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som har tagit sig tid att låta sig intervjuas och även i vissa fall svarat på frågor över e-post och 
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Abstract 

 

The Swedish school of today reflect the society we live in. We live in a multi cultural society 

and in our schools there are pupils with different backgrounds, cultures and mother tongue, 

which make it necessary for every teacher to treat every single pupil’s need and condition. 

The education in Sweden must be equivalent, according to Skollagen, 1 kap. 2§. But it has 

shown that the education for newly arrived pupils is organised differently in Sweden. Not 

until the fall 2008 it has existed guidelines for the municipalities and schools, how to organise 

the education. These guidelines are called Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. 

 
The aim of this thesis was to examine how six different municipalities in the area of Stockholm 

organize education for newly arrived pupils with foreign extraction. Even if we knew from 

earlier reports that the education for newly arrived pupils is organised differently between the 

municipalities in Sweden, we still found it interesting to compare the situation in a restricted 

area as Stockholm. Another aim of this thesis was to examine how the different municipalities 

organise the education for these pupils in relation to Skolverkets Allmänna råd för utbildning 

av nyanlända elever and what attitudes the municipalities show towards these advises.  

 

Through our analysis we have reached the conclusion that depending on which municipality 

the newly arrived pupil comes to the education is organised differently. Some pupils will start 

in preparation classes, others will be placed directly in an “ordinary” class. Consequently the 

education in the examined municipalities is not equivalent.  
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1.1 Inledning 

 

Skolan är, som man brukar säga, en spegelbild av vårt mångkulturella samhälle, många elever 

har skilda erfarenheter och bakgrunder, och det ställs höga krav på både skolan och lärarna 

idag för att kunna bemöta varje elevs behov och förutsättningar. Under vår lärarutbildning på 

Södertörns Högskola har vi många gånger läst i kurslitteratur och upplevt på vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) om vikten att kunna möta alla elever, oavsett 

bakgrund, etnicitet, kön, religion eller sexualitet, likvärdigt och att i undervisningen utgå från 

den enskilde elevens behov. I läroplanen, Lpo94, står det uttryckligen att undervisningen ska 

ha utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att 

kunna främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Utbildningen ska dessutom 

inom varje skolform vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (Skollagen, 1 kap. 2§). 

Detta kan låta självklart, att undervisningen ska vara likvärdig, men när det kommer till 

undervisning av nyanlända elever med utländsk bakgrund visar rapporter att det råder stora 

skillnader emellan kommunernas arbetssätt gällande undervisningen (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). 

 

Vårt intresse för undervisning för nyanlände elever väcktes under en VFU-period då en av oss 

observerade verksamheten i en så kallad förberedelseklass. I klassen gick 20 elever från olika 

länder, med skilda erfarenheter från tidigare skolgång, placerade där för att så småningom 

slussas ut till en ”vanlig” klass, då de bedömdes klara det svenska språket tillräckligt för 

ordinär undervisning. I ett samtal med klassens mentor framkom att lokala dokument gällande 

mål och riktlinjer saknades. Efter VFU:n, då vi träffades på högskolan för att diskutera våra 

erfarenheter, började vi tänka kring dessa elevers utbildning. Vi fann det anmärkningsvärt hur 

det förhöll sig kring denna avsaknad av policydokument och började fundera på om det såg ut 

så här på fler skolor och kommuner. Då vi började med detta arbete fann vi på Skolverkets 

hemsida att det nyligen, oktober 2008, hade kommit ut Allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever, just för att skapa likvärdig utbildning för dessa elever. Innan dessa råd 

antogs var det upp till kommunerna att bestämma på vilket sätt mottagandet och 

undervisningen av nyanlända elever skulle ske.  

 

Vårt arbete kommer att behandla hur olika kommuner arbetar med nyanlända elever och hur 

dessa kommuner förhåller sig till Skolverkets nyutkomna råd. Vi vet redan att kommunernas 
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arbetssätt ser olika ut, men vi tycker ändå det vore intressant att jämföra dem och analysera 

dem ur ett integreringsperspektiv.  

 
 
 

1.2 Bakgrund 

 

Statistik från Migrationsverket visar att 86 095 fick uppehållstillstånd i Sverige under 2007. 

Av dessa var 18 414 flyktingar, 29 515 hade familjenanknytning, 19 387 kom från EU/ESS 

och 18 779 kom för arbete eller studier (www.migrationsverket.se, 16/12-08). Hur många som 

var barn i ålder 0-17 framgår inte i statistiken. Sammanlagt sökte 36 207 människor asyl i 

Sverige under 2007. Antalet barn mellan 0-17 år uppges vara 7605 och utav dessa var 1264 

ensamkommande barn och ungdomar (www.migrationsverket.se, 5/11-08). Med 

ensamkommande barn menas barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan 

legal vårdnadshavare (Skolverket, 2008). Det framgår inte i statistiken hur många av dessa 

som är i skolåldern och det finns heller inga siffror om hur många av dem som finns i grund- 

och gymnasieskola.  

 

Dessa människor, både vuxna och barn, ska integreras i det svenska samhället. Regeringens 

mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund (www.regeringen.se, 5/11-08). Ett led i regeringens strategi för 

att uppnå dessa mål går genom skolans verksamhet. Regeringen vill ändra på det faktum att 

många elever med utländsk bakgrund går ut skolan med ofullständiga betyg och detta ska 

ändras genom att nå bättre utbildningsresultat och skapa likvärdighet i skolan. Bland annat 

ska lärarkompetensen höjas genom fortbildning med fokus på ämneskunskaper, 

behörighetsgivande utbildningar och möjlighet till forskarutbildning. För att kunna granska 

kvaliteten i skolorna har en ny myndighet, Skolinspektionen, inrättats i oktober 2008. 

Myndighetens mål är en skola med hög kvalitet och elevens kunskap i fokus 

(www.skolinspektionen.se, 1/12-08)). Dessutom menar regeringen att det krävs riktade 

satsningar för nyanlända elever och att det ska finnas möjlighet för lärare att utveckla sina 

kunskaper i att undervisa svenska som andraspråk. Det bereds även förslag om hur 

distansundervisning för elever med utländsk bakgrund, bosatta i Sverige, ska få anordnas i 

skolan, detta för att det råder brist på behöriga lärare i modersmålsundervisning 

(www.regeringen.se, 5/11-08). 
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År 2006, under en socialdemokratisk regering, fick den nu nedlagda Myndigheten för 

skolutveckling i uppdrag av regeringen att utforma en nationell strategi för utbildning av 

nyanlända barn och ungdomar. Bakom detta uppdrag låg den nämnda myndighetens rapport 

Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent anlända elever i grund- och 

gymnasieskolan (dnr 2004:282) som kunde konstatera att det råder en stor brist på 

likvärdighet i utbildningen av nyanlända barn och ungdomar. Rapporten visade också att det 

finns stora skillnader mellan skolor och mellan kommuner, när det gäller utbildningens 

innehåll och organisation (Myndigheten för skolutveckling, 2007). ”Framtagandet av en 

nationell strategi syftar till att öka de regionala och lokala förutsättningarna för en 

introduktion av nyanlända avseende skola och utbildning som tillvaratar och utvecklar 

individens resurser på ett sådant sätt att inträdet i det svenska samhället kan ske så tidigt som 

möjligt och med god kvalitet” (Myndigheten för skolutveckling, 2007:4). Som en del i 

strategin fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utarbeta ett förslag på nationella mål och 

riktlinjer för utbildningen av nyanlända barn och ungdomar i grundskolan och 

gymnasieskolan samt motsvarande skolformer (Skolverket, 2007). Skolverkets förslag på 

nationella mål och riktlinjer utmynnade i Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

som antogs av regeringen hösten 2008. 

 

1.2.1 Vad är Skolverkets Allmänna råd? 

Skolverket har gett ut flera Allmänna råd i olika frågor och är rekommendationer och stöd för 

hur skolans författningar kan tillämpas. Exempelvis finns Allmänna råd för arbetet med 

åtgärdsprogram, Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen och Allmänna råd och kommentarer - För arbetet med att främja likabehandling. 

Råden anger hur man kan eller bör handla och ”syftar till att påverka utvecklingen i en viss 

riktning och främja en enhetlig rättstillämpning” (Skolverket, 2008:3). Dessa råd bör alltså 

följas, men kommuner kan jobba på andra sätt om de kan uppvisa att utbildningen som 

genomförs leder till att bestämmelsekraven uppnås.  

 

1.2.2 Skolförfattningarna och de nyanlända eleverna 

Huvudregeln i skollagen säger att samtliga barn bosatta i Sverige har rätt till utbildning inom 

det offentliga skolväsendet. Som bosatt räknas normalt den som är folkbokförd i landet. 

Asylsökande elever folkbokförs inte i Sverige, men de har ändå rätt till utbildning inom det 

offentliga skolväsendet. Däremot innefattas de inte av den skolplikt som gäller bosatta elever 

(Skolverket, 2007). Skolverket poängterar några särskilda bestämmelser som extra 
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betydelsefulla, vilka är ”skolans likvärdighet, elevens tillgång till utbildning och särskilt stöd, 

samt utbildningens anpassning till elevens särskilda behov och förutsättningar” (Skolverket, 

2008:3).  

 

1.2.3 Vad säger Lpo94? 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, står det att: ”Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara 

likvärdig, oavsett i landet anordnas (1 kap. 2§)” (Lpo94). 

 

 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

I och med att Skolverket nyligen kom ut med Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever anser vi att frågan kring utbildning av nyanlända elever är aktuell och värd att 

uppmärksammas. Även om vi redan vet att kommunernas arbetssätt i denna fråga skiljer sig åt 

på nationell nivå, vill vi få en uppfattning om stockholmskommuners arbetssätt skiljer sig 

trots den geografiska närheten, och på vilket sätt. Då vår tidigare erfarenhet av utbildning av 

nyanlända elever visat att det saknas mål och riktlinjer i verksamheten tolkar vi det som att 

det skulle kunna råda en viss brist på kunskap på kommunnivå i dessa frågor. Ur ett 

integrationsperspektiv ser vi detta som ett problem. Hur ska dessa elever kunna känna sig 

delaktiga i det svenska samhället om de inte från början innefattas i den svenska skolan på 

likvärdig nivå som svenskfödda elever? Hur ska regeringens integrationsmål uppfyllas om 

inte kommuner och skolor tar ett ansvar gällande utbildningen för nyanlända elever? Hur ska 

en likvärdig utbildning komma till stånd då det inte finns nationella mål och riktlinjer? Har 

dessa elever en chans att uppnå de nationella målen om kommuner inte tar sitt ansvar? 

 

I och med Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever finns det för första 

gången något som kan liknas vid riktlinjer, som dels kan leda till en likvärdig utbildning för 

nyanlända elever och dels ge nödvändiga verktyg till kommunerna. Vi är medvetna om att 

kommunerna inte hunnit förändra befintlig verksamhet efter dessa råd, men vi anser ändå att 
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det är intressant att ta reda på hur kommunerna ställer sig inför dessa råd. Utgångspunkten för 

vår undersökning är att samtliga undersökta kommuner i alla fall har hunnit läsa råden och till 

viss mån har satt sig in i dem.  

 

 

1.4 Syfte 

  

Syftet med vårt arbete är att undersöka och jämföra hur sex olika kommuner i Stockholms län 

arbetar med nyanlända elever med utländsk bakgrund utifrån teorier om integrering, samt hur 

dessa kommuner förhåller sig till Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever. Vår förhoppning är att kunna skönja attityder hos kommunerna angående Allmänna 

råd för utbildning av nyanlända elever och om dessa råd anses vara tillräckliga verktyg i 

kommunernas verksamhet för att skapa likvärdig utbildning.  

 

1.4.1 Frågeställningar 

De frågeställningar vi kommer att använda oss av i undersökningen är: 

• Hur arbetar de sex olika kommunerna med nyanlända elever med utländsk bakgrund? 

• Hur förhåller sig kommunernas arbete gentemot teorier om integrering? 

• Hur förhåller sig kommunernas arbetssätt gentemot Skolverkets Allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever? 

• Vad är kommunernas inställning till Skolverkets Allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever? 

 

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vårt arbete avser endast att behandla nyanlända elever som ska påbörja sin utbildning på 

grundskolans senare år, år 6-9, så kallade sent anlända elever. Anledningen till detta är dels att 

vår egen utbildning riktar sig mot denna ålder, dels att det vilar ett stort ansvar på både skola 

och kommun gällande utbildningen för sent anlända elever då dessa har begränsad tid till att 

uppnå behörighet till vidare utbildning. Det är just detta ansvar och hur kommunerna förhåller 

sig till detta som vi tycker är intressant. Därför har vi valt att inte undersöka hur den praktiska 
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verksamheten i skolorna ser ut, vi har således inte intervjuat lärare eller elever. Vi är dock 

medvetna om att det kan förekomma en viss grad av verksamhetsbeskrivning på detaljnivå i 

resultatdelen, då vissa av informanterna har haft mer eller mindre insyn och kunskap om hur 

den befintliga verksamheten ser ut på skolorna.  

 

Då vi endast avser att behandla sent anlända elever på grundskolenivå har vi inte heller tagit 

med aspekter rörande gymnasier och hur utbildningen för dessa elever ser ut på den nivån.  

De kommuner som vi har valt att undersöka är Botkyrka, Haninge, Sollentuna, Upplands 

Väsby, Tyresö och Täby. Valet av kommuner har att göra med den geografiska aspekten, då 

de ligger relativt nära varandra och det är intressant att se om deras arbetssätt ändå skiljer sig 

markant åt.   

 

Vi har heller inte behandlat ekonomiska aspekter rörande utbildning för nyanlända elever, 

vilket skulle kunna vara en intressant aspekt i denna fråga. 

 

  

 

1.6 Arbetsfördelning 

 

Då vi är två skribenter har vi delat upp arbetet på följande sätt: EvaKarin har intervjuat 

ansvariga aktörer, sammanställt intervjuer och eventuella policydokument på kommunerna 

Sollentuna, Tyresö och Täby. Emelie har intervjuat ansvariga aktörer, sammanställt intervjuer 

och eventuella policydokument på kommunerna Botkyrka, Haninge och Upplands Väsby.  

 

 

1.7 Centrala termer 

 

Nedan följer centrala termer och definitioner som vi använder frekvent i vår uppsats. Vissa 

termer är Skolverkets definitioner, medan andra är förtydligande av vad vi menar med termen. 

 

Allmänna råd 

Förkortning av Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Då vi använder 

denna förkortning syftar vi till denna publikation, om inte annat anges. 
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Förberedelseklass  

”Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och grundläggande 

svenskundervisning. Begreppet förberedelseklass finns inte i författningarna” (Skolverket, 

2008:4) 

 

Nyanländ elev 

”Elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket 

och som anländer nära skolstarten eller under skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller 

motsvarande skolformer” (Skolverket, 2007:4). I vår uppsats syftar vi på de elever som 

befinner sig i grundskolans senare år, år 6-9, när vi använder detta begrepp, om inte annat 

anges. 

 

Utslussning 

Begreppet syftar till det moment då en nyanländ elev går från förberedelseklass till ordinär 

skolverksamhet. 

 

”Vanlig” klass 

Med ”vanlig” klass menar vi den klass som eleven kommer till efter förberedelseklass eller i 

direktintegrering, och bedrivs i ordinär skolverksamhet. Citationstecknen runt ordet vanlig 

syftar till att vi ser det som problematiskt att beteckna något som vanligt, då 

motsatsförhållandet blir ovanligt eller avvikande.  

 

Strategi 

Med strategi syftar vi till kommunens medvetna val av tillvägagångssätt gällande utbildning 

för nyanlända elever. En strategi kan exempelvis vara att kommunen tillhandahåller 

förberedelseklasser, en annan strategi kan vara att kommunen har valt att direktintegrera alla 

nyanlända elever i ”vanliga” klasser. 

 

Integration  

National Encyklopedin definierar ordet integration på följande vis: ”inom 

samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en 

sådan process” (www.ne.se. 20/11-08). 



 14 

2. Material och metod 

 

2.1 Material 

 

Vårt material består dels av dokument från myndigheter samt från kommuner gällande 

utbildning för nyanlända elever, dels av intervjuer med sex olika aktörer som på ett eller annat 

sätt har ett övergripande ansvar inom kommunerna i dessa frågor. Dokumenten består bland 

annat av mål och riktlinjer, handlingsplaner och rapporter gällande inom respektive kommun, 

samt Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever.  

 

2.2  Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga i vår undersökning och bearbetning 

av resultat.  

 

2.2.1 Tillvägagångssätt 

Till att börja med tog vi kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen i respektive 

kommun och bad om att få träffa och intervjua ansvarig eller ansvariga för utbildning för 

nyanlända elever. Vi blev därefter hänvisade till personer med olika befattningar och ansvar 

inom de olika kommunerna. Möten inbokades och intervjuerna ägde rum på informanternas 

arbetsplatser. Samtliga intervjuer spelades in med godkännande av de intervjuade. Då vi är 

två skribenter har vi som tidigare nämnts delat upp arbetet sinsemellan oss. Tre intervjuer har 

således gjort av EvaKarin och tre intervjuer har gjorts av Emelie. De inspelade intervjuerna 

bearbetade vi sedan genom att återge det som vi fann mest relevant i förhållande till våra i 

förväg utarbetade frågor. Därmed skalades personliga värderingar och anekdoter, som 

intervjupersonerna gav uttryck för, bort. Intervjuerna stärkte och gav fördjupning till de 

policydokument och handlingsplaner som en del av kommunerna utformat.  

 

Under bearbetningen av resultatet jämförde vi kommunerna med varandra och utifrån givna 

teman kunde vi få fram likheter respektive olikheter. Dessa teman är: antal nyanlända 

elever/år, strategi (förberedelseklass, direktintegrering), riktlinjer, ämnesundervisning, 

utslussning samt inställning till Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. 
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Med dessa teman som ramar kunde vi sedan i vår analys kategorisera in kommunerna utefter 

vår tillämpade teori och dess begrepp: segregerande respektive inkluderande integrering. 

Resultatet ställdes även mot Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 

där likheter och olikheter mellan kommunerna kunde åskådliggöras ytterligare.  

 

2.2.2 Metodval 

Vi har i vår undersökning utfört kvalitativa intervjuer. Patel och Davidson (2003) menar att 

syftet med denna metod är att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos 

något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & 

Davidson, 2003:78). Vidare menar författarna att i en kvalitativ intervju är både intervjuare 

och intervjupersonen medskapare i ett samtal (ibid). I denna uppsats är det inte vår avsikt att 

identifiera egenskaper hos den intervjuades livsvärld, snarare har syftet med intervjuerna varit 

att inbringa information om hur en kommun arbetar med utbildning för nyanlända elever, vi 

är således ute efter objektiva svar. Kvale (1997) menar att det ofta hävdas att den kvalitativa 

forskningsintervjun inte anses vara objektiv, detta för att det mänskliga samspelet påverkar 

intervjusituationen. Då objektivitet ofta ställs som motpol till subjektivitet och den mängd av 

definitioner som finns är stor och kan användas på olika sätt, menar Kvale (1997) att 

begreppet objektivitet blir väldigt subjektivt. Exempel på definitioner som tas upp är bland 

annat: offentlig/privat; intersubjektiv/personlig; värdefri/värdeladdad; universell/lokal; och 

fakta/värden (Kvale, 1997:64). På grund av dessa olika definitioner och föreställningar kring 

begreppet kan den kvalitativa intervjun varken ses som en objektiv eller subjektiv metod. Det 

är dock väsentligt att diskutera objektiviteten i det som kommer fram genom samspelet i 

intervjun, med hänsyn till de olika definitionerna och föreställningarna om begreppet 

objektivitet, och till ämnet som undersöks (Kvale, 1997:65).    

 

2.2.3 Etiska överväganden 

Vi informerade intervjupersonerna om syftet med vår undersökning vid vår första kontakt och 

förklarade mer ingående vid intervjutillfället vad vi ämnade behandla i vår uppsats. Även om 

informanterna ses som representanter för respektive kommun anser vi det relevant för vårt 

resultat att redogöra för vilken befattning och uppdrag som informanten har inom kommunen. 

Därför har vi valt att presentera informanterna med dess fulla namn. Vi ser inte detta som ett 

etiskt problem då det är kommunernas, och inte de intervjuades, strategi som undersöks och 

analyseras.  
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2.2.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet menas att vi verkligen undersöker det som vi avser att undersöka (Patel & 

Davidson, 2003). Då vårt syfte är att undersöka hur olika kommuner arbetar med utbildning 

för nyanlända elever, anser vi att vi genom våra intervjuer och granskning av 

policydokument, då sådana fanns, kunnat uppfylla detta syfte.  

 

Reliabilitet avser att svara på om undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidson, 2003). Då våra granskningar av policydokument, då sådana fanns, kunnat stärkas 

av intervjuer, samt att intervjuerna spelades in, anser vi att undersökningen har skett på ett 

tillförlitligt sätt. 

 

Vi är medvetna om att vi inte kan dra några generella slutsatser för hur arbetet med nyanlända 

elever ser ut i övriga svenska kommuner då vi endast har undersökt sex kommuner inom ett 

begränsat geografiskt område. Dock menar vi att denna undersökning kan ge en fingervisning 

om hur olika kommuner arbetar och hur frågan om nyanlända elevers utbildning prioriteras i 

kommunerna. 

 

2.2.5 Problemdiskussion kring metodval 

Då vi har utfört intervjuerna var för sig är vi medvetna om att detta kan ha påverka resultatet 

på så vis att frågorna inte alltid har ställts på exakt samma sätt och att bearbetningen av 

intervjuerna har skett på olika sätt. Vi anser ändå att vi våra intervjuer och bearbetningar har 

kommit fram till resultat som kan ställas mot och jämföras med varandra. 

 

Ett ytterligare problem är att våra informanter på kommunerna har olika befattningar och på 

så vis olika uppdrag. Då varje kommun arbetar på mer eller mindre olika sätt fick vi svar från 

personer med olika befattningar, men som av barn- och utbildningsförvaltningen ansågs vara 

de som var mest insatta i ämnet. Problemet ligger i att vi inte har intervjuat personer med 

likvärdig befattning och ansvar, och att resultaten för kommunerna därför inte skulle kunna 

ses som likvärdiga. Samtidigt anser vi att de olika intervjupersonernas befattningar och ansvar 

utgör en del av resultatet, då det visar hur olika eller lika kommunerna arbetar.  

 

Då vi är ute efter objektiva och representativa svar för kommunerna har vi försökt ställa 

frågor som det inte går att ha en personlig värdering kring. Vi är dock medvetna om att i en 
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intervjusituation är det svårt att endast få objektiva svar då en intervjuperson omedvetet kan 

låta sina personliga erfarenheter och värderingar skina igenom i svaren. 

 

 

 

3. Tidigare forskning  

 

I detta kapitel redogör vi kortfattat för vad andra undersökningar i detta ämne har kommit 

fram till samt vilken litteratur som har behandlat utbildning för nyanlända elever. Den tidigare 

forskning som vi har tagit del av gällande kommuners arbetssätt rörande utbildning för 

nyanlända elever, är begränsad och innefattar en rapport från Integrationsverket. Annan 

forskning behandlar specifikt skolverksamheten för nyanlända elever. Även den litteratur som 

finns behandlar verksamheten i skolan, i synnerhet förberedelseklass. Vi har dock valt att kort 

redogöra för dessa då vi anser att de tillför ett relevant perspektiv till denna fråga. 

 

I uppdrag av Integrationsverket redogör Mathias Blob i rapporten Skolintroduktion för 

nyanlända flykting- och invandrarbarn (2004), för hur frågan om skolintroduktion för 

nyanlända elever behandlats i olika studier. Blob gör också en jämförande studie mellan fyra 

storstadskommuner, Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn och hur de organiserar 

arbetet med nyanlända elever ser ut, vilken här kommer att presenteras i sin korthet. 

 

Blob kan genom studien konstatera att det råder stora skillnader i organiseringen av 

utbildning för nyanlända elever, mellan Danmark och Sverige men också mellan svenska 

kommuner. Samtliga kommuner skiljer sig åt i fråga om vem som bär ansvaret för nyanlända 

elever och hur ansvaret förvaltas. I Stockholm och Göteborg är det den enskilda skolan som 

ansvarar för mottagandet av nyanlända elever och för hur skolgången ska se ut. I Malmö, 

däremot, ligger frågan om skolintroduktion på tjänstemannanivå, där tjänstemannen ska 

fungera som kommunens handläggare i ärenden rörande nyanlända elever. Det finns också en 

övergripande policy i dessa frågor vilken gäller alla skolor i Malmö. I Köpenhamn har de ett 

system som delvis skiljer skolintroduktion av nyanlända elever från övriga skolfrågor (Blob, 

2004). Blob ställer sig kritisk till hur nyanlända elevers utbildning organiseras i Sverige idag 

och menar att det finns anledning att se över effekterna och hur det skulle kunna organiseras 

annorlunda. 
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Malmö och Köpenhamn har en enhetlig kommunal policy över hur arbetet med nyanlända 

elever ska organiseras, vilket Stockholm och Göteborg saknar. Blob menar att avsaknaden av 

en kommunal policy leder till mindre kontinuitet och trygghet i arbetet med nyanlända samt 

till sämre kunskaper om dessa elever på administrativ nivå. Vinsterna med en övergripande 

policy skulle bland annat vara högre prioritet på frågor rörande nyanlända elever och 

möjlighet att utvärdera verksamheten (Blob, 2004).  

 

I Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik (1995) behandlar 

Christina Rodell Olgac omständigheten att många barn i förberedelseklasser bär med sig 

traumatiska erfarenheter från sina hemländer. ”Vi tar idag nästan bara emot flyktingbarn som 

inom sig bär krigsupplevelser, separationer, sorger och förluster av nära och kära” (Rodell 

Olgac, 1995:5). Rodell Olgac menar att undervisning i förberedelseklass kan ge dessa barn en 

lugn start i skolan och att en mindre grupp, som förberedelseklassen ofta utgör, ger möjlighet 

för lärarna att se till varje enskild elevs behov. Hon menar också att förberedelseklassens 

organisation kan ge en viss möjlighet till bearbetning av de trauman många av barnen bär med 

sig. För att undervisningen i förberedelseklasserna ska fungera bearbetande och 

rehabiliterande menar Rodell Olgac att rätt kompetens bland lärarna är av stor vikt. Andra 

faktorer avgörande för förberedelseklassens rehabiliterande pedagogik är anpassade lokaler 

och tillsatta resurser (Rodell Olgac, 1995).  

 

Rodell Olgac ger uttryck för att systemet med förberedelseklass är bäst lämpat för 

undervisning av nyanlända elever. Hon menar att tiden i förberedelseklassen ger barnen 

möjlighet till återhämtning och att det motsatta scenariot, att barnen placeras direkt i vanlig 

klass, kan få allvarliga konsekvenser. ”Eleverna sitter många gånger av lektion efter lektion i 

de allt större klasserna och får syssla med meningslösa ifyllnadsövningar utan att ha den 

minsta chans att bearbeta sina tidigare upplevelser eller på ett meningsfullt sätt lära sig 

svenska med utgångspunkt i sin förståelse och sina referensramar” (Rodell Olgac, 1995:66).  

 
De C-uppsatser, samtliga från lärarutbildningar, som vi har funnit i ämnet nyanlända elevers 

utbildning har behandlat ämnet ur ett verksamhetsperspektiv på skolnivå och inte hur 

kommuner arbetar i denna fråga. Vi kommer här kort redogöra för vad tre av dessa uppsatser 

kommit fram till. 
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I Skolintroduktion för nyanlända elever – en jämförelse mellan två skolors arbetssätt i 

grundskolans senare år (Viklund & Medrzyckij, 2007) har två förberedelseklasser i två olika 

skolor studerats och jämförts. Viklund och Medrzyckijs slutsats är att undervisningen i båda 

skolornas förberedelseklasser organiseras likartat och att samtliga nyanlända som kommer till 

skolorna placeras i förberedelseklass. Syftet med verksamheten i båda studerade 

förberedelseklasser är att eleverna ska tillägna sig det svenska språket, kulturen och den 

svenska demokratin. 

 

I Olika sätt att arbeta med nyanlända barn i skolan. En studie om två olika arbetssätt som 

används i skolan för nyanlända barn (Hovi & Paulsson, 2007) har författarna studerat 

fördelar respektive nackdelar med två olika former av mottagningsmetoder för nyanlända 

barn i skolan, varav den ena formen är förberedelseklass, den andra direktintegrering i 

”vanlig” klass, undersökt ur lärares respektive elevers perspektiv. Resultatet av 

undersökningen visade att både elever och lärare på respektive skolor ansåg att deras sätt att 

arbeta var det bästa. På skolan med förberedelseklass var eleverna mer positiva till 

undervisning i mindre grupp, medan eleverna på skolan med direkt integrering tyckte bättre 

om undervisning i ”vanlig” klass. Hovi och Paulssons sammanfattande slutsats är att arbetet 

med nyanlända elever ser väldigt olika ut i Sverige och att det behövs nationella riktlinjer för 

att ge de nyanlända barnen en mer likvärdig skolgång.  

 

Nyanlända flykting - och invandrarbarns skolintroduktion, en jämförande studie om två 

skolors arbetssätt (Yesil & Ewers, 2007), studerar två olika skolors sätt att arbeta med 

nyanlända elever, utifrån ett interkulturellt perspektiv. De studerade skolorna skiljer sig åt i att 

den ena har en mottagningsgrupp liknande förberedelseklass, den andra integrerar de 

nyanlända direkt i ”vanlig” klass. Yesil och Ewers slutsats är att antalet nyanlända elever har 

betydelse i valet av skolornas organisationsform. De menar att skolornas introduktion av 

nyanlända formas och utövas utifrån skolornas syn på utveckling, lärande samt anpassning 

efter elevernas behov och förutsättningar. Ytterligare en slutsats är att skolornas kunskap om 

interkulturell pedagogik påverkar hur arbetssättet med nyanlända ser ut.    

 

 

 

 



 20 

4. Teorianknytning 

 

Dispositionen för detta kapitel är uppdelad i två delar. I den första delen redovisar vi olika 

teorier kring begreppen integration och integrering, vilken för oss fram till och underbygger 

den andra delen, vår teorianknytning, som ska användas i analysdelen. 

 

 

 

4.1 Teoriredovisning 

 

 

4.1.1 Jerry Rosenqvist - Integration och inklusion 

Jerry Rosenqvist är docent i pedagogik vid pedagogiska institutionen, Lunds universitet. 

 

Rosenqvist skriver om integration och segregation i särskolesammanhang, men hans teorier 

om integrering går även att tillämpa inom andra områden. I kapitlet vill Rosenqvist klargöra 

den inre meningen i begreppet integration. 

 

Rosenqvist menar att integration är en samhällelig strävan efter fördjupad demokrati, det är en 

idé att föra människor närmare varandra. Han redogör för olika begrepp som har använts 

alternativt till eller nämns tillsammans med integration. Bland annat tar han upp det engelska 

begreppet ”inclusion”, på svenska inklusion eller inneslutande, och i verbform inkludera. De 

definitioner Rosenqvist finner av verbet inkludera är: ”att innesluta”, ”att låsa in”, ”att få som 

en del av det hela”, ”att innehålla”, ”att inbegripa” samt ”att anse som en del av helhet” 

(Webster´s dictonary, 1968, i Rosenqvist, 1996). Dessa definitioner anser Rosenqvist är 

positiva och intressanta i diskussionen om hur man bör tolka och använda detta verb 

tillsammans med begreppet integration. Då vissa begrepp och etablerade termer efter tid kan 

kännas missbrukade och slitna, att den neutrala innebörden blivit ersatt med känslor och 

värderingar, finns det ett behov att söka efter nya uttryck. Även om inte just integration har 

blivit kopplad till särskilda känslor och värderingar, menar Rosenqvist att begreppen 

integration och inkludering blivit diffusa. Därför finns ett behov att ersätta dessa begrepp med 

ett nytt och ”inte belastat” begrepp (Rosenqvist, 1996:27). På så vis skulle ”inklusion” kunna 

bistå att särskilja form och innehåll, då integration skulle stå för organisationen av 



 21 

undervisningen och inklusion skulle stå för att alla elever skulle innefattas i den 

undervisningen oavsett elevens förutsättningar och behov.  Rosenqvist vill även göra en 

skillnad mellan begreppen integrering och integration, då integrering är en process som ska 

leda till ett tillstånd, det vill säga integration. 

 

Begreppet integration kommer från det latinska adjektivet ”integer” och som i sin tur kommer 

från motsatsprefixet ”in” och verbet ”tangere”, vilket betyder ”röra”. På svenska brukar 

”integer” översättas till orörd, hel, odelad eller jungfrulig. Detta visar på själva ursprungsidén 

med integration, menar Rosenqvist, ”att integration innebär något helt, något som inte kan, får 

eller bör röras” (Rosenqvist, 1996:27).   

 

4.1.2 Ingemar Emanuelsson - Integrering och demokrati 

Ingemar Emanuelsson är professor emeritus i specialpedagogik vid Göteborgs universitet.  

 

Emanuelsson använder begreppet integrering som beskrivning för ett mål med bakomliggande 

ideologi. Han menar att integrering också kan vara en process mot slutmålet integration. Ett 

samhälle med målet en ökad integration är ett samhälle med en demokratisk människosyn, 

menar Emanuelsson. ”Alla har rätt till hel och full delaktighet” (Emanuelsson, 2004:105). 

Resultatet av ett samhälle med synen alla människors lika värde blir, enligt Emanuelsson, att 

ingen i befolkningen kan exkluderas eller avskiljas. ”Olikheter människor emellan betraktas 

mer som en tillgång för det gemensammas bästa än som orsaker till problem och svårigheter” 

(Emanuelsson, 2004:105).   

 

Som motsats till integrering ställer Emanuelsson segregering, med betydelsen avskiljande 

eller särskiljande. Segregering kan sägas stå för det avvikande och kan leda till en exkludering 

av de ”mindre värda” (författarens citationstecken) och blir således ett hot mot integreringens 

idé om allas delaktighet. Emanuelsson menar att huruvida ett samhälle rör sig mot segregation 

eller integration beror på hur så kallade svaga medborgare behandlas utav de i maktposition. 

”Specialpedagoger, liksom all annan skolpersonal, är representanter för makten i samhället 

när de medverkar i såväl integrerings- som segregeringsprocesser”(Emanuelsson, 2004:116).  

 

Emanuelsson menar att begreppet integrering i för hållande till skola och utbildning ofta 

används på ett sätt som lägger grund för misstolkningar. Integreringbegreppets rätta betydelse 

i detta sammanhang, ”en skola för alla som en väl integrerad gemenskap” (Emanuelsson, 
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2004:116), har ersatts av en benämning som beskriver försöken att placera avvikande elever i 

en ”vanlig” klass (författarens citationstecken).  

 

Urvattningen av integreringsbegreppets betydelse har resulterat i att begreppet inkludering 

numer används. Emanuelsson menat att detta begreppsbyte också måste följas av en 

förändring utav förståelseperspektivet av integreringens sanna betydelse, annars kommer inga 

förändringar mot en skola med ökat deltagande för alla elever att ske. 

 

4.1.3 Nader Ahmadi - Integrering och identitet 

Nader Ahmadi är fil. dr. i sociologi och lektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms 

universitet.  

 

Ahmadi skriver om identitetsbegreppet ur ett integreringsperspektiv och menar att integrering 

inte har att göra med något fysiskt, som arbete, lön etc. I stället är integrering något subjektivt, 

en känsla av gemenskap och tillhörighet, som i dagens samhälle är kopplad till en bestämd 

situation i en given tid (Ahmadi, 2000:175). Ahmadi menar att identitetsfrågan är 

integrationens grundfråga, detta därför att integration och identitet är i direkt samband. För att 

kunna förenas, integreras, måste individen få en viss uppfattning om det sammanhang som 

integrationen ska ske, ett sammanhang som inbegriper både aktörer, strukturer och tid. ”Detta 

innebär att en uppfattning om det egna jagets tillstånd i sammanhanget är en nödvändig del av 

integrationen” (Ahmadi, 2000:176). Att känna sig delaktig i det spel som pågår för 

ögonblicket är att vara integrerad, menar Ahmadi, och på så vis är integrering inget absolut 

och definitivt, eftersom verkligheten och identiteter inte är absoluta eller definitiva. Med detta 

perspektiv på integrering behöver den inte vara något ”mystiskt och ouppnåeligt” (ibid).  

 

 

4.2 Peder Haug - segregerande och inkluderande integrering 

 

I denna del redogör vi för Haugs teorier om integrering, vilken vi kommer att använda i 

analysdelen. Anledningen till att vi valt att använda Haug och hans teori grundar sig på dess 

omfattning och välutvecklade resonemang som ger oss nödvändiga verktyg till vår analys.  
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Peder Haug är fil dr vid Lärarhögskolan i Stockholm och professor i pedagogik vid 

Høgskolen i Volda, Norge. 

 

I boken Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning diskuterar Peder Haug 

specialundervisningen så som den ser ut i svensk debatt, med begreppet social rättvisa som 

ram. Begreppet social rättvisa varierar i tid och rum, och Haug pekar på två olika 

förhållningssätt till begreppet: kompensatorisk lösning och det demokratiska 

deltagarperspektivet. Han behandlar integreringsbegreppet ur en specialpedagogisk aspekt 

men hans teorier om integrering går också att applicera på andra verksamheter inom 

skolvärlden, så som utbildning av nyanlända elever. Haug delar in integreringsbegreppet i två 

olika riktningar, segregerande respektive inkluderande integrering, som han sedan kopplar till 

de två förhållningssätten till social rättvisa.  

 

4.2.1 Social rättvisa  

Peder Haug utgår från begreppet social rättvisa då han för en diskussion kring 

specialundervisningen i Sverige. I en välfärdsstat, som Sverige, är målsättningen att ”alla ska 

ha lika rätt till utbildning, att barn ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som 

likvärdiga, oavsett begåvning, anlag och intressen” (Haug, 1998:12). Dessa rättigheter fastlås 

också i både skollag och i läroplanens värdegrund. Begreppet social rättvisa, och vad det 

rymmer, är inte något statiskt utan varierar från tid till tid, och har under tidens lopp tolkats 

olika. Det går att identifiera fyra olika definitioner av social rättvisa, varav samtliga går att 

finna i samtidens förståelse av begreppet och kommer till uttryck i dagens skola. På så vis 

finns flera tolkningar av samma begrepp. Den första definitionen, eller uppfattning om social 

rättvisa, var ”formell rätt till utbildning för de flesta, men inte till samma utbildning” (Haug, 

1998:13). Beroende av kön, geografi och statushierarki i samhället fick eleverna olika 

skolgångar. ”De som hade problem med att fungera i utbildningen hade ofta inga rättigheter 

alls” (ibid). Haug beskriver den andra uppfattningen som komplementär till den första: alla 

skulle få samma formella rätt till samma utbildning. Tanken bakom detta var att de elever som 

var högst presterande skulle komma längst, men att alla elever ändå hade lika villkor. Haug 

menar att detta är problematiskt då, ur rättvisesynpunkt, vissa elevgrupper favoriseras, särskilt 

de som innehar den kulturella hegemonin i skolan. Den tredje uppfattningen om social rättvisa 

ställer krav på skolan att den ska fungera på så vis att alla elever ska ha en behållning av det 

som skolan tillhandahåller, vilket kräver att det finns ett styrt samspel och anpassning mellan 
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elev och skola. Den fjärde och sista uppfattningen går hand i hand med den tredje, och strävar 

efter en gemensam skola för alla (Haug, 1998).  

 

4.2.2 Kompensatorisk lösning 

Detta är, enligt Haug, det första man tillgriper då man vill förbättra i enlighet med principen 

om lika formell rätt. Den kompensatoriska lösningen grundar sig på idén att ge den enskilda 

individen möjligheter att ”fungera genom tillsätta extra resurser till en särskilt tillrättalagd 

utbildning för att förstärka individens svaga sidor” (Haug, 1998:15). I specialpedagogiska 

sammanhang handlar det om att ställa en diagnos på barnet, att man gör en kartläggning av 

barnets styrkor och svagheter och att man bygger upp en utbildning som särskilt ska utveckla 

barnets svaga sidor. Man vill lyfta barnet till den nivå där andra barn befinner sig, för att 

sedan kunna placera barnet i den vanliga undervisningen, vilket är det ideala målet. Att barnet 

ska kunna fungera som övriga samhällsmedborgare är huvudmålsättningen med den 

kompensatoriska lösningen. Enligt Haug väljer man den kompensatoriska åtgärd som är mest 

effektiv, och menar att kompensation som idé är behovs-, nytto- och effektorienterad.  

Kritiken mot den kompensatoriska lösningen är stor, menar Haug och tar upp flera aspekter. 

En aspekt är det problematiska kring att ställa en säker diagnos, då diagnoser ofta är 

genomsyrade av de rådande kulturella värderingarna och på så vis är mer av en social 

konstruktion (Haug, 1998). En annan aspekt är att det inte heller nödvändigtvis finns något 

samband mellan en diagnos och den undervisning barnet behöver. Haug tar här upp att det 

finns ett stort antal diagnoser, men de pedagogiska strategierna som tillämpas motsvarar inte 

mängden av diagnoser, de är mycket färre.  

 

Haug menar att kompensation kan både vara stigmatiserande och orealistiskt: stigmatiserande 

då barn blir särbehandlade, vilket är kompensationens grundidé, orealistisk då det i vissa fall 

är omöjligt att kompensera för barns svårigheter. Haugs slutresonemang kring 

kompensatorisk lösning är att många barn som går i specialundervisning hamnar som regel i 

stigmatiserad och marginaliserad position, i alla fall för resten av skoltiden (Haug, 1998).  

 

4.2.3 Det demokratiska deltagarperspektivet 

Det demokratiska deltagarperspektivet är den alternativa vägen till att nå social rättvisa. Haug 

hänvisar till Dewey, som på sin tid menade att avståndet mellan människor kunde minska ifall 

alla grupper ur befolkningen möttes på en gemensam skolarena. En sådan skola, resonerar 

Haug vidare, skulle skapa ömsesidiga intressen och lägga grunden till ett rättvisare samhälle 
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där alla människor skulle bli accepterade för det de är. Nyckeln till ett sådant samhälle finns i 

en inkluderande skola, "att alla som senare ska vara tillsammans i samhället också är det i 

skolan" (Haug, 1998:18). I motsats till den kompensatoriska lösningen ska inte individen 

kompenseras till den uppträder enligt gängse normer utan det ska finnas plats för variationer i 

skolan, menar Haug. 

  

4.2.4 Integrering 

Normaldefinitionen av begreppet integrering, så som det används i frågor rörande 

specialundervisning, är att barn ska få bo hemma hos sina föräldrar och undervisas i den 

lokala skolan. Haug menar att denna tolkning är väldigt bred och öppen. Därför måste 

begreppet integrering nyanseras då det i debatten om elever i behov av särskilt stöd tenderar 

att bli omtolkat, och två olika riktningar kan noteras (Haug, 1998). Aktörerna för de olika 

riktningarna är sällan ensidigt för eller emot integrering, deras tolkning av begreppet 

innehåller bara olika innehålls- och värderingsförskjutningar. För att förklara riktningarna 

använder Haug beteckningarna: segregerande respektive inkluderande integrering (Fulcher, 

1989, i Haug, 1998). På det här sättet nyanseras begreppet integrering genom att precisera hur 

situationen ser ut i praktiken (Haug, 1998).  

 

4.2.5 Segregerande integrering 

Den segregerande integreringen är specialundervisningens ursprung. Utmärkande för den 

segregerande integreringen är att elevens svårigheter kompenseras genom någon form av 

speciallösning. Detta innebär att sakkunniga måste konsulteras och att deras diagnostisering 

avgör lösningen för eleven. Skolans uppgift är att ge eleven anpassad undervisning med det 

slutgiltiga målet att eleven ska komma upp i jämbördig nivå med övriga elever på skolan. 

Grundtanken är att eleven, för att kunna delta fullt ut i skolan och samhället, först måste 

segregeras i någon grad från undervisningen (Haug, 1998). Haug gör ett samband mellan den 

kompensatoriska lösningen och segregerande integrering. 

  

4.2.6 Inkluderande integrering 

Inkluderande integrering innebär att eleven inte segregeras från den klass den är inskriven i, 

oavsett vilka behov eleven har. Bakom detta alternativ till den mer traditionella segregerande 

integreringen finns tanken om social rättvisa, "lika rätt till deltagande utifrån kollektiva 

demokratiska värden" (Haug, 1998:21). Meningen är att alla lärare ska besitta en kompetens 

som gör det möjligt att ge likvärdig undervisning till samtliga elever, med dess skillnader och 
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olika bakgrunder. Pedagogen ska inte se till vad som är problemet med eleven, utan ställa sig 

frågan hur undervisningen ska anpassas för att alla elever ska kunna bli delaktiga (Haug, 

1998). "Tanken är att behovet av segregerande särskilda åtgärder har skapats av att skolan inte 

är konstruerad för att alla ska kunna fungera där. Man förutsätter att några inte kommer att 

klara sig eller inte ska klara sig" (Haug, 1998:22). Haug kopplar ihop det demokratiska 

deltagarperspektivet med inkluderande integrering.  

 

 

 

5. Resultatredovisning 

I detta kapitel redogör vi för de olika kommunernas arbetssätt, var kommun för sig, under till 

viss del lika rubriker som bygger på våra intervjufrågor. Vi inleder dock med att redovisa 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, detta för att läsaren ska få en 

uppfattning om vad dessa råd säger och få en förståelse för vad kommunerna har att förhålla 

sig till. Som inledning till undersökningens resultat finns en överskådlig tabell för hur de olika 

kommunerna arbetar.  

 

 

5.1 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

I denna uppsats kommer endast de allmänna råden för kommunen att tas upp och användas i 

analysen av det skälet att vi, som nämnts tidigare, har avgränsat vårt arbete till kommunernas 

arbete med nyanlända elever. Samtliga råd till kommunen återges, men endast de 

kommentarer som utvecklar råden vidare framläggs.  

 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever gäller verksamheter som tar 

emot nyanlända barn och ungdomar, det vill säga grundskolan, gymnasieskolan och 

särskolan. Råden riktas till skolhuvudmannen, verksamhetsansvariga och skolpersonal. Även 

till förskoleklass, fritidsverksamhet och fristående skolor som tar emot nyanlända elever, kan 

dessa råd ge vägledning (Skolverket, 2008). 

 

Skolverket har delat in de allmänna råden i sex olika kategorier: mottagande, introduktion, 

individuell planering, undervisningen, uppföljning och utvärdering samt 
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kompetensutveckling. Det står tydligt vem råden är riktade till, kommunen eller skolan, och 

efter följer Skolverkets kommentarer till råden.  

 

5.1.1 Mottagande 

Kommunen bör: 

• ha riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever, 

• se till att riktlinjerna är kända av skolans personal, 

• se till att information om hur anmälan till skolan ska ske finns lätt tillgänglig för 

eleven och elevens vårdnadshavare. 

 

Här menar Skolverket att det är viktigt att dessa riktlinjer inte stannar på en administrativ nivå 

vilket kan leda till att den fortsatta introduktionen för de nyanlända eleverna ser likadan ut 

och inte är anpassad efter elevens förutsättningar och behov. Riktlinjerna måste på så vis 

förtydliga nödvändigheten av olika individanpassade lösningar i kommun och skola. 

Skolverket uttrycker också en viss önskan om att riktlinjerna ska finnas översatta till olika 

språk, som de nyanlända i kommunen behärskar (Skolverket, 2008:8). 

 

5.1.2 Introduktion 

Kommunen bör: 

• verka för att samarbetet mellan olika berörda parter i närsamhället utvecklas. 

 

Skolverket skriver att för att en nyanländ elev ska kunna börja skolan så fort som möjligt är 

gemensamma rutiner och en tydlig ansvarsfördelning i kommunen av stor betydelse samt att 

en gemensam kunskap om och förståelse för de olika parternas roller i introduktionen av 

nyanlända barn och ungdomar utvecklas. Kommunen ska snarast förordna en god man till de 

barn som söker asyl och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare, så 

kallade ensamkommande barn. Dennes ansvar omfattar bland annat barnets skolgång och är 

därför en viktig samtalspartner när det gäller skolintroduktion och skolgång. Skolverket 

betonar vikten av stödjande strukturer både inom och utanför skolan, då denna 

ensamkommande elev befinner sig i en särskilt utsatt situation (Skolverket, 2008:10).  

 

5.1.3 Individuell planering 

Dessa råd är endast riktade till skolan och hur skolan bör kartlägga elevens olika kunskaper 

för att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens förutsättningar och behov. 
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5.1.4 Undervisningen 

Kommunen bör: 

• inventera behovet av och tillgången på modersmålslärare och lärare i svenska som 

andraspråk, 

• vid behov samordna resurser mellan kommuners skolor. 

 

De efterföljande kommentarerna tar upp elevens rätt till modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet, och för att kunna tillgodose detta krävs det att skolan har 

tillgång till lärare med lämplig kompetens. De skolor som har få eller enstaka nyanlända 

elever med annat modersmål än svenska, kan ha svårt att skapa tjänsteunderlag för 

anställning. Därför är det viktigt att huvudmannen, vid behov, underlättar samarbetet mellan 

kommunens skolor och fristående skolor om sådana förekommer i kommunen. Ett samarbete 

mellan kommungränserna kan ibland också behövas (Skolverket, 2008:14). 

 

Skolverket redogör i sina kommentarer om tvåspråkighet och den forskning som talar för 

behovet av modersmålsundervisning:  

 

Det tar flera år att tillägna sig ett nytt språk så att det fullt ut kan användas i olika skolämnen. 

Särskilt lång tid tar denna process för de elever som inte får möjlighet att vidareutveckla sitt 

modersmål och för de elever som när de kommer till Sverige inte har gått i skolan eller har kort 

skolbakgrund. [E]leverna [har] samma behov som andra jämnåriga att få hjälp att möta 

vuxenlivets utmaningar och att föra resonemang om existentiella frågor. […] När det gäller barn 

eller ungdomar som inte lärt sig läsa visar såväl forskning som erfarenheter att läsinlärning på 

modersmålet gynnar och underlättar läs- och skrivutveckling på svenska. 

 (Skolverket, 2008:14f) 

 

5.1.5 Uppföljning och utvärdering 

Kommunen bör: 

• utvärdera effekterna av de kommunala riktlinjerna, 

• följa upp vilken utsträckning behovet modersmålslärare och lärare i svenska som 

andra språk kunnat tillgodoses inom kommunen. 

 

Det är viktigt att kvalitetsredovisningen uppmärksammar och analyserar situationen för de 

elever och ungdomar som skolan behöver göra särskilda insatser för, till exempel nyanlända 

elever. Detta gäller både kommunen och den enskilda skolan (Skolverket, 2008:17) 
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5.1.6 Kompetensutveckling 

Kommunen bör: 

• identifiera behov av och samordna kompetensutveckling för den personal som har 

hand om utbildning. 

 

Eftersom det är flera instanser i kommunen som är inblandade i att ta emot nyanlända familjer 

och individer, bör det finnas i kommunens riktlinjer en ansvarsfördelning mellan berörda  

aktörer. Dessutom bör det strävas mot ett gemensamt förhållningssätt och kunskapsbas, på 

kommunal nivå, för att kunna genomföra ett så bra mottagande som möjligt. Tjänstemän och  

beslutsfattare behöver inte bara aktuell kunskap om gällande förordningar, utan även kunskap 

om de internationella konventioner som Sverige har ratificerat är nödvändig. Det är angeläget 

att berörda på alla nivåer har kunskap om vilka krav på verksamheterna som 

barnkonventionen ställer. Detta just för att FN:s konvention om barnens rättigheter är ett 

manifest när det gäller skolgång och utbildning, som har konsekvenser för hur både 

kommuner och skolor förväntas agera när det gäller nyanlända barns och ungdomars skolgång 

(Skolverket, 2008:18). 
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Tabell 1 

 

FBK= Förberedelsklass 

 

 

 
 
 

Botkyrka Haninge Sollentuna Tyresö Täby Upplands 
Väsby 

Antal  
nyanlända 
elever/ år 

200/ år 100/ år Ingen uppgift ca 30/ år 20-25/ år 30-40/ år 

Strategi  
Förberedelse- 
klass. 

Ansvaret på 
enskilda rektorer. 
Förberedelseklass 
och 
direktintegrering. 

Förberedelseklass 
och 
direktintegrering 
(p.g.a. platsbrist).   

 
Direkt- 
integrering. 

 
Direkt- 
integrering. 

 
Förberedelse-
klass. 

Riktlinjer Har mål och 
riktlinjer. 

Har ej mål och 
riktlinjer. 

Säger sig ha mål 
och riktlinjer men 
vi har ej fått ta del 
utav dessa.  
 

Har mål och 
riktlinjer. 

Har ej mål 
och riktlinjer. 

Har mål och 
Riktlinjer. 

Ämnes-
undervisning 

Begränsad  
ämnes- 
undervisning. 

Kommunen ej  
insatt på 
tjänstemannanivå 

Begränsad 
ämnes-
undervisning. 

Ämnes- 
undervisning. 

Ämnes-
undervisning. 

Eleverna 
läser alla  
ämnen. 

Efter FBK/ 
utslussning 

Eleverna slussas i 
flesta fall ut i 
klass på den skola 
de går på. 
Lämplig 
klasstillhörighet 
diskuteras av 
rektor och lärare. 
Successiv 
utslussning. 
Individuell 
anpassning. 

Kommunen ej  
insatt på 
tjänstemannanivå 

Utvärdering av 
elevens 
ordförståelse, 
läskunnighet. 
Individuell lösning 
för eleven 
diskuteras.  

Då denna 
kommun 
direktintegrerar 
sker ingen 
utslussning. 

Då denna 
kommun 
direktintegrerar 
sker ingen 
utslussning. 

Elevens sociala 
mognad och 
dess 
anpassning till 
det svenska 
samhället 
avgör tid för 
utslussning. 
Eleverna väljer 
skola. 
 

Allmänna 
råd 

Tagit del av 
råden. Positiv 
inställning men 
ser problem med  
tolkningsbar- 
heten. 

Tagit del av råden. 
Positiv inställning. 
Ser de som 
tvingande. 
Påbörjat arbete 
Att uppfylla råden 

Tagit del av 
Råden. Positiv 
inställning. 
Tillräckliga 
verktyg. 

Läst råden men 
ej satt sig in i 
dem. 
Positiva till 
framtagandet av 
råden.  

Tagit del av 
råden. Positiv 
inställning. Ser 
de som 
tvingande. 

Ej satt sig in i 
råden. Anser 
sig ej behöva 
råden inom 
kommunen. 
Men ser andra 
kommuners 
behov.  

5.2 Kommunresultat 

I detta avsnitt redovisar vi kommunerna var och en för sig för att läsaren ska få en tydlig bild 

om hur varje kommun arbetar. Vi inleder med en övergripande tabell. 

 

5.2.1 Tabell 
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5.2.2 Botkyrka kommun 

 

Botkyrka ligger söder om Stockholm och hade år 2007 drygt 78 500 invånare. Ungefär 

hälften av invånarna har utländsk bakgrund. Det finns 23 kommunala grundskolor och sex 

friskolor i kommunen (www.botkyrka.se, 28/11-08). Under ett år kommer det runt 200 

nyanlända elever till Botkyrka.  

 

Vår informant för Botkyrka kommun är Annika Löthagen som är utvecklingspedagog på 

Enheten för språk och kultur på Barn – och utbildningsförvaltningen. Annika håller också i 

nätverk för lärarna i förberedelsegrupperna där utrymme ska finnas för pedagogiska 

diskussioner och kompetensutveckling av personal.  

 

I Botkyrka har man sedan länge haft förberedelsegrupper fördelade på fem olika skolor i 

områdena Norsborg, Alby och Fittja. Hur undervisningen organiseras i de olika 

förberedelsegrupperna skiljer sig åt på de olika skolorna. Men gemensamt är att det ska finnas 

en nybörjargrupp för de tidigast anlända eleverna och en fortsättningsgrupp för de elever som 

hunnit längre i den språkliga utvecklingen. Samtliga nyanlända barn som kommer till 

Botkyrka börjar i en förberedelsegrupp. Det är närhetsprincipen som ska avgöra vilken skola 

och förberedelsegrupp en elev får börja i. Men då det inte finns förberedelsegrupper i 

områdena Tumba och Tullinge får barn boendes där åka till skolor på längre avstånd från 

hemmet.  

 

Det har pågått diskussioner inom kommunen att istället för att sprida förberedelsegrupperna 

på olika skolor, samla dem i en enhet. Men man kommit fram till att detta antagligen skulle 

vara till nackdel för eleverna då de i för hög grad skulle avskärmas och isoleras från övrig 

skolverksamhet.  

 

5.2.2.1 Första steget 

När en nyanländ elev kommer nyinflyttad till Botkyrka ska kontakt tas med en skola 

närliggande hemmet. Finns det förberedelsegrupp på skolan får eleven börja där efter samråd 

med skolledningen. I annat fall får eleven börja i förberedelsegrupp på en annan skola.  
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Inledningsvis ska ett mottagningssamtal äga rum på skolan, mellan eleven och dess föräldrar, 

läraren i förberedelsegruppen, skolsyster och någon från skolans ledning. En utbildad tolk ska 

också finnas till hands om inte en lärare i modersmål kan medverka. Eleven får en 

mottagningsblankett där bland annat tidigare skolerfarenhet, läs- och skrivkunnighet och 

behärskning av det latinska alfabetet kartläggs. Inom en tid efter mottagningssamtalet ska ett 

uppföljande samtal ske mellan elev och skolsyster.   

 

5.2.2.2 Mål och riktlinjer 

Enheten för språk och kultur har tillsammans med lärarna i förberedelsegrupperna tagit fram 

och mål och riktlinjer, Mål och riktlinjer för förberedelsegrupperna i Botkyrka kommun. Då 

det vid tiden för dessa riktlinjers framtagande inte fanns nationella policydokument att utgå 

från, utgick man från hur Malmö och Rinkeby organiserat arbetet med nyanlända elever.  

 

Inledningsvis tas syftet med Botkyrkas förberedelsegrupper upp. Det är elever som nyligen 

anlänt till Sverige och som inte behärskar den svenska som behövs för att kunna tillgodose sig 

undervisningen i ”vanlig” klass som ska placeras i förberedelsegrupp. En annan intention med 

förberedelsegrupperna är att eleverna ”får lära sig hur den svenska skolan och det svenska 

samhället fungerar, om regler och normer, studieteknik och studieorientering samt får också 

viss undervisning i olika skolämnen”. Lärarens roll ska, förutom att lära ut det svenska 

språket, vara att representera och förklara Sverige och den svenska kulturen för de studerande. 

Det framhålls att lärarna i förberedelsegrupperna ofta är ensamma om sin tjänst på skolorna 

och att de bör ges tillfällen att utbyta erfarenheter med kolleger på andra skolor, i form av 

kurser, seminarier och nätverksträffar. I fråga om lärarnas utbildning ska de ha kvalificerade 

kunskaper i svenska som andra språk.  

 

Relationen och samarbetet mellan föräldrar och skola tas upp. Här pekas på vikten av att detta 

samarbete ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, där föräldrarnas och barnens 

erfarenheter från hemlandet får komma till uttryck. Föräldrarnas betydande roll för elevernas 

skolframgångar poängteras: ”Det vore utmärkt om skolan, i samarbete med modersmålslärare, 

kunde ordna utbildning för de nyanlända studerandes föräldrar om den svenska skolan, till 

exempel i form av en studiecirkel”. 

 

I riktlinjerna står det även att eleven ska ha rätt att bibehålla och vidareutveckla sitt 

modersmål. Modersmålslärarens roll är inte enbart att undervisa språk utan ska även fungera 
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som en länk mellan hemmet och skolan. Denne ska också informera och förklara hur det 

svenska samhället fungerar. Eleverna ska få chansen att gå ut på många studiebesök, som ett 

led i att komma in i det svenska samhället. 

Undervisningen i en förberedelsegrupp ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt men 

det exemplifieras inte hur det ska se ut. Vidare står det om vikten av att elevernas ordförråd 

kontinuerligt växer, då språket är nyckeln till att klara sig i samhället och till att kunna delta i 

undervisningen.  

 

Den tid som eleverna tillbringar i förberedelsegruppen är individanpassad och hänger på den 

studerandes ålder, inlärningsförmåga, tidigare skolgång och språktillhörighet. En elev bör 

dock inte gå i förberedelsegrupp mer än fyra terminer. Det står också att en årlig avstämning 

ska göras för att kontrollera elevernas språkutveckling. I riktlinjerna tas även momentet 

utslussning upp: ”Alla lärare som tar emot studerande som slussats ut i klass från FBG-

grupper måste tänka på att dessa studerande endast har uppnått en nivå som motsvarar en 

första del av undervisningen och att de därför behöver fortsatt stöttning i sitt språkliga 

arbete”. Redan innan eleverna börjar i en ”vanlig” klass har de gymnastiklektioner 

tillsammans med övriga elever på skolan. Som förberedelse inför utslussningen ska eleven 

även delta på några av de blivande klasskamraternas lektioner. 

 

5.2.2.3 Efter förberedelsegrupp 

Då förberedelsegrupper finns på fem olika skolor slussas eleverna oftast ut i de skolor de 

redan går på. Då närhetsprincipen ska gälla kan en elev slussas ut till en skola som inte har 

förberedelsegrupp, men som ligger närmre hemmet. Inför överlämnandet diskuterar 

skolledningen och lärarna i förberedelsegruppen lämplig klasstillhörighet för eleven. Ska de 

gå i samma årskurs som jämnåriga eller i en lägre årskurs? Ofta får eleven vara med på några 

lektioner i den nya klassen innan den helt slutar i förberedelsegruppen. ”Jag tror att det är 

viktigt med den individuella anpassningen så att det inte går ”snett” vid utslussningen” säger 

Annika. 

  

5.2.2.4 Forskning 

Annika menar att de försöker hålla dig uppdaterade kring aktuell forskning men preciserar 

ingen särskild teori. 
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5.2.2.5 Uppföljning och utvärdering  

Än så länge sker det ingen konkret uppföljning eller utvärdering av arbetet i 

förberedelsegrupperna. Men detta är ett högt prioriterat område och man ser ett starkt behov 

av att komma igång med ett sådant arbete. Svårigheten ligger i att man inte riktigt vet hur man 

ska gå tillväga.  

 

5.2.2.6 Skolverkets Allmänna råd  

Annika Löthagen har tittat på Skolverkets Allmänna råd och är positiv till att de tagits fram. 

Men då råden vid tiden för denna intervju är relativt nypublicerade har ännu inget konkret 

arbete införts gällande de allmänna råden. Hon upplever att råden är ett bra stöd och kan 

komma att fungera utvecklande. De ska diskutera råden i nätverket. Samtidigt tycker Annika 

att råden är aningen vaga och tolkningsbara och därför inte helt tillräckliga verktyg. Hon 

menar att det skulle behövas konkreta förslag kring hur man kan bygga upp en fungerande 

verksamhet och hur man gör en utvärdering av denna. 

 

 

 

5.2.3 Haninge kommun 

 

Haninge kommun ligger söder om Stockholm och hade år 2007 cirka 73 700 invånare  

(www.haninge.se, 28/11). Det finns 23 kommunala grundskolor och 8 friskolor i Haninge. 

Under ett läsår börjar ungefär 100 nyanlända elever i skolan i Haninge. Det finns ingen 

uppgift hur många invånare med utländsk bakgrund som bor i kommunen. 

 

Intervjun ägde rum på Haninge kommunhus med Ines Hernandez, resurssamordnare på Barn- 

och utbildningsförvaltningen, och enligt grundskolechefen mest insatt i ärenden gällanda 

nyanlända elever. Ines Hernandez uppgift är att samordna placeringen av barn med särskilt 

stöd. 

 

Sedan januari 2008 ligger ansvaret för utbildning av nyanlända elever på varje enskild rektor 

på Haninges grundskolor. Vissa rektorer har tagit beslut om att förberedelseklass ska finnas 

på skolan, ett fåtal direktintegrerar nyanlända elever i den ”vanliga” undervisningen och ger 

eleven lektioner i svenska som andraspråk. Andra rektorer har av olika skäl, såsom plats- och 
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lärarbrist och erfarenhets- och kompetensbrist, köpt platser i andra skolors förberedelseklasser 

till nyanlända elever tillhörande deras rektorsområde. Det är närhetsprincipen som ska gälla 

för Haninges skolelever men om rektorn inte bedömer det möjligt att ta emot en nyanländ 

elev kan alltså andra arrangemang ordnas vilket kan innebära längre resväg för eleven till 

skolan.  

 

Ansvaret för de nyanlända elevernas utbildning har alltså delegerats till rektorerna men det är 

Skol- och utbildningsförvaltningen i Haninge kommun som har det överordnade ansvaret för 

att eleverna. Ändå uttrycker Ines Hernandez att förvaltningen har begränsad insyn över 

utbildningen av nyanlända elever.  

 

5.2.3.1 Första steget  

När en familj med barn i skolåldern kommer till Haninge ska föräldrarna eller annan målsman 

ta kontakt med en skola nära hemmet. Först och främst ska rektorn se till att ett 

mottagningssamtal äger rum. Vilka parter, förutom eleven och dennes föräldrar, som 

medverkar på samtalet finns det ingen given mall för. Ines tror att rektorerna medverkar i 

vissa fall men inte i regel. Det är meningen att en lathund och även en mottagningsblankett 

ska tas fram av skol- och utbildningsförvaltningen som samtliga rektorer ska komma att 

använda.   

 

Efter det inledande mottagningssamtalet placeras eleven antingen på den första kontaktskolan 

i förberedelseklass, direktintegreras in i den ”vanliga” undervisningen eller så köps en plats i 

förberedelseklass på en annan skola.  

 

5.2.3.2 Mål och riktlinjer 

Haninge kommun har ännu inte tagit fram mål och riktlinjer för hur arbetet med nyanlända 

elever ska bedrivas. Dock har en arbetsgrupp bestående av rektorer, modersmålslärare, en 

psykolog, grundskolechefen för årskurs 6-9 och resurssamordnaren på Barn- och 

utbildningsförvaltningen tagit på sig att ta fram mål och riktlinjer. Arbetet med detta beräknas 

vara klart under vårterminen 2009.  
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5.2.3.3 Efter förberedelseklass 

När eleverna bedöms redo att gå vidare till en vanlig klass slussas de antingen ut på den skola 

de gått i förberedelseklass på  eller så får de flytta tillbaka till den skola de först hade kontakt 

med. 

 

5.2.3.4 Forskning 

Ines Hernandez kan inte nämna någon specifik forskning som ligger till grund för Haninges 

arbete med nyanlända elever.  

 

5.2.3.5 Uppföljning och utvärdering 

I och med att det ännu inte finns några mål och riktlinjer har heller inte någon uppföljning 

eller utvärdering skett av utbildningen för nyanlända elever.  

 

5.2.3.6 Skolverkets Allmänna råd 

Ines Hernandez är positiv till att de allmänna råden tagits fram. Hon upplever ett stort behov 

av riktlinjer ”ovanifrån”. Kommunen kommer att utgå från de allmänna råden när Haninges 

egna mål och riktlinjer ska tas fram. Hon tycker att råden är konkreta och att de fyller en stor 

funktion. ”Råden är mycket tydliga och koncisa, lätta att använda sig av”. Ines Hernandez och 

den arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjerna för arbetet med nyanlända elever ser på de 

allmänna råden som tvingande och de känner press utifrån att snabbt bli klara med Haninges 

egna mål och riktlinjer. 

 

 

 

5.2.4 Sollentuna kommun 

 

Sollentuna kommun ligger norr om Stockholm och hade år 2007 drygt 61 300 invånare. Av 

dessa hade nära 14 500 invånare utländsk bakgrund (www.sollentuna.se, 26/11-08). 

Kommunen har sammanlagt 30 grundskolor varav 12 är friskolor. Det finns ingen uppgift om 

hur många nyanlända elever kommunen tar emot varje år. 

 

När vi kontaktade Sollentuna kommun för en intervju skickade kommunen oss vidare till en 

samordnare för nyanlända elever på Sofielundsskolan. Denna samordnare, vid namn Monica 
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Torninger, jobbar mitt i verksamheten på skolan och har på kommunens begäran även blivit 

samordnare för hela kommunen i denna fråga. Intervjun skedde på Sofielundsskolan. 

 

 

5.2.4.1 Om förberedelseklass i Sollentuna 

Monica Torninger arbetar som samordnare för nyanlända elever på Sofielundsskolan, en 

grundskola inte långt från Sollentuna centrum. Här arbetar de med förberedelseklasser i tre 

stadier: låg-, mellan- och högstadiet. Tidigare var förberedelseklasserna en egen enhet, 

tillsammans med modersmålslärare, men blev integrerade till Sofielundsskolan för snart ett 

och ett halvt år sedan. Förberedelseklasserna ska kunna ta emot max 50 elever, något som 

Monica menar är en fysisk omöjlighet, det finns inte plats för så många. Idag går det 47 elever 

i klasserna. Sofielundsskolan är den enda skolan i Sollentuna som har förberedelseklass och 

Monica berättar att det börjar bli kris i kommunen. Flera nyanlända elever har kommit och 

måste snarast ut i skolan, resultatet blir att eleverna hamnar på ”vanliga” skolor där varken 

resurser eller erfarenhet finns om hur utbildningen för dessa elever ska se ut. Det är även 

väldigt dåligt med studiehandledning på modersmålet i många skolor. Om det ges alls uppgår 

det oftast till endast en gång i veckan, vilket är alldeles för lite anser Monica. Dessa elever är 

heller inte alltid förberedda för den svenska skolan, varken kunskapsmässigt eller socialt. En 

del elever kanske inte ens har någon skolvana från sitt hemland och detta skapar problem, 

menar Monica. Hon har försökt att engagera kommunen för att det ska startas en parallell 

verksamhet på en annan skola, så det blir lite ”gummiband i systemet”, men kommunen är 

inte intresserad. I stället har kommunen skickat ut ett mail till alla rektorer i Sollentuna, som 

säger att kommer det nyanlända elever är det skolans ansvar att se till att dessa får utbildning. 

För att kunna organisera detta blev Monica samordnare så att rektorerna kan ringa henne för 

att meddela hur många platser de har lediga för att kunna ta emot nyanlända elever. Monica 

ser till att eleverna blir tuberkulostestade och hon fungerar sedan som handledare för skolan, 

hon talar om vilka böcker som bör köpas in och hur undervisningen kan bedrivas. Än så länge 

är det inte någon skola som har hört av sig.  

 

5.2.4.2 Första steget 

Det första steget för en nyanländ elev på Sofielundsskolan är att eleven tuberkulostestas och 

kan sedan börja skolan i en förberedelseklass. I genomsnitt går en elev ett år i 

förberedelseklass för att sedan slussas ut i en ”vanlig” klass och då är det valfritt vilken skola 

eleven börjar i. Detta kan medföra problem, eftersom en elev sällan kan svenska helt flytande 
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efter ett år, och skolan som han/hon börjar i sällan är utrustade för att möta elevens behov, 

säger Monica. 

 

5.2.4.3 Ämnesundervisning 

Huvudsyftet i förberedelseklasserna är att eleverna ska lära sig svenska. Eleverna läser även 

andra ämnen på en enklare språklig nivå. Monica säger att det är viktigt att förklara hur det 

svenska samhället är uppbyggt och hur den svenska skolan fungerar, detta för att eleverna ska 

bli bekanta och bekväma med det, för det är ju oftast väldigt annorlunda än var de kommer 

ifrån. Ämnena läses i olika teman, inte efter ett traditionellt schema. Eleverna läser inte 

engelska av den anledningen att det anses för svårt att dels lära sig svenska och sedan ett 

språk till. Om det finns elever som visar sig kunna engelska försöker man sätta in 

”privatundervisning” så att eleverna kan utvecklas. 

 

5.2.4.4 Mål och riktlinjer 

Sollentuna kommun har inte formulerat några mål och riktlinjer för hur utbildning av 

nyanlända elever ska bedrivas inom kommunen. Sofielundsskolans förberedelseklasser har 

uppställda mål och riktlinjer som de själva har tagit fram, men som vi inte har fått ta del av 

trots flera försök. På frågan om vilka teorier, forskningsrapporter etc. som dessa mål och 

riktlinjer grundar sig på är svaret att dessa är utformade efter personalens egna erfarenheter 

och kunskaper. ”Personalen är väldigt kunnig och engagerad, vi har jätteduktig personal”, 

förklarar Monica och fortsätter. ”Vi har genom vår erfarenhet kommit fram till vad som 

fungerar och vad som inte gör det. På det sättet får vi ett levande arbetssätt som ständigt 

utvecklas, vilket är viktigt”.  

 

5.2.4.5 Efter förberedelseklass 

När en elev sedan ska slussas vidare görs en utvärdering där bland annat ordförståelse och 

läskunnighet testas. Vid överlämnandet hålls samtal mellan samordnaren och en lärare från 

den nya skolan för att diskutera individuella lösningar för eleverna. Monica har även försökt 

att få lärare från andra skolor att besöka deras verksamhet, inför en överlämning, men hittills 

har hon inte lyckats. ”Då skulle de få en större och djupare förståelse för hur eleverna har haft 

det och vad de har gjort”, säger Monica. Lärarna har också svårt att förstå att eleven de tar 

emot inte har den språkliga eller kunskapsmässiga kompetens som lärarna förväntar sig. 
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5.2.4.6 Uppföljning och utvärdering 

Monica medger att de inte har tid att göra någon uppföljning eller utvärdering av sin 

verksamhet. Hon önskar dock att det fanns mer tid till reflektion för personal i 

förberedelseklasserna.  

 

5.2.4.7 Skolverkets Allmänna råd 

Monicas kommentar till de allmänna råden är att de verkar riktigt bra och kommer att vara till 

stor hjälp i den fortsatta verksamheten. Som råden säger, måste man differentiera mottagandet 

av eleverna, att de måste kartläggas, både kunskapsmässigt och socialt. Visst kommer råden 

att ändra på arbetssätten på skolan, undervisningen måste innefatta ämneslärarna i de 

”vanliga” klasserna, något som är positivt. Även om råden är tolkningsbara väcker de många 

idéer och tankar, något som Monica anser är mycket bra. För närvarande anser Monica att 

råden är tillräckliga verktyg och syftar på de skolor som inte alls kan något om nyanlända 

elever, då är det bra att råden är tolkningsbara. Så småningom får det gärna komma nationella 

mål och riktlinjer som är tvingande, då är det nog fler skolor som är redo för det, menar 

Monica.  

 

 

 

5.2.5 Tyresö 

 

Tyresö ligger en och en halv mil från Stockholm i sydostlig riktning. Befolkningsmängden 

var räknad till drygt 42 047 år 2007 varav 14 procent var utlandsfödda. Kommunen har 17 

grundskolor varav 3 är friskolor (www.tyreso.se, 28/11-08) och tar emot ca 30 nyanlända 

elever varje år. 

 

Vår informant för Tyresö kommun är Saima Glogic, som är språkutvecklingspedagog i det så 

kallade Integrationsteamet som kommunen har inrättat. Intervjun skedde på Njupkärrsskolan.  

 

Det bör även nämnas att den handlingsplan vi fick ta del av och som detta kapitelavsnitt 

delvis grundar sig på, är under bearbetning i skrivande stund och bör ej ses som slutgiltig. De 

olika faserna som här ska redovisas kan komma att se annorlunda ut då denna uppsats är 

färdigställd och inlämnad. 



 40 

 

5.2.5.1 Bakgrund till Tyresös strategi 

År 2005 påbörjades en utredning av Tyresös organisation för mottagandet och undervisningen 

av nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska, på uppdrag av Barn- och 

utbildningsnämnden i Tyresö kommun. Utredningen, med namnet Från tamburen till salen?, 

slutfördes våren 2007 och kom med flera förslag till förändringar om hur kommunen och 

skolorna skulle kunna arbeta kring mottagandet av och skolintroduktionen för dessa elever. 

Ett förslag var att ett Integrationsteam skulle inrättas och i början av 2008 började Saima 

Glogic som språkutvecklingspedagog och Leena Höglander som samordnare i detta 

tvåmannateam. Ett annat förslag var att den så kallade mottagningsklassen som fanns på en av 

Tyresös skolor skulle läggas ned för att i stället direktintegrera nyanlända elever i ”vanliga” 

klasser. Detta krävde flera olika satsningar, bland annat kompetensutveckling till skolledare 

och pedagoger, olika handlings- och utvecklingsplaner samt att en språkpolicy togs fram, 

nätverksträffar anordnades och ekonomiska resurser omfördelades. Sedan januari 2008 

direktintegreras alla nyanlända elever till en skola som de själva har valt inom Tyresö 

kommun. Modellen har de valt att kalla för direktintegrering med stöd där stödet avser 

svenska som andra språk och studiehandledning på modersmålet. 

 

I stället för att sitta på kommunhuset blev Integrationsteamet placerade på Njupkärrskolan, för 

att kunna befinna sig mitt i en skolverksamheten, men de är samordnare för fem så kallade 

centrumskolor, som tar emot majoriteten av de nyanlända eleverna. Bland annat håller teamet 

i kompetensutbildningen för skolpersonal och pedagoger om språk- och kunskapsutveckling 

och handleder lärare i ämnet svenska som andraspråk. Målet är att varje ämneslärare ska ha 

kunskaper i svenska som andraspråk för att kunna bemöta och undervisa elever utifrån 

elevernas behov. Teamet arbetar även med mottagande, introduktion och placering av 

nyanlända (Höglander, 2007).  

 

Den modell och handlingsplan som Tyresö har utvecklat består av tre faser: mottagandefasen 

som sker under de tre första veckorna, skolintroduktion fas 1 omfattar sex månader och 

skolintroduktion fas 2 varar i ett och ett halvt år.  

 

5.2.5.2 Första steget – Mottagandefasen 

Det första som händer är att eleven blir hänvisad till Integrationsteamet där ett möte hålls med 

eleven, vårdnadshavare och eventuell tolk. Elevens bakgrund kartläggs: skolhistoria, 
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kunskaper, lärstilar, elevens styrkor och framgångar, simkunnighet, hemförhållanden i 

hemlandet, familjekonstellationer, modersmål, eventuella traumatiska erfarenheter etc. Under 

mötet presenteras även den svenska skolan med skollagen, läroplanen, föräldrarollen, elevens 

rättigheter och skyldigheter etc.  

 

5.2.5.3 Skolintroduktion fas 1 

Innan eleven börjar skolan hålls ett möte med Integrationsteamet och berörd skolpersonal 

såsom klasslärare/mentor, specialpedagog, kurator och lärare i svenska som andraspråk från 

den skola som eleven blir placerad i, samt en representant från flyktingmottagningen eller 

motsvarande som är en för eleven viktig aktör. De utarbetar en individuell utvecklingsplan 

(IUP) och tar fram ett individuellt schema som grundar sig på kartläggningen, och samordnar 

ett nätverk kring den nyanlända eleven. Nätverket består av språkutvecklingspedagog, 

modersmålslärare, skolans svenska som andraspråkslärare samt 

klasslärare/mentor/ämneslärare. Syftet med mötet är just att planera, samordna och organisera 

insatserna utifrån de centrala- och enhetsresurserna som finns. Dessa resurser är för elever i 

skolår 6-9: klassaktiviteter/ämnen, svenska som andra språk, skolintroduktionsgrupp, 

studiehandledning på modersmål, modersmål och stöd av språkutvecklingspedagogen. Det 

bestäms sedan en tid för ett introduktionsmöte med familjen, svenska som andraspråks-

samordnaren och modersmålsläraren. I samband med detta möte bokas en tid för 

hälsoundersökning. 

 

På hälsoundersökning är sjukdomshistoria viktig samt eventuella symptom på TBC. Man 

kartlägger även eventuella mat- och allergirestriktioner och gör en översyn av barnets 

vaccinationer. Om barnet är utan symptom får denne börja skolan direkt.  

 

Introduktionsmötet sker på skolan och de pedagogiska aktiviteterna presenteras. Medverkande 

vid detta möte är eleven och föräldrarna, modersmålslärare och klasslärare/mentor, någon från 

skolledningen, någon från Integrationsteamet samt tolk. Med pedagogiska aktiviteter menas 

individuellt schema, läsårsdata, skolmaterial, läxor, klassfoto, informationsvägar mellan hem 

och skola etc. Saima förklarar att eleven läser svenska som andraspråk när andra elever läser 

svenska och b-språk. Saima samlar även alla nyanlända elever till en skola, två förmiddagar i 

veckan, där eleverna får hjälp med språket. ”Då får de ett forum att kunna pröva sig fram med 

ett språk som de tar sina bebissteg med”, berättar Saima. Till en början är målet för den 

nyanlända eleven att få ett överlevnadsspråk, och detta överlevnadsspråk ser olika ut om 
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barnet går i en förskoleklass eller om eleven går i en sjundeklass. Överlevnadsspråket handlar 

mest om socialisation, för en sjundeklassare handlar det till exempel om att kunna komma in 

gruppen, kunna presentera sig, ställa enkla frågor och ge svar om personliga förhållanden och 

sin egen situation. ”Socialisation sker ju genom språket”, menar Saima. Successivt utvecklas 

detta genom att nätverket planerar tillsammans vilka ord och begrepp som eleven ska lära sig. 

Om SO-läraren exempelvis håller på att undervisa i religion ska modersmålsläraren kartlägga 

elevens referensram kring olika begrepp och ord som eleven redan kan på sitt modersmål. 

Sedan tar svenska som andraspråksläraren upp dessa ord och jobbar med den språkliga 

aspekten, samtidigt som SO-läraren arbetar med begreppens innebörd i klassrummet. På detta 

sätt ska nätverket fungera och till viss del gör det, säger Saima, men medger samtidigt att de 

precis är i början av utvecklingsarbetet och att man inte kan kräva att förändringar ska ske 

direkt.  

 

Eleven placeras i den klass som denne tillhör åldersmässigt, detta för att det är viktigt att 

eleverna ligger i samma nivå mognadsmässigt och att den kognitiva nivån ligger i samma nivå 

som de andra, berättar Saima. 

 

Två uppföljningsmöten hålls, en efter ca två månader och den sista efter ca fem månader. 

Skolpersonal och någon från Integrationsteamet träffar familjen och det individuella schemat 

och IUP utvärderas och justeras.  

 

5.2.5.4 Skolintroduktion fas 2 

Denna fas ses som en anpassningsfas och varar ca ett och ett halvt år. Eleven har då 

undervisning i svenska som andraspråk med skolans egna svenska som andraspråkslärare, 

studiehandledning på modersmål och följer successivt klassens schema. 

Språkutvecklingspedagogen fungerar som handledare och stöd. 

 

5.2.5.5 Forskning och teorier 

När utredningen Från tamburen till salen? gjordes användes ett antal teorier om tvåspråkighet 

och aktuell forskning kring ämnet, bland annat Jim Cummins teori om andraspråksinlärning. 

Även rapporter och styrdokument från Skolverket redogjordes och ligger till grund för 

arbetet. Det finns alltså dokumenterat vilka teorier och forskningsresultat som har använts till 

Tyresös modell för utbildning av nyanlända elever.  
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5.2.5.6 Uppföljning och utvärdering 

Då Tyresös organisation och arbetsmodell startades i början på 2008 har det inte gjorts någon 

uppföljning eller utvärdering på deras arbete, det anses för tidigt att göra en sådan. 

 

5.2.5.7 Skolverkets Allmänna råd 

Då vår informant, Saima Golgic, inte hunnit sätta sig in i Skolverkets Allmänna råd vill hon 

inte kommentera dessa. Hon har dock hunnit läsa dem, men inte tagit ställning. Däremot 

tycker hon att det är bra att det har kommit något centralt, det ska inte vara upp till varje skola 

eller pedagog att sätta upp sina egna riktlinjer. 

 

 

 
5.2.6 Täby 

 

Täby ligger ca två mil norr om Stockholm, där bor drygt 61 633  människor och 14 procent av 

dessa är utlandsfödda, enligt statistik från 2007. Kommunen har en ytterst jämn fördelning 

mellan kommunala och fristående grundskolor, sammanlagt 42 skolor (www.taby.se, 28/11-

08). Varje år tar kommunen emot mellan 20-25 nyanlända elever.  

 

På kommunen arbetar Margareta Linander, som är biträdande enhetschef för Enheten för 

elevstöd, Yvonne Malmsten, specialpedagog i mottagningsgruppen, samt Marie Andersson, 

kurator i mottagningsgruppen. Dessa tre är våra informanter för hur Täby kommun arbetar 

med utbildning för nyanlända elever.  

 

5.2.6.1 Bakgrund till Täbys strategi 

Margareta Linander är övergripande ansvarig för ”invandrarundervisningen” som hon 

uttrycker det. Hon är även ansvarig för modersmålslärarna och fördelar ekonomiska resurser 

till svenska som andraspråk och är ansvarig för det som kommunen kallar för 

mottagningsgrupp, en grupp som ser till att nyanlända elever kartläggs och kommer till en 

klass samt gör uppföljningar på dessa elever. 

 

År 2004 lade Täby kommun ned förberedelseklasserna som fanns i kommunen. Anledningen 

till detta beslut var att det varken var pedagogiskt eller ekonomiskt försvarbart att ha kvar 

denna typ av klasser, ett beslut som togs både på politisk och på rektorsnivå. Då kommunen 
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varje år tar emot mellan 20 och 25 nyanlända elever ansåg man att det skulle vara bättre för 

dessa elever att direktintegreras i klasserna. Då kommunen tog beslutet vid årsskiftet 2003-

2004 att avveckla förberedelseklasserna fick de stark kritik av lärarfacket som menade att det 

skulle bli en alldeles för stor arbetsbörda på skolpersonalen om de var tvungna att ta emot 

nyanlända elever. Dessutom, hur skulle eleverna må, undrade facket. Yvonne Malmsten 

anställdes då som specialpedagog för att kunna handleda och stödja skolpersonalen, och se till 

att de nyanlända eleverna kartlades och fick det stöd som de behövde. Mottagningsgruppen 

startades och tillsammans med Marie Andersson tar Yvonne emot nyanlända elever, 

kartlägger deras kunskap, placerar dem på en skola, gör uppföljningar samt stödjer dem i det 

svenska språket.  

 

5.2.6.2 Första steget 

När Yvonne och Marie kartlägger en nyanländ elev finns föräldrar, gärna modersmålslärare 

om möjligt, och tolk närvarande. Elevens bakgrund reds ut: språk, skolgång, ämnen, 

familjeförhållanden etc. Familjen får också ta del av hur den svenska skolan fungerar med 

värdegrund och skolförfattningar, detta i form av en tvåsidig text som kommunen har fått 

översatt till flera olika språk. När det kommer till skolval är det familjen själva som får 

bestämma vilken skola eleven ska gå i, men oftast blir det den närmaste. Marie kontaktar 

skolan som valts och hör om det finns en ledig plats. När det gäller elever på högstadienivå 

försöker mottagningsgruppen hålla ett tjänstemannamöte innan elevens skolstart, utan 

familjens närvaro. Då för att ”briefa” skolan om elevens bakgrund och planera individuella 

schemalösningar. Kommunen har som riktlinje att åldersplacera en nyanländ elev, men just på 

högstadienivå kan det ibland bli svårt då eleven kan behöva längre tid på sig att nå de 

nationella målen och placeras därför i en lägre årsklass. Det rör främst elever som inte kan det 

latinska alfabetet eller engelska. 

 

Eleven och familjen kommer sedan på ett introduktionsmöte på skolan. Närvarande är 

mottagningsgrupp, rektor eller någon annan från skolledningen, lärare, modersmålslärare, 

skolsköterska samt tolk. Mottagningsgruppen har sammanställt en skrift över vad skolan bör 

tänka på vid detta introduktionsmöte.  

 

En månad efter skolstart sker det första uppföljningsmötet. Det är väldigt viktigt med 

uppföljning när man direktintegrerar nyanlända elever, menar Yvonne. Mötet ska klargöra för 

hur det går för eleven, både socialt och kunskapsmässigt. Har eleven fått kontakt med andra 
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elever? Förstår eleven vad som sägs? Hur tycker eleven själv att det går? Protokoll förs vid 

varje uppföljningsmöte. Det kan variera hur många möten varje elev har, det är skolan som 

bestämmer. I lägre åldrar brukar fyra, fem möten räcka, medan i högre åldrar följer 

mottagningsgruppen vissa elever under flera år. 

 

5.2.6.3 Ämnesundervisning 

Fokus på den första tiden är att eleven ska lära sig svenska, detta genom extra svenska som 

andraspråksundervisning, språkverkstad som Yvonne håller i, samt studiehandledning på 

modersmålet.  För eleven innebär det ibland ett reducerat schema, det vill säga färre teoretiska 

ämnen. För de elever som aldrig har läst engelska hålls engelska lektioner på deras nivå, men 

ibland väntar de helt med den engelska undervisningen. Språkverkstaden som Yvonne håller i 

två gånger i veckan, samlar alla nyanlända elever till en skola där de får umgås, lära sig att 

föra konversationer, och att upprätthålla ett vardagsspråk. ”Språket växer fram i 

kommunikation och gemenskap” säger Yvonne. Språkverkstaden är till för dem som befunnit 

sig i landet i max sex månader, men ibland händer det att eleverna går kvar. 

 

När det kommer till skolornas undervisning i svenska som andraspråk finns det ingen översyn 

för hur skolorna gör eller vilken slags undervisning som ges. Mottagningsgruppen har inte 

mandat att kontrollera att skolorna har denna undervisning som eleverna har rätt till och som 

skolorna får pengar för. Problemet ligger i att skolorna inte satsar tillräckligt på svenska som 

andraspråk: lärarna är ofta inte behöriga, ämnet ges heller inte som en hel kurs som följer 

kursplanen. Mottagningsgruppen känner till en skola i kommunen som har svenska som 

andraspråk som ett eget ämne, som följer ämnets egna kursplan och har en relativt stor grupp 

med elever som går i den. ”Detta är en gråzon, vi vet inte vart pengarna går eller vilka elever 

som läser kurserna. Eftersom vi inte har mandat att kontrollera skolorna, så är detta ett stort 

problem”, säger Margareta.  

 

5.2.6.4 Kompetensutveckling 

Margareta har påpekat under många år att det sker en nedrustning av svenska som andraspråk, 

att lärarna måste fortbildas och arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. Men 

eftersom det inte är upp till mottagningsgruppen att bestämma vad lärarna ska fortbilda sig 

inom, har det aldrig blivit av. Nu är det dock på gång och kontakt har tagits med ansvarig för 

fortbildning på central nivå för att få till stånd en kompetensutbildning inom språkutveckling. 

Det mottagningsgruppen har bidragit med är att bjuda in till pedagogiska träffar och i våras 
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köpte kommunen en uppdragsutbildning från Högskolan i Sandviken, som behandlade läs- 

och skrivsvårigheter med perspektivet på svenska som andraspråk, en kurs som uppskattades 

högt av många lärare. Mottagningsgruppen har, åter igen, inte mandat att säga åt rektorerna 

vad de ska fortbilda personalen inom, det är i så fall grundskolechefen som kan beordra 

sådant. Mycket handlar om hur pass engagerad skolledaren är i dessa frågor, en del satsar 

mycket medan andra inte gör någonting.  

 

5.2.6.5 Stödundervisning 

Även om Täby har beslutat att inte tillhandahålla förberedelseklasser är de medvetna om att 

en del nyanlända elever behöver extra resurser som de inte kan få i klassrummet. ”För en del 

elever behöver vi skräddarsy en lösning”, säger Margareta. Det gäller främst elever som inte 

kan det latinska alfabetet och som ligger efter i sitt modersmål. Dessa elever behöver extra tid 

för alfabetisering, få i gång sin svenska och hjälp med matematik. Kommunen kommer då att 

köpa in timmar från Sfi, Svenska för invandrare, och KomVux med just alfabetisering i fokus 

och modersmålslärarna kommer att undervisa i matematik. Margareta vill inte kalla detta för 

förberedelseklass eller mottagningsgrupp, och vill inte heller anställa någon för att undervisa i 

denna grupp, just för att poängtera att det endast är en grupp som eleven tillbringar ytterst kort 

tid i innan denne integreras i skolan.   

 

5.2.6.6 Uppföljning och utvärdering 

Det pågår en ständig reflektion inom mottagningsgruppen och den verksamhet de bedriver, 

säger Yvonne. De önskar dock att det skulle komma till stånd en extern utvärdering, men 

sådana kostar mycket pengar.  

 

5.2.6.7 Skolverkets Allmänna råd 

Samtliga informanter på Täby kommun anser att råden är mycket bra och att kommunen är på 

rätt väg i sitt arbete.  Råden är tydliga och bra upplagda då det är tydligt vad som åligger 

kommunen respektive skolan och som dessutom är tvingande. Det är också bra att råden tar 

upp vikten att individualisera varje elev för att inte skapa en schablonartad organisation. 

Skolverket förordar varken förberedelseklass eller direktintegrering, vilket är bra om än 

tolkningsbart. Risken kan dock vara att råden är just alltför tolkningsbara och är riktade till 

”redan frälsta”. Har man inte den förförståelse kring nyanlända elever, som informanterna 

har, kan det bli svårt att följa råden, menar de.  
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5.2.7 Upplands Väsby kommun 

 

Upplands Väsby är beläget i norra Stockholm. År 2007 levde det 38 055 personer i 

kommunen, varav 22 procent hade utländsk bakgrund (www.upplandsvasby.se, 24/11-08). 

Varje år kommer mellan 30-40 nyanlända elever till Upplands Väsby som har åtta 

kommunala skolor och sex friskolor. 

 

I Upplands Väsby är det ISKI, Internationella språk- och kulturinstitutet, som bedriver all 

undervisning för nyanlända elever som kommer till kommunen. ISKI:s verksamhet startade 

höstterminen 2007 och är en samlad enhet för förskoleverksamhet upp till nionde klass. Även 

fritidsverksamhet finns. Tidigare var kommunens förberedelseklasser spridda på två olika 

skolor men då en tillståndsbeskrivning uppmärksammade skol- och utbildningsnämnden på 

att barn med utländsk bakgrund klarade sig sämre i skolan i Upplands Väsby, inleddes 

diskussioner som sedan resulterade i ISKI. Bakom uppförandet av ISKI ligger alltså politiska 

beslut. 

 

Vår informant för Upplands Väsby kommun är Ann-Sofie Montelius, rektor på ISKI och 

ansvarig för verksamheten.  

 

På ISKI arbetar ämneslärare, förskolelärare modersmålslärare och fritidspersonal. Institutet 

har en egen rektor och studierektor och eleverna får undervisning i alla ämnen i ISKI:s lokaler 

som ligger inom Väsbyskolans område.  

 

5.2.7.1 Första steget 

Första steget för en elev och dennes familj när de kommer till Upplands Väsby är att ta 

kontakt med ISKI för att sedan komma på ett mottagningssamtal. På samtalet medverkar 

rektorn, kurator, elevens blivande mentor, skolsköterska, modersmålslärare och en tolk. 

Eleven får även en mottagningsblankett att fylla i där bland annat dennes tidigare 

skolbakgrund och kunskap kartläggs. Varje möte följer samma dagordning och infaller alltid 

samma veckodag och tid. Efter introduktionsmötet bestäms tid för hälsoundersökning och 

sedan är det skolhälsovårdens personal som avgör när eleven får börja i skolan. Uppföljande 

samtal med skolhälsovården ska ske kontinuerligt då många nyanlända elever har traumatiska 
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upplevelser med sig till Sverige. I de fall en elev behöver gå och prata med en kurator är det 

skolans ansvar att ordna det. 

 

5.2.7.2 Mål och riktlinjer 

I samband med att ISKI:s verksamhet startade skrevs Riktlinjer och mål för Förberedelseklass 

Upplands Väsby kommun som är framtagna i Barn- och utbildningsnämnden.  

 

Inledningsvis förklaras syftet med att eleverna får börja i en förberedelseklass när de kommer 

till Upplands Väsby. ”Denna form av mottagande av nyanlända elever under deras första tid i 

det nya landet har ansetts vara det bästa för eleverna. Man får en mjuk start i en relativt liten 

elevgrupp vilket kan vara en god grund för fortsatt skolgång”. Vad som ligger bakom detta 

påstående redovisas inte. Vidare radas sex mål upp för verksamheten. Bland annat ska 

eleverna ges en språklig säkerhet för att de ska kunna följa ordinarie undervisning i skolan. 

Eleverna ska även få förståelse för det svenska skolsystemet och tiden i förberedelseklass ska 

”påverka och stimulera eleverna att se och förstå vårt samhälles gemensamma värderingar”.  

 

Lärarnas roll i förberedelseklass behandlas. De ska vara ”mycket kompetenta och erfarna”. 

Samtliga lärare ska ha utbildning i svenska som andra språk. Lärarnas uppgift är förutom den 

språkliga undervisningen att ”representera och förklara Sverige och den svenska kulturen för 

eleverna”. Modersmålslärarnas roll är särkilt viktig, de har stor betydelse för elevens första tid 

i skolan och ska fungera som en länk mellan hem och skola.  

Vikten av en god kontakt mellan föräldrar och skola tas upp i riktlinjerna. Syftet med en god 

föräldrakontakt är att ge eleven en så god skolgång som möjligt. ”Våra föräldrar kommer 

själva från olika skolsystem i hela världen, därför ska samarbetet med föräldrarna präglas av 

ett interkulturellt förhållningssätt”. Vidare står det att det är viktigt att ge föräldrarna en 

förståelse för vad som skiljer den svenska skolan från hemlandets skolsystem och att ”det är 

viktigt att betona och informera föräldrarna om hur de kan stödja den fortsatta 

språkutvecklingen med hjälp av bibliotek och fritidsaktiviteter”. Det ska finnas möjlighet för 

föräldrarna att ge och få information som underlättar elevens skolgång. Dessutom bör 

samtalen mellan föräldrar och lärare vara positiva och väl förberedda. Varje termin ska eleven 

ha ett utvecklingssamtal, anordnat på samma vis som inom ordinarie undervisning. 

Riktlinjerna anger detaljerat vilka arbetssätt som är mest lämpade i en förberedelseklass. 

Bland annat tas kommunikation och dialog som nyckel till kunskap upp och att integration 

mellan språk och övriga ämnen effektiviserar inlärningen. Miljön utpekas som en viktig 
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faktor för elevens kunskapsutveckling. I en trygg och tillåtande miljö skapas goda 

förutsättningar för kunskapsinlärning. 

 

I riktlinjerna ges angivelser för hur länge en elev ska gå i förberedelseklass då eleverna endast 

går temporärt i förberedelseklass. Tiden varierar beroende av olika faktorer så som elevens 

ålder, kön, tidigare studievana, födelsereligion, föräldrarnas utbildnings- och 

sysselsättningsgrad och sociala och emotionella förutsättningar. Samtidigt skall ”avgörandet 

för övergången till ordinarie undervisning skall enbart vara elevens färdigheter i svenska”. 

 

5.2.7.3 Efter förberedelseklass 

Under elevens tid i förberedelseklass informeras föräldrar och elev kontinuerligt om elevens 

språkliga utveckling.  Då eleven anses vara mogen att gå vidare till ordinarie undervisning ska 

ISKI:s rektor ta kontakt med den mottagande skolans rektor. Avgörande för lärarnas beslut att 

det blivit tid för eleven att gå vidare är elevens sociala mognad samt hur anpassningen till det 

svenska samhället gått. Elever i skolår 4-9 kan ibland börja sin övergång gradvis med ett 

skolämne i taget. Det är eleverna själva som väljer vilken skola de vill börja i efter tiden i 

förberedelseklass. Ann-Sofie menar att problem kan uppstå vid utslussningen då många lärare 

förväntar sig ”färdiga” elever, det vill säga elever som behärskar svenska till fullo. 

 

5.2.7.4 Forskning 

Till grund för ISKI:s arbete ligger aktuell forskning kring tvåspråkighet, både internationell 

och svensk. Ann-Sofie Montelius betonar att de arbetar evidensbaserat och vikten utav detta 

då det enligt henne är grundläggande att alltid stödja verksamheten på aktuell forskning. De 

bedriver samarbete med Stockholm stads språkforskningsinstitut.  

 

5.2.7.5 Uppföljning och utvärdering 

Varje år ska det ske en kvalitetsredovisning på ISKI:s arbete, baserat på kommunens mål och 

riktlinjer.  

 

5.2.7.6 Skolverkets Allmänna råd 

Ann-Sofie Montelius har inte läst Skolverkets Allmänna råd och menar att Upplands Väsby 

tack vare ISKI inte har ett behov av råden. Däremot tror hon att andra kommuner har ett stort 

behov av dem. Att Skolverket lägger fram det som råd och inte riktlinjer tycker hon är 



 50 

beklagligt. Hon menar att det skulle behövas tydligare direktiv och att frågor gällande 

nyanlända elever skulle vara en statlig fråga och inte upp till varje kommun att ansvara över.  

  

 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Av de sex undersökta kommunerna har två en uttalad strategi att direktintegrera nyanlända 

elever (Täby och Tyresö kommun), tre kommuner har en uttalad strategi med 

förberedelseklasser (Botkyrka, Sollentuna och Upplands Väsby kommun), och en kommun 

har lagt ansvaret på varje enskild skola och rektor att välja strategi (Haninge kommun). En av 

kommunerna som har förberedelseklass har börjat direktintegrera nyanlända elever, men detta 

endast för att det är fullt i förberedelseklasserna (Sollentuna kommun).  

 

En av tre kommuner som har förberedelseklasser låter denna verksamhet integrera med övrig 

skolverksamhet. I Botkyrka deltar de nyanlända eleverna i gymnastik med övriga elever. I 

Sollentuna och Upplands Väsby finns ingen sådan interaktion mellan förberedelseklass och 

övrig skolverksamhet. När det kommer till ämnesundervisning för dessa kommuner har en 

kommun begränsad sådan, en annan har nivågruppsindelad undervisning och en tredje säger 

sig ha ämnesundervisning, men i handlingsplanen uttrycks den vara begränsad.  

 

Tre kommuner har en formell handlingsplan, alternativt mål och riktlinjer, som är framtagen 

för mottagning och utbildning för nyanlända elever, Upplands Väsby, Botkyrka och Tyresö. 

Tyresö har också ett uttalat krav att göra en individuell utvecklingsplan för varje nyanländ 

elev, som följs upp och justeras.  

 

När det kommer till vad huvudsyftet med den utvalda strategin handlar det uteslutande om 

språket, men av olika anledningar. Tre kommuner, Botkyrka, Sollentuna och Upplands Väsby    

har syftet att lära eleven det svenska språket för att kunna förstå det svenska samhället, 

kulturen och skolan samt att få skolterminologi i olika ämnen. Två kommuner, Täby och 

Tyresö, menar istället att det är viktigt att eleven får ett ”överlevnadsspråk”, så att denne kan 

socialisera sig, få vänner och på det sättet komma in i gemenskap. Då Haninge kommun har 

lagt över ansvaret på skola och rektor har de inget nämnt syfte med utbildningen för 

nyanlända elever. 
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Fem av sex kommuner nämner att de kartlägger varje elev innan skolstart, för att kunna få 

reda på bakgrund, både kunskapsmässigt och socialt. Sollentuna nämner ingenting om 

kartläggning.  

 

Upplands Väsby, Botkyrka, Tyresö och Täby nämner att de utgår från forskning, främst om 

tvåspråkighet och språkutveckling. 

 

Uppföljning och utvärdering av verksamheten är något som Botkyrka önskar att de hann göra, 

för Tyresö är det för tidigt i utvecklingsprocessen för att kunna göra en sådan. Täby 

reflekterar ständigt inom gruppen kring hur de arbetar, men önskar en extern utvärdering. 

Upplands Väsby säger i sin handlingsplan att utvärdering av verksamheten ska ske en gång 

om året. Haninge utvärderar inte verksamheten i saknad av mål och riktlinjer.  

 

Samtliga kommuner är positiva till Skolverkets Allmänna råd och menar att det är något som 

verkligen behövs. Sollentuna ansåg att nationella riktlinjer kan komma att behövas på sikt, 

men att detta är en bra början. Upplands Väsby var av den åsikten att de inte trodde att de 

skulle behöva råden, men att andra kommuner skulle kunna ha nytta av dem. Botkyrka ansåg 

att råden inte var tillräckliga verktyg i vissa avseenden. Haninge upplevde att råden var 

tvingande och kände press att komma igång med arbetet av tydliga mål och riktlinjer för 

Haninge kommun. Av de sex kommunerna var det bara två, Tyresö och Upplands Väsby, som 

inte hunnit läsa råden och sätta sig in i dem och kunde därför inte kommentera dem närmare.  
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6. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera resultatet av vår undersökning utifrån Peder Haugs 

teori om integrering. Vårt syfte är inte att värdera vilken kommuns strategi rörande utbildning 

av nyanlända elever som är den främsta. Dock är vi medvetna om att det är svårt att göra en 

alltigenom objektiv analys då vi har en viss förförståelse och bär på subjektiva värderingar i 

detta ämne, som kan skina igenom i analysen.  

 

Även om vi sedan tidigare vet att det råder skillnader från kommun till kommun inom landet 

gällande utbildning för nyanlända elever, finner vi det anmärkningsvärt att det inom ett 

begränsat stockholmsområde kan skilja sig så pass mycket som vår undersökning visar. Av de 

undersökta kommunerna har majoriteten en uttalad strategi med forskning, riktlinjer, 

utvärderingar och handlingsplaner som ligger till grund för deras strategi. Som motsats kan vi 

se Haninge och till viss del Sollentuna som har lagt ansvaret på varje enskild skola och rektor, 

där det således saknas ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mellan kommun och 

skola. Då Sollentuna har en kommunal samordnare som ska fungera som en handledare för 

skolor och rektorer, finns ett visst ansvarstagande på kommunnivå. 

 

Varje kommun kan kategoriseras efter Haugs begrepp segregerande integrering respektive 

inkluderande integrering.  

 

 

 

6.1 Segregerande integrering 

 

Sollentuna, Botkyrka, Upplands Väsby samt Haninge har förberedelseklasser och placeras 

således under begreppet segregerande integrering. De nyanlända eleverna separeras från den 

”vanliga” klassen och särskild undervisning bedrivs. Detta går att koppla till den 

kompensatoriska lösningen där tanken är att eleven ska erhålla specialundervisning för att så 

småningom komma upp i samma nivå som övriga elever (Haug, 1998). Fokus i 

förberedelseklasserna är att eleverna ska lära sig svenska så fort som möjligt, få förståelse för 

det svenska samhället, dess värderingar och normer. Som Haug uttrycker det, 

huvudmålsättning med den kompensatoriska lösningen är att eleverna ska kunna fungera som 
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samhällsmedborgare, att individen ska kompenseras till den uppträder enligt gängse normer 

(Haug, 1998).  

 

 

6.1.2 Ämnesundervisning 

Den ämnesundervisning som bedrivs i respektive förberedelseklass är uppbyggd på olika sätt. 

I Sollentuna, där man läser ämnen under teman, är syftet att eleverna dels ska få kunskap, dels 

få en skolterminologi. Ämnesundervisningen blir begränsad då eleverna läser utifrån sin 

språkliga och inte sin kunskapsmässiga nivå. Haug (1998) menar att man väljer den 

kompensatoriska åtgärd som är mest effektiv, vilket vi tolkar, i Sollentunas fall, som att det 

handlar om att satsa mer på språkutveckling än kunskapsutveckling. Det synes som om 

Sollentuna satsar i högre grad på att lära eleverna det svenska språket istället för att ge dem 

mångsidig ämnesundervisning. Effektiviteten kommer till uttryck i fokuseringen på svenska 

och undervisningens nivå sänks med anledning av att eleverna inte behärskar det svenska 

språket. Den sociala rättvisetanken för den kompensatoriska lösningen är att eleverna ska få 

möjlighet att komma upp till jämbördig kunskapsnivå som övriga elever och i en välfärdsstat 

innebär social rättvisa, bland annat, lika villkor i skolan (Haug,1998). 

 

I Upplands Väsby bedrivs undervisning i alla ämnen, men inom förberedelseklasserna, det vill 

säga eleverna har inte någon undervisning tillsammans med övriga elever. Undervisningen 

bedrivs i en egen byggnad inom skolområdet, kontakten med övriga elever är således 

begränsad. Detta upplägg går hand i hand med den kompensatoriska lösningens grundidé, att 

särskild tillrättalagd undervisning med extra resurser ska stärka elevernas svaga sidor 

(Haug,1998). 

 

I Botkyrka finns förberedelseklass på fem skolor, och verksamheten ser olika ut dessa skolor 

emellan. Dock ska samtliga elever ha gymnastikundervisning ihop med övriga elever på 

skolan och inför utslussningen ska de få möjlighet att delta i fler ämnen med den blivande 

klassen. En viss grad av inkluderande integrering förekommer såldes i kommunens till övrigt 

segregerande strategi.  

 

6.1.3 Utslussning 

Målet med förberedelseklass är att eleverna efter en viss tid ska få börja i en ”vanlig” klass, de 

slussas efter en viss tid i förberedelseklassen ut till ”ordinär” verksamhet.   
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Sollentuna och Upplands Väsby tog upp att det vid utslussningen kan uppstå problem. I 

många fall förväntar sig elevens nya lärare en ”färdig” elev, det vill säga en elev som 

behärskar det svenska språket och som ligger på samma kunskapsnivå som övriga elever. Att 

detta problem kan uppstå tolkar vi som en konsekvens av den segregerande integreringen som 

skärmar av kontakten mellan ordinarie skolverksamhet och verksamheten i förberedelseklass, 

på så vis att mottagande lärare inte har kunskap eller insikt i de nyanlända elevernas situation.    

 

Haug (1998) tar upp kritiken mot den kompensatoriska lösningen och syftar på det 

problematiska i diagnostisering och menar att detta är genomsyrat av de kulturella värderingar 

som råder och att diagnoser på så vis är en social konstruktion. Även om inte nyanlända 

elever får en diagnos ställd kan en koppling göras mellan Haugs kritik och den nyanlände 

elevens situation. Då kommunernas syfte med förberedelseklass bland annat är att eleven ska 

lära sig hur det svenska samhället fungerar och svenska värderingar, tolkar vi detta som att 

detta syfte präglas av kulturella värderingar. Då en nyanländ elevs ”diagnos” är att denne inte 

kan svenska och måste lära sig hur man ska leva enligt de svenska koderna, får eleven gå i en 

särskild klass tills den anses mogen att förenas med övriga elever.  

 

 

6.2 Inkluderande integrering 

 

Täby och Tyresö direktintegrerar nyanlända elever i ”vanliga” klasser och kan placeras under 

inkluderande integrering. Även om de nyanlända eleverna har ett begränsat schema till en 

början hör de hemma i en klass och i hela skolans verksamhet. Som Haug uttrycker det: ”alla 

som senare ska vara tillsammans i samhället [ska] också [vara] det i skolan” (Haug, 1998:18). 

Tanken med allas delaktighet är att det ska lägga grunden till ett rättvisare samhälle, där man 

ska kunna bli accepterad för den man är (Haug, 1998). Då båda dessa kommuner tidigare har 

haft förberedelseklasser, har de övergett den kompensatoriska lösningen för att övergå till det 

demokratiska deltagarperspektivet (Haug , 1998). 

 

Meningen med inkluderande integrering är att alla lärare ska besitta en kompetens där varje 

enskild elevs behov kan tillgodoses (Haug, 1998). Tyresö har börjat med 

kompetensutveckling för skolpersonal och Täby arbetar för att det ska bli en obligatorisk 



 55 

fortbildning inom kommunen, i hur man kan arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Syftet 

med denna vidareutbildning av personal är att alla elevers behov ska kunna tillgodoses. Det 

demokratiska deltagarperspektivet vill nå social rättvisa genom att det ska få finnas plats för 

variationer i skolan. Det vill säga en elev som har andra behov än övriga elever, i detta fall 

bristande kunskaper i svenska, ska ändå kunna vara delaktig i den ordinarie 

skolverksamheten. Det finns dock både i Tyresö och i Täby segregerande tendenser. Täby har 

låtit upprätta särskilda klasser för elever som inte kan det latinska alfabetet och som får 

specialundervisning i alfabetisering, svenska och matematik. Tyresö låter nyanlända elever 

två gånger i veckan lämna ordinarie undervisning för att få extra stöd i svenska, detta gör 

även Täby.  

 

Tyresö och Täby utmärker sig gentemot resterande undersökta kommuner, då dessa två 

integrerar nyanlända elever direkt i den ”vanliga” klassen. Således är inte det kritiska 

momentet utslussning ett problem i kommunerna då samtliga lärare redan från början har 

kontakt med den nyanlända eleven. Lärarna kan alltså inte förvänta sig en ”färdig” elev som i 

fallet med utslussning från förberedelseklass utan måste redan från början anpassa 

undervisningen så att alla elever blir delaktiga. Haug (1998) menar att något utav det 

karakteristiska i inkluderande integrering är att samtliga lärare ska besitta kompetensen att ge 

likvärdig undervisning till alla elever, oavsett skillnader och bakgrunder.  

 

 

 

6.3 Antal nyanlända elever och val av strategi 

 

Sett till antalet nyanlända som varje år kommer till respektive kommun kan detta kopplas till 

valet av strategi. Tyresö och Täby som varje år tar emot lägst antal nyanlända elever är 

ensamma om att direktintegrera eleverna. Botkyrka som tar emot flest elever har också flest 

förberedelseklasser. Detta kan förstås utifrån den kompensatoriska lösningen som, enligt 

Haug (1998), går ut på att välja den åtgärd som är mest nytto- och effektorienterad.  

Detta kan tolkas som att de kommuner som tar emot många nyanlända elever behöver placera 

dessa elever någonstans och mest effektivt blir det i förberedelseklasser där eleverna kan få 

specialundervisning. De kommuner som tar emot få nyanlända elever har i stället möjlighet 
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att placera eleverna i ”vanliga” klasser. Upplands Väsby tar emot ca 40 elever varje år, men 

väljer ändå att placera dessa elever i förberedelseklass.  

 

 

 

6.4 Kommunernas arbetssätt och inställning i förhållande till Skolverkets 

Allmänna råd 

 

Nedan skall vi diskutera kommunernas arbetssätt i förhållande till Skolverkets Allmänna råd, 

samt vilken inställning kommunerna har till dessa råd. Då råden, vid tiden för 

undersökningen, var nyutkomna är vi medvetna om att kommunerna inte hunnit anpassa sitt 

arbetssätt efter råden. Men vi finner det ändå intressant att diskutera huruvida kommunernas 

arbetssätt går i samma riktning som de Allmänna råden. Är det så att kommunernas arbete 

redan uppfyller villkoren i råden eller har de mycket att ändra i sina arbetssätt? Vi tycker 

också det är intressant att diskutera kommunernas attityd gentemot råden, då det kan ge en 

fingervisning om hur kommunerna prioriterar att följa dessa råd. Dispositionen för detta 

avsnitt följer Skolverkets Allmänna råds rubriker, men inleds med en övergripande 

beskrivning av kommunernas arbetssätt i förhållande till de Allmänna råden.  

 

Skolverket förespråkar varken förberedelseklass eller direktintegrering i de Allmänna råden.  

De påpekar dock att det är av stor vikt att differentiera varje elev och att individanpassade 

lösningar är nödvändiga för att de nyanlända elevernas bakgrund och behov ser olika ut. Då 

råden riktar sig till både kommun och skola bör båda följa dessa. 

 

6.4.1 Kommunernas arbetssätt i förhållande till Skolverkets Allmänna råd 

Haninge och Sollentuna har lagt ansvaret för utbildning av nyanlända elever på varje enskild 

skola och rektor. I och med råden, som båda informanterna i kommunerna tagit del av, bör 

denna organisation ses över och kommunerna måste ta en del av ansvaret. Haninge har redan 

inrättat en arbetsgrupp, bland annat bestående av kommunala tjänstemän, som ska ta fram mål 

och riktlinjer för hela kommunen utifrån de Allmänna råden. Sollentunas informant var 

tveksam till om tjänstemännen på kommunhuset har tagit del av råden. Vår tolkning av de två 

kommunernas agerande är att prioriteringen i denna fråga är låg, eller i Haninges fall har varit 

låg fram till nu. Vi menar att då dessa kommuner inte har tagit ett ansvar på tjänstemannanivå 
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har de på så sätt markerat att denna fråga och att dessa elever inte är viktiga. Är det så att 

Haninge och Sollentuna betraktar, eller har betraktat, dessa elever som ett problem och 

därmed lämnat över ansvaret till skolor och rektorer? De Allmänna råden ställer nu krav på 

samtliga kommuner i landet att ta en del av ansvaret för nyanlända elever så att likvärdig 

utbildning kan uppnås.  

 

I de resterande undersökta kommunerna finns en utarbetad strategi, vilket vi tolkar som att 

kommunerna har prioriterat frågan om utbildning för nyanlända elever. Det har bland annat 

tagits kommunala beslut om hur utbildningen för nyanlända elever ska bedrivas och 

kommunerna har tagit ett visst ansvar i denna verksamhet. Detta kommer till uttryck på olika 

sätt i respektive kommun. I Upplands Väsby och Botkyrka har riktlinjer och mål för 

förberedelseklasserna tagits fram i Barn- och utbildningsnämnden. Täby och Tyresö har gått 

från att ha haft förberedelseklasser till att direktintegrera nyanlända elever och i båda fallen 

låg kommunala beslut bakom strategiskiftet. Bakom Täbys strategiskifte ligger beslut tagna i 

kommunen. I Tyresö gjordes på uppdrag av kommunen en utredning av kommunens 

organisation för mottagandet och undervisningen av nyanlända elever, och denna utredning 

ledde fram till strategibytet. Även Upplands Väsbys nuvarande strategi bygger på en 

tillståndsbeskrivning utförd på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden. 

 

6.4.1.1 Mottagande 

Av de sex undersökta kommunerna har fyra av dem tydliga riktlinjer för hur mottagandet av 

nyanlända elever ska se ut. Botkyrka, Tyresö, Täby och Upplands Väsby har tagit fram 

konkreta mottagningsrutiner där bland annat kartläggning av elevens tidigare skolbakgrund 

ingår, och där skolpersonal finns närvarande vid mottagningsmötena. Täby har även översatt 

information till eleven och föräldrarna på olika språk, vilket råden förespråkar. Vår 

uppfattning kring detta är att dessa kommuner är på god väg mot att uppnå denna del av 

råden. 

 

Då Haninge har lagt ansvaret hos skolor och rektorer kan vår informant inte säkert klargöra 

för hur mottagandet ser ut på de olika skolorna inom kommunen, men kommunen håller på att 

formulera en mottagningsblankett som kan användas av rektorerna. Vår informant i 

Sollentuna nämner ingenting om riktlinjer för mottagandet i intervjun, endast att eleven 

tuberkulostestas. Inom detta område har dessa kommuner mer att åtgärda innan de följer 

råden, anser vi. 
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6.4.1.2 Introduktion  

I vårt resultat har det framkommit att endast en kommun har ett uttalat samarbete och tydlig 

ansvarsfördelning mellan berörda aktörer, nämligen Tyresö, som i sin handlingsplan har en 

modell för vilka aktörer som ingår i en nyanländ elevs nätverk. I Botkyrka, Täby och 

Upplands Väsby kan det tolkas som att samarbete finns då det under de så kallade 

mottagnings- och introduktionsmötena medverkar flera aktörer, men att detta samarbete 

skulle kunna förtydligas genom en konkret modell av ansvarsfördelning. Haninge och 

Sollentuna nämner ingenting om olika aktörer eller ansvarsfördelning i sina intervjuer. 

 

6.4.1.3 Individuell planering 

I Allmänna råd vänder sig råden om individuell planering endast mot skolan och att denna ska 

göra en kartläggning av eleven och om dennes skolbakgrund och tidigare kunskaper. Vi har 

dock i vårt resultat fått fram att Tyresö kommun gör en individuell planering och uppföljning 

på kommunnivå, det så kallade Integrationsteamet gör detta.  

 

6.4.1.4 Undervisningen 

Vi har inte i vårt resultat fått fram om kommunerna inventerar behovet av och tillgången på 

modersmålslärare och lärare i svenska som andra språk. Däremot krävs det av samtliga lärare 

i Upplands Väsbys förberedelseklasser att de har utbildning i svenska som andra språk. Även 

i Botkyrka ska förberedelseklasslärarna ha kvalificerade kunskaper i svenska som andra 

språk. Upplands Väsby tar även upp modersmålslärarnas roll som särskilt viktig.  

 

6.4.1.5 Uppföljning och utvärdering 

Att döma av vårt resultat är uppföljning och utvärdering inte något som majoriteten av 

kommunerna utför. Däremot uttrycks i många fall en önskan och ett behov utav detta. 

Botkyrka menar att de behöver utvärdera verksamheten men problemet ligger i att de inte vet 

hur de ska gå tillväga. Tyresö menar att deras verksamhet är alltför ny för att en utvärdering 

ska vara fruktbar. Täby uppger att det sker en ständig reflektion kring arbetssättet inom den så 

kallade mottagningsgruppen men menar att de har ett behov utav en extern utvärdering. I 

Haninge och Sollentuna sker ingen uppföljning eller utvärdering. Upplands Väsby uppger att 

det varje år ska ske en kvalitetsredovisning baserad på ISKI:s mål och riktlinjer. Då 

Skolverkets Allmänna råd uttrycker att kommunerna ska kunna redovisa arbetet med 

nyanlända elever i en kvalitetsredovisning bör samtliga kommuner, förutom Upplands Väsby, 

försöka få till stånd en utvärdering av deras verksamhet.  
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6.4.1.6 Kompetensutveckling 

I Tyresö erbjuder kommunens integrationsteam kompetensutveckling i form av utbildning 

inom språk- och kunskapsutveckling. Förutom Täbys pedagogiska träffar försöker 

mottagningsgruppen i kommunen få till stånd en obligatorisk fortbildning inom svenska om 

andra språk och språkutvecklande arbetssätt. Lärarna i Botkyrkas förberedelseklasser träffas i 

nätverk där pedagogiska diskussioner och kompetensutveckling ska äga rum. Övriga 

kommuner nämner ingenting om kompetensutveckling eller fortbildning av personal. Vi 

tolkar det som att de kommuner som erbjuder någon slags fortbildning prioriterar detta 

område och att de uttrycker en medvetenhet kring betydelsen av kompetensutveckling. De 

andra kommunerna måste utvecklas inom detta område då Skolverket råder till det.  

 

 

 

6.4.2 Kommunernas inställning till Skolverkets Allmänna råd 

 

Vår tolkning av resultatet gällande kommunernas inställning till de Allmänna råden är att 

samtliga kommuner är positiva till dem och att det finns ett behov av dem. Haninge och Täby 

ser råden som tvingande vilket vi tolkar som att de kommer att följa råden grundligt.  

Upplands Väsby uttryckte dock att de inte behöver råden, men att andra kommuner kan 

behöva dem. Detta kan tolkas som att Upplands Väsby inte anser sig behöva stöd och råd från 

Skolverket eftersom de redan har en utarbetad strategi med riktlinjer och utvärdering av 

verksamheten, och således inte behöver utvecklas mer. Då råden ”syftar till att påverka 

utvecklingen i en viss riktning och främja en enhetlig rättstillämpning” (Skolverket, 2008:3) 

menar vi att om Upplands Väsbys inställning råder i fler svenska kommuner skulle det kunna 

innebära att råden inte kommer att betraktas och följas enhälligt i landet. Dagens situation 

innebär att nyanlända elever, beroende av kommun och skola, får en utbildning som inte kan 

anses vara likvärdig över hela landet. De Allmänna råden kan göra denna utbildning mer 

likvärdig men så länge olika inställningar till råden existerar förhindras utvecklingen mot 

likvärdighet, anser vi. Visserligen utgår Upplands Väsbys verksamhet med nyanlända elever 

utifrån aktuell forskning och frågan har hög prioritet i kommunen, men vi anser ändå att 

kommunens inställning till råden kan vara ett problem då råden verkar för att säkerställa en 

nationell likvärdig utbildning.  
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6.4.3 Allmänna råd – realistiska och uppnåbara? 

 

Är då Skolverkets Allmänna råd realistiska och möjliga att följa? Det resultat vi har fått fram 

om hur de sex olika kommunerna arbetar visar, enligt oss, att det är fullt möjligt att följa dessa 

råd. Flera kommuner har ett arbetssätt som redan går i linje med råden, andra kommuner har 

mer jobba framför sig. Den största utmaningen som kommunerna står inför är dock att 

differentiera varje elev så att dennes förutsättningar och behov tas i akt.  

 

 

 

7. Avslutande diskussion 

 

När vi inledde arbetet med denna uppsats hade vi begränsade, om inte obefintliga, kunskaper 

om hur utbildningen för nyanlända elever är organiserad i Sverige. Vi antog att det fanns 

nationella styrdokument, likt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, som kunde ge 

riktlinjer för kommuner och skolor för hur denna utbildning ska bedrivas. Men inte förrän 

hösten 2008 kom det något som kan liknas vid nationella riktlinjer, Skolverkets Allmänna 

råd. Under arbetets gång uppenbarade sig en bild av hur det förhåller sig i de kommuner vi 

har undersökt, vilket kanske också säger något om hur det ser ut i övriga Sverige. Vi är dock 

medvetna om att vår undersökning inte kan ge några generella svar på hur kommuner i 

Sverige arbetar med denna fråga.  

 

Vår undersökning visar att beroende på vilken kommun nyanlända elever hamnar i ser 

utbildningen för dessa elever olika ut. Några får börja i förberedelseklasser, andra 

direktintegreras in i en ”vanlig” klass. En del får ämnesundervisning anpassad efter deras 

tidigare kunskaper och en del får mest svenskundervisning. Detta ser vi som en social 

orättvisa, då eleverna inte får utbildning på samma villkor, varken nyanlända elever emellan 

eller gentemot elever i den ”vanliga” skolan. Här kan vi se likheter med Blob (2004) som i sin 

undersökning kom fram till att det råder stora nationella skillnader i hur organiseringen av 

nyanlända elevers utbildning ser ut.  
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I de fall kommunen har som mål att nyanlända elever i förberedelseklass ska lära sig hur det 

svenska samhället och dess värderingar fungerar, ställer vi oss frågande inför huruvida 

eleverna får förståelse för det svenska samhället och skolan då de undervisas avskilt i skolan. 

Torde inte elever få en djupare förståelse för samhället och skolan om de själva tilläts att delta 

i den? Och vad är svenska värderingar, är det något som diskuteras och problematiseras i 

kommunerna? Vi menar att när elever segregeras från den ”vanliga” undervisningen går de 

miste om gemenskapen med övriga elever och marginaliseras från den verksamhet som det är 

meningen att de så småningom ska vara en del av. Å andra sidan skulle en direktintegrerad 

elev, utan kunskaper i det svenska språket och det latinska alfabetet, också kunna uppleva 

situationen som marginaliserande, menar vi. Det är en komplex fråga som är värd att lyftas 

och problematiseras i skoldebatten, inom kommunerna och på skolorna. Den ena eller andra 

strategin får inte enbart vara en fråga om logistik, vad som är mest effektivt och bekvämt för 

kommun och skola. För till syvende och sist handlar utbildning för nyanlända elever om 

individer som har rätt till utbildning på lika villkor som alla svenska medborgare.   

 

Sett till Emanuelsson (2004) och hans teori kring integrering och segregering bygger ett 

demokratiskt samhälle på allas delaktighet och människors lika värde. Ett sådant samhälle 

betraktar människors olikheter som en tillgång och därmed blir inte exkludering en lönsam 

åtgärd. Rosenqvist (1996) behandlar integrering och dess idé om att föra människor närmare 

varandra. Vi tycker oss skönja att de undersökta kommunerna inte ser nyanlända elevers 

olikheter som en tillgång utan snarare som ett problem i behov av åtgärder. Ahmadi (2000) 

skriver att integrering är en subjektiv känsla och att känna sig delaktig i det som pågår för 

stunden är att vara integrerad. Således betyder detta att en människas känsla av utanförskap är 

kopplad till tid och rum och därmed inte statiskt. Detta skulle kunna betyda att 

förberedelseklassers segregerande utformning inte behöver innebära en livslång känsla av 

utanförskap. 

 

Vår uppfattning är att det inte går att ställa segregerande integrering mot inkluderande 

integrering och avgöra vilken som är mest gynnsam för den enskilda eleven. Även om Haug 

synes förespråka den inkluderande strategin menar vi att det viktigaste är att differentiera 

varje elev och se till dennes unika behov, i enlighet med Lpo94 samt Skolverkets Allmänna 

råd. En del elevers framtid kanske underlättas av en tid i förberedelseklass där de får 

möjlighet att alfabetiseras, medan andra elevers framtid gynnas genom att omgående börja i 

den verksamhet de ändå senare ska vara en del av.  
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Vi anser att vi i detta arbete har besvarat vårt syfte och våra frågeställningar, det vill säga hur 

sex olika kommuner arbetar med utbildning för nyanlända elever i förhållande till teorier om 

integrering, kommunernas arbetssätt i förhållande till Skolverkets Allmänna råd, samt deras 

inställning till dessa råd. Vi tycker oss även kunna svara på frågan om dessa råd är realistiska 

och uppnåbara, vilket vi menar att de är.  

 

Vår förhoppning är att det i och med de Allmänna råden ska komma till stånd en förändring 

och utveckling mot en mer likvärdig utbildning för nyanlända elever och att regeringens mål 

för integrationspolitiken, det vill säga lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund, ska kunna uppfyllas. 

 

 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 

 

Under vår undersökning och bearbetning av resultat har vi flera gånger diskuterat huruvida 

kommunernas arbetssätt och intentioner, som vi tagit del av, stämmer överens med 

verksamheten ute i skolorna. Hur uppfattar lärare och elever kommunernas strategi? Hur ser 

kommunikationen ut mellan kommun och skola? Detta ser vi som ett intressant 

undersökningsområde. Ett annat område är att undersöka hur kommunerna faktiskt arbetar 

utifrån de Allmänna råden, när dessa råd har funnits en tid och kommunerna har haft chans att 

sätta sig in i dem ordentligt. Har de anpassat sitt arbetssätt efter råden?  
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Bilaga 1 
 
 
 
Intervjufrågor 

 
Hur många nyanlända elever tar er kommun emot varje år? 
 
Hur många skolor i er kommun tar emot nyanlända elever? 
 
Vad avgör vilken skola en elev kommer till? 
 
Vad är första steget när en nyanländ elev i åldern 12-16 kommer till kommunen, det vill säga 
mottagandet? 
 
Hur går ni sedan vidare? 
 
Hur ser era mål och riktlinjer ut angående nyanlända elevers utbildning? 
 
Vad ligger till grund för ert arbete med nyanlända elever? (Forskning, teorier, myndigheter 
etc.) 
 
Sker någon utvärdering, uppföljning och reflektion kring ert arbete med nyanlända elever? 
Om ja, hur görs dessa och hur ser de ut? 
 
Skolverkets Allmänna råd för nyanlända elevers utbildning har nyss kommit, kommer dessa 
att påverka ert arbeta? På vilket sätt? 
 
Har ni ett behov av dessa allmänna råd? Varför? Varför inte? 
 
Anser ni att de allmänna råden är tillräckliga för en nationell likvärdig utbildning för 
nyanlända elever? Varför? Varför inte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


