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Abstract 

The objective with this study is to investigate the school introduction of newly arrived stu-

dents, by focusing on the latter years of high school, by comparing two schools method of 

working. 

This was done by a qualitative survey based on half structured interviews and existing school 

documentation. 

 

The questions of the study targeted the schools method of working, how well the education 

was adapted to the students and if it was appropriate to them. We also asked about the school 

resources to meet the need of the newly arrived students. 

 

Our theoretical assumptions were based on Haugs’ terms “including integration” and “exclud-

ing integration”, Lahdenperäs’ theory about intercultural education, Vygotskijs thoughts 

about adapted education and finally Blossings’ description of different cooperative cultures. 

 

Our results showed that school introduction for newly arrived students were formed from the 

schools’ view on learning development and adapted education. The schools knowledge about 

and approach to intercultural education, the competence and engagement of the leaders had all 

a great importance to how the school formed its education. The school with the most intercul-

tural elements also had a more cooperative culture, efficient way of working and more re-

sources to adapt the education to the students’ backgrounds, preconditions and needs.   
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learning development 
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Förord 

 

Vi, Annika Ewers och Rocivan Yesil, hade under 2,5 terminer samåkt till Södertörns högskola 

och haft många diskussioner i pedagogiska frågor. Vi beslöt så småningom att skriva förelig-

gande C-uppsats tillsammans eftersom vi såg fördelar med ett samarbete. Rocivan hade tidi-

gare erfarenhet av arbete med nyanlända elever och hade invandrarbakgrund. Annika hade 

ingen praktisk erfarenhet från det undersökta området och hade en svensk bakgrund. Detta 

kunde bidra till erfarenhetsutbyte och till studiens objektivitet. 

 

Om ett forskningsprojekt skall kunna göra anspråk på att kallas interkulturellt förutsätts således 

aktörer med olika etniska och kulturella perspektiv tillika ett majoritets- och minoritetsperspek-

tiv./…/ Det krävs en interkulturell läroprocess, där olika företeelser betraktas från och konfron-

teras med olika kulturella och vetenskapliga utgångspunkter. Därför är det en fördel om 

forskningsgruppen består av olika etniciteter så att det samtidigt uppstår en interkulturell läran-

deprocess i forskningsgruppen. (Lahdenperä, 2004, s.28)  

 

Utifrån detta synsätt bestämde vi, Annika och Rocivan, att undersöka ämnet tillsammans.  

 

Under seminarierna har vi fått värdefulla tips från vår seminarieledare Kenneth Awebro och 

vår handledare Maria Borgström har varit ett betydelsefullt stöd genom processen. Vi tackar 

dem för deras stöd.  

Sist men inte minst tackar vi alla våra respondenter som gjorde det möjligt för oss att förverk-

liga den här studien. 
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1 Inledning 

Ensam går människan. 

Rädd som en fågel.  

Kallt blir det och ljuset försvinner snabbt.  

Rädd går hon.  

På det gröna gräset stannar hon. 

Rädslan försvinner.  

(En somalisk nyanländ flicka på Fågelängsskolan) 

 

Vi lever och verkar i ett mångkulturellt samhälle. Det ger oss många nya erfarenheter och gör 

livet mer spännande. Samtidigt innebär nya möten att vi ställs inför nya utmaningar. För detta 

behöver vi ledare, organisationer och ett samhälle som har förmågan att lösa problem i olika 

former. Att ta emot nyanlända elever med invandrarbakgrund ställer nya krav på skolorna. 

Skolintroduktionen organiseras på olika sätt, vilket påverkar elevernas skolframgångar, deras 

identitetsutveckling och deras integrering i det nya samhället. Varför är det lättare för vissa 

skolor att anpassa undervisningen till elevernas behov och förutsättningar?  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Under en period träffade en av oss, Rocivan nyanlända elever som följde den vanliga under-

visningen tillsammans med andra elever, trots att de inte kunde kommunicera på svenska. När 

han pratade med en av lärarna uttryckte läraren sina åsikter om en nyanländ elev så här: ”Den 

här eleven har ett helvete, hon kommer och sitter här i klassrummet utan att förstå någonting.”  

 

Efter ett par månader hörde han att denna elev ofta skolkade. Senare läste han i en lokaltid-

ning om en framgångsrik skolas arbete med flyktingbarn. Detta gjorde honom nyfiken.  Hur 

arbetade denna skola? Han kontaktade två skolor för att studera skolornas arbetssätt med ny-

anlända, en med mottagningsgrupp och en annan som saknade en speciell form av skolintro-

duktion för dessa elever. 
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I Skollagen står det att ”i utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov” (Skol-

lagen 1 kap 2 ) och ”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (Skol-

lagen 4 kap 1 & 2).    

 

Enligt läroplanen (Lpo 94) skall arbetet i den svenska skolan utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar genom en stimulerande lärandeprocess med 

lust för lärande. Man ska utgå från elevernas förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande 

för att på ett bra sätt genom utbildning och fostran bidra till formandet av demokratiska indi-

vider med rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall 

vara likvärdig, oavsett var i Sverige man befinner sig. Målet är också förverkligandet av en 

skola för alla. En god värdemätare på skolans kvalitet är enligt Skolverket (1999) hur väl man 

lyckas med undervisningen för elever i behov av särskilt stöd.   

 

Undervisning av nyanlända elever är både ett aktuellt och intressant ämne. Därför valde vi att 

undersöka detta. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka nyanlända elevers skolintroduktion med fokus på 

grundskolans senare år, genom att jämföra två skolors arbetssätt. Vi gör en kvalitativ under-

sökning som baseras på intervjuer och skolors befintliga dokument och utgår från ett interkul-

turellt perspektiv. Vi försöker beskriva och analysera för att skapa förståelse i ämnet vi stude-

rar. 

 

Våra frågeställningar är följande: Hur organiserar och bedriver Trädgårdsskolan och Fågel-

ängsskolan sina verksamheter för att undervisa nyanlända elever? Vilka pedagogiska resurser 

har skolorna för att möta dessa elevers behov? Hur skiljer sig dessa skolors arbetssätt åt för 

dessa elever? 
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1.3 Definitioner och avgränsningar 

Med nyanlända elever menar vi de som kommit till skolan under det senaste läsåret.  Med 

skolintroduktionen menar vi introducerande skolundervisning som bedrivs av skolor i syftet 

att nyanlända elever ska kunna skapa sig ett språkligt verktyg och bekanta sig med skolarbetet 

för att fortsätta sina studier tillsammans med andra elever. Arbetssätt handlar här om hur un-

dervisningen organiseras och bedrivs i eller utanför klassrummet för nyanlända elever i 

grundskolans senare läsår.  Genom att skolorna definierar grundskolans senare år på olika sätt, 

valde vi att använda oss av den gamla definitionen som dominerade fram till början av nittio-

talet. Vår definition för grundskolans senare år blir här år 7-9. 

 

Interkulturell är en process där ömsesidiga relationer mellan människor som har olika språk 

och kulturer äger rum. Monokulturell innebär här att en majoritetskultur är förhärskande och 

en viss typ kunskap och kultur ses som standardmått gentemot andra kulturer som anses vara 

alltför avvikande och kanske irrelevant, vilket bidrar till att undervisningen form och innehåll 

formas i stort utifrån etnocentriska preferenser. Kultur är sammanfattningsvis medvetna och 

omedvetna kollektiva känslor, vanor och värderingar, tankar och handlingsmönster som är 

specifika för en grupp människor och som skiljer dem från andra. Pedagogik handlar om lä-

rande, utveckling, vägledning/handledning, ledning, undervisning och fostran. Interkulturell 

pedagogik är ett pedagogiskt synsätt som kännetecknas av flera interkulturella dimensioner 

som interkulturellt lärande, kommunikation, undervisning, skolutveckling och pedagogisk 

forskning. Med kulturell bakgrund begränsar vi oss till etnisk bakgrund som vi anser vara 

relevant för denna studie.  

 

Med modersmål menar vi det språk som eleven pratar i hemmet i kommunikation med minst 

en av sina föräldrar. Studiehandledning är handledning på modersmål eller svenska vanligen 

en eller ett par timmar i veckan.  I denna studie använder vi begreppet studiehandledning för 

att referera till ämnesundervisning på modersmål, för elever som har brister i svenska. 

 

Vi fokuserar på skolornas skolintroduktion för nyanlända elever genom att intervjua några 

utvalda lärare och därför har vi avgränsat oss till att inte intervjua eleverna i respektive skolor. 

Även om vi i första hand fokuserar på skolintroduktionen för nyanlända elever beskriver vi 
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med grova drag skolkulturen som dominerar i respektive skolor. Detta gör vi för att skapa 

ökad förståelse för undervisningskontexten.  

 

Vi fokuserar inte på alla former av skolintroduktion av nyanlända elever i stort och därför 

jämför vi heller inte dessa, utan nöjer oss med en översiktlig information om fenomenet i tidi-

gare studier, för att få fram en bakgrundsbild. Skolverkets definition av begreppet nyanlända 

elever omfattar elever som har varit i Sverige under de senaste tre åren. Vår studie begränsas 

till två skolors skolintroduktion för nyanlända elevers första skolår i Sverige. Vi undersöker 

en skola som använder sig i större omfattning av specialundervisning i olika former och som 

har en mottagningsgrupp och en annan skola som använder sig i mindre grad av specialunder-

visning och som placerar nyanlända elever i vanliga klasser. Den här jämförelsen gör vi för att 

få en bild av vilka arbetssätt som kan vara mer fruktbara för att skapa en skola för alla. Med 

vanliga klasser menar vi skolklasser som domineras av elever som av skolorna anses kunna 

följa en likvärdig undervisning inom ramen normalpedagogik, även om vissa elever kan ha 

behov av specialpedagogiskt stöd. En likvärdig undervisning innebär att undervisningen i 

skolan ska vara i samma kvalité oavsett var i Sverige man befinner sig. 

Mottagningsgrupp är en arbetsgrupp som tar emot nyanlända elever för att organisera och 

bedriva deras första skolintroduktion innan de blir inslussade i sina respektive klasser. I vår 

studie handlar det om en mottagningsgrupp för högstadieelever. Klassrumsundervisning är 

undervisning som bedrivs av läraren för alla elever i den stora gruppen, det vill säga i klass-

rummet. Med tillfällig lösning menas här en tillfällig undervisning i Svenska som andraspråk, 

för elever som inte kan svenska språket. Den bedrivs i mindre grupper under några veckor, 

från påsk fram till sommarlovet. 

1.4 Tidigare forskning  

När det gäller tidigare undersökningar granskades mest skrifter från Skolverket och Språks-

forskningsinstitutet i Rinkeby. Skolverket är en samordnande, vägledande och kontrollerande 

institutionen för grundskolan i landet. Rinkeby språkforskningsinstitutet startade 1997 som ett 

institut för Stockholmsstad i samverkan mellan Rinkeby stadsdelsförvaltning och Centrum för 

tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Det har en rad undersökningar som be-
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handlar ämnet i Stockholms invandrartätaste områden. Det lät naturligt för oss att välja det 

som en lokal huvudkälla. Denna källa används också av flera forskare som har studerat ämnet 

skolintroduktion för nyanlända elever, med eller utan uppdrag från Skolverket. 

 

Nyanländas skolintroduktion har i flera decennier varit en diskussionsfråga i Sverige. (Blob, 

2004).  

 

I Skolverkets rapport (2002) Flera språk – fler möjligheter - utveckling av modersmålsstödet 

och modersmålsundervisningen hänvisar man till forskarna Thomas och Colliers som har 

gjort den mest omfattande forskningen inom modersmålsundervisning och kommit fram till 

att skolgång på det egna språket är det som leder till bäst resultat. 

Skolverket skriver i rapporten: 

 

Den modell som enligt denna undersökning ger sämst resultat är den som är vanligast här i Sve-

rige, nämligen att de flerspråkiga eleverna får undervisning endast på majoritetsspråket och un-

dervisningen i detta språk som andraspråk ges vid sidan av den övriga undervisningen (s. 17-

18). 

 

Forskarna menar att många flerspråkiga elever skulle öka sina möjligheter att nå kunskapsmå-

len om stödet gavs på modersmålet. De menar också att varje sådan elev som når målen inne-

bär en avsevärd minskning av de sammanlagda undervisningskostnaderna. Men Skolverkets 

utredning visar att elever i behov av studiehandledning på modersmålet har i många kommu-

ner stora svårigheter att få detta stöd. (Skolverket, 2002). 

 

I forskningsrapporten Den röda tråden (2002) utvärderar författarna Stockholms stads stor- 

stadssatsning inom målområdet språkutveckling och skolresultat. Där kommer man fram till 

att orsaken till att skolledningen i flera skolor ännu inte organiserat undervisningen utifrån 

invandrarelevernas behov, sannolikt beror på okunskap och förhållningssätt.  En huvudslut-

sats författarna drar är att ”minoritetsspråkbarnens skolframgång är beroende av barnets till-

gång till modersmål, svenska som andraspråk och kunskapsutveckling på båda språken i en 

sociokulturellt stödjande miljö” (Axelsson m fl., 2002, s. 10).  
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Utifrån Thomas och Colliers studie säger Axelsson m.fl. att tvåspråkiga elever når bättre re-

sultat när de går i skolor där de värdesattes och blir behandlade med respekt. ”I dessa skolor 

betraktade lärarna de tvåspråkiga barnen som en tillgång. De tvåspråkiga barnen upplevde 

dessa skolor som trygga, icke-diskriminerande, fördomsfria och välkomnande platser” (Ax-

elsson  m.fl., 2002, s. 34).     

 

Ett viktigt led i stadsdelarnas arbete med språkutveckling och skolresultat är den kompetens-

utveckling som pedagogerna genomgår. En utvärdering av utbildningen Tvåspråkiga barns 

språk- och kunskapsutveckling 20 p visar att pedagogerna efter utbildningen fått ökad kun-

skap om flerspråkiga barn, har förändrat sitt förhållningssätt, sitt arbetssätt och sina attityder 

till dessa barn, vilket också lett till organisatoriska förändringar i verksamheten. Dessa föränd-

ringar bekräftas av pedagogernas chefer (Axelsson m fl., 2002).  

 

Med utgångspunkt från Skolverkets tidigare publicerade rapporter menar Blob (2004) i studi-

en Skolintroduktion för nyanlända flykting - och invandrarbarn att ett klimat som känneteck-

nas av låg socioekonomisk standard, segregation, vilket innebär bland annat begränsade kon-

takter med svenskar och det svenska språket, leder till låg prestanda. Han menar att i de in-

vandrartäta områdena är det mycket svårt att driva en likvärdig utbildning om skolan saknar 

en interkulturell modell. Med interkulturell modell menar han att svenska lärare och lärare 

med rötter från andra kulturer samarbetar i lärarlaget. 

 

Utifrån en rad tidigare undersökningar menar Blob (2004), för att motverka och förebygga 

missförstånd, konflikter och eventuella fördomar och skapa en effektiv samverkan mellan 

lärare, föräldrar och elever behövs redan i förskoleåldern en interkulturell pedagogik och en 

personalsammansättning med flera tvåspråkiga lärare med utländsk bakgrund. Att dessa job-

bar tillsammans med svenska lärare skapar en bra grund för verksamheten. Han visar vidare 

att en effektiv undervisning kräver en kombination av differentiering i form av särskilda 

grupper och integrering i vanliga klasser. Han säger att en skola inte måste ha en förberedel-

seklass eller basgrupp. Däremot måste skolan tillgodose vissa elevers särskilda behov. 

 

Enligt Blobs studier avgörs formen av det antalet behövande elever. Förberedelseklasser är 

vanligast vid skolor med relativt många nyanlända, medan individuella stödåtgärder ges vid 

skolor med få nyanlända. Dessa skolor är överens om att syftet med förberedelseklasser är att 
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”…förse den nyanlände eleven med grundläggande kunskaper i det svenska språket, förbereda 

den enskilde eleven för inträde i vanliga klasser samt erbjuda en »mjukstart« för hela famil-

jen” (Blob, s. 13). Basgrupper är mer inriktat på att ge elever utan tidigare skolbakgrund en 

första introduktion till lärandet (Blob, 2004). 

 

Rodell Olgac analyserar i boken Förberedelseklassen – en rehabiliterande pedagogik över-

gången från en förberedelseklass till en vanlig klass och kommer fram till att om det sker för 

tidigt kan det leda till bestående inlärnings- språk- och anpassningssvårigheter som i sin tur 

kan leda till avståndstagande från undervisningen.  För lång kan vara konserverande och ele-

ven får inte någon vana av att vistas i större klasser och förlorar ämnesundervisning. Rodell 

Olgac menar att en stegvis övergång är bäst. (Rodell Olgac, 1995). 

 

 I Skolverkets lägesrapport Asylsökande barn i grundskolan talas, enligt Blob (2004), om be-

tydelsen av estetiska ämnen i samband med skolintroduktionen. Dessa ämnen kan leda till 

goda relationer mellan elev och lärare. ”Genom att eleverna får tillfälle att uttrycka sig med 

sång, hantverk eller bild kan en enkel kommunikation uppnås parallellt med rent språkliga 

övningar.” (s. 15)  

 

För att undervisningen verkligen ska nå eleverna, menar Blob (2004), är det viktigt med mo-

dersmålsstödet, vilket kan påverka ”elevers identitetsutveckling, elevers kunskapsinhämtning 

och elevens möjlighet att utveckla flerspråkighet” (s.10). Utifrån utvärderingsrapporten Den 

röda tråden, konstaterar han ”att varaktigheten på modersmålsstödet är avgörande för elever-

nas skolframgång” (S. 15). Undervisningen bör, enligt Blob, dessutom kopplas till elevernas 

egna upplevelser och använda sig av mångkulturella erfarenheter i skolan. 

 

Borgström (2004) säger att interkulturell kompetens kräver att pedagogen besitter ett förhåll-

ningssätt som baseras på öppenhet, tolerans och förståelse och en god tvåvägskommunikation 

mellan parterna. Den bidrar till undersökande utifrån olika perspektiv och självreflektion. 

”För att kunna tolka koder från andra kulturer måste man känna till dess spelregler, värdesy-

stem och normer” (s. 41). Bristande interkulturell kompetens skapar problem och konflikter 

till följd av svårigheter i kommunikationen. Hon ger flera exempel på kulturkrockar och 

kommer med ett förslag för lärare som har svårt att sätta sig in i språksvaga elevers situation. 
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”För att dessa lärare ska förstå vad eleverna upplever i vissa situationer när de inte förstår vad 

som sägs i omgivningen kan man utsätta dem för ett seminarium på kinesiska under en stu-

diedag” (Borgström, s. 45). 

 

Hofstede (1991) beskriver individens möte med en ny kultur som en form av kulturchock. "På 

sätt och vis återvänder besökaren i en främmande kultur till spädbarnets mentala tillstånd, i 

vilken han eller hon måste lära sig de enklaste saker en gång till” (s. 260). 

1.5 Uppsatsens struktur 

I kapitel 2 presenteras undersökningsmetoden och tillvägagångssättet. I kapitel III presenteras 

den teoretiska referensramen. I kapitel VI redovisas resultaten. Under kapitel V analyseras 

resultaten utifrån syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Rapporten avslutas 

med diskussions del där vi drar slutsatser och avslutar med förslag för vidare forskning. 
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2 Metod 

Med metod menar vi ”ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap” 

(Holme & Solvang, 1997, s. 13). I detta kapitel presenterar vi i sammanfattande form våra val 

av metod och tillvägagångssätt. 

2.1 Val av metod 

Vi var i första hand intresserade av att förstå människornas tankar, erfarenheter och tolkning 

av situationen. Därför ansåg vi att den kvalitativa metoden passade vår uppsats bäst.  Vi valde 

att göra intervjuer och utgå från befintliga dokument. Kvale (1997) menar att för att få reda på 

vad aktörerna gör och inte bara vad de säger kan man använda sig av observationer. Av tids-

brist och avgränsning var vi tyvärr tvungna att välja bort observationer. Vi valde att begränsa 

oss till en undersökning som endast baserades på textanalys och halvstrukturerade intervjuer 

som Kvale (1997) definierar som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (s.13).  

2.1.1 Intervjuer 

Vi gjorde halvstrukturerade intervjuer, för att få djupare och mer utförliga svar på våra frågor. 

Anledningen till denna form av intervjuer var i första hand att ge respondenterna en viss frihet 

att utrycka sig, samtidigt som vi hade en struktur för att samtalet skulle omfatta alla ämnes-

områden som vi var intresserade av (Kvale, 1997).  

2.1.2 Pilotstudie  

En pilotstudie med två lärare genomfördes vid ett tidigt skede för att testa intervjufrågorna i 

syfte att förbättra dessa. När vi undersökte pilotstudierna upptäckte vi några otydliga frågor 

som därefter klargjordes. Sedan utgick vi från en frågeguide som täckte vårt syfte och fråge-

ställningar, när vi intervjuade respondenterna. 
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2.1.3 Val av respondenter 

Undersökningens intervjuer riktades mot lärare och rektorer inom skolornas organisation. I 

den första skolan intervjuades rektorn och tre lärare som representerade arbetslagen för år 7- 

9. Dessutom intervjuade vi en bildlärare, en svenska som andraspråklärare och en specialpe-

dagog som arbetade med elever på grundskolans senare år samt dataläraren. Bildläraren val-

des för att bild kunde vara ett viktigt kommunikationsmedel, genom att de nyanlända inte 

kunde så mycket svenska. Svenska som andraspråk (Sva) är ett ämne som har närmast an-

knytning till nyanlända elever. Specialpedagogen och dataläraren jobbade med barn som hade 

särskilda behov. Totalt intervjuades 8 personer, varav två män och fem kvinnor i olika åldrar.  

 

På den andra skolan intervjuades två rektorer eftersom de arbetade med delat ledarskap, tre 

lärare som representerade de olika arbetslagen för grundskolans senare år, en bildlärare, en 

svenska som andraspråklärare som var undervisningsansvarig för nyanlända elever i skolans 

mottagningsgrupp och en specialpedagog. Alla arbetade med grundskolans senare år. Även 

här intervjuades 8 personer samtliga kvinnor i olika åldrar.  

 

Vi har också intervjuat en samordnare som arbetade inom stadsdelsförvaltningen och som 

hade ansvar för arbetet på grundskolan i området för att ta del av hennes erfarenheter, samt få 

en helhetsbild av vissa aspekter i närområdet och skolornas arbetssätt som kunde vara viktiga 

för vår studie. De skolor som vi undersökte låg i samma område och den första var en friskola 

och den andra en kommunal skola. Respondenterna och skolorna presenteras med fingrade 

namn i resultaten. 

2.1.4 Genomförande av intervjuer 

Cirka tre veckor innan intervjun genomfördes ringde Rocivan rektorn på Fågelängsskolan och 

skickade ett brev via e-mail till skolsamordnaren på områdets stadsdelsnämnd. Rocivan 

skickade också ett brev per e-mail till rektorn på Trädgårdsskolan som han vid en tidigare 

intervju pratat med angående undersökningen. Vi berättade för dem om vårt syfte och om vad 

intervjun, i grova drag, skulle handla om. Vi fick positiva svar av samtliga för att vi skulle 

kunna genomföra våra intervjuer och befinna oss på fältet. 
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Under vecka 15 intervjuades stadsdelsförvaltningens samordnare, under vecka 16 startades 

intervjuer på Fågelängsskolan och vecka 17 på Trädgårdsskolan. Intervjuerna varade mellan 

45 minuter och 1,5 timme/person. Innan vi startade inspelningen frågade vi respondenterna 

om lov. Respondenterna fick löften om konfidentialitet. 

 

Intervjuerna genomfördes dels utifrån de strukturerade intervjufrågorna (bilaga 1) och dels 

utifrån ostrukturerade frågor. De strukturerade frågorna grundades på våra frågeställningar i 

ämnesområden för att undvika stora informationsluckor. Inga frågor lämnades till responden-

terna i förväg. Vid de flesta tillfällen då det har varit möjligt har vi två intervjuat tillsammans 

för att komplettera varandra. Vid två tillfällen genomfördes intervjun av en ensam intervjuare. 

Detta skedde när stadsdelens skolsamordnare och en av rektorerna på Fågelängsskolan inter-

vjuades.  

 

Vi använde oss av en MP3-spelare för att spela in intervjuerna och antecknade samtidigt. I de 

flesta fall hade både vi och respondenterna gott om tid på oss vid genomförandet. Vi hade i 

genomsnitt cirka en timme per intervju. Intervjuplatser valdes av respondenter och vi kunde i 

princip sitta ostört. I ett fall, då vi började intervjua en lärare i fikarummet blev situationen till 

en viss del störande och vi föreslog ett annat ställe som kunde vara lugnare. Till de intervjua-

de sa vi att de skulle få godkänna intervjutexterna och göra eventuella korrigeringar innan vi 

gick vidare. 

2.1.5 Databehandling av intervjun 

Vi började med att skriva ner intervjuerna i sin helhet. Precis som Kvale (1997) säger var 

transkriberingen en tidskrävande process. Med transkribering menar vi att ”transformera, att 

ändra från en form till en annan” (Kvale, s. 152). Detta innebär en transformation från tal-

språk till skriftspråk, där vi genom meningskoncentration skapar en mer läsbar och kärnfullare 

text som baseras på respondenternas ord och meningar. Vi behöll innehållet. 

 

Vi skrev inte ner hela intervjun ordagrant, utan bara de väsentliga delarna som var särskilt 

intressanta för undersökningen, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. På detta sätt för-

sökte vi spara tid. Sedan skickade vi texten till respektive respondent för eventuella korriger-

ingar. När vi fick svar från dem började vi strukturera, analysera och tolka resultaten. Empi-
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riskt material kategoriserades först separat för var och en av respondenterna, för att få en bild 

av personliga tankar/åsikter. 

För att analysera intervjutexter valde vi tre teman som vi hade i våra frågeställningar. Dessa 

var arbetssätt och anpassning, samt pedagogiska resurser. Vi undersökte skolornas arbetssätt 

och ville få en bild av hur de anpassade sig för att bedriva skolintroduktionen för nyanlända 

elever. Skolintroduktionen var vårt huvudtema. Genom att titta på förekommande ord och 

utsagor skapade vi kategorier. Kategorier som vi ansåg höra ihop samlade vi under samma 

tema. Vi använde oss av färgpennor för att markera olika teman. Vid steg två valdes underru-

briker till dessa teman utifrån frågeställningar och teorin, för att nå syftet med arbetet på ett 

mer strukturerad sätt. 

 

Flera gånger läste vi igenom utskrifter. Intervjuer som hade sämre ljudkvalitet lyssnades flera 

gånger för att en del viktiga delar inte ska gå förlorad. En fördel med att vara två personer var 

att vi kunde göra vissa saker båda två och komplettera varandra. 

 

Sammanställningen av intervjuresultaten valde vi att göra i form av löpande text med citat 

inslag. Vi analyserade materialet och tolkade det utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Vi 

försökte förstå och tolka intervjuerna genom respondenternas utryckta uppfattningar, deras 

erfarenheter och handlingar. 

2.2 Befintliga dokument 

Förutom intervjuer använde vi oss av ett urval av organisationernas dokument som vi ansåg 

vara relevanta för vår undersökning. Detta kallar vi befintligt dokument. Dessa dokument ut-

görs av skrifter ur skolornas hemsidor, Fågelängsskolans kvalitetsredovisningsrapport för år 

2006 och verksamhetsplan för år 2007. Vi fick inte ta del av dessa från Trädgårdsskolan men 

vi hittade istället en del information på deras hemsida. Dessa dokument analyserades för att i 

första hand presentera skolorna i början av resultat delen.  
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2.3 Tillförlitlighetsaspekter  

Vi försökte göra ett noggrant urval av representativa personer och hade relevanta frågeställ-

ningar. Vi ställde korta och begripliga frågor, som formulerades med vanliga ord och undvek 

ledande frågor. Omformuleringar av vissa frågor utifrån analys av pilotstudien bidrog till ökad 

validitet och reliabiliteten. Vi undersökte det som vi borde undersöka och genomförde under-

sökningen noggrant. Men vi hade inte så mycket erfarenhet bakom oss i jämförelse med en 

mer erfaren intervjuare/forskare. Vi var två personer som kompletterade varandra vid de flesta 

intervjutillfällena, vilket vi anser vara en fördel med tanke på tillförlighetsaspekten. Vi har 

bevarat samtliga inspelade intervjuer. 

 

I vår studie har vi var varit försiktiga med att dra förhastade slutsatser, med hänsyn till studi-

ens omfattning därför att vissa slutsatser kräver en mer omfattande studie där flera kvalitativa 

och kvantitativa metoder kombineras, till exempel enkäter och observationer. 

 

Vi försökte vara objektiva och medvetna om egna förutfattade meningar under denna studie. 

Hur mycket vi har lyckats med det är svårt att avgöra.  

2.4 Etiska hänsyn 

Vi har informerat respondenterna om vilka vi var och syftet med intervjun och att vi skrev en 

C-uppsats för oss själva. Personers och skolors anonymitet skulle bevaras. Deltagandet var 

frivilligt och de intervjuade kunde avbryta intervjun när de ville. De som ville skulle kunna 

läsa vår uppsats. Transkriptioner skickades tillbaka för eventuella korrigeringar. Men trots allt 

kan vi inte helt garantera deras anonymitet. Risken finns att någon eller några av dem identifi-

eras av någon som hade kännedom om vårt arbete eller information om vilka som har inter-

vjuats. Detta är mer möjligt när vår uppsats hamnar på Internet. 

 

Att behålla skolornas anonymitet samtidigt som vi refererar till hemsidor eller offentliga tex-

ter är omöjligt. Därför valde vi att behålla skolornas anonymitet genom att inte referera till 

dessa källor på ett sätt som kolliderar med anonymitetsprincipen. Men detta ger vi givetvis till 

vår opponent, handledare och den ansvarige examinatorn på begäran. 
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En annan aspekt som vi ansåg vara viktig var att korrigera en del formuleringar som kunde 

påverka respondentens arbetssituation negativt. 

 

För övrigt har vi tänkt erbjuda respondenterna ljudfiler och transkriptioner efter att rapporten 

har formats och blivit godkänd.  

 



 20

3 Den teoretiska referensramen 

I det följande kapitlet tar vi upp våra teoretiska utgångspunkter som baseras på Haugs be-

greppspar inkluderande/exkluderande integration, Lahdenperäs teori kring interkulturell pe-

dagogik och Vygotskijs sociokulturella perspektiv om barns lärande och utveckling. Vi tror 

också att samarbetsklimatet på skolan har betydelse för formandet av undervisningen. Därför 

använder vi oss av Blossing som beskriver organisationskulturer.  

 

Vi har valt dessa med tanke på att de bidrar till förståelsen av de nyanländas förutsättningar 

och behov, skolornas arbetssätt och anpassning. Vi tror att detta är en förutsättning för att man 

ska kunna anpassa undervisningen utifrån dessa elevers förutsättningar.  

3.1 Inkluderande integration och exkluderande integration  

Haug (1998) diskuterar specialpedagogik genom att skilja mellan två olika förhållningssätt på 

”integrering”. Den segregerande inriktningen, menar han, lägger stor vikt vid prestationer och 

experternas diagnoser, vilka i sin tur avgör val av organisationsformen.  

 

De organisatoriska alternativ som kan vara aktuella varierar från att barnet är med i klassen till-

sammans med de andra barnen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i mindre undervis-

ningsgrupper utanför klassen, får vara i särskolan, får vara på skärskild institution eller annat 

ställe. Det centrala är att man hittar den optimala miljön för den enskilda eleven. /…/ Tyngd-

punkten i tankarna om utbildning ligger på önskan om maximal ämnesinriktad inlärning och 

prestation (Haug: S. 22). 

 

Den inkluderande integrationen, menar han, lägger stor vikt på social träning. Här vill man att 

all undervisning sker i klassrummet i en och samma grupp.  
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Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för den enskilda eleven och för samhället 

är att alla, oberoende av förutsättningar, intressen och prestationsförmågan, deltar i 

samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning från unga år (Haug: 1998, 

S. 23-24). 

 

Alla lärare i princip ska kunna undervisa alla sorters elever, inklusive de som har särskilda 

behov. Om skolan inte lyckas med att anpassa sig till barnens villkor kan detta leda till pro-

blem (Haug, 1998). 

3.2 Interkulturell pedagogik och skolmiljö 

Enligt Lahdenperä (2004a) handlar den interkulturella pedagogiken om en interkulturell syn 

på lärande, vägledning/handledning, undervisning och skolutveckling. Hon menar att det är 

viktigt att läraren/ledaren kan sätta sig in i elevers situation. För att kunna göra det måste man 

ha kännedom, förståelse och erfarenheter av interkulturella kontakter och möten. Man ska 

också vara medveten om sina förutfattade meningar. Interkulturell innebär en process som 

präglas av ömsesidiga interaktioner mellan olika kulturer. I uppfostran och utbildning handlar 

ett interkulturellt arbetssätt om respekt för andras kulturella bakgrund, förståelse för deras 

livsvillkor, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. Det ska leda till positiva attityder och vär-

deringar mot olika grupper. Det interkulturella arbetssättet handlar om hur vi formar och be-

driver undervisningen i interkulturella miljöer. Interkulturella läroprocesser handlar om inter-

kulturellt lärande och interkulturell undervisning, som baseras på studentaktiva och erfaren-

hetsbaserade metoder och arbetsformer där man använder sig av ett jämförande perspektiv 

som bidrar till en känslomässig bearbetning och självreflektion. 

 

Lahdenperä (2004b) menar utifrån en socialkonstruktivistisk teoretisk utgångspunkt att en god 

interkulturell miljö kännetecknas av följande: 

 

Den första är mångfalden som utgångspunkt och tankesätt, vilket också innebär en elevanpas-

sad interkulturell verksamhetsplan genom att involvera modersmålslärare och föräldrar. Den 

andra är inkludering och kosmopolitisk kommunikation, vilket bland annat innebär skapandet 

av heterogena grupperingar, arbetslag där modersmålslärare, svenska som andraspråks lärare 

och olika ämneslärare samverkar. Skolan använder sig av en kosmopolitisk kommunikation, 
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bearbetar negativa attityder och rasism, använder sig av förebilder eller mentorer från elever-

nas minoritetsgrupper som eleverna kan identifierar sig med. Dessa förebilder ska vara sådana 

som har lyckats i samhället utan att förlora sin identitet och som elever beundrar och försöker 

efterlikna. Den tredje är interkulturell undervisning, där läraren tar hänsyn till elevernas språk, 

kultur och erfarenheter och skolan använder sig av fadderverksamhet. Den fjärde är disciplin 

och kärlek, det vill säga skapandet av arbetsro, spelregler och respekt, samt inkluderande vär-

degrund. Den femte är föräldrasamverkan, en komplementär hållning till föräldrarna och inte 

bara ringa när det händer negativa saker i skolan som deras barn har blivit inblandat. Det sista 

som Lahdenperä nämner är mångkulturell skolutveckling, som innebär också kompetensut-

veckling och samarbete med lokalsamhället, samt en tydlig ansvarsfördelning och organisa-

tion. 

 

Trots att en sådan skola kanske inte finns i Sverige utgör denna konstruktion, tillsammans 

med Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Blossings resonemangs om skolkulturerna ett 

effektivt analysverktyg.  

 

Frågan om hur man ska anpassa undervisningen till barnens utvecklingstillstånd utgör temat 

för nästa avsnitt, där vi fokuserar på Vygotskijs teori. 

3.3 Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskijs (2005) menar att allt lärande sker i en sociokulturell kontext och att undervisning-

en i skolan bör utgå från utvecklingens tillstånd som var och en av eleverna befinner sig i.  

 

Han menar att barnens utvecklingstillstånd omfattar både dennes aktuelle utvecklingsnivå 

(mognadsnivå, förmåga att lösa uppgifter) och i vilken mån den kan lösa uppgifter med stöd 

från andra. Därför ska man fokusera på ”funktioner som håller på att mogna” (s. 329). 

 

Utvecklingszonen är avståndet mellan det barnet klarar på egen hand och det som barnet kan 

klara genom stöd från andra människor. Den närmaste utvecklingszonen omfattar den mest 

fruktbara delen av utvecklingszonen, som läraren ska inrikta sig i sin undervisning. Genom 

stöd från en mer kompetent person kan barnet klara av uppgiften och på det sättet öka sina 

erfarenheter och erövra ny kunskap, som i sin tur skapar en grund för att gå vidare och möta 
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nya utvecklingszoner. Därför är det viktigt att läraren försöker förstå elevernas närmaste ut-

vecklingszon genom att lära känna sina elever, deras behov och förutsättningar (Vygotskij, 

2005). 

 

Vygotskij pekar på två fallgropar som bromsar utvecklingen: Den ena är allt för svåra uppgif-

ter som barnet inte kan lösa, även om den handleds av andra. Den andra är konserverande och 

innebär upprepning av det som barnen redan kan.  

 

För att kunna lära sig ett främmande språk använder barnen sig av sitt modersmål som utgör 

en förmedlande länk. Ett svagt modersmål försvårar lärandet av det främmande språket, likaså 

ett starkt modersmål underlättar det. Lärande, tänkande och språket har nära relation med var-

andra, vilket innebär också att om man inte har ett språk blir det svårt att tillägna sig ämnes-

kunskaper i skolan. Tillägnandet av vetenskapliga begrepp kräver att barnen redan har ett ut-

vecklat vardagsspråk och en rad begrepp.  

 

Lärarens uppgift är att stödja eleven för att denne ska kontinuerlig erövra nya utvecklingszo-

ner och ta sig framåt. Därför bör en bra lärare identifiera den närmaste utvecklingszonen hos 

sina elever för att kunna anpassa undervisningen till elevernas utvecklingstillstånd. 

 

Relationen mellan vardagsspråk och vetenskaplig begreppsutveckling och deras påverkan på 

tänkandet utgör ett central tema hos Vygotskij. De vetenskapliga begreppen utvecklas genom 

erfarenheter som tillägnas i sociala kontexter med stöd från omgivningen, och genom syste-

matisk kategorisering och omkategorisering som baseras på och använder sig av vardagssprå-

ket. 

 

Vygotskij menar att modersmålet växer nerifrån upp och vetenskapliga begreppsutvecklingen 

följer en process med vardagsspråket som bas, medan främmande språket växer uppifrån ner 

via modersmålet, baseras på modersmålets vardagsspråk. Dessa två språk förstärker varandra 

genom jämförelser och en tvåsidig påverkan. Nya begrepp skapas i tanken genom associatio-

ner till gamla ord och begrepp. Grammatiken och vetenskapliga begrepp i främmande språk 

skapas genom att barnen använder sig av modersmålets vardagsspråk och begrepp. Detta in-

nebär också att ett svagt modersmål inte utgör en bra jordmån för tillägnandet av ett främ-
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mande språk. Därför har elever med svagt modersmål svårare att lära sig ett nytt språk (Vy-

gotskij, 2005). 

 

I det följande pressenterar vi den samarbetande kulturen som kan bidra skapandet av en god 

undervisningssituation för nyanlända elever. 

3.4 Samarbetande skolkultur 

 

Influerad av Hargreaves anser Blossing (2003) att lärarkulturen på skolan påverkar hur väl 

skolan kan bedriva verksamhetsutveckling.  Han skiljer mellan fyra olika skolkulturer; den 

individualistiska, den balkaniserade (också kallad särbo), den påtvingat kollegiala och den 

samarbetande. I den individualistiska kulturen undervisar läraren ensam och rektorn ansvarar 

inte för ledningen.  I särbokulturen samarbetar lärare i smågrupper där gruppens särintresse är 

viktigare än skolans gemensamma mål. Annars samarbetar inte lärarna och skolan saknar 

övergripande mål. I den påtvingat kollegiala kulturen finns regler för hur samarbete ska orga-

niseras. Detta kan vara ett sätt för skolledningen att minska individualismen och förstärka 

förändringskraften. Tyvärr kan detta leda till att lärarna samarbetar pliktskyldigast. I den sam-

arbetande kulturen driver lärarna själva förbättringar av undervisningen och det samarbetande 

klimatet genomsyrar hela skolans verksamhet. Skolledaren är en stark pedagogisk ledare och 

god organisatör som både stöttar lärarna när det gäller samarbete och är samtidigt expert i 

pedagogiska frågor. Skolledaren fokuserar också på att förmedla skolans mål och vision som 

förenar personalen i en gemensam arbetsinriktning. 
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4 Resultat  

I våra resultat börjar vi med en textanalys för att skapa en bakgrund för skolor som vi under-

söker. Den baseras på skolornas skrifter, från deras arkiv eller hemsidor. Genom att vi försö-

ker behålla skolornas anonymitet ger vi inte tydliga referenser.  

4.1 Presentation av skolor 

I det följande presenterar vi de undersökta skolorna genom en redogörelse utifrån deras be-

fintliga dokument. 

4.1.1 Presentation av Trädgårdsskolan 

Trädgårdsskolan startade hösten 1966. Genom ombildning blev den kommunala skolan en 

fristående skola sommaren 2000 för år F-6. Från hösten 2006 är skolan en F-9 med cirka 560 

elever och cirka 100 personal. Skolan styrs av en styrelse som består av VD och före detta 

VD. Samtidigt som man byggde ut skolan till år 9 sommaren 2006 bytte skolan ledning och 

fick ny VD, rektor, biträdande rektor och en controller. Rektorn är pedagogisk och social le-

dare och har inget ekonomiskt ansvar. Skolan har avtal med Stockholms Stad som ger alla 

barn i närområdet förtur till plats i skolan. 

 

Antalet lärare per elev är i genomsnitt 15. Skolan har i regel vanlig klassrumsundervisning för 

alla elever. Skolan har inga särskilda små grupper för barn med behov av särskilt stöd. På 

hemsidan står det att barnen istället får extra stöd i den egna klassen. Sedan i påskas har man 

startat en tillfällig grupp för elever i behov av extra språkstöd några timmar i veckan. 

 

Cirka 95 procent av skolans elever har invandrarbakgrund i den meningen att eleven själv 

eller minst en av föräldrarna är född utomlands. Arabiska är det största modersmålet. På sko-

lan finns ett fåtal lärare som har ett annat modersmål än svenska.  
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I två av arbetslagen i högstadiet, som är organiserade årskursvis, finns inga svenska som and-

raspråkslärare. Skolan har tre specialpedagoger var av en på högstadiet. Rektorn skriver att 

skolan har för få lärare som är utbildad i svenska som andraspråk. Några har gått kurser i 

svenska som andraspråk. Ledningen uppmuntrar till fortbildning inom svenska som andra 

språk och specialpedagogik, genom att ge lärarna rätt till tjänsteledighet. Skolan har ett funge-

rande bibliotek som ska bidra till barnens språk och ämnesutveckling. 

 

Hittills har det kommit 14 nyanlända elever under läsåret fördelade F-9. Fyra kom till högsta-

diet varav två i sjuan. Rektorn menar att de är nyanlända så länge de behärskar språket. Då är 

antalet ett 20-tal. 

 

Lärarna samarbetar i arbetslagen och har även ämneskonferenser. Någon gång bjuder de ock-

så in föreläsare.  

 

På skolan finns en likabehandlingsplan som ansvaras av en tvåspråkig personal som också 

leder mobbningsteamet på plats på heltid.  (Intervju med rektorn och skolans hemsida) 

4.1.2 Presentation av Fågelängsskolan 

Fågelängsskolan bildades 1966 och utökades till en F-9 skola år 2003. Skolan har cirka 650 

elever. Rektor och biträdande rektor arbetar med delat ledarskap och tillsammans med utveck-

lingsledarna bildar de ledningsgruppen. Den pedagogiska verksamheten är organiserad i ar-

betslag som leds av en utvecklingsledare. Skolan är certifierad enligt Investors in People (IIP) 

som är en internationell standard som ska bidra till att skapa ett ledarskap som uppmuntrar 

medarbetarna till ständigt lärande och utveckling (Fågelängsskolans hemsida, 2007.04.13).  

 

Antal elever per lärare är i genomsnitt 7,5. Alla nyanlända högstadieelever kommer sedan 

våren 2006 till en särskild mottagningsgrupp. På skolan finns 6 andra små undervisnings-

grupper för barn i behov av särskilt stöd. Alla dessa tillhör också en stor klass och deltar i 

undervisningen i den utifrån individuella förutsättningar (Värksamhetsplan-2006 och 2007). 

 

Cirka 85 procent av eleverna har invandrarbakgrund och arabiska är den största språkgruppen.  

Det är en mycket stor rörlighet i skolans elevunderlag. Under höstterminen 2006 tog skolan 

emot 77 elever som man inte kände till när man planerade läsåret. 25 av dessa är nykomna till 
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Sverige med mycket begränsade kunskaper i svenska. 14 kom till högstadiet. Under samma 

period lämnade 34 elever skolan p.g.a. att familjerna flyttat från området. 25 procent av med-

arbetarna har ett annat modersmål än svenska och skolan kan möta elever och föräldrar på 

mer än 18 språk. 

  

Behörigheten bland den pedagogiska personalen är hög (100 procent). Många har också ut-

bildning i att undervisa i svenska som andra språk. Målet är att ha minst en svenska som and-

raspråkslärare i varje arbetslag. 2006 gick sex pedagoger en 20 poängs Sva-utbildning på ar-

betstid. Under 2006 har skolan utökat resurserna för att ta emot de äldre eleverna som är ny-

komna till Sverige, till att nu vara 4 pedagoger. I skolbiblioteket ”Kloka ugglan” finns två 

pedagoger som bland annat arbetar med att bokprata för att inspirera till läsning. 

 

Skolan har 10 specialpedagoger anställda. Tre av dem har övergripande uppgifter, vilket 

bland innebär att de kartlägger elevers utveckling, stöttar arbetslagen vid upprättandet av in-

dividuella utvecklingsplaner och att pedagogiskt handleder personalen. Övriga arbetar i sko-

lans små grupper för elever i behov av särskilt stöd. De små gruppernas arbetslag är per-

sonaltäta med hög kompetens. Skolan köper i mycket liten utsträckning platser i andra verk-

samheter för barn med behov av särskilt stöd och arbetar heller inte med elevassistenter. 

 

Skolan satsar på att fortbilda personalen i aktuella pedagogiska frågor genom bland annat må-

nadsmöten på kvällstid och en studieresa utomlands en vecka per år. (Skolans kvalitetsredo-

visning för år 2006) 

 

4.2 Intervjuresultaten 

För att ge en bakgrundsinformation om skolornas arbete i närområdet har vi intervjuat den 

ansvarige skolsamordnaren i stadsdelen. Hon berättar att tidigare började alla nyankomna i 

förberedelseklassen och stannade upp till ett år. Nu har alla kommunala skolor i stadsdelen 

någon form av mindre förberedelsegrupp för nyanlända elever men alla blir inskrivna i en 

vanlig klass. En del har en tydligare förberedelsegrupp där eleverna stannar längre. Andra har 

en mottagningsgrupp som slussar ut eleverna under kortare tid (från dagar eller veckor till 

månader) där de börjar med de praktiska ämnena som idrott, musik och slöjd. En skola har 
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haft ett projekt där de undervisade i matte på arabiska med en arabisktalande lärare som sam-

arbetade med en svensk lärare i samma klass.  

 

Hon talar om barns behov av trygghet och personal som förstår dem. Utifrån sina erfarenheter 

som handlar skolundervisningen för nyanlända elever säger hon att barnen har komplexa pro-

blem och behöver en fast punkt: 

 

 De behöver lärare som är empatiska och har god kunskap om problemen. /…/ För att det ska 

kunna bli en framgångsfaktor så är det oerhört viktigt att det är rätta personer som arbetar med 

barnen och får barnen att känna sig trygga/…/ Om de kommer in i en stor klass och inte kan 

språket eller om de har andra problem hamnar de ofta lätt utanför.  

 

Hon tycker att det är viktigt att det finns personal som talar elevernas eget språk och Moders-

målsläraren och andra tvåspråkiga personal är viktiga för kontakt med familjer och elever. 

Vissa konflikter menar hon kan uppstå på grund av missförstånd av koder.  

4.2.1 Intervjuresultaten på Trädgårdsskolan 

Resultaten på våra intervjuer på Trädgårdskolan presenteras nedan genom att utgå från studi-

ens frågeställningar och tematiseringar. 

 

4.2.1.1 Skolans arbetssätt och anpassningsstrategier för att undervisa nyanlända elever 

Här beskriver vi skolans arbetssätt och strategi genom att fokusera på klassrumsundervisning 

(inklusive bild som en del av det) för nyanlända elever och extra stöd i svenska som andra-

språk som en tillfällig lösning, samt skolmiljö och föräldrakontakter. 

 

Klassrumundervisning för nyanlända elever 

En nyanländ träffar först rektorn som tillsammans med lärarlagen gör en bedömning i vilken 

klass eleven passar bäst och utser därefter en mentor. Sedan gör de upp individuella scheman. 

Rektorn anser att det är bra för eleven att vara med i praktiska ämnen som slöjd, gymnastik 

och bild etc. Under svenska lektionerna är det alltid två lärare för att en ska kunna gå ut och 

öva extra med dem som behöver. Rektorn säger att de flesta nyanlända får sex timmar svens-

ka i veckan. Fram till påsk fick eleverna i begränsad omfattning extrastöd i svenska som and-
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raspråk. Rektorn berättar också om höstens planer: ”För elever med särskilda behov har vi en 

stödorganisation under uppbyggnad. /…/ Nästa läsår kommer vi att ha en specialpedagog på 

varje stadium.”  

 

Per undervisar elever i språkval och har inte någon svenska som andraspråksutbildning. Han 

beskriver hur svårt det kan vara där:  

 

Jag hade en elev som bara kunde arabiska. Det var väldiga problem. Jag tog hjälp av hennes 

kusin. Jag tog hjälp av bilder. En fotboll t.ex. Jag hade inget lexikon. Jag skrev det svenska or-

det och hon fick skriva av det jag skrivit. Hon hade inte engelska och kunde inte vårt alfabet. 

Jag har språkval en lektion om dagen. Jag vet inte vems uppgift det är att lära henne alfabetet 

/…/ Jag anser att man ska ha förberedelseklasser. Det är inte upp till läraren. Idrotten kan de 

vara med på från början. Men att lära sig kemi och historia det går inte.  

 

Anna och Lisa upplever också svårigheter med att undervisa dessa elever i klassrummet. Lisa 

säger att de ofta får sitta med sina egna uppgifter. ”En stor del får de ju sitta med sina uppgif-

ter /…/ När det gäller matte kan de ju göra rent mekaniska tal kanske inte lästalen men siffer-

talen kan de ju göra ändå. Men visst är det svårt med No och So ämnena och so när det är 

mycket textmassor.” 

 

Situationen kan ibland upplevas svår enligt Anna: 

 

Man ser ju på de att de inte mår bra av att sitta i ett klassrum och inte förstå någonting.  Om 

man ger de någonting att jobba med på den här nivån som de är. Det går ju inte eftersom de inte 

kan någonting. Så är det är ju dialogen och samtalet kring det de ska jobba med som de lär sig. 

Det går ju inte att lägga fram ett material. Han som kan engelska där går det. Man behöver ju 

hela tiden ha en dialog med dem.  

 

Frågan är hur det går för dessa elever. Per svarade att en elev flyttat, en skolkat hela terminen 

och den tredje kommer på lektionerna. ”Några lektioner använder jag datasalen och där finns 

det Lexia. Där tror jag han fått hjälp.” 

 

De flesta vi intervjuade på Trädgårdsskolan tycker inte att det nuvarande systemet fungerar.  
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Lisa tror att de nyanlända skulle behöva någon slags ”studio” från början dit de kan gå och få 

det grundläggande och successivt slussas ut till de praktiska ämnen först i alla fall för dem 

som inte riktigt vågar ta för sig direkt. Samtidigt menar hon att det fungerar för vissa att 

komma till en klass på en gång. Anna säger att det också är individuellt.  

 

Kicki ser för och nackdelar med förberedelseklasser. 

 

 På min gamla skola hade vi FK. Jag tyckte det var jättebra. Jag tror att vissa barn behöver 

det och för andra är det en nackdel. Vi har ett tvillingpar som kom i januari förra året. De pratar 

inte perfekt svenska men båda har gjort markanta framsteg på mycket kort tid. De hade aldrig 

kommit in så fort om de gått i förberedelseklass. Det beror också på hur dåligt de mår. Hur 

mycket man behöver stöd från andra liknande personer. 

  

Karl tror på idén med en liten grupp under en kortare period så att de inte hamnar i ett utan-

förskap. 

 

Man måste kunna slussas ganska fort in i vanliga klasser. Nu kommer de till vanliga klasser, 

men de förstår ingenting och har inga vänner i klassen. För mig är det viktigt att de kommer in i 

en liten grupp där det i alla fall finns lärare i det språk de pratar. Då skulle det kunna gå. Bild är 

ett jättebra sätt att börja kommunicera en gång i veckan. 

 

Anna och Lisa tycker att man lyckas den dagen man får tid med eleven. Anna tycker att tid 

har funnits när de går dubbelt och en kan ägna sig åt de elever utanför klassrummet som be-

höver extrastöd. ”Då ser man att de verkligen suger åt sig och man får tid och de vågar sitta 

och prata.” 

 

Kicki tycker att när undervisning av nyanlända sker i vanliga klasser kan de andra eleverna få 

mindre stöd. ”Vi tar ju hand om dem själva i klassen vilket gör att vi tar resurser från andra 

barn.” 

 

Karl talar spanska med två nyanlända spansktalande elever som han är mentor till. Han tycker 

att det är viktigt att han kan hjälpa dem med språket. ”Språket bygger på identitet. Jag märker 



 31

att jag förstärker deras identitet. De känner sig jättestolta att kunna bli förstådda och att någon 

lärare i skolan kan tala deras språk. Att de inte känner sig totalt förvirrade.”  

 

Karl säger att dessa elever nu får stöd av Lena och Roger dataläraren som ansvarar för och 

undervisar i skolans datarum. Han arbetar mest med mellanstadieelever, men ibland kan också 

högstadieelever komma hit, för att få särskilt stöd med hjälp av datorprogram.  Men de har 

ingen annan som hjälper och förklarar på lektionerna ”Nej det är ett stort problem att de inte 

fått hjälp. Jag hjälper de ibland i hemkunskap när jag har tid. När jag har håltimme går jag till 

de i lektionen och förklarar hur de ska göra”. Deras Ma/No-lärare har erbjudit eleverna extra-

hjälp på frivillig basis men de har inte kontaktat honom. Karl tror att det skulle vara enklare 

om detta istället var schemalagt. 

 

Lena har tidigare arbetat med förberedelseklasser och är kritisk till att placera nyanlända ele-

ver direkt i klassrummet. 

Jag tyckte ju att förberedelseklass var väldigt bra. Kanske gjorde vi något speciellt i min sko-

la. /…/ Barnen kom och gick på heltid, man undervisade i alla ämnen. /…/ Vi var många vuxna 

som samarbetade med varandra. /.../ Och när barnen hade lärt sig lite svenska så började de gå 

lite i klassen och sen blev det mer och mer. Nu blir det tvärtom, att de är i klassen, de förstår 

ingenting, och så ut och få lite hjälp ibland. Nej, jag tycker inte det är bra. Jag tycker jättesynd 

om dem. 

 

Hon tycker det är oerhört viktigt att eleverna samtidigt utvecklar sitt hemspråk för att kunna 

lära sig svenska.  

 

Man ska prata sitt känslospråk, sen lär man sig /../ Nu kan de inte något språk, de kan inte 

prata ett fungerande språk med sina föräldrar /../ De behöver sitt eget språk för att ha ordförrå-

den på båda språken. Sen säger man ju också att om man har ett språk blir man lite intelligentare 

därför att man kan jämföra. Jag tror på allvar att det är så…. 

 
Lena berättar om en lärarkollega som kunde tala elevernas hemspråk och förklara lektionens 

innehåll genom att ge dem några stödord på sitt hemspråk så att de kunde förstå kärnan i det 

som diskuterades i klassrummet.  
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De behöver det här stödet. Antingen då i förberedelseklass där vi har tid att prata väldigt 

mycket när de fastnar eller av att de kan få lite hjälp av studiehandledare, det måste de ha. Jag 

tycker att det här är ett hårt sätt att lära sig. Och jag tror att det är jättesvårt när man går på hög-

stadiet /…/Jag tycker ändå att förberedelseklassen var en bra form /…/ Elever med annat språk 

än svenska ska också ha rätt till Sv2 under flera års tid, ända till de uppnår samma nivå som 

svenska elever. Fram för hemspråk! Jag vill att hemspråksundervisningen flyttar in på schemat 

igen och INTE läggs efter skoltid, för då orkar inte eleverna utan väljer bort det. Tyvärr! 

 

Bild 

De nyanlända följer den vanliga klassens lektioner i bild. Karl har lång erfarenhet som bildlä-

rare men arbetade tidigare i skolor där de flesta elever hade svenska som modersmål. Han är 

spansktalande. När han kom till denna skola var det en chock att möta så många elever från 

andra länder som inte kunde ett ord svenska. ”Jag kunde inte något annat än svenska, lite eng-

elska och lite franska. Det var så svårt”, säger han. Karl hittade ändå ett sätt att kommunicera 

med eleverna.” Då kom jag på att en elev kunde rita till mig vad hon ville och då kunde vi 

därifrån börja kommunicera för att annars var det så att vi bara tittade på varandra. Fortfaran-

de är det så att vi ritar… ”Idag har han fem elever som inte förstår någon svenska i sina klas-

ser men de kommer till bildlektionerna trots att många skolkar i andra ämnen. ” De som inte 

alls kan språket är jätteduktiga på bilder.” 

 

Tillfälliga lösningar utanför klassrumsundervisningen 

Runt påsk gjorde man en tillfällig lösning och lät en utbildad lärare i svenska som andraspråk, 

Lena undervisa nyanlända i små grupper i svenska. Övrig tid deltar de i princip som alla andra 

elever i den vanliga undervisningen. Hon beskriver den akuta situationen på skolan så här:  

 

Så man har fått sitta i klassrummet och försökt att ge tid åt de här som har kommit. Men nu 

på högstadiet blev det alldeles för många, det blev väldigt svårt att hantera det. De tio som jag 

fick nu var det nästan katastrof med. De behövde verkligen hjälp /.../ Nu har jag försökt så att de 

får 4 eller 5 timmar per vecka. Vi ses lite varje dag, så jag hoppas att det ger någonting /…/ Ing-

en grupp är mer än fyra barn /… / de har jobbat två veckor med mig. Det är sex veckor kvar. 

Det blir ju ingenting annars, vi måste försöka träffas mycket ofta. Och målet var ju nu mest att 

försöka få dem att prata. Det här med att skriva tar ju längre tid, men det är viktigt att de verkli-

gen kommer igång och vågar säga någonting. För det gör de inte gärna. Det känns så fånigt. 
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Anna är ämneslärare och svenska som andraspråkslärare och berättar att hon har två nyanlän-

da i klassen. ”Svenska som andraspråksläraren [Lena] tar emot dem i snitt en timme per dag 

för den ena eleven och två timmar i veckan för den andra. Varför det är uppdelat så vet vi inte. 

Varför de inte får lika mycket?” Hennes kollega Lisa som arbetar tillsammans i svenska med 

eleverna säger att  ”hon som har två timmar i veckan får hjälp med språkträning med hjälp av 

dator också hos en annan lärare. Så totalt får de ungefär lika mycket fast de går i olika grup-

per.” 

 

Kicki berättar hur det också kan gå till:  

 

Vi fick en ny kille precis från Syrien som var krigsskadad. Han har nu under en inkörningspe-

riod på 6-7 veckor varit med en arabisk kille som jobbar på fritids och som är med honom så 

mycket som möjligt. Han ska introduceras. De första två veckorna var han inte med honom. Vi 

trodde det skulle gå bra ändå. Men han har varit inblandad i mycket konflikter. Han mår ganska 

dåligt. Då får han stöd den vägen och han kan översätta.  Vi sätter alltid in de i en klass där de 

har någon [elev] som pratar samma språk och samma dialekt. Ofta en elev som är ganska stark 

och har tid att hjälpa honom. Sedan har vi matte, svenska och engelska stöd. Då får han ingå i 

de grupperna. Han får göra det han behöver. Den här killen kunde inte våra bokstäver. Det var 

lite svårt. 

 

Skolmiljö och föräldrakontakter 

Många av lärarna talar hellre om framtiden och hoppas på fler pedagogiska forum och en 

samordning. Lärarlagen är självstyrande med egen budget. Rektorn är pedagogiskt ansvarig 

och länken mellan lärarna och styrelsen. Några lärare uttrycker hur skönt det är att ha stöd av 

varandra när de känner sig otillräckliga som lärare. 

 

Skolan har minst två gånger per år utvecklingssamtal där föräldrarna också deltar. Rektorn 

berättar att de jobbar mer individuellt med föräldrarna. Man har hittat en form som fungerar 

för större föräldramöten och det är när alla tar med sig mat. Tyvärr har Trädgårdsskolan inte 

hunnit genomföra detta i år.  
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4.2.1.2 Skolans pedagogiska resurser för att anpassa verksamheten för att möta de 
nyanlända eleverna 

Här tittar vi på skolans resurser för undervisning, inklusive personalsammansättning, studie-

handledning på modersmål och svenska som andra språk. 

 

Skolan har tre specialpedagoger. Kicki som idag arbetar som ämneslärare, specialpedagog och 

svenska som andraspråkslärare kommer att ansvara för specialpedagogik på högstadiet till 

hösten. ”Det är inte klart någonting ännu. Bara att det ska bli /.../ Fördelen är att min kompe-

tens används för alla och inte bara för mitt arbetslag. Jag vet hur man skriver ett åtgärdspro-

gram och alla kommer och frågar mig. Nu får jag tid att göra detta. Man får göra det jag är bra 

på.” 

 

Anna, Lena, Kicki och Karin har studerat svenska som andraspråk. Ingen i lärarlag åk 8 eller 

9 har någon sådan kompetens. Rektorn säger att de elever som behöver studiehandledning får 

det. Hon tycker samtidigt att det är individuellt styrt om eleverna har behov av det eller ej 

 

Vi hade två elever som talade Dari förra året och då köpte vi in en tolk från Språkcentrum. 

De eleverna är bäst i klassen idag. Två arabiska flickor har fått hjälp men de talar inte ett ord 

svenska idag. Vi ger studiehandledning på modersmålet men det betyder inte att eleverna lär sig 

svenska. Vi sätter in en extraresurs när eleven behöver det. Det finns 60 språk på skolan. Ele-

verna har modersmålsundervisning om de vill och 30 språk är valda.  

 

Lisa och Anna säger å andra sidan att de inte varit med om att någon av deras elever fått stu-

diehandledning. Lena tycker att pedagogerna ska få välja exakt antal timmar i studiehandled-

ning eftersom behoven varierar. ”Alla som är nybörjare i alla fall borde absolut ha studiehand-

ledning.” 

 

Kicki anser att det är jättebra med studiehandledning men att det ges ett begränsat antal tim-

mar och ger exempel på elever som fått det i So/No och hur lätt de följer med den vanliga 

klassen nu.  ” De har gått framåt jättemycket. De hade det inte i början. Det är ju en kostnads-

fråga. Men får jag välja skulle de behöva det mer i mitten än i början för då behöver de mer en 

tolk /.../ Här är studiehandledning en resursfråga. Vi får om vi begär men bara begränsat an-

tal.” 
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Av lärarna är det 5 stycken som har ett annat modersmål än svenska men i hela personalgrup-

pen (fritidspedagoger, likabehandlingsteam, expedition) är det betydligt fler enligt rektorn. 

Hon berättar att i den välbemannade skolrestaurangen har ingen svenska som modersmål. Till 

hösten anställer de en arabisktalande hemspråkslärare 

 

Kicki beskriver fördelar med att vara specialpedagog och utbildad i svenska som andraspråk. 

”När det kommer nyanlända vet jag ju vilka svårigheter i svenskan som de har problem med. 

Jag vet ju hur jag ska testa nivån och vet vad som är svårt med svenska språket. Jag vet ju 

vilket material som är bra. Pallinspel till exempel kan man ju använda på högstadiet och inte 

bara med små barn.” 

 

Per beskriver hur svårt det kan vara att sätta betyg när man inte är behörig i svenska som and-

raspråk. ”Det är knepigt. Jag har jättesvårt själv att bedöma. Problemet är att nationella provet 

är samma prov och frågorna är ställda på samma vis. Men man sänker kraven och när man 

rättar svaren har man andra krav.” 

  

Rektorn medger att det saknas svenska som andraspråkslärare på skolan. ”Vi har för få lärare 

som är utbildade i svenska som andraspråk. Vi har flera som har gått kurser i svenska som 

andraspråk, Vi har en brist där men vi uppmuntrar till fortbildning inom svenska som andra 

språk och specialpedagogik.” 

 

4.2.2 Intervjuresultaten på Fågelängsskolan 

Resultaten på våra intervjuer på Fågelängsskolan presenteras genom att fokusera på samma 

tema som vi valde för den första skolan. 

 

4.2.2.1 Skolans arbetssätt och anpassningsstrategier för att undervisa nyanlända elever 

Nedan berättar vi skolans arbetssätt och strategi genom att fokusera på mottagningsgruppen, 

bild som en del av specialundervisning, extra stöd i svenska som andraspråk, samt skolmiljö 

och föräldrakontakter. 
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Mottagningsgrupp för nyanlända elever 

Våren 2006 startades en mottagningsgrupp för alla nyanlända elever i en lägenhet nära skolan. 

Behovet uppstod när många nyanlända familjer flyttade hit. Biträdande rektorn berättar att de 

var oförberedda på att det skulle komma många nya. Nu fick de istället tänka ut hur de kan ta 

emot dessa elever på bästa sätt. Rektorn säger att man måste hitta lösningar efter hand.  ”Det 

är inte lätt att hitta den optimala arbetsformen för nyanlända. Man måste ha öppenheten och 

flexibiliteten. Vi prövar oss fram.”  

 

En av de två lärarna (Pernilla) på mottagningsgruppen berättar att det inte finns någon tidsbe-

gränsning hur länge de ska vara där ”…det beror på hur mycket kontakter de har med det 

svenska samhället och tränar språket, deras förkunskaper, en del är analfabeter, föräldrarnas 

utbildning och om de har ett annat skriftspråk”. 

 

Pernilla tycker att mottagningsgruppen ger en bra grund för elevernas trygghet och vardags-

språk. ”I början är de här på heltid och sedan slussas de successivt över till storklassen. Un-

dantaget är de som börjar i nian för de tillhör ingen storklass. Men är de t.ex. intresserade av 

musik får de delta i musikundervisningen. Det är helt individuellt.” 

 

Innan mottagningsgruppen fanns blev eleverna mottagna i klasser/grupper. Inger är ansvarig 

för en liten grupp för elever som av sociala anledningar inte klarar av stora klasser. Förra året 

fick hon en nyanländ flicka i sin grupp som var analfabet och aldrig gått i skolan.  

 

Det var som att ta emot ett barn i förskolan. Jag fick lära henne nya begrepp, hon hade aldrig 

sett färgpennor sax etc. Hon var som en svamp och sög in allt man sa. Hon målade hyddor med 

bildläraren. Efter 2-3 månader senare var hon som vilken elev som helst… Jag var helt slut och 

fick avlastning efter ett par månader eftersom hon gick bredvid mig hela tiden…  

 

Mottagningsgruppens uppgift är att skapa sammanhang och trygghet för eleverna. Eleverna 

ska lära sig om skolan, det svenska samhället och få igång vardagsspråket. Det ska helt enkelt 

vara en mottagning och sedan ska de slussas ut till deras storklass.    
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Pernilla som är ansvarig på mottagningsgruppen berättar att: ”Det är bra för eleverna att vara 

på mottagningsgruppen och får basen och vardagsspråket.” 

 

Carin berättar att det är många faktorer man tar hänsyn till innan de nyanlända placeras i en 

klass. ”Alla elever har en klasstillhörighet. Arbetslaget diskuterar och eleven kommer i en 

klass som passar bäst utifrån flera aspekter som t.ex. kompisar och språk. Elever flyttas ofta 

ner en klass för att klara språkutvecklingen.”  

 

Rektorn poängterar också betydelsen av att ha en klasstillhörighet. ”Om man lever i förbere-

delseklassen och inte kommer ut kan förberedelseklassen vara konserverande. Eleverna kan 

fastna där, den risken finns.” 

 

Pernilla känner sig ibland otillräcklig att kunna leva upp till förväntningar från kollegor. 

”Alla är på olika nivåer. Det är otillfredsställande. Hur ska jag hinna med? När de kommer till 

storklassen säger de att eleverna kan ju ingenting. De [eleverna]vet ibland inte vad som är upp 

och ner på kartan. Jag får inte stressa upp mig. Jag får fokusera på bassvenska och sedan lite 

matte.”  

 

Hur går det för eleverna när de kommer ut i klasserna beror ofta på hur motiverade de är en-

ligt Pernilla. ”En kille från Irak började i storklass och han säger att han ska bli tandläkare. 

Det verkar gå bra /…/ En annan kille vill vara kvar här och vill inte gå vidare till storklass, 

tycker inte att han behöver kunskaper, vill jobba som plattläggare som pappa. Jag vill att de 

ska vidare förstås”. 

 

Pernilla säger samtidigt att många av dessa elever inte vet hur framtiden kommer bli. ”Många 

har drömmar om vad de ska bli och är motiverade att lära sig svenska men lever under osäkra 

förhållanden, inte uppehållstillstånd, oroliga, bor inneboende och måste kanske flytta.” 

 

De flesta anser att det tar flera år för nyanlända att komma ikapp sina svenska kamrater i 

språkutvecklingen. Pernilla uttrycker här hur svårt det kan vara som lärare och elev när elever 

med lång skolgång och elever med nästan ingen skolgång alls ska undervisas tillsammans. 

Alla elever ligger på olika kunskapsnivåer.  
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Vissa elever har bristfällig skolgång från sina hemländer: De kan svenska och tycker inte att 

de platsar på den här skolan men de behöver läs- och skrivträning. De är inte nybörjare i svens-

ka. Så kommer det nyanlända elever som lär sig språket snabbt. De som gått i skolan i sina hem-

länder får nya ord på den kunskap de redan har och då lär de sig fortare. De här eleverna har inte 

begrepp utan måste lära sig från början. Då börjar vi med lågstadieböcker. Det är svårt att lära ut 

begrepp när de inte har några förkunskaper. 

 

I mottagningsgruppen fokuserar man i första hand på språk och matematik och omvärldskun-

skap. Men skolan har även hittat andra uttrycksformer för eleverna. Här ger vi bild som ett 

exempel:   

Bild 

Specialpedagogen i bild och svenska Viola tar emot nyanlända en gång i veckan. Genom att 

låta eleverna få uttrycka sig i bild kan man ge dem ett verktyg att kommunicera med sin om-

givning.  

 

Ofta när man är nyanländ blir man förbarnsligad, Omgivningen uppfattar en som dum. Det är 

frustrerande att inte kunna uttrycka sig och att inte kunna berätta någonting. Med bild kan man 

berätta någonting. Det är lätt att man fastnar i att man inte kan kommunicera och måste senare 

erövra språket på nytt.  

 

Viola talar om fördelen av att ha möjligheten på skolan att arbeta med media i olika former 

där man t.ex. kan trycka upp böcker som eleverna gjort.”... Jag förmedlar ett sätt hur man kan 

arbeta till andra lärare. Det bästa är om man kan arbeta tillsammans med andra lärare.”  

 

Viola har arbetat på skolan länge och har mycket bra kontakt med både gamla och nya elever. 

Hon tror att de tycker om att komma till bildlektionerna och att elevernas målningar kan ge 

information om eleverna som personalen på mottagningsgruppen kan ha hjälp av. ” Jag är 

övertygad om att man bearbetar sina egna erfarenheter genom målningarna”. 

 

Skolmiljö och föräldrakontakt 

Biträdande rektorn talar om betydelsen av lagarbete som en framgångsfaktor på skolan. ”Man 

ska jobba i lag, ansvara för saker tillsammans, glädjas tillsammans och bekymra sig tillsam-
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mans.” Hon säger att en god stämning och ett gott samarbete mellan personalen påverkar ele-

verna positivt och vice versa. 

 

Siv nämner också skolans satsning på kompetensutveckling för personalen i olika former som 

t.ex. temakväll en gång i månaden och utlandsresan där man diskuterar och i förväg läser in 

sig på ett pedagogiskt område.  

 

Carin tycker att det är högt i tak i skolan och att det är en mycket positiv stämning. Hon tyck-

er att det märks på elevernas sätt att vara mot varandra. ”Elever tar emot nya elever väldigt 

bra… Det finns en stor förståelse [bland personalen] för hur det kan vara att vara ny, hur mo-

tigt det är ibland. Vi har skapat en positiv atmosfär” 

 

 Hon säger också att det inte är ett lätt jobb och ser att de lärare som inte gillar att arbeta här 

försvinner. ”Som lärare måste man tycka att detta arbete är utmanande.” För Inger är det vik-

tigt med ens egen förhållningssätt till sitt arbete. ” Jag tycker att det är mycket viktigt att inte 

vara "prestige fylld" när man jobbar med "våra" elever. Oavsett vad det gäller, språk, kultur, 

religion osv. Att vara öppen för alla möjliga lösningar och försök”  

 

Flera av dem vi intervjuat säger att eleverna trivs på skolan och gärna kommer tillbaka och 

hälsar på även när de gått ut nian.  

Skolan har utvecklingssamtal två gånger per år. Men biträdande rektorn uttrycker hur svårt 

det är att hitta en form för föräldramöten där alla kommer. Skolan ordnar temaredovisnings-

kvällar där elever visar upp vad de gjort och då kommer föräldrar. På det sättet menar biträ-

dande rektorn att eleverna lockar föräldrarna med till skolan. 

 

4.2.2.2 Skolans pedagogiska resurser för att anpassa verksamheten till nyanlända 
elevernas behov? 

Även här tittar vi på skolans resurser för undervisning, inklusive personalsammansättning, 

studiehandledning på modersmål och svenska som andra språk. 

 

Båda rektorerna uttrycker att det finns gott om resurser på skolan. Biträdande rektorn berättar 

om tio specialpedagoger, utvecklingsledarna, svenska som andraspråkslärare, modersmålsun-
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dervisning och studiehandledning på elevernas språk, det mediabaserade arbetet och personal-

sammansättningen i skolan som exempel på tillgängliga resurser. De anser att skolan behöver 

mycket extra resurser för att försöka uppnå målen att alla elever ska bli godkända. ”Sen klarar 

vi det inte i alla fall därför att oavsett resurser så tar det ett visst antal år för en människa att 

utveckla ett nytt språk”, säger biträdande rektorn. ”Vi har stor tilldelning av pengar men det 

beror på hur vi använder de.” 

Studiehandledningen köps av språkcentrum. Antalet timmar är individuellt beroende på ele-

vens behov. Rektorn berättar att de lägger ner mycket pengar på studiehandledning för de 

nyanlända. Samtidigt säger hon att det är svårt är att utvärdera denna tjänst och att det är höga 

krav man ställer på studiehandledarna. 

 

Carin säger att det finns ett stort behov av studiehandledning och att eleverna ofta får det i 

faktaämnen.  

 

Ett komplement till studiehandledning är att anställa lärare som talar elevernas språk. ”Vi har 

arabisktalande lärare i nästan varje arbetslag. De undervisar i Ma/No och har svensk lärarex-

amen”, säger biträdande rektorn. 

 

Siv tycker att det är många faktorer som gör deras skola framgångsrik och trevlig att arbeta i 

men det hon framför allt lyfter fram är lärarnas språkkunskaper. ” Vi kan möta elever och 

föräldrar på flera olika språk. I skolan finns pedagoger som har annat modersmål än svenska, 

vilket gör att det är lätt att kommunicera med nyanlända elever och föräldrar.” 

 

På skolan ska kollegerna spegla elevernas sammansättning menar Viola genom att det ska 

vara lika blandat kollegium som eleverna. ”Vi kan inte tala om alla människors lika värde om 

lärarna är svenska och den enda invandraren städar i korridoren.” 

 

Biträdande rektorn tycker att skolan har ganska många som har en särskild utbildning i svens-

ka som andra språk och att de försöker se till att det finns en i varje arbetslag som har lite 

mera kunskaper. 
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 ”Men det vi har som vi verkligen har ansträngt oss och lagt oss vinn om att få det är lärare 

med ett annat ursprung. Jag tror att vi har 25 procent av våra anställda medarbetare har ett 

annat etniskt ursprung. Jag tror att vi har räknat någon gång att vi kan möta elever och föräld-

rar på 18 olika språk i personalgruppen.”  
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4.2.3 Vad är det som skiljer skolorna åt?  

Genom att vi är intresserade av att studera det som skiljer skolorna åt har vi för att åskådliggö-

ra detta kategoriserat vissa inslag som vi ansåg vara av värde. Nedan följer en enkel tabell 

som belyser detta. 

 
Trädgårdsskolan Fågelängsskolan 

Friskola. Kommunal skola. 

Ny högstadieorganisation – En årskull kom-

mer att gå ut på slutet av vårterminen. 

Relativt ny - En årskull har gått ut i högstadi-

et. 

Rektor pedagogisk- och social ledare utan 

ekonomiskt ansvar. VD är ekonomiskt ansva-

rig. 

Rektor och biträdande rektor har delat ledar-

skap med ekonomiskt ansvar. Utvecklingsle-

darna som leder arbetslagen är medlemmar i 

ledningen. 

15 elever/lärare. 7,5 elever/lärare. 

- Investor in People certifikat. 

Samarbete i arbetslag.  Månatliga ämneslä-

rarkonferenser. 

Samarbete med flera gemensamma former 

och möten. 

Huvudsakligen svenska lärare men några 

talar andra språk. (Totalt 5 lärare i F-9). 

Har flera flerspråkiga lärare och kan möta 

elever och föräldrar på 18 olika språk. (Totalt 

25 lärare i F-9). 

Studiehandledning används i ringa grad. Studiehandledning används mera. 

Klassrumsundervisning för alla + tillfälligt 

språkstöd.  

Mottagningsgrupp + klasstillhörighet. 

Lärarna får i stort hitta egna lösningar för 

undervisningen av nyanlända. 

Smågrupper med specialpedagoger finns för 

elever i behov av stöd- Lärare och utveck-

lingsledare samarbetar för att hitta gemen-

samma lösningar.  

2 sva-lärare i högstadiet. 1 sva-lärare i varje arbetslag.  

  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att skolorna organiserar och bedriver sin verksamhet för 

nyanlända elever på olika sätt. 
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Olika styrning 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsskolan är en friskola. Den drivs som ett aktiebolag och leds av två personer i styrel-

sen och med en ledningsgrupp där rektorn är pedagogiskt men inte ekonomiskt ansvarig.  

 

 

 

 

 

Fågelängsskolan är en kommunal skola. Här består ledningsgruppen av rektor, biträdande 

rektor och fem utvecklingsledare. Rektorn har det ekonomiska ansvaret. Samtliga har lärar-

bakgrund och arbetat flera år på skolan. 

 

Den första skolan leds av en styrelse och ledningsgrupp som använder sig i mindre grad av 

lagarbete i jämförelse med den andra skolan, som styrs av en ledning med lärarbakgrund och 

som har en mer delegerande styrning.  

 

Mottagningsgrupp kontra klassrumsundervisning 

Skolorna organiserar sina verksamheter helt olika. På Trädgårdsskolan går alla elever i vanli-

ga klasser utan en effektiv samordning av specialstöd för nyanlända elever och lärarna ansva-

rar för deras lärande. Vissa säger att man ska göra en individuell bedömning av varje elev och 

upplever att en del lär sig språket snabbt om de kommer direkt i vanliga klasser men att detta 

samtidigt kan ta resurser från andra elever. Men till lärarnas kommer det till hösten att finnas 

ett speciallärarteam bestående av en tre specialpedagoger, varav en på högstadiet och en da-

toransvarig som hjälper elever med extra stöd dock mest på mellanstadiet. En tillfällig lösning 

Styrelse 

Ledningsgrupp 

Arbetslag Arbetslag 

Ledningsgrupp 

Arbetslag Arbetslag 
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hos en Sva-lärare ordnades efter påsken några timmar i veckan, för elever som inte behärska-

de språket.  

 

På Fågelängsskolan startade man förra våren en mottagningsgrupp med speciallärare för ny-

anlända där målet är att eleverna slussas successivt ut i vanliga klasser. Mottagningsgruppens 

funktion är att skapa en lärande miljö där eleverna får både omvärldskunskap och vardags-

svenska. Alla elever har också en klasstillhörighet. Skolan har också många mindre grupper 

för elever med särskilda behov. Ledningen anser att dessa elever behöver stöd i en trygg miljö 

och anpassar verksamheten efter behov som bland annat kan vara elevantal. 

 

Eleverna saknar ett språk för sitt eget lärande när de hamnar i en vanlig klass genom att de 

inte kan svenska. Trädgårdskolan har svårare att anpassa undervisningen till de nyanländas 

behov trots att lärarna är engagerade och försöker göra det bästa möjliga av situationen i 

klassrummet. Utvecklingen under de senaste veckorna med en mer anpassad undervisning i en 

mindre grupp påverkar situationen positivt. I Fågelängsskolan anpassas undervisningen mer 

till elevernas nivå i en miljö som präglas av trygghet. Mottagningsgruppen är en övergångs-

form som leder till successiv, individuell inslussning till klassen. 

 

Samarbetande skolkultur 

På Trädgårdsskolan är lärarna mer försiktiga och nämner hur svårt det kan vara att själv hitta 

lösningar och att se när eleverna inte mår bra i klassrummet. De tycker att det är tillfredsstäl-

lande när de har tid med de nyanlända. När de talar om det nuvarande arbetssättet nämner de 

mer hur de skulle vilja ha det och har förhoppningar inför framtiden. Lärarna vill att eleverna 

ska lyckas och stöttar dem så gott de kan.  I Trädgårdsskolan träffas lärarna i sina arbetslag 

som är organiserade läsårsvis, i gemensamma möten och ämneskonferenser (men hur ofta fick 

vi inte en tydlig bild av). Lärarna hittar egna lösningar i klassrummet, skolan saknar en när-

mare samverka. 

 

Personalen på Fågelängsskolan tycker att arbetssättet fungerar bra och många nämner den 

positiva synen på elever och ledningens samarbetande klimat.  
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Lärarna på Fågelängsskolan träffas i arbetslag, ämneskonferenser och alla lärare möts i ge-

mensamma månadsmöten och reser iväg en vecka per år för att diskutera och få fortbildning i 

aktuella pedagogiska frågor. Lärarna hittar gemensamma lösningar genom en närmare sam-

verka. Utvecklingsledarna, som sitter i skolans ledning, leder utvecklingsarbetet i samarbete 

med lärarna i arbetslagen. 

 

Interkulturell Kompetens 

I Trädgårdsskolan finns få tvåspråkiga lärare, specialpedagoger och lärare som gått kurser i 

svenska som andraspråk. Bildlärarens interkulturella kompetens skapar lust hos eleverna. Stu-

dier i svenska som andraspråk uppmuntras genom att lärarna erbjuds tjänstledighet. 

 

Fågelängsskolan arbetar medvetet med att anställa lärare som talar elevernas modersmål, har 

fler lärare per elev, fler specialpedagoger och fler lärare som studerat svenska som andra-

språk. Genom bild utgår man från elevernas erfarenheter. Bildläraren som har en interkulturell 

kompetens är utbildad bildterapeut är väl medveten om de processer eleverna går igenom, 

vilket bidrar till kommunikation och lust för lärande. Fortbildning i svenska som andraspråk 

uppmuntras på arbetstid. 

 

Båda skolorna ger uttryck för svårigheten av att få föräldrarna till traditionella föräldramöten, 

men Fågelängsskolan prioriterar dessa möten mer. 

 

Trädgårdsskolans har en personalpolicy som är mer monokulturell i jämförelse med Fågel-

ängsskolans mer interkulturella. 
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5 Sammanfattande analys 

5.1 Social rättvisa 

Utifrån Haug (1998) visar resultaten att Trädgårdsskolan (friskolan) har en mer inkluderande 

integrering därför att eleverna fram till påsk deltagit i klassrumsundervisningen. Utifrån Haug 

(1998) visar resultaten att Trädgårdsskolan hade en inkluderande integrering fram till påsk, 

därför att eleverna hade i princip deltagit i klassrumsundervisningen. Haug bedömer att detta 

är mest rättvist för den enskilda eleven och för samhället. Denna inkluderings strategi har 

lämnats åt sidan i och med den tillfälliga lösningen för elever i behov av extra språkstöd. 

 

Fågelängsskolans arbetssätt skulle Haug kalla segregerande, exkluderande integrering därför 

att utifrån elevernas behov och förutsättningar bedrivs undervisningen i mindre grupper och 

delvis utanför det stora klassrummet. Enligt Haug leder detta till social orättvisa. Han menar å 

andra sidan att om skolan inte lyckas med att anpassa sig till elevernas villkor kan det leda till 

problem. Våra resultat visar att Fågelängsskolan anpassar sig mer till elevernas villkor. En 

analys utifrån Vygotskijs och Lahdenperäs tankar om anpassad undervisning säger emot 

Haugs resonemang. 

5.2 Anpassning av undervisning 

Utifrån Vygotskij visar Trädgårdskolans arbetssätt med nyanlända elever att skolan inte har 

utgått från elevernas utvecklingstillstånd, genom att man har placerat dem i vanliga klasser 

där de ofta inte förstått undervisningen på grund av bristande språkkunskaper och avsaknad av 

extra stöd. Skolan hamnade i en fallgrop genom att ge allt för svåra uppgifter för barnen, som 

sträckte sig långt över deras utvecklingsnivå. Detta arbetssätt har försvårat utvecklingen hos 

flera nyanlända elever. 
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Den funktion som just nu håller på att mogna hos nyanlända eleverna är den språkliga delen. 

Baserad på den närmaste utvecklingszonen kan resan till erövringen av språket och ämnes-

kunskaper starta på ett effektivt sätt. I och med de små grupperna har en svenska som andra-

språkslärare anpassat språklektionerna till elevernas närmaste utvecklingszon. 

 

Vygotskij menar att lärande, tänkande och språk har nära relation med varandra och att tilläg-

nandet av vetenskapliga begrepp kräver att barnen redan har ett utvecklat vardagsspråk och en 

rad begrepp, blir språkutvecklingen den centrala startpunkten i de nyanlända elevernas ut-

veckling. I Fågelängsskolans mottagningsgrupp fokuserar man på vardagssvenska och enklare 

begrepp vilket stämmer överens med Vygotskijs tankar. 

 

Lärarens uppgift enligt Vygotskij blir då i vårt fall att stödja den nyanlända eleven för att den-

ne ständigt ska kunna erövra nya utvecklingszoner i svenska och ta sig framåt. Läraren bör 

därför identifiera den närmaste utvecklingszonens språkliga delar hos sina elever för att kunna 

anpassa språkundervisningen till elevernas utvecklingstillstånd. 

 

I Fågelängsskolans skolintroduktion för nyanlända elever visar skolan ett effektivare arbets-

sätt som utgår från elevernas utvecklingstillstånd. Man placerar eleverna i mottagningsgrup-

pen, samordnar skolans resurser och har en viss interkulturell modell som baseras på samarbe-

te mellan lärare med olika bakgrund (jmf med Blob 2003; Axelsson m.fl. 2004 ). Skolan fo-

kuserar mera på språkets betydelse även utanför mottagningsgruppen genom rekrytering och 

kompetensutbildning. Antal tvåspråkiga lärare, det vill säga lärare som har ett annat moders-

mål än svenska och SAS-kurser för sex lärare under verksamhetsåret 2006 är exempel på det. 

Här har skolan undvikit att hamna i fallgropen som innebär att allt för svåra uppgifter som 

leder till att eleverna inte kan följa undervisningen.  
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5.3 Kännetecken för en interkulturell arbetsmiljö 

Genom att tillämpa Lahdenperäs (2004) interkulturella modell försöker vi analysera i vilken 

grad skolorna genomsyras av en interkulturell lärandemiljö. 

 

Mångfald i verksamhetsplan 

På Trädgårdsskolan fick vi aldrig möjlighet att läsa verksamhetsplanen. Fågelängsskolans 

verksamhetsplan utgår från mångfald men vi vet inte i vilken utsträckning föräldrar, moders-

målslärare eller minoritetsgrupper varit involverade i utformningen. Skolan har däremot satsat 

på att anställa många tvåspråkiga lärare.   

 

Inkludering i arbetslagen och möjligheter för kosmopolitisk kommunikation  

Trädgårdsskolan saknar i stort heterogena grupperingar undantaget är år 7 som har två svens-

ka som andraspråkslärare i arbetslaget. Skolan har få tvåspråkiga- och SAS-lärare som ingår i 

arbetslaget.  Skolan har få förebilder som eleverna kan identifierar sig med, med tanke på per-

sonalsammansättningen.  

 

Fågelängsskolan har heterogena grupperingar i arbetslagen som kan möta eleverna på många 

olika språk. Målet är en svenska som andraspråkslärare per arbetslag. Skolan har flera förebil-

der som eleverna kan identifierar sig med. 

 

Interkulturell undervisning 

Trädgårdsskolan använder sig av fadderverksamhet. Skolan har undervisning i modersmål för 

flera språk, men studiehandledning på elevernas språk sker i ringa grad. En interkulturell un-

dervisning, där läraren utgår från elevernas språk, kultur och erfarenheter brister i stort. Men 

vissa lärare, t ex bildläraren har hittat ett sätt att kommunicera med eleverna genom att utgå 

från elevernas intresse och erfarenheter. 

 

I Fågelängsskolan har de nyanlända också en fadder. I mottagningsgruppen är undervisningen 

elevaktiv och utgår från elevernas tidigare erfarenheter. I den här skolan möts lärare med 

svensk bakgrund och tvåspråkiga lärare, vilket skapar förutsättningar för olika perspektiv och 
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en interkulturell kompetens. Skolan har undervisning i modersmål för flera språk och studie-

handledning på elevernas språk sker mera. Bildterapeuten arbetar med olika uttrycksmedel 

och anpassar undervisningen till elevernas bakgrund och behov. Tack vare bildterapin lyckas 

hon nå elever i svårigheter. Eftersom hon också är specialpedagog och undervisar i svenska 

inspirerar hon andra lärare till ett interkulturellt förhållningssätt. På skolan finns möjlighet att 

arbeta med media i olika former, exempelvis att trycka upp elevernas material i bokform. All 

personal åker på en studieresa en gång om året utomlands. 

 

Arbetsro och samspelsregler 

Trädgårdsskolan har ett väl fungerande antimobbningsteam som leds av en tvåspråkig perso-

nal. Men de nyanlända eleverna svårt att ta till sig undervisningen. De nyanlända har svårt att 

samspela. Vissa elever får några timmars stödundervisning men regler för detta verkar saknas. 

Lärarna vill hjälpa eleverna men känner sig otillräckliga. Man hoppas på mer samordning och 

samverkan i framtiden. 

 

Fågelängsskolan har också ett fungerande antimobbingsteam. De nyanlända eleverna har lät-

tare att ta till sig undervisningen eftersom den utgår från elevernas förutsättningar. Skolan har 

tydligare regler för stödundervisningen genom bland annat mottagningsgruppen och de andra 

smågrupperna. Mottagningsgruppens syfte är bland annat att ge trygghet och arbetsro. Kom-

binationen av svensklärare och lärare med annat modersmål skapar utrymme för ett interkul-

turellt klimat. Ledning och lärare nämner det goda samarbetsklimatet på skolan som präglas 

av öppenhet, erfarenhetsutbyte och förståelse. 

 

Föräldrasamverkan 

I ringa grad sker föräldrasamverkan på Trädgårdsskolan i jämförelse med Fågelängsskolan 

som kan möta föräldrarna på flera språk och har hittat några alternativ till traditionella svens-

ka föräldramöten.  

 

Mångkulturell skolutveckling 

Rektorn uppmuntrar lärarna på Trädgårdsskolan till kompetensutveckling i svenska som and-

raspråk utanför arbetstid med rätt till tjänstledighet. I styrelsen ingår VD och vice VD. Det 

pedagogiska arbetet ansvarar rektorn för. Arbetslagen organiseras årskursvis.  
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I Fågelängsskolan uppmuntras lärarna till kompetensutveckling genom olika pedagogiska 

former. Skolan uppmuntrar lärarna att fortbilda sig i svenska som andraspråk på arbetstid. 

Skolan styrs av de två rektorerna som har delat ledarskap och utvecklingsledarna som ansva-

rar för de olika arbetslagen som organiseras både årskursvis och för små grupper. Samarbete 

mellan de små och stora grupperna underlättas av att utvecklingsledarna har ett gemensamt 

ansvar för dessa.    

 

Sammanfattningsvis, enligt Lahdenperäs analysmodell, är Trädgårdsskolan närmare en mo-

nokulturell skolmiljö, medan Fågelängsskolan kännetecknas mer av Lahdenperäs interkultu-

rella skolmiljö.  

5.4 Samverkande arbetssätt 

Med utgångspunkt från Hargreaves menar Blossing (2003) att ledarbeteendet och kulturen på 

skolan påverkar hur väl skolan kan bedriva sin verksamhetsutveckling. Om skolorna ska kun-

na möta de nyanlända på ett interkulturellt förhållningssätt krävs en samsyn på skolan. Den 

underlättas av visioner och tydliga mål och ett samarbetande klimat som genomsyrar hela 

verksamheten. Om lärarna lämnas alltför ensamma i klassrummet utan tydliga mål och riktlin-

jer och stöd försvagas förändringskraften hos lärarna trots deras kompetens, vilja och enga-

gemang. Efter våra intervjuer vågar vi ändå säga att Fågelängsskolan har kommit långt i sina 

ansträngningar att skapa en samarbetande kultur med ledare som både kan organisera, leda 

och driva det pedagogiska arbetet framåt. Skolan präglas av laganda, delegering, öppenhet 

och flexibilitet som leder till kreativa lösningar i undervisningen. 

 

Utifrån vår analys kan vi sammanfattningsvis säga att skolorna organiserar och bedri-

ver skolintroduktionen av nyanlända elever på två olika sätt. Den ena Fågelängsskolan 

strävar mer efter att inkludera eleverna på lång sikt utifrån ett interkulturellt förhåll-

ningssätt. Skolan har mera resurser, hittat ett effektivare arbetssätt och har också lätta-

re att anpassa undervisningen i en miljö som utgår från elevernas villkor. Skolkulturen 

skapar goda förutsättningar för både lärarna och eleverna. 
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6 Diskussion 

Vår teoretiska referensram och övriga inspirationskällor kompletterar varandra på olika sätt. 

Skollagen (1985:1100) och Läroplanen (Lpo 94) visar riktlinjer för hur skolor ska arbeta. 

Haug (1998) vill skapa en djupare förståelse för en ökad lärarkompetens. Hans begreppspar 

inkluderande integration och exkluderande integration är användbara för att analysera feno-

menet som vi studerar, men kolliderar med andra teoretiker och forskningsrapporter som vi 

använder oss av. Detta fenomen anser vi inte vara ett problem, utan berikande för vår diskus-

sion. Lahdenperä (2004) tillför ett interkulturellt perspektiv och lärandemiljö. Borgström 

(2004) fokuserar på vikten av en interkulturell lärarkompetens. Vygotskij (2005) bidrar till 

ökad förståelse för elevernas nuvarande utvecklingstillstånd och behovet av en anpassad un-

dervisning. Blossing (2003) tar upp skolkulturen som vi anser vara viktig för skolans samar-

bete och dess anpassningsförmåga. Axelsson m.fl., (2002) Blob (2004) och Skolverket (2002) 

fokuserar på vikten av en effektiv interkulturell samverkan, samt ett stöd som leder till elever-

nas språkliga och personliga utveckling samt skolframgång. Rodell Olgac (1995) talar om 

förberedelseklasser och övergångens fallgropar. 

Syftet med denna studie var att undersöka nyanlända elevers skolintroduktion med fokus på 

grundskolans senare år, genom att jämföra två skolors arbetssätt utifrån ett interkulturellt per-

spektiv. 

Förutom att elevantalet spelar en central roll i val av organisationsformen, kom vi fram till att 

skolornas introduktion av nyanlända formas och bedrivs utifrån skolornas syn på lärande och 

utveckling samt anpassning efter elevernas behov och förutsättningar. Skolornas kunskap om 

och förhållningssätt till interkulturell pedagogik påverkar också hur arbetssättet formas. Led-

ningens kompetens, intresse och engagemang i dessa frågor är oerhört viktigt. Vi tror att skol-

kulturen har stor betydelse för skolans arbetssätt. Synen på social rättvisa, inkludering och 

integration skiljer skolorna åt.    
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Enligt skolans styrdokument ska undervisningen i skolan anpassas till elevernas bakgrund, 

förutsättningar och behov. Skolan ska vara för alla och undervisningen likvärdig. 

Studien visar att en av skolorna präglas mera av en särbokultur, har ett mer monokulturellt 

förhållningssätt och inkluderar eleverna i klassrummet utan tillräckligt stöd för en elevanpas-

sad undervisning som fokuserar på elevernas närmaste utvecklingszon. Skolan brister i hel-

hetssyn om elevernas livsvillkor och behov. Konsekvensen blir att eleverna förväntas anpassa 

sig till skolan men man missar vikten av skolans anpassningsförmåga. 

Skolan har hittills inte fokuserat så mycket på den närmaste utvecklingszonen.  Men de senas-

te veckornas positiva utveckling som startades med en tillfällig lösning på denna skola kan 

förstärkas genom ett tydligare arbetssätt där flera ämneslärare och ledningen samverkar med 

varandra, med elever, föräldrar, modersmålslärare och studiehandledare. Ett sådant arbetssätt 

kan, utifrån resultaten från tidigare studier (Axelsson m.fl. 2002, Blob 2004; Borgström 2004; 

Skolverket 2002), bidra till en effektiv undervisning som ökar elevernas trygghet, samhörig-

het, språk och identitetsutveckling och deras skolframgång. Att starta en speciell stödgrupp 

inför hösten, för barn som behöver extra hjälp, kan bidra till förbättringar. En samordning av 

läraraktiviteter samt uppmuntran av fortbildning under arbetstid för en del personal kan också 

bidra till ökad kvalitet och konkurrenskraft. Här kan styrelsen och den pedagogiska ledningen 

spela en central roll. Hur väl de lyckas beror på ägarnas och ledningens intresse, förändrings-

vilja, kreativitet och engagemang, men också på lärarnas aktiviteter för att skapa en lärande 

miljö för sina elever och för sig själva.  

Den andra skolan präglas av en samarbetande kultur, har ett mer interkulturellt förhållnings-

sätt och integrerar eleverna genom att använda sig av kompletterande åtgärder.  Skolan har 

goda möjligheter att kunna sätta sig in i elevernas situation och har en viss helhetssyn om ele-

vernas livsvillkor och försöker anpassa undervisningen till elevernas nivå. Genom bland annat 

små grupper, lärartäthet och tvåspråkig personal har skolan större möjligheter att identifiera 

och fokusera på elevernas närmaste utvecklingszon. Integrationen uppfattas här som en ömse-

sidig process där både skolan och eleverna förväntas anpassa sig. Inkluderingsmål nås här på 

ett mer flexibelt sätt, genom varierande arbetsformer och metoder. Den här anpassningsstrate-

gin överensstämmer med Skollagen och läroplanens intentioner, Skolverkets skrifter (2002), 

Blobs (2004) och Axelsson m. fl:s studier (2004). Men resultaten tyder också på att insluss-

ningen från mottagningsgruppen till vanliga klasser inte sker alltid som det önskas. Detta in-
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nebär också att skolan behöver tydliggöra mera målet för den individuella undervisningen på 

mottagningsgruppen så att lärarna får en klarare bild av vad de kan förvänta sig av undervis-

ningen i denna grupp under en viss period. Skolans interkulturella syn och goda resurser ut-

gör, även om antalet nyanlända elever minskar och mottagningsgruppen försvinner, en god 

förutsättning för framtidens verksamhet.  

Båda skolorna ligger i ett område som kännetecknas av segregation, låg socioekonomisk stan-

dard och begränsade kontakter med svenskar. Utifrån Blobs (2004) tidigare forskning kan vi 

säga att ett helhetsperspektiv och kombination av behovsinriktad differentiering och inklude-

ringsstrategi kan bidra till ökad integration i dessa skolor. Fågelängsskolan har tagit ett långt 

kliv i denna riktning. 

När det gäller lärarnas vilja och intresse för att eleverna ska lyckas har vi inte hittat en väsent-

lig skillnad mellan skolorna. Flera forskningsresultat visar (Blob 2004, Skolverket, 2002; Ax-

elsson m.fl.; 2002) att skolor som besitter flera interkulturella inslag lyckas bäst, medan sko-

lor som har ett monokulturellt arbetssätt har svårt att nå nyanlända eleverna. Borgström 

(2004) menar att brister i interkulturell kompetens och interkulturellt förhållningssätt skapar 

problem i skolans värld. I vår studie kom vi fram till samma resultat. Därför tycker vi att vi 

lärare behöver en interkulturell pedagogik för att förstå och hjälpa dessa elever i deras sociali-

sation och kunskapsutveckling. Integrationsprocessen innebär ömsesidiga relationer och för-

ståelse och handlar inte bara om förväntningar att nyanlända ska anpassa sig till skolan, utan 

också att skolan anpassar sig till nyanlända.  

Haugs resonemang stämmer däremot inte med våra slutsatser. Enligt honom bör all undervis-

ning ske i klassrummet. Detta kallar han inkluderande integrering. Han lägger stor vikt vid 

social anpassning och lärarens kompetens att kunna tillgodose alla elevers behov, men menar 

samtidigt att en segregerande integrering innebär att elever med särskilda behov undervisas i 

ett mer eller mindre separat sammanhang där man lägger stor vikt på deras ämnesprestationer. 

Haug hävdar vidare att stigmatisering och marginalisering är de vanligaste följderna av särbe-

handling. Blob menar att skolorna i vissa fall kan se det nödvändigt att organisera arbetet i 

små grupper för att underlätta den sociala integreringen och effektivisera tillägnandet av äm-

neskunskaper. 
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Integration kan enligt oss inte avgränsas till en fysisk närvaro i klassrummet. Man kan vara i 

samma rum men ändå känna sig utanför. Social rättvisa kräver ett samhälleligt stöd för dem 

som behöver det. Hur integrerad blir man om man misslyckas i skolan år efter år? Haugs ”in-

kluderande integration” håller inte, den kan leda till ökade social orättvisor och segregation 

för många nyanlända elever, med tanke på att en misslickad skolgång kan leda till permanenta 

utanförskap som nämns i Blobs rapport (2004).  

Så länge man inte lyckas anpassa undervisningen till elevernas behov anser vi att inkludering 

inte har någon betydelse för elevernas lärande. Om skolan inte lyckas anpassa undervisningen 

till elevernas nivå kan den inte bli en skola för alla, utan en skola för vissa. Då kan skolsyste-

met fungera som en sorteringsmaskin där de svaga grupperna blir förlorarna. 

Utifrån Skolverkets tidigare forskning (2002) har decentraliseringsprocessen medfört att lik-

värdighetsprincipen försämrats och att visionen en skola för alla blivit svårt att närma sig för 

vissa skolor. Situationen förvärras ännu mer genom att skolors resultat inte påverkas av in-

spektioner (Svensson, 2007).  

Ur ett samhälleligt perspektiv saknas en helhetssyn på hur man ska ta emot och integrera 

människor i vårt samhälle. Världsläget visar att många människor är på flykt från sina hem-

länder och behovet av en samordning av arbetet för dessa flyktingar är fortfarande stort. Blob 

(2004) menar att samhällets resurser inte är välorganiserade, när det gäller skolintroduktionen 

för nyanlända elever. Ett alternativ eller ett komplement till det nuvarande systemet kan kan-

ske vara att samordna skolintroduktionen inom kommunens gränser genom att flera skolor 

samarbetar.  

Genom denna studie kom vi fram till att pedagoger som har ett interkulturellt förhållningssätt 

lättare kan utveckla sin förståelse om språkets betydelse, se mångfalden i skolan som en till-

gång och möjlighet för elevernas lärande och inte bara som ett hinder, samt sätta sig in i ele-

vernas situation och vara medveten om sina förutfattade meningar. Undervisningen kan då 

lättare baseras på elevernas erfarenheter och utgå från ett jämförande perspektiv. Om ledning-

en saknar kompetens, intresse och engagemang i denna fråga försvåras denna process. 
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Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Vi tycker att vi har undersökt utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi undersökte nog-

grant och det som vi borde undersöka. Pilotstudien som vi genomförde bidrog till formulering 

av bättre frågor som kunde uppfattas på samma sätt av respondenter. Intervju som metod var 

rätt val, men en bredare studie, som till exempel kombinerade enkäter med intervju och ob-

servationer skulle kunna förstärka resultaten, ge bättre insikt och vara mer pålitlig. Genom att 

vi var tvungna att begränsa oss till en viss tid och ett visst antal sidor valde vi att prioritera 

befintliga dokument och halvstrukturerade intervjuer som vi tyckte kunde ge en djupare för-

ståelse i frågan. Några av våra intervjufrågor var strukturerade och ställdes till samtliga per-

soner. Dessa frågor finns i bilaga. 

Med tanke på att vi gjorde ett systematiskt urval av ett antal personer med liknande befogen-

heter/uppgifter anser vi studien ha en viss representativitet för dessa två skolor. Den ger en 

bild av en grupp lärares/ledares utsagor och handlingar. 

Vi tycker att den här studien är intersubjektiv testbar, genom att en upprepning av studien kan 

leda till samma resultat. Vi försökte vi vara objektiva. Men i vilken utsträckning vi lyckades 

med det, får läsaren avgöra.  

Förslag till vidare studier:  

Ett intressant ämne för vidare studier kan vara att intervjua eleverna som anlände för tre år 

sedan och följa upp hur det gått för dem, hur de upplevde mottagningen, vilka faktorer som 

försvårade/underlättade, vad de hade önskat vore annorlunda. Därefter skulle man dels kunna 

jämföra deras svar med de elever som endast deltagit i klassrumsundervisning samt med lä-

rarnas och ledningens svar. I en sådan studie kan också observationer tillföras. Observationer 

kan vara intressanta för att se hur aktörerna tänker och handlar i olika sammanhang, inte bara 

vad de säger. 
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Övriga texter: 
Trädgårdsskolans hemsida 

Fågelängsskolans hemsida 
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Fågelängsskolans kvalitetsredovisning 2006 

Fågelängsskolans verksamhetsplan, 2006 

       Fågelängsskolans verksamhetsplan, 2007 

 

Intervjuer: 
Respondenter från Trädgårdsskolan och Fågelängsskolan 

Skolsamordnaren för Stadsdelen.  
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Bilaga 1 

 

 
Intervjufrågor 

 

Hur tas en nyanländ elev emot på skolan? 

Beskriv ert arbetssätt. 

Varför har ni valt detta arbetssätt? 

När anser ni att ni som skola har lyckats? 

Vilka faktorer bidrar till detta?  

Har lärarna utbildningen i svenska som andraspråk, specialpedagogik? 

Har ni tvåspråkiga lärare?  

I vilken utsträckning använder ni er av studiehandledning? 

Hur arbetar ni med föräldrakontakter? 

 


