inlärningsmetoder, missgynnas vissa elever (Nilsson & Axelsson 2013). 

Samtidigt som det i teorin verkar uppenbart att individen bör vara i fokus, präglas inte bara 

skolan och dess mottagningsmodell, utan hela det svenska samhället, av en marginalisering av 

människor med utländsk härkomst – den kollektivistiska idén om ”svenskhet” som norm är den 

dominerande (Darvishpour & Westin 2015 s 17 ff.). Det förhållningssätt som kritiseras men som 

alltjämt genomsyrar mottagandet av nyanlända i skolan i många fall är att den nyanlända ska 

infogas i det svenska systemet, deras brister ska kompenseras för istället för att tidigare kunskap 

byggs vidare på. Elever med svensk bakgrund identifieras som det ”normala” medan elever med 

utländsk bakgrund klassas som ”avvikande”, som de som ska rätta sig efter kollektivet (Bunar 

2010 s 25). 

Marginaliseringen av andra etniciteter än den svenska, strider mot en i sin tur uttalad 

kollektivistisk målsättning, nämligen målet för integrationspolitiken. Det som kallas regeringens 

jämlikhetsmål innebär en strävan efter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Regeringskansliet 2014). Även i denna dimension står vi 

inför något av ett cirkelresonemang. Individanpassningen för den nyanlände riskerar att präglas 

av en strävan mot en kollektiv idé om svenskhet som inte är helt uppdaterad med hur det svenska 

samhället ser ut idag, vilket därmed missar jämlikhetsmålet. 

 

2.3 Analysinstrument  

Avsnittet om värdekonflikter utmynnar här i uppsatsens analysinstrument som gestaltar 

värdekonflikternas relation till varandra. Utifrån genomgången ovan kan det urskiljas att fält 1 är 

det eftersträvansvärda – ett mottagande som ser till individens behov i ett system av 

integrationsfrämjande åtgärder. Marginaliseringen av andra etniciteter än den svenska riskerar att 

omöjliggöra för att individanpassningen fungerar i realiteten och att ett integrationsfrämjande 



	 18	

arbetssätt snarare handlar om den nyanländas integrering i det svenska systemet, vilket 

tydliggörs i fält 2. Frånvaro av integrationsfrämjande åtgärder och ett fokus på individens behov 

negligerar behovet av aktiva insatser för att sammanföra nyanlända elever och övriga elever på 

skolan. Detta visas i fält 3. Fält 4 gestaltar en frånvaro av aktiva integrationsåtgärder i ett system 

som inte heller lyckas se bortom den kollektiva idén om ”svenskhet”.  

 

    Individualism    Kollektivism    

 

 

Integration 

 

 

 

 

Segregation 

 

 

 

3. Undersökning  

Uppsatsens frågor ska nu besvaras av en genomgång av hur mottagningssystemet för nyanlända i 

Uppsala ser ut. Redogörelsen syftar till att gestalta det konkreta mottagningssystemet i fråga om 

valda modeller, värdekonflikter som modellerna innebär samt aktörernas upplevelse av systemet. 

Uppsatsens analysinstrument används sedan i analysen för att förtydliga värdekonflikternas 

aktualitet i fallet Uppsala.  

 

3.1 Hur sker mottagandet i Uppsala? 
Den lagförändring som trädde i kraft 1 januari 2016, som innebär att kraven skärps på snabbare 

kartläggning av den nyanlända elevens kunskaper och på efterföljande beslut om placering i rätt 

undervisningsgrupp, ligger till grund för den omorganisering som ägt rum i Uppsala kommun. 

Den 25 november 2015 fattade Utbildningsnämnden i Uppsala beslutet att strukturera om 

1.  

Individens behov 

Integrationsfrämjande åtgärder  

2.  

Kollektiv norm av ”svenskhet” 

Integrationsfrämjande åtgärder 

3.  

Individens behov 

Frånvaro av 

integrationsfrämjande åtgärder 

4.  
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Frånvaro av integrationsfrämjande 

åtgärder 
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kommunens mottagande av nyanlända elever utifrån de riktlinjer som tagits fram av 

utbildningsförvaltningen i samarbete med skolformerna i kommunen. Organisationen började 

gälla 1 februari 2016. Målsättningen uppges vara att ”nyanlända elever så snabbt som möjligt får 

möjlighet att integreras med andra elever så att kartläggning av deras bakgrund sker i direkt 

anslutning till den undervisning de ska delta i.” (Utbildningsnämnden 2015) Detta preciseras i 

beslutet i punktform: 

Mottagande av nyanlända ska 

• följa nationella riktlinjer 

• möjliggöra att barnet/eleven kommer ut i undervisning så tidigt som möjligt  

• vara likvärdig och organiseras som all annan mottagning av barn och elever till förskolor 

och skolor i Uppsala kommun 

• följa skolformsspecifika riktlinjer som är fastställda av huvudmannen 

utbildningsnämnden (Utbildningsnämnden 2015). 

I utbildningsnämndens beslut omnämns Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever (2016a) som de direktiv som anger förutsättningar för ett bra mottagande. Utifrån dessa 

råd formuleras ett antal punkter som kommunen och skolorna ska ha i beaktning vid mottagandet 

av nyanlända: 

• Kommunen bör ha riktlinjer for mottagande av nyanlända elever och utvärdera effekterna 

av riktlinjerna. 

• Riktlinjerna ska vara kända av skolans personal och information om hur 

mottagningsprocessen till skolan ska gå till ska finnas lättillgänglig för vårdnadshavare. 

• Skolan bör ha rutiner för hur mottagandet och kartläggningen ska gå till, hur goda och 

förtroendefulla relationer skapas med elevens vårdnadshavare samt som hur stöd 

organiseras för nyanlända elevers introduktion i klassen (Utbildningsnämnden 2015). 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända är också ett av de direktiv som 

framkommit vara ledande för rektorerna i hur de bedriver sin verksamhet (Intervju Hultén 2016, 

Intervju Tervalampi 2016, Intervju Ljungblom 2016). De allmänna råden är rekommendationer 
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gällande hur mottagandet ska vara strukturerat för att leva upp till lagstiftningen. Råden ska 

följas om verksamheten inte bedrivs på ett annat sätt som garanterar att lagstiftningen efterföljs 

(Skolverket 2016a). 

På uppdrag av kommunen togs en kunskapsöversikt fram av Sweco i maj 2015 för att användas 

som bakgrund till omorganisationen i kommunen. Kunskapsöversikten berör, utöver Skolverkets 

och Skolinspektionens riktlinjer, den forskning som lyfts också i denna uppsats så som för- och 

nackdelar med förberedelseklass respektive direktintegrering vad gäller elevernas möjlighet till 

inkludering i skolan och deras språkliga och sociala utveckling. Vikten av att fokusera på vad 

eleverna kan, snarare än vad de inte kan, samt betydelsen av en samlad policy i kommunen är 

ytterligare aspekter som kunskapsöversikten trycker på (Sweco 2015). 

3.1.1 Bakgrunden till nuvarande mottagningssystem 

Tidigare har mottagandet i Uppsala gått till så att en del av kartläggningen av en nyanländ elev 

skett på CIS (Centrum för introduktion i skolan), men enligt den nya lagstiftningen ska den 

huvudsakliga kartläggningen ske ute på skolorna och en omstrukturering har därför blivit 

nödvändig. CIS ligger organisatoriskt sett under gymnasieskolan och fortsätter med den 

verksamhet som berör SPRINT, språkintroduktionsprogram på gymnasienivå, medan den mindre 

enheten på CIS för kartläggning av grundskoleelever har lagts ner (Utbildningsnämnden 2015). 

Det ökande antalet nyanlända elever gjorde kartläggningen på CIS ineffektiv och 

Utbildningsnämndens ordförande i kommunen, Caroline Andersson, beskriver det som att alla 

elever ”skulle igenom nålsögat CIS”. Den politiska debatten som ledde fram till beslutet att lägga 

ner CIS behandlade risken med att skolornas kartläggningsansvar blir större och att en samlad 

kompetens för detta trots allt fanns tillgänglig på CIS. Andersson beskriver att debatten mynnade 

ut i att en omstrukturering måste till i och med den nya lagen samt att vikt ska läggas vid att 

backa upp skolorna nu när de får ta över en betydande del av kartläggningen. En del av CIS 

uppdrag ersätts också av den nya mottagningsenheten, Mony, som förslaget innebar (Intervju 

Andersson 2016). 

 

Andersson trycker på den nya organisationens intention att inte isolera mottagandet av nyanlända 

elever i en separat organisation utan att få ut dem i skolorna och i nära anslutning till ordinarie 

undervisning så snabbt som möjligt. Gällande frågan om hur mottagningssystemet ser till 
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individens och kollektivets behov anser Andersson att kommunen behöver jobba med ett ännu 

större mått av individualisering i skolan och se till alla elevers behov, inte bara när det gäller de 

nyanlända. Ett konkret sätt att individanpassa är att vara lyhörd för den nyanländas kunskaper i 

andra ämnen och inte enbart fokusera på att hen lär sig svenska. Andersson ser sin roll i 

mottagandet av nyanlända i kommunen som en representant för de som står för 

resursfördelningen i kommunen och den som ska analysera vilka nya behov som uppstår i 

skolorna efter det nya förtydligade kartläggningsansvaret (Intervju Andersson 2016). 

 

Andersson beskrev vid intervjun att beslutet om omorganisationen i utbildningsnämnden rörde 

hur de nyanlända ska introduceras i skolverksamheten, inte i vilken utsträckning som 

förberedelseklasser och direktintegrering ska vara gällande norm för mottagandet. Utformningen 

av mottagningsmodell i skolan har enligt praxis varit utbildningsförvaltningens sak att besluta 

om. Andersson har hittills inte känt att detta är något som politiker skulle behöva lägga sig i utan 

att hon litar på att professionerna kan fatta välgrundade beslut kring detta (Intervju Andersson 

2016).  

 

3.2 Arbetsgången vid mottagandet 

3.2.1 Mottagningsenheten för nyanlända i skola och förskola (Mony) 
Omorganisationen av mottagandet av nyanlända grundskoleelever i Uppsala kommun har 

inneburit att ett gemensamt kontor upprättats där nyanlända som familj ska kunna få samlad 

hjälp. I byggnaden finns den en del av utbildningsförvaltningen som kallas Mottagningsenheten 

för nyanlända i skola och förskola, Mony. Där finns även den del av socialförvaltningen som har 

hand om boendestöd och försörjningsstöd (Intervju Pettersson 2016). Utbildningsnämndens 

ordförande beskriver hur beslutet att strukturera om det initiala mottagandet och lägga ner CIS 

kom till på grund av ambitionen att ha ett samlat mottagande under ett tak (Intervju Andersson 

2016).  

 

Mony har ingen uppsökande verksamhet utan dit kommer barn och ungdomar som vill registrera 

sig för att börja i skolan. Mony har skapat ett informationsblad om att de finns och vad de kan 

göra för de nyanlända barnen. Informationsbladen har de distribuerat till bibliotek, skolor, 
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arbetsförmedlingen och andra ställen där barn och deras vårdnadshavare kan tänkas vara under 

sin första tid i Uppsala. Många av de barn som kommer till kommunen är ensamkommande och 

har därmed en god man, ett familjehem eller ett boende genom ett omsorgsföretag. Dessa ska i 

sin tur ha kunskap om barnets möjligheter att söka sig till Mony för att kunna börja skolan 

(Intervju Olofsson 2016).  

3.2.2 Första kontakten 

Mony är den första kontakten som den nyanlände får gällande skolväsendet i Uppsala. På Mony 

får barnet fylla i en inskrivningsblankett. Barnet har ofta med sig sin familj, god man eller annan 

bekant som kan svenska och som kan hjälpa till med att fylla i blanketten. Ibland har Mony 

språkresurser på plats som kan hjälpa till. Blanketten kan även mailas eller skickas in via vanlig 

post. Blanketten stämplas med ankomstdatum och det inskrivna barnet placeras i en kö för att få 

en initial kartläggning på Mony. När Mony startades upp den 1 februari 2016 fick enheten ta 

över en kö på cirka 400 barn som väntade på kartläggning i det gamla systemet vid CIS. Den 

intervjuade administrativa samordnaren på Mony, Cecilia Olofsson, delger vid intervjun att 

hennes generella intryck av mottagandet av nyanlända elever i Uppsala kommun är att det blivit 

som ett slags flaskhals. ”Det finns väldigt många barn som vill börja skolan men det finns inte 

skolplatser till alla”. Trots allt upplever hon att de olika delarna i mottagandet gör sitt bästa för 

att se till barnen som individer. Olofsson upplever att Mony är en dynamisk enhet som just nu 

håller på att utvecklas och bygger vidare på den struktur som är ny sedan 1 februari 2016. 

Enheten är i en uppbyggnadsfas och skriftliga dokument som redogör för arbetsgången på 

enheten finns ännu inte. De arbetar just nu med att få nedtecknat det mest grundläggande men 

Olofsson känner att den mesta av tiden måste koncentreras på den faktiska verksamheten att få ut 

barnen i skolverksamheten. Hon upplever en viss frustration över att det inte går så snabbt som 

en skulle önska med att få ut barnen, som ofta är ivriga att få börja skolan, i en klass. Mony 

håller nu på att utöka antalet anställda under en period för att få ner antalet barn i kön för 

kartläggning (Intervju Olofsson 2016).  

3.2.3 Kartläggning steg 1 

När det har blivit barnets tur kallas hen till kartläggning på Mony där en person med pedagogisk 

bakgrund leder ett samtal med barnet och dennes gode man, familjehem eller vårdnadshavare, 

om barnets skolbakgrund. Detta, kallad kartläggning steg 1 (Skolverket 2016c), är ingen 
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djupgående kartläggning utan sker för att kunna placera barnet på en skola som anses lämplig 

och samtalet ses som en förberedelse för skolan som ska ta emot barnet. Kartläggningen görs 

utifrån Skolverkets riktlinjer. Från det att barnet registrerar sig hos Mony till att hen kartläggs är 

det just nu ungefär fyra månaders väntetid (Intervju Olofsson 2016).  

3.2.4 Skolplacering 
När kartläggningen är genomförd får barnet på nytt hamna i en kö och vänta tills det finns plats 

på en skola där hen kan placeras (Intervju Olofsson 2016). För de elever som ska gå i 

förskoleklass upp till årskurs tre har kommunen beslutat att modellen direktintegrering ska gälla. 

2014 gick kommunen över till direktintegrering istället för förberedelseklass för de yngre 

årskurserna. Detta efter att forskningsrapporter och kommunens egen utvärdering pekade på att 

de yngre barnen gynnas av ett större inslag av individuell anpassning och klarar bra att följa sina 

jämnåriga i undervisningen (Uppsala Kommunfullmäktige 2014 s 3). För elever i förskoleklass 

upp till årskurs tre får föräldrar, när kartläggning steg 1 är klar, göra ett skolval och barnet 

hamnar i samma kö som alla andra barn som sökt till samma skola. De nyanlända kan, liksom 

andra i kommunen, välja att söka sig till friskolor (Intervju Olofsson 2016).  

För de elever som går i fjärde till nionde klass är kommunens främsta modell förberedelseklass. 

Eleverna placeras efter kartläggning steg 1 i kö för ledig plats i någon av kommunens 

förberedelseklasser. Kartläggning steg 1 kan också komma fram till att eleven har tillräckligt 

goda bakgrundskunskaper för att direktintegreras även i äldre årskurser än för årskurs tre. Det 

vanligaste är dock att barnet anses vara i behov av undervisning i förberedelseklass (Intervju 

Olofsson 2016). Anders Petterson, skolområdeschef med särskilt ansvar för mottagandet av 

nyanlända i kommunen, förklarar avvägningen mellan förberedelseklass och direktintegrering 

med att kommunen har haft en tradition av förberedelseklasser och har ett väl fungerande system 

för detta. Han ser att fördelarna överväger med en samlad kompetent personalstyrka för att möta 

och undervisa just nyanlända. Pettersson menar att det dock är av stor vikt att eleverna samtidigt 

är en del av en ordinarie undervisningsgrupp på skolan och att en klass om 12, 16 eller 24 elever 

i en förberedelseklass är en del av den större helhet som skolan utgör. Han uppger att kommunen 

strävar efter en allsidig elevsammansättning i skolorna och ser betydelsen av att sprida ut 

förberedelseklasserna på skolorna. Pettersson menar att kommunen lyckas med att utveckla 

systemet med förberedelseklasser i de äldre åldrarna så att det inte blir isolerande för de 
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nyanlända men att det ständigt är en fråga att jobba med (Intervju Pettersson 2016). 

Pettersson påpekar individens behov i relation till den kollektiva struktur som han är medveten 

att förberedelseklassen innebär. Han lyfter kommunens normativa ställningstagande om att 

skolor bör sträva mot en allsidig elevsammansättning som ett resultat av överväganden som 

berör systemets strävan bort från en allt för likriktad skola. Han menar att det i mångkulturella 

skolor sker ett normförändringsarbete där det dominerande blir det internationella synsättet 

snarare än det svenska. Pettersson pekar även på den nya lagstiftningen som är tydligare med att 

fokusera direktiven på de nyanlända elevernas kunskaper och inte deras svagheter. Ett exempel 

på detta mer individualistiska förhållningssätt är att inte koncentrera sig enbart på svenskan utan 

se till elevernas faktiska kunskaper, oavsett på vilket språk de uttrycks (Intervju Pettersson 

2016). 

Vidare nämner Pettersson spridningen av förberedelseklasser över kommunens områden, och 

framför allt till områden med invånare som har en högre socioekonomisk standard, som en 

målsättning ledningsgruppen jobbar efter. Han beskriver lagstiftningen om det fria skolvalet som 

en motverkande kraft i arbetet för att göra kommunens skolor mer mångsidiga då de skolor som 

ligger i områden där den socioekonomiska standarden är högre även är de skolor som flest söker 

sig till. Attraktiva skolor har inte samma utrymme att ta emot nyanlända och att reservera platser 

för nyanlända på stadens mest populära skolor möts ibland av upprörda föräldraröster. 

Skolledningen är försiktig med att ge direktiv till rektorer om att ha klasser med tomma platser 

redo för nyanlända så att skolledningen inte detaljstyr rektorernas uppdrag (Intervju Pettersson 

2016).  

Cecilia Olofsson på Mony tror inte att det är praktiskt möjligt att genomföra den successiva 

introduktion i ordinarie undervisning som egentligen är tanken med förberedelseklasser, det finns 

inte tid och resurser för detta på alla håll. Det som Mony tar hänsyn till i fråga om 

integrationsåtgärder är att se till att de barn de placerar inte hamnar i en skola och klass där de 

kan bli potentiellt utsatta. Om det exempelvis är en flicka som ska placeras, sätter de inte henne i 

en förberedelseklass med endast pojkar. Mony tar även hänsyn till resväg för eleven och försöker 

placera eleven på en skola i närområdet till hemmet så att sociala kontakter som skapas i skolan 

kan upprätthållas på barnets fritid. Olofsson påpekar att Monys uppdrag främst består i att 
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kartlägga barnen så snabbt som möjligt och sedan få ut dem i en skola. De jobbar inte aktivt med 

integrationsfrågan i sin del av mottagningskedjan. Angående individens behov i relation till det 

kollektiva är Monys uppdrag att varje individs behov som ska ligga till grund för kartläggning 

och sedan placering på skola. Detta görs dock utifrån en gemensam mall för alla. Den mer 

djupgående kartläggningen och tillhörande individuella åtgärder är sedan skolans ansvar 

(Intervju Olofsson 2016). 

När den nyanlända i årskurs fyra till nio fått en plats tilldelad av Mony i någon av kommunens 

förberedelseklasser är eleven sedan enskild rektors ansvar. Rektorn har också frihet att 

strukturera sin skolas mottagande på det sätt som hen upplever bäst motsvarar de statliga 

riktlinjer som finns att utgå ifrån (Intervju Pettersson 2016). Utifrån den nya lagstiftningen ska 

rektorn inom två månader, från och med den nyanlända elevens ankomst till skolan, fatta beslut 

om placering i den årskurs som anses lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och 

personliga förhållanden (Skollagen 2010:800). Anders Pettersson, skolområdeschef, tillstår att 

den nya lagen i nuläget inte är en realitet. Det stora antalet asylsökande i Uppsala gör att 

kommunen upplever stora utmaningar att leva upp till målsättningarna om snabb kartläggning av 

nya elever (Intervju Pettersson 2016). 

 

Som stöd för det kartläggningsarbete som ska ligga till grund för rektorns beslut hänvisar 

Uppsalas utbildningsnämnds beslut till Skolverkets kartläggningsmaterial (Utbildningsnämnden 

2015). Från och med den 15 april 2016 måste skolorna använda skolverkets 

kartläggningsmaterial vilket även alla rektorer uppger att deras skolor gör (Skolverket 2016c).  

 

3.2.5 Förberedelseenheten LYSA 

På grund av det stora flyktingmottagandet de senaste åren har kommunen startat upp en egen 

enhet för de nyanlända, en skolenhet för de som ännu inte fått plats i någon förberedelseklass på 

kommunens skolor. Denna enhet kallas LYSA och är visserligen utlokaliserad på andra skolor 

men är en helt egen verksamhet med förberedelseklasser och egen rektor och annan personal 

(Intervju Pettersson 2016). På LYSA finns i april 2016 320 elever (Sandlund 2016).  

Pettersson ser den problematik som LYSA som en egen enhet innebär. Eleverna i 

förberedelseklasserna på LYSA får inte den chans till integrering med svensktalande elever som 
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kommunens andra förberedelseklasser får. De har ingen annan klasstillhörighet förutom den till 

LYSA-klassen vilket inte rimmar väl med kommunens ambitioner om mångsidighet i alla skolor. 

Det sker en viss integreringsverksamhet mellan LYSA-eleverna och andra elever vars skola 

ligger i angränsande byggnader, exempelvis olika typer av rastaktiviteter. Dock påpekar 

Pettersson att detta utbyte är allt för litet. Han förklarar hur LYSA inte är en permanent lösning 

utan startades upp hösten 2014 för att underlätta för det ökade trycket som uppstod med 

nyanlända elever som väntade på att få plats i förberedelseklass. Då, som nu, är resonemanget att 

det är bättre att barnen har någon verksamhet att gå till än ingen alls. Inom tre år tror 

skolområdeschefen att LYSA kommer att vara en del av en nybyggd skola med även andra 

elevgrupper (Intervju Pettersson 2016). 

3.3 Hur sker mottagandet i skolorna?  

Efter genomgången av kommunens övergripande modell ska mottagandet ute i skolorna 

exemplifieras genom intervjuer med tre rektorer från tre skolor med olika erfarenheter och 

utgångslägen. En lärare från en av de tre skolorna intervjuades också. Nedan redogörs för 

resultatet från dessa intervjuer.  

3.3.1 Liljeforsskolan  

Liljeforsskolan har närmare 300 elever från förskoleklass till årskurs fem i åldershomogena 

klasser. 16 % av eleverna på skolan är nyanlända och ungefär 80 % av eleverna på skolan har 

annat modersmål än svenska. Liljeforsskolan har näst flest nyanlända elever i Uppsala kommun. 

Stina Hultén har arbetat som rektor på skolan sedan januari 2015. Hon klargjorde att det skett en 

omorganisering av kommunens mottagande kring årsskiftet och kunde därför inte med exakthet 

redogöra för hur mottagandet går till generellt i kommunen eller hur den initiala kontakten 

mellan eleven och kommunen ser ut.  

 

Då Uppsala kommuns direktiv är att direktintegrering ska användas för elever i förskoleklass upp 

till tredje klass har Liljeforsskolan valt att inte ha någon förberedelseklass utan tar främst emot 

nyanlända som är i åldern för förskoleklass upp till tredje klass. Om vårdnadshavare till barn 

äldre än årskurs tre, trots allt hör av sig, informerar Hultén om att det inte finns förberedelseklass 
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och eller någon annan särskild undervisning för de äldre barnen och sedan är det upp till 

vårdnadshavare att bestämma huruvida eleven ändå ska välja Liljeforsskolan.   

 

Skoladministratören, elevhälsan och Hultén har möte varje vecka och tar upp och pratar om de 

nya elever som ska börja. På detta möte tar Hultén ett första beslut om placering i ordinarie klass 

som den aktuella eleven ska gå i, detta utifrån den information som elevhälsan och 

skoladministratören har fått från kartläggning steg 1 på Mony och utifrån elevens ålder. Den 

nyanlända eleven får sedan vara i en inslussningsgrupp. Inslussningsgruppen består av tio till 

tolv elever med en tillhörande lärare och en assistent. Gruppens undervisning sker i ett rum som 

ligger mitt i skolan och eleverna har sina ytterkläder och väskor vid respektive ordinarie 

klassrum. Syftet med den lilla gruppen uppger Hultén är att eleverna ska känns sig trygga med en 

lärare som kan ge dem mer tid. I början av tiden i inslussningsgruppen tar Liljeforsskolan ibland 

hjälp av kommunen med studiehandledning på barnets eget språk. Det kan bestå i att följa med 

eleven till matsalen och förklara hur det går till där eller hur skolan i övrigt fungerar.   

 

Nästa steg i elevens introduktionstid är övergången från inslussningsgruppen till den ordinarie 

klass som hen tillhör. I och med det nya regelverket som från och med årsskiftet ställer högre 

krav på kartläggningen, har Liljeforsskolan valt att tilldela en behörig lärare i svenska och 

matematik i varje arbetslag ett extra kartläggningsansvar. På skolan finns tre 

kartläggningsansvariga som har fått fortbildning i kartläggningsarbetet och arbetstid avsatt till 

uppdraget. Dessa ansvariga, tillsammans med läraren i inslussningsgruppen, ser till så att 

kartläggningen sker inom två månader från det att eleven kommit till skolan. När det är gjort är 

det kartläggningsansvariges ansvar att återrapportera till Hultén att kartläggningen av den 

nyanlände eleven är klar. Hultén hör med ansvarig lärare för inslussningsgruppen hur eleven 

fungerar socialt och så vägs även dessa bedömningar in då hon fattar beslut om slutgiltig 

placering i klass.  

 

När kartläggningen är avslutad och eleven fått en permanent klasstillhörighet, börjar sedan den 

successiva övergången från inslussningsgruppen till ordinarie klass. Till en början spenderas 

nästan all elevens skoltid i den lilla gruppen för att sedan övergå till den ordinarie klassens 

undervisning mer och mer. Eleven övergår ämnesvis till ordinarie undervisning beroende på hur 
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det känns för eleven och vad lärarna bedömer hen är redo för, oftast börjar eleven med de 

praktiska ämnena. Från cirka sex månader upp till ett år tar det innan en nyanländ elev är ute i sin 

ordinarie klass på heltid.  

 

Hultén berättar om hur Liljeforsskolan försöker jobba mycket med just överlämningen mellan 

den lilla inslussningsgruppen och ordinarie klassundervisning för att eleverna ska känna sig 

trygga. För att öka den stegvisa integrationen med de andra eleverna har Liljeforsskolan börjat 

med rastaktiviteter där assistenten från inslussningsgruppen är med och startar lekar så att elever 

från gruppen ska få kontakt med de svensktalande eleverna.  

 

Hultén kan inte visa på några direktiv eller mallar från kommunens håll utan hänvisar till de 

rektorsmöten som hon deltar i varannan vecka där aktuella frågor tas upp. Hon pekar på enheten 

LYSA som en hjälpsam instans inom kommunen och som den enhet som har tagit över 

mottagandet i kommunen från CIS, vilket är felaktigt uppfattat av henne. Hon är inte i stånd att 

utvärdera det nya mottagandesystemet i kommunen då det är så pass nytt men hon efterfrågar en 

helhetsöversikt i kommunen som kan syfta till att försöka sprida ut de nyanlända och starta fler 

förberedelseklasser på skolor som idag inte har några.  

 

På frågan hur Liljeforsskolan jobbar med integrering, och risken för segregering mellan olika 

barngrupper i klasserna, svarar Hultén att de eftersträvar ett tvålärarsystem där uppdelning av 

klassen ska bli en naturlig del av skoldagen så att inte de som behöver extra stöd tas ifrån 

ordinarie undervisning utan inkluderas i arbetssättet. Den flexibla organisationen kring klassen 

och dess grupperingar gynnar enligt Hultén känslan av inkludering. Hon förklarar vidare att hon 

inte uppfattar att det finns en stor risk för segregering på grund av etnicitet då skolans elever är 

av så många etniciteter att det inte är troligt att en elev blir klassad som ”annorlunda” när hen 

kommer som ny.  

 

I fråga om spänningen mellan individens behov och de kollektiva rutiner som finns uppger 

Hultén att de jobbar för att ge alla elever så mycket som de kan. Hon menar att en nyckel är rätt 

rekrytering av lärare och vill ha just de lärare som kan göra avvägningen mellan individens 
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behov och det som gruppen behöver. De satsar också på att förstärka sitt språkutvecklande 

arbetssätt på skolan (Intervju Hultén 2016).  

3.3.2 Flogstaskolan  

Flogstaskolan har cirka 175 elever från förskoleklass upp till årskurs tre. 18 % av eleverna har 

utländsk bakgrund men den intervjuade rektorn, Kickie Tervalampi, uppger att endast en 

nyanländ elev finns på skolan för tillfället och att hon har varit på skolan sedan oktober 2015. 

Tervalampi är dessutom själv ny på skolan sedan i januari 2016 varför hennes erfarenhet av 

skolans arbete med nyanlända är begränsad just till denna elev. Intervjun utgick därför utifrån 

hur arbetet kring denna nyanlända elev har gått till.  

 

Den aktuella eleven kartlades på skolan av speciallärare i januari 2016 i samarbete med en tolk. 

Eleven var sedan i oktober 2015 klassplacerad och har fortsatt att tillhöra klassen samtidigt som 

en del i av tiden består av enskild undervisning med speciallärare. Den nyanlända är med i sin 

ordinarie klass majoriteten av sin skoltid och Tervalampi menar att eleven egentligen skulle 

behöva mer enskild undervisning än vad de har möjlighet att ge henne.  

 

Tervalampi visade mig de rutiner för mottagande som hon har fått från kommunen. Dessa visade 

sig vara inaktuella och hon kommenterade även detta med att de inte fått några nya direktiv från 

kommunen sedan CIS lades ner. Hon har ett personligt engagemang i mottagandet av nyanlända, 

hon hjälper till exempel en nyanländ grannfamilj. Om det inte hade varit för att hon privat är 

insatt så tror hon inte att hon som rektor hade vetat exakt vad som gäller, vilka skyldigheter 

kommunen och skolan har, då hon menar att informationen ut till skolorna från kommunen om 

hur mottagandet fungerar är sparsam. Tervalampi tycker dock att det är tydligt vilken chef på 

kommunen hon skulle vända sig till om hon har frågor vilken är Anders Pettersson som också 

intervjuats för denna uppsats.  

 

På frågan om hur de arbetar med integrering, och risken för segregering, på skolan svarar 

Tervalampi att de har pratat mycket om hur de ska förmedla de sociala koderna som råder till 

den nyanlända eleven. Hon resonerar vidare kring den nyanlända individens behov i förhållande 

till kollektivet som att de försöker jobba med det när det kommer till alla barn. Hon säger att de 
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jobbar efter devisen ”Det är inte rättvist att ha det lika”, och att de då syftar till att alla barns 

behov måste tas i beaktning. På det sättet strävar de efter att den nyanlända eleven ska vara lika 

som de andra i det att alla kan behöva anpassning.  

 

Tervalampi, liksom Hultén, nämner enheten LYSA som en enhet som är duktig på mottagande 

av nyanlända men inte heller Tervalampi kan redogöra för vad LYSA har för uppdrag i 

organisationen (Intervju Tervalampi 2016). 

3.3.3 Nannaskolan  

Nannaskolan har 425 elever fördelat på 15 klasser i årskurserna sex till nio. 12 % av eleverna har 

utländsk bakgrund och skolan har sedan ett år tillbaka en förberedelseklass med plats för 16 

nyanlända elever. Henrik Ljungblom har varit rektor på skolan i cirka fem år och på frågan om 

hur mottagandet av nyanlända elever i Uppsala kommun ser ut så säger han att kommunen ”går 

på knäna”, att det ”inte finns en rimlig chans” att kommunen lyckas möta det stora behovet av 

utbildningsplatser för nyanlända som läget är just nu. Dock vill han inte kalla situationen för 

kaotisk utan tycker att alla instanser gör så gott de kan. Det finns känsla av att alla hjälps åt och 

han tycker att det finns bra verksamheter för nyanlända i kommunen.  

 

Ljungblom kan inte redogöra för den nyanlända elevens ”resa” i kommunen, vad exakt som 

händer eleven innan hen når verksamheten i Nannaskolan. Från och med årsskiftet och den nya 

organisationen har han märkt av att eleverna kommer mer oförberedda till skolan då den 

huvudsakliga kartläggningen ska ske på skolan. Ljungblom berättar om hur vissa av eleverna har 

varit på LYSA innan de börjar på Nannaskolan och han beskriver LYSA som en ”buffert”, där 

flera hundra elever som inte har fått plats ute i kommunens förberedelseklasser får vara.  

 

När en nyanländ elev kommer till Nannaskolan har en utbildad samordnare med klassansvar för 

förberedelseklassen hand om kartläggningen för att ta reda på elevens förkunskaper. De flesta 

nyanlända som nu finns på skolan har dock tagits emot i höstas och har därför inte genomgått 

den typ av kartläggning som strukturerats efter årsskiftet. Ambitionen är att eleverna i 

förberedelseklassen ska vara ute i ordinarie undervisning på heltid inom ett år och att de ska 

tillhöra en ordinarie klass efter att kartläggningen är klar. Vissa elever som kommer från 
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europeiska länder kommer snabbare ut i undervisningen medan de som har begränsad 

skolbakgrund och är från andra länder tar längre tid på sig. Inom två till tre månader ska alla 

nyanlända elever börja gå ut i ordinarie undervisning beroende på elevens vilja och vilka ämnen 

som hen är starkast i. Ljungblom har avsatt två platser i samtliga klasser så att det finns utrymme 

för förberedelseklassens elever att komma ut i ordinarie klass när de är redo. Han uppger att 

eleverna i förberedelseklassen känner sig trygga och trivs i sin förberedelseklass. Ljungblom 

upplever att det ibland uppstår tillfällen där eleverna helst vill komma tillbaka till 

förberedelseklassen efter att de börjat vara med i ordinarie undervisning. Det är då i vissa fall 

svårt att veta om eleven verkligen behöver stanna i förberedelseklassen, att det blir för svårt ute i 

ordinarie klass, eller om rektor och lärare behöver stötta eleven att stanna i ordinarie klass.  

 

I fråga om direktintegreringens fördelar i jämförelse med förberedelseklassen menar Ljungblom 

att de elever som har med sig engelskan sedan tidigare kan gynnas av att gå ut snabbare i 

ordinarie undervisning, framför allt i matematik. Han tror dock att det för de ämnen som har fler 

ämnesspecifika ord, så som SO, kan bli frustrerande för eleven att gå ut i undervisningen innan 

hen har lärt sig mer svenska.  

 

Ljungblom ser sin aktörsroll i mottagandet av nyanlända elever i Uppsala, som den som ska 

tillhandahålla en bra verksamhet med en kompetent personalstyrka och bra lokaler. Han lyfter 

fram vikten av att skolan är redo att ta emot de nyanlända i skolan, så att de inte blir ”en 

verksamhet i verksamheten”. Förberedelseklassens elever ska tillhöra skolan som vilken annan 

elev som helst och övrig personal som jobbar på skolan uppmuntras besöka och undervisa 

förberedelseklassen. Förberedelseklassen håller till i ett klassrum mitt i skolbyggnaden. 

Ljungblom lyfter sociala aktiviteter och turneringar som ett konkret exempel när skolan jobbar 

aktivt med att integrera de nyanlända med övriga elever. Eleverna i förberedelseklassen är inte 

ett eget lag utan eleverna inkluderas i den ordinarie klass de tillhör.  

 

En aspekt som Ljungblom lyfter, i samband med att vi pratar om behovet av individanpassning 

och samtidigt skolans strävan efter att alla ska behandlas lika, är betygssättningen. Alla elever 

har rätt att få individuell hjälp för att nå målen men i många fall, menar Ljungblom, räcker inte 

de ansträngningar som görs utan eleven är till exempel så långt efter i det svenska språket att hen 
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inte kan få godkänt utifrån de betygsunderlag som finns. Han har pratat mycket med sina lärare 

om hur bedömning av de nyanlända ska gå till då eleverna gör sitt bästa, sitter med på varje 

lektion och kämpar men ändå inte når upp till målen för E (Godkänt). Diskussionen har rört 

huruvida eleverna då bör få F (Underkänt) eller Streck (Frånvarande från undervisning). Efter 

skolverkets direktiv ska dock inte streck ges nyanlända elever som kommit in sent på terminen i 

undervisningen och på Nannaskolan har lärarna inte heller gjort så utan satt F där det varit 

aktuellt.  

 

Ljungblom upplever att det som går bra med mottagandet av nyanlända inom Uppsala kommun 

är att den stora kommunen lyckats ”skaka fram” LYSA och personal till skolorna i kommunen 

och förmått öppna nya förberedelseklasser med kort varsel. Det största problemet i kommunens 

mottagande ser Ljungblom är bristen på kompentent personal (Intervju Ljungblom 2016). 

3.3.4 Lärare på Nannaskolan 

Klassläraren för skolans förberedelseklass är den som har ansvar för de nyanlända elevernas 

skolgång, från kartläggning till utslussning i ordinarie undervisning. Hon är också ansvarig för 

förberedelseklassens undervisning i svenska då hon har behörighet i svenska som andraspråk. 

Övriga ämnen undervisas av respektive behörig lärare som kommer till förberedelseklassens 

klassrum. Lärarens intryck av mottagningssystemet i Uppsala är att det är en ”för stor och trög 

organisation, för många som tycker och tänker”. Hon tycker att mottagandet fungerade bättre när 

CIS hade hand om kartläggningen, nu vet skolorna mindre om de elever som blir placerade hos 

dem och läraren uppfattar omorganisationen som att den inte tar hänsyn till elevperspektivet. 

Hon anser att kommunens mottagande av nyanlända i skolan borde vara strukturerad så att 

analfabeter blir hänvisade till en särskild undervisningsgrupp istället för som nu, att elever med 

alla olika skolbakgrunder samlas i samma förberedelseklass. Det mår varken eleverna med 

omfattande skolbakgrund eller analfabeterna bra av. Läraren uppfattar motivet till 

omorganisationen i kommunen som att man velat göra det mer rättssäkert, att mottagandet 

samordnas med vem som eleven möter vid sin kontakt med kommunen. Hon förstår dock inte 

varför CIS var tvunget att lägga ner för det, hon upplever inte att politiker och tjänstemän ser 

verksamheten så som den faktiskt fungerar. Läraren efterfrågar en bättre dialog mellan 
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kommunens olika aktörer och att politiker och tjänstemän ska komma ut i verksamheten och 

fråga vad som behövs.  

 

Fördelarna med förberedelseklass tycker läraren är svåra att generalisera då olika lärare i 

kommunen strukturerar arbetet i förberedelseklassen på sitt sätt. Hon ser dock att om det är en 

förberedelseklass med god kvalitet, med lärare som är vana att jobba med nyanlända elever, tror 

hon på principen med förberedelseklass. Den intervjuade läraren prioriterar språkutveckling i sin 

undervisning. Hon tycker det är viktigt att fokus inte bara är på svenskan utan att alla ämnen ska 

få plats i förberedelseklassens undervisning. Kritiken att förberedelseklassen blir fysiskt isolerad 

på skolan ser hon ur två perspektiv. Å ena sidan jobbar de med en kreativ profil på skolan så att 

eleverna i förberedelseklassen inkluderas i sina ordinarie klassers framträdanden och repetitioner 

inför dessa. Å andra sidan menar läraren att integration i sig inte alltid kan vara det viktigaste. 

Språkinlärningen måste prioriteras så att eleverna vågar uttrycka sig och ta för sig när de väl går 

ut i ordinarie undervisning. Hon tycker att man ska vara försiktig med direktintegrering så att 

elever som inte kan svenska så bra ska ”slippa känna sig så dåliga”. Det får inte vara ”integration 

till varje pris” utan skolan, och lärarna, måste se till sitt uppdrag att förbereda de nyanlända på att 

kunna gå vidare inom utbildningssystemet, där ett stort fokus på kärnämnena är naturligt. 

Läraren reflekterar också över, och pratar om med sina elever, att det behöver ske en integration 

från båda håll, att de som kommer och de som är här måste vara nyfikna på varandra.  

 

Läraren ser sin roll i mottagandet som den aktör som ska förbereda eleverna för att de ska kunna 

tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen i skolan så snabbt som möjligt. Hon tycker också 

att en viktig del består i att lära eleverna hur det går till när de studerar inom det svenska 

systemet, vad betygskriterierna innebär och hur de är formulerade till exempel.  

 

Läraren upplever inte att de finns tydliga hierarkier i klassrummet mellan grupper utan att 

exempelvis kristna umgås med muslimer. Däremot tycker hon att det kan bli ett problem att det 

är sådan övervägande majoritet killar i gruppen och att tjejerna därför kan känna sig ensamma.  

 

När det gäller individens behov i relation till kollektivet pratar den intervjuade läraren om hur det 

svenska skolsystemet måste anpassas till det som är verkligheten nu. Hon ser tydligt hur 
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individer missgynnas av att stöpas i samma form, utifrån en norm av svenskhet. Hon säger att det 

”är skillnad på att vara lik och att vara jämlik” och att det är något som skolan kan bli bättre på 

att uppmärksamma. Läraren menar att den svenska skolan inte passar alla och att det borde 

jobbas mer med ämnesövergripande undervisning och ett större fokus på individens 

inlärningssätt. Hon efterfrågar en dynamisk skola som kan ta tillvara på elevers skilda förmågor. 

 

Flera gånger under intervjun återkommer läraren till att det är för många nyanlända för att 

mottagandet ska fungera väl. Hon är kritisk till att Uppsala, och Sverige i helhet, tagit emot fler 

människor än vi klarar av att systematiskt ta hand om. Hon menar att kvaliteten i mottagandet 

blir lidande och att så är fallet i Uppsala (Intervju lärare på Nannaskolan 2016).  

 

4. Analys 

Analysen ska utreda uppsatsens syfte att Studera den förvaltningspolitiska processen och 

organisationen kring mottagandet av nyanlända grundskoleelever under introduktionstiden i 

Uppsala kommun. Detta görs med utgångspunkt i de konkretiserande frågorna samt uppsatsens 

analysinstrument. En utvecklad version av analysinstrumentet utifrån Uppsalas mottagande 

återfinns i slutet av 4.1.1.  

4.1. Uppsatsens frågor 

Uppsatsens teori och empiri återkopplas nu till de ursprungliga frågorna  

• Hur går mottagandet av nyanlända elever i Uppsala till? 

• Vilka modeller och värdekonflikter kan uppfattas i kommunens organisation? 

• Vilka aktörer finns med i mottagandet och hur upplever de att mottagandet fungerar? 

4.1.1 Mottagningsmodellen och värdekonflikterna 

Mottagningskedjan för en nyanländ elev, som har redovisats i kap 3, kan sammanfattas på 

följande vis: 

 

è Registrering på Mottagningsenheten för nyanlända i skola och förskola, Mony.   

è Kö för kartläggning (Ca fyra månader).  
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è Kartläggning steg 1 på Mony 

îFör förskoleklass till åk 3: skolval och vänta på skolplats, 

îFör åk 4-9: Kö för att vänta på placering i förberedelseklass alternativt placering på 

LYSA. 

è Skolplacering. 

 îFör förskoleklass till åk 3: Direktintegrering. 

 îFör åk 4-9: Förberedelseklass. 

 

Det framkommer att Uppsala kommun applicerar en modell av direktintegrering för de yngre 

barnen, de som ska gå i förskoleklass upp till tredje klass, detta i enlighet med forskningsresultat 

för yngre elevers anpassning till ett nytt språk. Liljeforsskolan har dock valt att 

direktintegreringen för F-3 kombineras med en tillhörighet i en mindre förberedelsegrupp för de 

nyanlända med hänsyn till att ge dem en tryggare start i skolan. I realiteten fungerar gruppen som 

en förberedelseklass, fast med färre elever och en mer flexibel tillhörighet för eleven mellan 

förberedelsegruppen och ordinarie klass. Detta kan ses som ett sätt att bemöta 

direktintegreringens svagheter när det gäller risken för isolering för de nyanlända i sin ordinarie 

klass. Kombinationen av direktintegrering och förberedelsegrupp belyser rektorns eget ansvar 

och möjlighet att styra mottagandet i respektive skola och är ett slags integrationsfrämjande 

åtgärd.  

 

De äldre barnen i grundskoleåldern hänvisas i största mån till förberedelseklasser i kommunen.  

Alla intervjuade anser att modellen med förberedelseklass fungerar väl och för rektorer, lärare 

och förvaltningen väger förberedelseklassens förtjänster tyngre än dess nackdelar. En 

medvetenhet finns om risken för förberedelseklassens isolering och skolorna tillämpar därför 

olika åtgärder, utöver modellen som kombinerar direktintegrering och förberedelseklass på 

Liljeforsskolan, för att öka integrationen mellan de nyanlända och övriga elever på skolorna. 

Liljeforsskolan har organiserade rastaktiviteter och Nannaskolan inkluderar de nyanlända i sina 

respektive ordinarie klasser vid fotbollsturneringar och musikaliska framträdanden. Nannaskolan 

och Liljeforsskolan har även valt att placera förberedelseklassen/-gruppen mitt i skolbyggnaden 

för att öka tillhörigheten till övriga klasser på skolan. Liljeforsskolans elever har dessutom sina 

ytterkläder hängande vid sina ordinarie klassrum och Nannaskolans förberedelseklass undervisas 
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av övriga ämneslärare på skolan. Allt detta tyder på ett aktivt agerande för att öka integrationen 

inom kommunens och skolornas modell. Flogstaskolans arbetssätt väljer jag att inte vidare 

analysera då det rör sig om endast en nyanländ elev. Även de intervjuade som inte befinner sig 

direkt på skolorna, Andersson i politiska beslutsfattandet, Pettersson i förvaltningen och 

Olofsson i första instansen i mottagningskedjan, benämner integration som en av de 

målsättningar som bör prioriteras i kommunen. Den sammantagna bedömningen blir att Uppsala 

kommuns mottagande av nyanlända elever har en medveten ambition om ett 

integrationsfrämjande arbetssätt som kan placera kommunen i de övre fälten i analysverktyget.  

 

Det finns även en medvetenhet på alla nivåer av mottagandet om behovet av individanpassning 

för den nyanlände. De intervjuades resonemang pekar på att forskningens samstämmighet om 

vikten av individanpassning har nått ut i den faktiska verksamheten. Förberedelseklassen som 

möjlighet för individen att få sina behov tillgodosedda nämns av två rektorer som en av 

fördelarna med förberedelseklassen i motsats till riskerna med att den kan ses som en alltför 

kollektivistisk modell. Värdekonflikten gällande individens behov i relation till det kollektiva 

systemet finns därmed närvarande, om än inte lika explicit som den integrationsfrämjande 

medvetenheten. Insikten om normen av svenskhet som de nyanlända eleverna riskerar att behöva 

infogas i finns uttalad hos den intervjuade läraren som beskrev det svenska skolsystemet som 

begränsande för de nyanlända och den svenska skolan som allt för likriktad. Detta medan 

rektorerna hänvisade till att alla elevers individuella behov ska tillgodoses oavsett elevens 

ursprung och rektorerna ”nappade” inte på den mer filosofiska aspekten om vilka normer som 

styr själva individanpassandet. Däremot ser den nya lagen och de nya kartläggningsdirektiven, i 

kombination med rektorernas och lärarens kommentarer kring detta, ut att gynna idén om att 

kommunen kan sträva efter att bygga vidare på elevernas kunskaper, snarare än att se till deras 

brister. Ett mindre fokus på svenskan när det kommer till elevens faktiska kunskapsbedömning, 

som alla intervjuade betonade, ger också ett större utrymme för att normen att de nyanlända ses 

som det ”avvikande”, ifrågasätts.  

 

Utbildningsförvaltningen, genom skolområdeschef Anders Pettersson, visar på en större 

medvetenhet än rektorerna, kring den potentiella problematik som individanpassningen kan 

innebära i att den bekräftar det ”svenska” och missgynnar det ”annorlunda”. Pettersson ser 
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skolledningens normativa ställningstagande i kommunen om att mångfald är det 

eftersträvansvärda ute i skolorna som ett resultat av sådana diskussioner (Intervju Pettersson 

2016). Ambitionen att främja en individanpassning som sträcker sig bortom ramen för ”svenskt” 

finns i kommunen, om än inte lika tydligt på alla håll i mottagningskedjan som strävan efter 

integration. Uppsala kommuns ambition kring hur mottagningssystemet för nyanlända ska 

fungera hamnar följaktligen i fält 1 och tangerar det som i teoriavsnittet är fastslagit som det 

viktigaste för mottagandet av nyanlända elever. 

 

Jag håller med Pettersson, och i förlängningen förvaltningen, om att strävan efter en allsidig 

elevsammansättning i kommunen lägger grunden för att ett mångkulturellt och internationellt 

perspektiv. Dock ser jag en stor problematik i att kommunens riktlinjer inte tar hänsyn till denna 

aspekt. I beslutet för den nya organisationen finns en punkt som lyder: ”Mottagandet av 

nyanlända ska vara likvärdig och organiseras som all annan mottagning av barn och elever till 

förskolor och skolor i Uppsala kommun” (Se s 19). Här saknas tydligt perspektivet av de unika 

behov som nyanlända elever kan ha och vilka faktiska möjligheter de har att sammanfogas med 

det rådande systemet. Att allt mottagande av elever i kommunen, oavsett om de har vuxit upp i 

Kabul eller i Kalmar, ska organiseras på samma sätt rimmar illa med att se till individens behov. 

Mottagandet ska förstås vara likvärdigt, men inte likadant, som riktlinjerna tvetydigt insinuerar. 

Den säkert ärliga ambitionen att de nyanlända ska behandlas som alla andra blir i mina ögon naiv 

och verklighetsfrånvänd. De nyanlända eleverna ska in i ett system som inte är utformat efter 

dem från början. Även ett stort mått av individanpassning i kartläggningsprocesser och ute i 

skolorna riskerar att vara otillräckligt i ett system som inte främjar olikheter. Detta innebär att 

kommunen får svårt att uppnå de egna riktlinjerna om likvärdighet samt regeringens 

jämlikhetsmål.  

 

Marginaliseringen av andra etniciteter än den svenska riskerar att omöjliggöra för att 

individanpassningen fungerar i realiteten, att ett integrationsfrämjande arbetssätt snarare handlar 

om den nyanländas integrering i det svenska systemet. Det finns en diskrepans mellan 

kommunens intentioner och hur verkligheten ser ut. Utifrån resultatet från undersökningen kan 

det konstateras att Uppsala kommuns mottagande av nyanlända elever snarare hamnar i fält 2. 
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Ambitionen om individanpassningen kollapsar i en bristande medvetenhet kring de normer som 

styr densamma.  

 

Risken att kommunens mottagande kan kategoriseras in i fält 3 är nuläget inte påfallande. 

Integration är emellertid ständigt i behov av underhåll och endast ett stort mått av 

individanpassning är inte tillräckligt för att hålla segregerande mönster borta. Som de undersökta 

skolorna visar på krävs en stor ansträngning och medvetenhet för att upprätthålla och skapa 

möjligheter för de nyanlända eleverna och de redan inskolade eleverna att mötas.  

 

Uppsala kommuns mottagande kan även placeras i fält 4 i analysinstrumentet. Kommunens 

lösning att tilldela de elever som inte får plats i kommunens förberedelseklasser ute i skolorna, 

en plats på LYSA, måste ses som en del av verkligheten i kommunens mottagande. Och det finns 

en tydlig problematik med LYSA – dess fysiska segregering i relation till övriga skolor i 

kommunen. Även om LYSA är menat att vara en kortsiktig lösning som inom några år ska 

inkorporeras i nybyggda skolor kvarstår faktum att LYSA’s elever inte har samma möjligheter 

som övriga nyanlända grundskolelever i kommunen att integreras med andra elever. LYSA’s 

verksamhet lyfts fram av alla intervjuade som kompetent och liksom Pettersson nämnde i sin 

intervju så är alternativet för dessa elever att vistas hemma i väntan på skolplacering. Likväl 

måste LYSA och dess fortsatta existens ses som ett bakslag i Uppsala kommuns annars så 

tydliga integrationsambition. Kombinationen med en bristande medvetenhet om normerna 

bakom individanpassningen får till följd att denna aspekt av mottagandet i Uppsala placeras i fält 

4 i analysinstrumentet. 
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4.1.2 Aktörerna 

Varken läraren, rektorerna eller den administrativa samordnaren på Mony, kunde redogöra för 

hur hela mottagningskedjan för de nyanlända ser ut. Detta kan tänkas bli problematiskt då det är 

just dessa människor som jobbar nära eleverna och som kan få frågor om hur systemet fungerar 

samt behöva förstå var eleverna kommer ifrån. Samma personer kunde inte heller berätta vad 

LYSA har för organisatorisk funktion i kommunen eller var den verksamheten sker. Endast 

skolområdeschefen och utbildningsnämndens ordförande kunde till fullo redogöra för den 

mottagningsmodell som kommunen nu har. Till viss del beror den allmänt bristande kunskapen 

om systemet säkert på att organisationen är ny och att den är under hög belastning, men 

avsaknaden av skriftliga riktlinjer och begränsad kunskap om mottagningsmodellen hos dess 

aktörer strider alltjämt mot de av kommunen upprättade riktlinjerna (se s 18). För att 

ansvarsfördelningen ska fungera behövs gemensamma styrdokument, en samlad policy för hela 

mottagningskedjan samt att alla aktörer som är en del av mottagandet av den nyanlända eleven 

besitter kunskap om hela förloppet.  

1. Individens behov 

Integrationsfrämjande åtgärder  

AMBITIONEN: Respektera 

alla individers behov i skolor 

som aktivt jobbar med 

integration 

2. Kollektiv norm av ”svenskhet” 

Integrationsfrämjande åtgärder 

VERKLIGHET: Mottagandet utan 

tillräcklig analys av vilken typ av 

individanpassning som är rådande. 

3. Individens behov 

Frånvaro av 

integrationsfrämjande åtgärder 

RISK: om inte tillräckliga 

åtgärder vidtas för att skapa 

tillfällen för individen att 

tillhöra en grupp. 

4. Kollektiv norm av ”svenskhet” 

Frånvaro av integrationsfrämjande 

åtgärder 

VERKLIGHET: Resultatet av 

LYSA 
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Trots att organisationen inte är tydlig för flertalet av aktörerna som är en del av 

mottagningsmodellen finns en utbredd tilltro till systemet och en känsla av att alla hjälps åt och 

att alla backar upp där det behövs. Det var bara läraren av de intervjuade som var kritisk till den 

nya organisationen. Detta kan bero på att organisationen felar just i det ledet som läraren ser 

tydligast eller på hennes personliga och unika erfarenheter.  

 

5. Avslutande kommentarer 

5.1 Slutdiskussion 

Slutligen några reflektioner som jag gjort under arbetets gång. Det är uppseendeväckande att så 

lite skriftligt material finns att tillgå kring mottagandeprocessen i kommunen. Visst beror detta 

till en del på att organisationen är ny och i ett uppstartsskede, men likväl verkar det skapa 

förvirring ute i verksamheten och ett här och nu-tänk som kan tänkas missgynna effektivitet och 

helhetssyn i de processer som pågår.  

 

Jag har en stor respekt för den sällsynt höga belastning som Uppsala, och andra kommuner, har i 

att mottaga de nyanlända eleverna. Jag inser att en ödmjukhet inför situationen är på sin plats när 

en granskning av mottagningssystemet genomförs på detta sätt. Det som jag dock funderar över 

är hur länge situationen med frånvaro av gemensamma dokument för, och en bred kunskap om, 

mottagandet i kommunen, kan ses som ett undantagstillstånd. Flyktingmottagandet började inte i 

förra veckan, och ser ut att fortsätta inom en överskådlig framtid – det är så här kommunen, och 

skolan, ser ut idag med många nya elever och deras skilda behov. Situationen är ingenting som 

”går över” utan kräver ett systematiserande omgående. Ett rättssäkert och överskådligt 

mottagande måste skapas. För det behövs tydliga skriftliga riktlinjer för mottagandet och att 

information når ut till kommunens skolverksamheter om hur systemet fungerar.  
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5.2 Framtida forskning 

Då forskningen om mottagningsmodeller för nyanlända elever är begränsad finns ett långvarigt 

behov av forskning i ämnet. När nu dessutom en ny lagstiftning trätt i kraft behövs tydlig 

uppföljning för att se till att kraven efterföljs och vad kommuner och skolor behöver stöttning 

med till följd av denna. Uppsatsen kan utgöra ett underlag för fortsatta studier i Uppsala såväl 

som för jämförande studier mellan kommuner.  

 

Det finns en insikt i de olika leden i mottagandet i kommunen, om att verkligheten inte lever upp 

till ambitionen om integrering och individanpassning på alla plan. Diskrepansen är på inget sätt 

okänd. Förklaringen till att den trots allt finns menar de jag intervjuat är den exceptionella 

situationen med det stora flyktingmottagandet i kommunen. Av detta följer att fortsatta studier 

utifrån värdekonflikterna som gestaltas i mitt analysinstrument kommer att kunna svara på vilka 

mönster som beror just på det stora flyktingmottagandet och vilka som har mer djupgående 

rötter, när mottagandet av nyanlända elever blivit än mer systematiserat. Denna uppsats främsta 

värde ligger i analysinstrumentets klargörande kring de värdekonflikter som mottagandet av 

nyanlända elever i en svensk kommun har att förhålla sig till. Framför allt den dimension som rör 

individens behov i ett kollektivt system är sedan tidigare outforskad och dessutom en aspekt som 

inte fullt ut tas i beaktning i Uppsala kommuns verksamhet. Kanske kräver denna infallsvinkel 

mer av en nationellt inriktad forskning gällande det svenska skolväsendets förmåga att försäkra 

en individanpassning som sträcker sig bortom normen av ”svenskhet” för att kunna uppnå en 

långsiktig integration.
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7. Bilagor 

Frågeguider till intervjuerna 

1. Intervju med administrativ samordnare på Mottagningsenheten för nyanlända i skola och 

förskola. 

2. Intervju med skolchef med särskilt ansvar för mottagandet av nyanlända elever i 

kommunen.  

3. Intervju med ordföranden för utbildningsnämnden i Uppsala kommun. 

4. Intervjuer med rektorer. 

5. Intervju med lärare. 
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1. Intervju med Cecilia Olofsson, administrativ samordnare på Mottagningsenheten för 

nyanlända i skola och förskola, Mony. 

 

1. Vad heter du och hur länge har du jobbat här? 

2. Hur sker mottagandet av nyanlända elever i Uppsala kommun?  

3. Hur går det till när en elev kommer till er?  

4. Hur går övergången till ordinarie skola till?  

5. Jobbar ni utifrån en viss modell? Vad kallas den i så fall? 

6. Vad är den bakomliggande motiveringen till att ni jobbar som ni gör? 

7. Hur var det tidigare i Uppsala kommun? Och vad var anledningen till organisationen 

ändrades? 

8. Vad fungerar bra med den nya organisationen?  

9. Vad fungerar mindre bra? 

10.  Vilka är era främsta direktiv som ni jobbar utifrån? 

11.  På vilket sätt har ni kontakt med Uppsala kommuns skolor? 

12.  Vilka professioner jobbar hos er? 

13.  Hur arbetar ni för att ta tillvara på elevernas kunskaper? 

14.  Hur arbetar ni för att främja integration mellan nyanlända elever och övriga elever ute i 

skolorna? 

15.  Hur avvägs individens behov i relation till rutiner för mottagandet? 

16.  Vad är LYSA? 
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2. Intervju med Anders Pettersson, skolchef med särskilt ansvar för mottagandet av nyanlända 

elever i kommunen.  

 

1. Vad heter du och vad jobbar du med? 

2. Hur sker mottagandet av nyanlända elever till Uppsala kommun? 

3. Hur var det tidigare i kommunen? 

4. Vad är motiveringen till förändringen i organisationen? 

5. Vad är motiveringen till valet av mottagningsmodell? 

6. Vad är din roll i kommunens mottagande av nyanlända elever? 

7. Vad fungerar bra med mottagandet? 

8. Vad fungerar mindre bra? 

9. Hur upplever du ansvarsfördelningen mellan kommunen centralt och skolorna? 

10.  Finns det 4-9 med direktintegrering?  

11.  Hur hanterar kommunen konflikten mellan segregation och integration? (risken med 

FBK i att isolera) 

12. Hur pratar ni om konflikten mellan kollektivism och individualism? (Hur komma ifrån att 

de nyanlända ses som det avvikande?) 

13. Vad är LYSA?  

14. Vilka finns på Salagatan 18, antagningsenheten, mottagningsenheten? Varför? 
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3.   Intervju med, Caroline Andersson, ordförande för utbildningsnämnden i Uppsala kommun 

 

1. Vad heter du och hur länge har du varit ordförande? 

2. Hur sker mottagandet av nyanlända elever i Uppsala kommun? 

3. Hur går det till när en elev kommer till kommunen? 

4. Vilken modell – vad är motiveringen till modellen? (Direkt eller förberedelseklass?) 

5. Vad har avgjort valet av modell? 

6. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med modellen? 

7. Hur avvägs individens behov i relation till mer kollektiva rutiner för mottagandet?  

8. Hur arbetar ni för att främja integration mellan nyanlända elever och övriga elever på 

skolan?  

9. På vilken nivå fattades beslutet om omorganisation? Tjänstemän eller politiker? Några 

konflikter?  

10. Vilken är din roll i mottagandet av den nyanlända? 

11. Vilka direktiv/riktlinjer jobbar ni utifrån? 

12. Vad går bra med mottagandet? 

13. Vad går sämre? 

14. Hur skulle det optimala mottagandet av nyanlända se ut enligt din mening? 

15. Har du fått möjlighet till relevant fortbildning? Hur får du information om 

forskning/direktiv? 

16. Hur tar ni tillvara på elevernas kunskaper? 
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4. Intervjuer med rektorer 

 

1. Vad heter du och hur länge har du jobbat här på skolan? 

2. Hur sker mottagandet av nyanlända elever i Uppsala kommun? 

3. Hur går det till när en elev kommer till er? 

4. Vilken modell – vad är motiveringen till modellen? (Direkt eller förberedelseklass?) 

5. Hur bestäms att en elev är redo att gå över till ordinarie undervisning? 

6. Vilken är din roll i mottagandet av den nyanlända? 

7. Vilka direktiv/riktlinjer jobbar ni utifrån? 

8. Hur upplevs ansvarsfördelningen kommun - skola? 

9. Vad går bra med mottagandet? 

10. Vad går sämre? 

11. Hur skulle det optimala mottagandet av nyanlända se ut enligt din mening? 

12. Hur sker fortbildning av lärare? 

13. Hur tar ni tillvara på elevernas kunskaper? 

14. Hur avvägs individens behov i relation till rutiner för mottagandet?  

15. Hur arbetar ni för att främja integration mellan nyanlända elever och övriga elever på 

skolan?  

16. Hur arbetar ni för att främja kommunikation med de nyanländas vårdnadshavare? 
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5. Intervju med lärare 

 

1. Vad heter du och hur länge har du jobbat här? 

2. Hur sker mottagandet av nyanlända elever i Uppsala kommun? 

3. Hur går det till när en elev kommer till er? 

4. Vilken modell – vad är motiveringen till modellen? (Direkt eller förberedelseklass?) 

5. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med modellen? 

6. Hur bestäms att en elev är redo att gå över till ordinarie undervisning? 

7. Vilken skolbakgrund har de nyanlända eleverna? 

8. Vilken är din roll i mottagandet av den nyanlända? 

9. Vilka direktiv/riktlinjer jobbar ni utifrån? 

10. Hur upplevs ansvarsfördelningen kommun – skola, rektor – lärare? 

11. Vad går bra med mottagandet? 

12. Vad går sämre? 

13. Hur skulle det optimala mottagandet av nyanlända se ut enligt din mening? 

14. Har du fått möjlighet till relevant fortbildning? 

15. Hur tar ni tillvara på elevernas kunskaper? 

16. Hur avvägs individens behov i relation till mer kollektiva rutiner för mottagandet?  

17. Hur arbetar ni för att främja integration mellan nyanlända elever och övriga elever på 

skolan?  

18. Hur arbetar ni för att främja kommunikation med de nyanländas vårdnadshavare? 

19. Hur arbetar du för att bemöta hierarkier eleverna emellan i förberedelseklassen? 
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