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Abstract

The education of newly arrived 16-20 years old immigrants 

- National investigations and the local work in Södertälje and Malmö

Author: Karin Elisabeth Spade, spring term 2009            Supervisor: Per Sundgren 

The purpose of this thesis is to study the education of newly arrived 16-20 year old immigrants and 

how their education in the towns of Södertälje and Malmö matches up with national inquiry into the 

subject. 

The research questions in this thesis are as follow:  What type of documents shape the work 

with newly arrived students? What's the preferred development surrounding the education of the 

newly arrived students nationally? What does the latest study, which is a proposed reform of the 

Gymnasium system,  say about the education of newly arrived students?

How does the local work connect with proposals of national investigations? Do the cities 

take responsibility for evaluating the education of newly arrived students? From arriving to 

graduating, what does the road to graduation look like for a newly arrived student? What is the 

curriculum of a newly arrived student?

The methods used here are studies of investigations made primarily by Skolverket (The 

National Agency for Education) and Myndigheten för skolutveckling (The Agency for Development 

of Education), studies of local documents such as annual reports of quality and promotional 

material for programs at local Gymnasiums (High Schools), and interviews with local persons in 

charge of shaping the work with newly arrived immigrants.

This thesis has not used theory as a foundation for structuring the analysis, but postmodern 

theory and the use of three dimensional power inspired the thesis. 

The conclusions made focuses on the future of the education for these teenagers at large and 

makes connections between the national investigations and the local work with immigration 

education.In order for these teenagers to be allowed to join the Swedish national Gymnasium, they 

need to learn Swedish, and integration seems to be an important part of learning Swedish quickly.
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1.0 Inledning och bakgrund 
Denna uppsats är skriven på grund av eget intresse kring arbetet med nyanlända elever. Mitt jobb 

som vikarie och sedan praktikant i Södertälje kommun ledde hösten 2008 till en mindre studie som 

användes i en hemtentamen vid Södertörns Högskola. När ämnet för examensuppsats skulle väljas 

låg nyanlända mig fortfarande varmt om hjärtat. Uppsatsen har alltså inte skett som en utredning 

för att specifikt hjälpa Södertälje och Malmö kommun med sitt arbete med nyanlända, även om jag 

hoppas att denna studie är något de är villiga att ta till sig av. Kartläggningen som kommer ske här 

av ett antal nationella utredningar har som syfte att sammanfatta och sammanfoga dessa dokument 

som idag används som riktlinjer för arbetet, då det saknas en nationell policy och nationellt 

formulerade styrdokument för dessa nyanlända elevers skolgång. Kommunernas arbete kommer stå 

som exempel på nedslag i kommunernas verklighet i och med att de nationella utredningarna velat 

generalisera kring hela Sverige. 

1.1 Kort om introduktionen av nyanlända elever  i gymnasieålder

Kommunerna i Sverige är skyldiga att etablera en introduktionsplan för alla nyanlända barn och 

ungdomar "som fått uppehållstillstånd av flykting- eller flyktingliknande skäl". Denna introduktion 

innefattar skolgång och därmed gymnasieutbildning för de som är 16-20 år.  Även om barnen och 

ungdomarna  har  problem  som  sträcker  sig  utanför  skolans  väggar  läggs  ansvaret  för  denna 

introduktion helt på skolan. Ansvaret för introduktionen läggs ofta på skolledare i kommunen, och 

inte sällan endast på en skolledare som på sin skola etablerar en central funktion för kommunen som 

då kan kallas för "sluss". På denna sluss möter dem alla nyanlända elever som sedan placeras ut 

efter avslutad starttid. 1

Målet  med  introduktionen  för  nyanlända  ska  vara  att  "  ge  förutsättningar  till  egen 

försörjning,  utbildning  och  delaktighet  i  samhällslivet".  Eleverna  ska  "rustas  väl  för  framtiden 

oavsett om den äger rum i Sverige eller i något annat land. Man bör under introduktionen ta hänsyn 

till att eleven just lämnat en trygg hemmiljö och därmed har extra stress lagd på sina axlar. Den 

svenska skolan och kulturen kan vara extra svår att ta till sig för elever som är i gymnasieåldern 

som redan skaffat sig språkliga och kulturella vanor hemifrån.2 Det är av stor vikt att eleven får en 

positiv första tid i Sverige, ofta har eleverna själva inte valt att flytta eller har tvingats fly.  Deras 

motvilja måste kompenseras genom att göra deras första tid i Sverige positiv och genom att tydligt 

slussa in dem i det svenska samhället. Detta för att de ska få en ärlig chans till integrering och 

1 MSU Vid sidan av eller mitt i? 20, 33-35  
2 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar 5 



utveckling.3

Samlingsbegreppet  IVIK  (Individuella  programmets  introduktionskurser  för  invandrare) 

används ofta för den introduktion som det talas om ovan. Begreppet IVIK, finns inte formulerat i 

läroplan eller skollag utan faller helt inom vad som formulerats för det individuella programmet 

(IV).4 På kursinformationssystemet för gymnasial utbildning står IVIK som "IVIK - IV Introkurs 

för invandrare " och fullständig kursplan är som följer:  "Introduktionskurs för invandrare finns 

inom Individuella programmet. Innehåll och omfattning kan variera".5 IVIK är "till stora delar en 

helt oreglerad verksamhet på nationell nivå, vilket bidrar till att verksamhetens innehåll, utformning 

och därmed kvalitet skiljer sig stort mellan kommuner och skolor".6 Skolverket vill ha en ändring 

och i skollagen uttryckligen ange IVIKs format.7 I och med att det inte finns några tydliga riktlinjer 

formuleras ofta ramarna för arbetet helt inom kommunerna och man förlitar sig i stort på "eldsjälar" 

som tar på sig att engagera sig för dessa ungdomar.8

När skolinspektionen publicerade de "Tio vanligaste bristerna i skolan" 7e januari 2009 

berörde i princip alla punkter direkt nyanlända elever. Anledningen till att såpass många punkter 

berör  nyanlända  beror  troligen  till  stor  del  på  att  dessa  punkter  främst  handlar  om 

kvalitetsredovisning och hjälp till elever med extra stöd. Dessa problem handlar främst om brister i 

rutiner kring utvärdering och omhändertagande av till synes "svagare" elever. I de utredningar som 

tas  upp  i  denna  uppsats  poängteras  just  en  brist  i  utvärdering  och  att  inkludera  nyanlända  i 

kvalitetsredovisningar.9

1.2 Processen från nyanländ till gymnasieelev

Här följer ett försök till en generalisering kring hur det ser ut för nyanlända barn och unga från det 

att de anländer till Sverige till att de går på ett nationellt program på gymnasiet. I och med att det 

inte finns någon nationell strategi för arbetet kring nyanlända hanterar alla kommuner det olika, och 

detta får ses som två exempel på hur det kan se ut. Även inom kommunerna finns det olika vägar 

för eleverna att till slut nå ett nationellt program, men här generaliseras en skolgång för nyanlända i 

Södertälje respektive Malmö.

Malmö och Södertälje skiljer sig i upplägg vad det gäller antagning, kursutbud och hur lång 

tid eleverna spenderar på olika delar av IVIK. Generellt för båda kommunerna är dock att de har en 

3 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 20
4 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 47
5 Kursplan: IVIK - IV Introkurs för invandrare 
6 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 47
7 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 10,22 
8 MSU Slutrapport U2006/5104/S sid 2 
9 Skolinspektionen- Tio vanligaste bristerna i skolan



central sluss där man bedriver "start" verksamhet för de nyanlända eleverna.

I Södertälje finns IVIK på fyra gymnasieskolor. Kommunen har sin centrala "sluss" för alla 

nyanlända  i  gymnasieålder  på  gymnasieskolan  Wendela  Hebbe.  2006  skedde  en  omställning  i 

kommunen från att alla gymnasier erbjöd IVIK, till att utbildningarna koncentrerades till fyra skolor 

och Wendela Hebbe fick då sin centrala sluss som hanterar startgrupper och utslussning av alla helt 

nyanlända elever.10 Malmö har IVIK fördelat på fler skolor, men även här har de en sluss som ligger 

på Frans Suell  Jörgen Kocks gymnasium. Beslut om en gemensam sluss fattades 200711.  Dessa 

slussar har inrättats bland annat för att lättare kunna erbjuda elevvård till de nyanlända och båda 

slussarna har fått extra resurser till just skolhälsan.12

1.2.1 Södertälje och Malmö

Första mötet med skolan i Södertälje är att eleverna vänder sig till receptionen på Wendela Hebbe 

gymnasium där de får fylla i anmälan till skolan.13 Eleven kallas sedan till ett introduktionssamtal 

där de tar reda på mer om eleven och eleven erbjuds även ett hälsosamtal.14 Om eleven är helt 

nyanländ ställs den i kö tills att det finns minst åtta elever och då sätter man ihop en nybörjargrupp. 

Södertälje är inne på sin sjätte nybörjargrupp för läsåret och de startar kontinuerligt under hela året. 

I  startgrupperna  läser  eleverna  främst  svenska  och  dessa  startgrupper  ska  eleven  bara 

befinna sig i några månader, sedan slussas elever ut efter kunskapsnivå, och till viss del intresse, till 

ett av de fyra gymnasierna i Södertälje som har IVIK. 

Vid  introduktionen,  och  sedan  kontinuerligt,  testas  eleverna  för  att  man  ska  se  var  de 

befinner sig kunskapsmässigt. I början av varje skolår görs större tester på IVIK och efter resultaten 

i dessa placeras eleverna in i grupper efter sin nivå. 

Från startgrupperna söker eleverna inte in till IVIK, utan de räknas formellt till IVIK redan i 

startgruppen. Lärarna bedömer när eleven är redo att gå upp till ordinarie IVIK. Däremot söker 

exempelvis  de som gått  förberedelseklass kort  tid  i  grundskolan till  IVIK.  Målet  är  att  placera 

eleven på den skola med IVIK  i Södertälje som närmast liknar det nationella program eleverna vill 

och har möjlighet till att söka till senare. I och med att alla skolor i kommunen inte erbjuder IVIK 

kan detta inte implementeras fullt ut.15

Eleverna  söker  med  bilagor  på  "fri  kvot"  från  IVIK till  nationellt  program när  de  nått 

behörighet till nationellt program, eller när de endast saknar något enstaka ämne och kan gå upp till 

10 Joakim Graffner 
11 Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Malmö stad, 2008-03-25
12 Joakim Graffner , Birgitta Alriksson, Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Malmö stad, 2008-03-25
13 Berit Palmgren, Slussen Wendela Hebbe gymnasium -hemsida
14 Berit Palmgren, Kvalitetsredovisning 2007 Södertälje Kommun 
15 Berit Palmgren



Programinriktat individuellt program,  PRIV.16 På ett av gymnasierna i Södertälje formulerar man 

det som att när eleverna går upp på PRIV kan man räkna med två år på PRIV och sedan två år till på 

nationellt program.17 Nyanlända barn är inte ensamma om att söka in med bilagor då det inom 

kommunen även finns en  Waldorf -skola där eleverna inte får betyg utan söker till gymnasiet på 

samma sätt som de nyanlända eleverna. Gymnasiechefen vill att denna process ska vara likadan för 

alla elever så att ingen pekas ut. Alla hanteras på samma sätt med bilagorna.18

Fokus i Södertälje ligger på att ge eleverna en god första introduktion och snabbt slussa ut 

dem till ordinarie undervisning. Där är de måna om att träffa barnets hela familj vid introduktion 

och att snabbt sätta upp en individuell målsättning för framtida studier.19 Är man nyanländ ska man 

så snabbt som möjligt på sin nivå komma igång med studierna på IVIK. En nyckel till framgång 

med studierna anser dock gymnasiechefen vara att försöka dra ned på tiden spenderad i IVIK. 

Precis  som  i  Södertälje  ankommer  eleven  i  Malmö  till  stadens  "sluss",   de  erbjuds 

hälsosamtal och får ett utförligt introduktionssamtal. Sedan testas eleverna främst i matematik, och 

även engelska om någon kunskap i engelska finns sedan tidigare. De placeras sedan in i startgrupp 

efter  kunskapsnivå.  Malmö har precis  som i Södertälje en kö inför startgrupp och det är  även 

väntetid till hälsosamtalet. Målsättningen är att dra ner på tiden eleven måste vänta för att komma 

igång i sin startgrupp

Malmö har fördelat längre tid i startgrupper än Södertälje och varannan månad görs tester i 

startgrupperna (främst i svenska) för eventuellt byte av grupp efter nivå. Eleverna läser, till skillnad 

från  i  Södertälje,  SFIs  kursutbud  (Svenskundervisning  för  invandrare)  men även 

grundskolekurserna svenska som andra språk, matematik och blir erbjudna engelska. Eleverna läser 

även  fler  ämnen,  men  i  startgrupperna  ligger  fokus  främst  på  undervisningen  i  svenska.  När 

eleverna är redo att gå över från startgrupperna till IVIK så baserar sig deras ansökan på avklarade 

SFI kurser och avslutade grundskolekurser. Man testar även elevens nivå i svenska. Det finns olika 

krav till olika IVIK klasser i Malmö. Vissa IVIK grupper är inriktade mot ett nationellt program och 

därför anpassas antagningen efter vad som behövs för att sedan smidigt kunna klara av övergången 

till  nationellt  program.20 Till  exempel  kräver IVIK-NV (naturvetenskapligt  program) kräver till 

exempel att eleven redan klarat av matematik för grundskolan när de söker in till programmet.21 

Eleverna från de nischade IVIK programmen ger god tillförsel till nationella program, även om till 

exempel  många  på  IVIK-SP  (samhällsvetenskapligt  program)  går  över  till  Handels-  och 

16 Berit Palmgren, Joakim Graffner
17 Dags att välja sid 37
18 Joakim Graffner
19 Ibid
20 Birgitta Alriksson, IVIK- NV S:t Petri Presentationsmaterial, IVIK-OP  Rönnen Presentationsmaterial, IVIK- SP 
Pauli Presentationsmaterial
21 IVIK- NV S:t Petri Presentationsmaterial



administrationsprogrammet  istället för SP som nationellt program. Eleverna kan även gå upp till 

PRIV innan de går  över  till  nationellt  program  22 och det  finns  olika typer  av PRIV, antingen 

integreras eleverna eller så skapas egna klasser med endast PRIV-elever. En skola formulerar det 

som att man skapar en egen klass om det är fler än 15 elever som söker samma PRIV .23

Södertälje uppskattar att det tar cirka 3 år att bli klar med IVIK24 och man fördelar eleverna i 

3 steg, när de klarat av steg 3 ska de vara redo för nationellt program rent generellt (olika formulerat 

i olika dokument utgår här ifrån Wendela Hebbes presentationsmaterial i gymnasiekatalogen).25 I 

Malmö står som exempel IVIK-OP (omvårdnadsprogrammet) som ett ettårigt program, men man 

formulerar det så här "dina resultat avgör fortsättningen efter ett år på IVIK. Det kan bli aktuellt 

med ett  fortsättningsår på IVIK, ett  IV eller  PRIV-program eller  ett  nationellt  program".26 Som 

nämnt innan görs det tester varje läsår för att se att eleverna är på rätt nivå.27 

1.3 Elevernas bakgrund 

Det är svårt att finna siffror på hur många nyanlända barn i gymnasieålder som Sverige hanterar 

årligen. I gymnasieutredningen nämns att cirka 2000 elever skolåret 2005/2006 gick på IVIK  28, 

men exakt hur man räknat anges ej.  Det framgår till exempel inte om elever på "Programinriktat 

individuellt program" (PRIV) ingår i dessa siffror. Det finns siffror på hur många elever det är som 

har utländsk bakgrund eller är berättigade till modersmålsundervisning, men det är inte detsamma 

som antalet som räknas till  nyanlända.29 I  "Vid sidan av eller mitt  i" nämns att cirka 1700 sent 

anlända  elever  invandrade  under  åren  1999-2003  30 och  även  siffror  från  Skolverkets 

lägesbeskrivning försöker sig på att ge en bild av situationen: "nästan 24 000 personer sökte asyl i 

Sverige under 2006. Av dessa personer kom nästan 9000 från Irak. 26% av samtliga var barn eller 

ungdomar under 18 år" .31 Tyvärr är alla dessa siffror extremt beroende av världsläget och Sveriges 

immigrationspolitik, vilket leder till att siffror skiftar från år till år. Innan Integrationsverket lades 

ned hade det hand om en statistisk databas som heter STATIV som är en "longitudinell databas för 

integrationsstudier", numera har Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvar för denna databas som har 

22 Birgitta Alriksson
23 Rönnen gymnasium kvalitetsredovisning Malmö Läsåret 2007/2008, Frans Suell Jörgen Kocks gymnasium 
kvalitetsredovisning Malmö Läsåret 2007/2008
24 IVIK Wendela Hebbe gymnasium- hemsida,  Dags att välja sid 37
25 Dags att välja sid 36
26 IVIK-OP  Rönnen Presentationsmaterial
27 Birgitta Alriksson
28 SOU 2008:27 - Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola sid 257 
29 Skolverket lägesrapport sid 3-4
30 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 6 
31 Skolverket lägesrapport sid 4 



nationell statistik som sträcker sig fram till 2007 .32

Det finns en del uppenbara svårigheter med att ta emot nyanlända barn i gymnasieålder som 

man sällan möter med ordinarie skolelever. För det första finns det olika sätt att anlända till Sverige, 

några exempel är att eleven kan komma akut som flykting och asylsökande, eller som anhörig till 

någon i Sverige och därmed ha ett etablerat nätverk här, eleven kan även komma pga en förälders 

jobb. Eleverna har en kulturell- och skolbakgrund som täcker hela världen och kan avvika kraftigt 

från den svenska kulturen och skolformen. Eleverna kommer under hela skolåret och måste enligt 

asyllagen erbjudas placering inom en månad .33 Kommunen är sällan förberedd på att eleven ska 

dyka upp och eleverna har inte bara olika skolerfarenheter, de skiljer sig även i ålder och kan vara 

svåra att placera ut i rätt åldersgrupp i skolan. De kan bära på trauma från hemlandet eller flykten34, 

ha oupptäckta handikapp och kan komma ensamma utan något slags kontaktnät eller föräldrar. De 

har även olika bakgrunder hemifrån vad det gäller levnadsvillkor och skolbakgrund på föräldrar.35

När eleverna sedan går i startgrupper och primärt ska  lära sig svenska,  har eleverna olika 

förutsättningar att snabbt lära sig svenska beroende på hemspråk. Svårast att ta till sig det svenska 

språket  har  elever  från "övriga världen",  dvs  utomeuropeiska länder,  i  och med att  hemspråket 

avviker mest från svenskan.36

Allt som nämns ovan är bara allmänna exempel på svårigheter, eller rättare sagt exempel på 

hur flexibla kommunerna måste vara i mottagandet av dessa elever. Även om våra "svenska" elever 

sällan är en homogen grupp uppkommer oftast rätt stora anpassningsproblem när kommuner tar 

emot  nyanlända  barn.  Oftast  leder  det  till  en  segregation  av  denna  heterogena  grupp,  och  till 

separata elevgrupper i form av till exempel förberedelseklasser eller startgrupper där de hanterar 

alla dessa individuella problem i en och samma grupp .37

Det finns en enorm styrka i nyanlända barn. Många av dessa barn klarar på några få år att 

inte bara möta och integreras in i ett helt nytt land, utan också att nå behörighet för gymnasieskolan 

på ett helt nytt språk. Myndigheten för skolutveckling, MSU, uppskattar att en tredjedel av dem 

som kommer  till  Sverige  efter  12  års  ålder  genomför  gymnasiestudier  och  tar  studenten  med 

"relativt goda betygspoäng" .38 Generellt spenderar elever två år inom IVIK innan de går över till 

nationellt  program.39 Huruvida  kommunernas  "startgrupper"  och  tiden  eleverna  spenderar  där 

32 STATIV
33 Birgitta Alriksson, Asyllagen: Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 
asylsökande barn m.fl. 
34 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 6
35 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 31-32
36 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 32,  Vid sidan av eller mitt i? sid 12 
37 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 30-32, MSU Förslag till nationell 
strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  sid 6 
38 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 18 
39 Ibid sid 4



inräknas  i  denna  tvåårsperiod  framgår  ej.  Startgrupper  organiseras  olika i  olika kommuner  och 

längden i dessa grupper innan utslussning till IVIK eller nationellt program varierar.

Det  finns  stora  skillnader  i  kommunernas  förutsättningar  för  mottagande.  Problem med 

heterogenitet är således inte enbart ett problem hos eleverna. Till exempel kan det i glesbygd vara 

svårt att erbjuda modersmålsundervisning eller handledning på modersmål för alla elever på grund 

av litet utbud av lärare behöriga att undervisa.  Kommunernas budget och antal innevånare kan göra 

det  enkelt  för stora kommuner att  ta  emot och organisera  arbetet  centralt  med nyanlända barn. 

Storleken på en större kommun lockar lärare, och lönen är ofta högre i storstadsregioner.  Tidigare 

erfarenhet och en vardaglig rutin kring nyanlända är troligtvis större i storstadsregioner än i många 

mindre kommuner i och med mängden nyanlända man hanterar dagligen.40

2.0 Teorianknytning, syfte & frågeställningar

2.1 Avsikt med arbetet

Avsikten  med  denna  studie  är  att  få  klarhet  i  en  del  av  de  problem som finns  i  arbetet  med 

nyanlända elever  i  gymnasieålder.  Ansvaret  att  organisera  och utvärdera arbetet  med nyanlända 

ligger på kommunerna, men det har även genomförts en del nationella utredningar de senaste åren 

som studerat problem och möjligheter inom området. Tanken här är att försöka koppla samman och 

jämföra de mest relevanta utredningarna med studier av två kommuners arbete med nyanlända. 

Avsikten med detta är att kartlägga hur arbetet ser ut i två kommuner och sedan undersöka om vad 

utredningarna finner är relevant för kommunerna som studeras. 

2.2 Teorianknytning

Denna studie baseras främst på att kartlägga ett antal nationella utredningar för att få klarhet i vad 

de säger om man kombinerar dem, i och med att det inte finns någon gemensam nationell policy. 

För att utreda huruvida det dessa dokument säger kan appliceras på, och ger en korrekt bild av, vad 

som sker lokalt  har en empirisk studie med intervjuer av personer som leder arbetet med nyanlända 

inom kommunerna gjorts.

Denna studie  plockar  isär  och ifrågasätter  nationella  utredningar  och  arbetet  lokalt  med 

studieämnet  och  på  så  sätt  försöker  ge  en  faktisk  bild  istället  för  att  förlita  sig  på  nationella 
40 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 4



utredningar.  I  och  med  detta  arbetssätt  finns  det  många  paralleller  till  de  kritiska  teorier  som 

uppkommit  de  senaste  decennierna  och  ofta  hamnar  under  titeln  "postmoderna".  Dessa  de-

konstruerande kritiska åskådningar kopplas ofta till en kritik av strukturer i samhället och världen 

över och kan ses som en stor inspiration till uppkomsten och framställningen av denna uppsats. 

Uppsatsen har dock ingen genomgripande teorianalys, men inspireras av dessa postmoderna studier 

och hur maktbegreppet hanteras. Det fanns flertalet olika teorier som hade kunnat kopplas till just 

denna studie. Bland annat hade man kunnat röra in postkoloniala studier, och man hade även kunnat 

använda sig med pragmatiskt av teorier som berör studie av kommunalt styre. Då denna uppsats har 

fokus i att studera nationella utredningar mer än just bakgrunden till varför det ser ut som det gör, 

blir dock teorivalet här istället en inblick kring attityden och ramen för mig då jag studerade dessa 

dokument. Istället för att fullt ut applicera teori kring då till exempel kommunalt styre, används 

alltså  teorivalet  istället  som en  bild  över  attityden  och  inspirationen  till  ämnesvalet  och  dessa 

elevers situation.

2.2.1 Tredimensionell maktanalys 

Runt andra världskrigets slut var "makt" något uppenbart och transparent. Det gick att peka ut makt 

där den existerade och man problematiserade inte direkt termen makt.41 Denna klassiska syn på 

makt innebar att maktrelationer var något som man såg som klara och tydliga relationer mellan två 

parter, den med makt och den utan. Dessutom var dessa parter medvetna om maktrelationen .42 Då 

var det inget problematiskt att analysera maktrelationer för den var såpass given, men tyvärr är makt 

oftast  inte helt  oproblematisk, och ofta mycket mer komplex än ett  spel mellan två parter. I  en 

analys av nyanländas mottagande och i förklaringen till att det inte finns någon nationell policy 

kommer flera komplexa maktrelationer upp i dagsljuset. En klassisk maktanalys är därför allt för 

endimensionell (eller pluralistisk43) för att applicera på  moderna situationer inom politisk och här 

pedagogiskt beslutsfattande .44

Maktanalysen  har  utvecklats  vidare  och  till  en  tvådimensionell  maktanalys,  eller  kritisk 

maktanalys 45, där man istället för att fråga "vem har makt" ställer frågan "hur och var finns makten" 

inom strukturer såsom staten eller skolan. Här handlar makt inte alltid om vem som utövar makt 

utan även om hur man väljer att inte utöva makt .46 Här talas om en utveckling för att maktutövande 

även ska inkludera vem som satte agendan för vad som skulle ske och vad som  ignorerades eller 

41 Hay sid 171
42 Ibid sid 172 
43 Lukes i Carbin sid 31
44 Hay sid 173 
45 Lukes i Carbin sid 31
46 Hay sid 174 



tog bort från agendan .47

Den tredje dimensionen av makt (som kan läggas på de andra två dimensionerna eller ses för 

sig själv) är mer invecklad, men rör denna uppsats och bör därför förklaras. Makt är enligt en tredje 

dimension även att påverka någons preferenser.48 Om man accepterar sin plats för att någon har 

lyckats övertala en om att det är en bra plats, trots att tidigare målsättningar med  skolan var något 

annat, så har makt utövats .49 En sista del i det tredimensionella maktbegreppet är att se på makt 

som  något  som  är  inbyggt  i  en  struktur.  Samhällets  struktur   påverkar  individens 

"handlingsmöjligheter" och dessa är beroende av var i samhället individen är placerad .50

2.2.2 Postmoderna teorier

Postmodern teori är bred och relativt oformulerad. Den kan ses som en samling av ett antal kritiska 

förhållningssätt  som kan appliceras  på  politisk  samhällsanalys.51 Många teoretiker  som hamnar 

under  postmodern  teori  använder  sig  inte  ens  av  det  begreppet.52 Postmoderna  teorier  har 

gemensamt  en  känsla  av  att  vilja  ställa  traditionell  teori  på  sin  spets  och  utmana  gamla 

förhållningssätt.53 Vanligt inom postmoderna teorier är att "dekonstruera", plocka isär, och därmed 

blotta och analysera delar av samhällsliv och politik.54

Robert Cox är en teoretiker som kopplas till postmodern eller kritisk analys. Hans syn på 

maktbegreppet är densamma som den ovan (dvs tredimensionellt). Han påpekar att man gör ett val 

när man analyserar ett ämne, den bakgrund man har och den teori man väljer att koppla till sin 

studie är ett maktutövande i sig, för det färgar de resultat som kommer att nås. Precis som att sätta 

en agenda under  del  två av maktbegreppet  ovan,   väljer  man vad som ska med och inte  i  sin 

avgränsning av teori.55 Valet av postmoderna teorier här handlar till en del om att just inte vilja 

applicera  en  kompakt  strategisk  teoretisk  analys  på  studien,  och  eftersom postmoderna  teorier 

erbjuder egentligen inte en sammanhållen sådan. En annan självklar anledning till valet är dock den 

täta kopplingen till maktbegreppet och en dekonstruktion av strukturer.  

Richard Ashley, en annan postmodern teoretiker, anser att det gäller att kritiskt analysera 

strukturer för att kunna befria den som ligger under i en maktsituation. Om man inte tar hänsyn till 

att det kanske måste ske en ändring på strukturen som upprätthåller en maktsituation  kommer man 

47 Ibid sid 174-175 
48 Ibid sid 178 
49 Hay sid 279, Gottardis i Corbin sid 13 
50 Gottardis i Corbin sid 12
51 Hay sid 217 
52 Devetak i Theories of international relations sid 191
53 Hay sid 217 
54 Hay sid 217, Griffiths sid 206,  Devetak i Theories of international relations sid 155-156
55 Griffiths sid 113-114 ,  Devetak i Theories of international relations sid 157,184 



inte speciellt långt i en problemlösning.56 Sättet staten är uppbyggd påverkar hela samhället och då 

även hur man ser på exempelvis skolsystemet57, vilket är relevant för denna studie. Det är relevant 

under denna studie i och med att sättet man ser på nyanlända nationellt påverkar elevernas vardag. 

Denna  studie  går  in  för  att  visa  på  befintliga  maktstrukturer  och  hur  det  kan  underminera 

nyanländas rätt till samma skolgång som "svenska" elever.

Postmoderna teorier ifrågasätter historien och enkla anledningar till att det ser ut som det gör 

idag.  Samhället  legitimerar  vissa  fundament,  som då exempelvis  att  det  inte  finns  en  nationell 

policy för arbetet med nyanlända elever, och postmoderna teorier undrar varför det har blivit så.58

En kritik som lyfts mot postmoderna teorier är att de kan vara allt för kritiska för att anses 

vara konstruktiva 59, vilket är något som kommer försöka undvikas i denna uppsats. En annan sak 

man bör ha i åtanke är alltså att även om postmodern teori kritiserar diskurs och bakgrund på den 

som gör analysen, är det svårt att inta en neutral ställning som analytiker även inom postmodernism. 

Tanken är inte  att  denna uppsats  på något  sätt  ska frigöra sig från samhällets  uppbyggnad och 

analytikerns  bakgrund,  men  att  detta  bör  tas  i  åtanke  medan  man  läser  texten  som en  del  av 

teorianknytningen då detta tillhör postmodern teori.

2.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur målen ser ut för nyanlända barn i gymnasieålder i 

nationella  utredningar  och  om vad  utredningarna  finner  går  ihop  med  det  lokala  arbetet  ute  i 

kommunerna med Malmö och Södertälje kommun som empiriska exempel.

2.4 Frågeställningar

• Vilken typ av styrdokument finns det idag för arbetet med nyanlända elever? Hur vill man 

utveckla  arbetet  med  nyanlända?  Vad  säger  den  senaste  studien  som  hanterar 

gymnasieskolan (gymnasieutredningen) om arbetet med nyanlända? 

• Hur  anknyter  det  lokala  arbetet  till  centrala  riktlinjer  och  rekommendationer?  Fungerar 

kommunernas ansvar kring kvalitetsarbete och mottagning av nyanlända? Hur ser processen 

från  nyanländ  till  slutbetyg  i  gymnasiet  ut  för  dessa  elever?  Vilka  skolämnen  erbjuds 

eleverna? 

2.5 Begreppsförklaringar
56  Griffiths sid 208-209, Devetak i Theories of international relations sid 159,163
57 Devetak i Theories of international relations sid 169 
58 Ibid sid 185 
59 Hay sid 217



Skolverket definierar "nyanlända" barn som "elever som inte har svenska som modersmål och inte 

heller behärskar det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller  under sin skoltid i 

grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer".60

MSU definierar "sent anlända elever" som elever som "påbörjar något av grundskolans fyra 

sista år, eller som börjar direkt i gymnasieskolan". Där termen "nyanlända" även innefattar yngre 

barn, gör alltså inte "sent anlända" det .61

I  denna  uppsats  kommer  begreppet  "nyanlända  barn  i  gymnasieålder"  vara  den  främsta 

termen som används för de barn som täcks av denna studie. Även om utredningarna som används i 

uppsatsen  ibland även berör grundskola är alltså åldern 16-20 år det mest relevanta här.

3.0  Material  och  Metod  Hur  är  undersökningen  genomförd  /  urval  och  metod  för 

insamling

3.1 Nationella utredningar 

Jag har gjort Sökningar bland motioner och SOU utredningar (Statens offentliga utredningar) samt 

samlat dokument i Skolverkets databas och bland gymnasieskolans kursutbud. Jag har även sökt 

information på kommunernas hemsidor samt gjort intervjuer som gett mitt uppsatsarbete underlag 

både nationellt och lokalt. Det slutliga urvalet av utredningar baserar sig främst på förslag till vidare 

läsning i Skolverkets broschyr "Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever " från 2008, men 

för att få en såpass uppdaterad syn på det nationella riktlinjerna som möjligt inkluderades även den 

nya gymnasieutredningen bland de dokument som borde studeras. 

Uppsatsens analys försöker kartlägga de fyra utredningarna (Skolverket och MSUs förslag, 

plus lägesbeskrivning från Skolverket som tillhör förslaget och slutrapport från MSU som tillhör 

MSUs förslag, sedan "Vid sidan av eller mitt i" från MSU och slutligen Gymnasieutredningen) så 

att man får en bild av vad som vill korrigeras nationellt och alla delar som bör räknas in i arbetet 

med nyanlända. 

Kartläggningen  behövde  konstrueras  så  att  delar  med  målsättningen  för  arbetet  med 

nyanlända inte saknades och denna konstruktion utgick främst ifrån sidorna 24-25 i Skolverkets 

lägesbeskrivning och framgångsfaktorer som listas på sida 15 i samma lägesbeskrivning62, som ger 

60 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 4
61 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 6
62 Skolverkets lägesrapport sid 15, 24-25 



en  väldigt  bred  bild.  Vissa  formuleringar  från  dessa  sidor  står  kvar  som headlines,  andra  har 

omformulerats, delats upp, eller sammanförts. Mer information om dokumenten i sig kommer som 

en  första  del  i  analysen.  De  kopplas  där  ihop  med  vad  som  hänt  efter  att  utredningarna 

genomfördes. Gymnasieutredningen står som en egen del längst ned i analysen. 

3.2 Kommunernas arbete 

Urvalet  av  kommuner  att  studera  utgick  från  egna  erfarenheter  från  boende,  undervisning  och 

skolgång i kommunerna. Dessutom fanns viljan att studera kommuner som möter nyanlända ofta 

och därmed inte sköter eleverna helt individualiserat, såsom kan ske i små kommuner, utan har ett 

någorlunda  centraliserat  system kring  arbetet  med  nyanlända  barn  i  gymnasieålder.  Syftet  med 

studien är inte att dessa två kommuner ska vara en generalisering kring hur arbetet ser ut överallt i 

Sverige, tvärtom ska dessa två kommuner visa på just svårigheten med att generalisera kring arbetet 

då det inte finns några nationella riktlinjer. Kommunerna ska inte heller sättas mot varann, de är 

enskilda exempel på hur det ser ut för nyanlända barn och ungdomar. 

Material från Södertälje baserar sig på intervjuer med Joakim Graffner (gymnasiechef) och 

Berit  Palmgren (samordnare för IVIK vid slussen på Wendela  Hebbe).  Detta  kompletteras med 

dokument som funnits via internet och inkluderar Södertäljes skolplan, senaste kvalitetsredovisning 

från kommunen 2007, och kvalitetsredovisningar från de fyra skolor som har IVIK i kommunen. 

Även  presentationsmaterial  från  gymnasiekatalogen  kring  IVIK  och  information  från  Wendela 

Hebbes hemsida har använts. Tyvärr har Wendela Hebbe gymnasiet inte rapporterat in en utförlig 

kvalitetsredovisning till kommun eller skolverket, det vill säga det har inte lagts upp någon sådan 

tillgänglig på nätet. Denna utvärdering är därför baserad på en kort sammanfattning på en sida från 

kvalitetsredovisningen 2008, vilket är det enda relevanta som gått att få tag på för denna studie. 

Birgitta  Alriksson  är  samordnare  för  nyanlända  i  Malmö  på  Frans  Suell  Jörgen  Kocks 

gymnasium, och fakta för Malmö, precis som i Södertälje, baserar sig på intervjuer med henne,. 

Men även på bland annat kvalitetsredovisningen för 2008 från kommunen, den senaste skolplanen, 

kvalitetsredovisningar från fyra skolor med IVIK samt presentationsmaterial från tre av dessa skolor 

och sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden. Urvalet av skolor att fokusera sig på i Malmö 

utgår från tre nischade program för IVIK (IVIK- OP, SP och NV) plus gymnasiet som har slussen i 

Malmö för nyanlända.

En stor del av tiden för uppsatsen gick åt till att försöka få tag på personer att intervjua för 

faktaunderlag  för  kommunerna.  Trots  detta  kändes  det  viktigt  att  just  få  med  kommunernas 

perspektiv och inte blint lita på de generaliseringar som gavs i de nationella dokumenten kring ett 

problem  som  gett  så  vitt  skilda  lösningar  ute  i  praktiken.  Även  Skolverket  har  under  en  tid 



kontaktats, men utan resulutat. 

Allt material förutom intervjuerna ligger uppe på internet och länkas till i källförteckningen. 

Materialet från kommunerna är menat att ge en inblick i arbetet, men  med en tid på åtta veckor 

finns det ingen reell  chans att  få full  insikt  i  något såpass komplext ämne som arbetet  med de 

nyanlända. De intervjuer som genomförts och de dokument som återfunnits på internet är därför 

enbart  underlag  till  en  inblick,  men  en  viktig  sådan.  Eftersom  de  nationella 

dokumenten/Utredningarna  generaliserat  kring  hela  Sveriges  arbete  med  nyanlända  elever  i 

gymnasieålder. Det bör åter påpekas att skolorna inte alltid rapporterat in, eller det inte samlats in, 

kvalitetsredovisningar  varje  år  till  Skolverkets  databas  eller  till  kommunernas  hemsidor  med 

samlade kvalitetsredovisningar. I och med att underlaget här utgår från dessa sidor/databaser är det 

därför begränsat till det som lagts ut där. 

3.3 Analysens utformning

Istället för att dela upp analysen i två delar som först utgår från de nationella dokumenten fördelat 

på de ämnen som är relevanta (från sidorna 24-25 i lägesbeskrivningen från Skolverket) och sedan 

kommunernas arbete indelat i samma delar så kör analysen ihop både de nationella dokumenten och 

det lokala arbetet under de olika ämnesindelningarna. 

Analysen  tar  genom  olika  ämnen  upp  exempel  från  de  nationella  dokumenten,  och 

analyserar och ställer dessa exempel mot arbetet lokalt. Först kartlägger och jämför jag alltså vad 

som sägs  i  de  nationella  utredningarna  om olika  delar  som berör  arbetet  med  nyanlända,  till 

exempel validering, sedan lägger jag till information om samma ämnesområde från kommunerna 

jag använt mig av. Detta visar direkt på en kritisk analys och den eventuella spänning som finns 

mellan det nationella dokumentens generaliseringar jämnfört med hur arbetet faktiskt ser ut lokalt i 

det vardagliga arbetet med nyanlända ungdomar. Hade texten delats upp i två separata delar hade 

den blivit mer svårläst och repeterat sig alldeles för mycket för att verka relevant i en såhär pass 

liten  utredning.  Dessutom är  alla  delar  under  analysen  olika  stora  baserat  på det  material  som 

funnits och det känns som naturligt att ämne för ämne beta av analysen istället för att dela upp den 

ytterliggare. 

I denna studie kommer dubbel läsning appliceras på de dokument som berörs. En dubbel 

läsning av en text pekar ut svagheter och blottar instabiliteter i texten. Jag plockar isär texten för att 

visa på svaga punkter medan jag samtidigt ser till hur texten är sammansatt. I en sådan tolkning av 

en text är man inte ute efter att visa någon "sanning" bakom texten, utan jag vill visa på att det finns 

svagheter  och  olika  tolkningar  av  en  och  samma  text.63 Denna  typ  av  analys  kopplas  till 

63 Devetak i Theories of international relations sid 188 



postmoderna teorier och känns därför som naturlig här. 

Jag  trivs  med  de  metoder  som valts  till  denna  studie.  Kartläggningen  av  utredningarna 

genom  dubbel  läsning  och  en  indelning  efter  ämne  som  sammanfattade  de  huvudsakliga 

utredningarna ger en god överblick kring hur man tror kommunerna runt om i landet jobbar med 

nyanlända, och hur man vill förbättra detta arbete. Hade jag istället valt att fokusera mig på en 

specifik utredning och mer i detalj  tagit  varenda rad i  anspråk för min studie, hade troligen de 

allmäna råd Skolverket publicerat varit vad man borde ha fokuserat sig på. Jag anser dock att jag 

genom denna  studie  har  sammanfattat  väl  de  utredningar  som under  2000talet  kommit  fram i 

Sverige, och i och med att detta inte gjorts innan är det ett tillskott i sig. 

Arbetet med kommunerna här ska inte ses som en generalisering för hela Sverige. Istället 

har jag valt att använda de nationella utredningarna som exempel på hur de kan se ut i hela Sverige 

genrellt då det var deras syfte under utredningarna. Kommunernas arbete här ska ses som nedslag i 

verkligheten, nedslag i något som inte behövts generaliserats på samma nivå som i de nationella 

utredningarna.

Arbetet med att finna information från kommunerna var svårt, men jag anser ändå att den 

bild jag ger i analysen är vad jag på tio veckor lyckats finna kring detta. Kommunerna bör överväga 

att i detalj utvärdera arbetet med IVIK, då detta är en mycket större studie än vad som kan täckas 

här. Därför ska arbetet som anges från kommunerna här ses som en första inblick, inte som en 

absolut  sanning.  Intervjuerna som genomfördes  var telefonintervjuer,  och kanske kunde utfallet 

ändrats om jag istället  haft  dessa intervjuer ansikte mot ansikte.  Under höstens mindre studie i 

Södertälje, som nämns i inledningen, gjordes dock just intervjuer ansikte mot ansikte, och resultaten 

nu tycker jag inte nämnvärt skillde sig från då. 

Det bör här nämnas anledningen till varför jag i min studie har valt att ange kommunerna, 

skolorna och personerna jag intervjuat vid namn. Det fins tre starka anledningar till detta. För det 

första har min intention varit att kommunerna ska kunna använda sig av vad jag funnit. Om jag inte 

är öppen med vad jag har studerat kan dessa kommuner inte applicera min studie på samma sätt 

som om den varit anonym. För det andra är arbetet som genomförts av kommunerna, skolorna och 

de jag intervjuat offentlig verksamhet. Det ska finnas en möjlighet att utifrån studera vad som sker i 

kommunernas offentliga verksamhet. Denna studie har inte gått ned och behövt namge några elever 

eller  specifikt  peka  ut  någon som inte  täcks  av  denna  offentlighetsprincip,  alltså  ser  jag ingen 

anledning till  att  anonymisea arbetet som skett.  En tredje anledning till  varför jag inte gjort en 

anonym  studie  är  min  personliga  koppling  till  kommunerna  som  föranledde  valet  av  dessa 

kommuner. Jag har bott och jobbat som vikarie och haft min praktik i Södertälje kommun, och jag 

bor nu i Malmö och intresserar mig därför för just denna kommun. 



4.0  Kritisk  analys  med  utgångspunkt  i  de  nationella  dokumenten  och  lokalt 

arbete
Här följer uppsatsens analysdel som är indelad efter ämnen i elva olika kategorier. Efter den första 

delen som handlar om de utredningar, eller dokument som de även omnämns som i denna studie, 

följer tio ämnesindelningar som först sammanfattar utredningarna och sedan kommunernas arbete 

ämne för ämne.

4.1 Dokumenten/ utredningarna

De centrala utredningarna i denna studie publicerades mellan 2005 och 2008. Utredningen "Vid 

sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent anlända elever i grund och gymnasieskolan " 

som publicerades 2005 använder sig av statistik från skolåret 2002/2003. Det är det tidigaste av 

dokumenten  som  används  här.  Denna  utredning  lägger  även  grund  för  en  del  av  de  senare 

utredningarna som används här. Mycket har hänt sedan skolåret 2002/2003, och då kanske främst 

flyktingströmmarna från Irak-kriget. Det har gett en stor ökning av nyanlända barn och därmed satt 

ännu mer press på vissa kommuner 64, därmed är statistiken från 2002/2003 i denna utredning tyvärr 

oberäknelig. Dock ger utredningen en bild över situationen som sedan inte ändras speciellt mycket 

när vi rör oss vidare till det två följande utredningarna.

Skolverkets "Förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever" och "Förslag 

till  nationell  strategi  för  utbildning  av  nyanlända  barn  och  ungdomar"  från  Myndigheten  för 

Skolutveckling (MSU) publicerades båda våren 2007 och var resultatet av två regeringsuppdrag 

(U2006/5104/S för MSU och U2006/5105/S för Skolverket) . Beslutet om att det skulle tas fram en 

nationell strategi för arbetet med nyanlända barn i grundskolan och gymnasieskolan skedde 14e juni 

2006.65 MSU redovisade en delrapport 31a maj 2007, vilket är det dokument som används här och 

heter  "Förslag  till  nationell  strategi  för  utbildning  av  nyanlända  barn  och  ungdomar",  och 

Skolverket redovisade hela sitt uppdrag den 14e juni 2007. Till dessa två utredningar tillhör MSUs 

slutrapport, respektive Skolverkets lägesbeskrivning. 

Fokus i  utredningen Skolverket genomförde skulle hamna på "kvalitet  och likvärdighet". 

Fanns  det  behov  skulle  utredningen  ta  fram  "förslag  på  författningsändringar",  och  man  fick 

utrymme att sammanställa allmänna råd baserat på studien, vilket sammanställdes 2008.66

64 MSU Slutrapport U2006/5104/S sid 1
65 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 4,  MSU Förslag till nationell strategi 
för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 4
66 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 4



Den senaste  utredningen,  som fortfarande  är  under  utveckling,  är  Gymnasieutredningen 

"SOU 2008:27", som utreder en omfattande gymnasiereform. I detta dokument på närmare 700 

sidor nämns arbetet med nyanlända barn ytterst sporadiskt och man har lovat att återkomma till just 

hur  man  ska  hantera  IVIK  senare.67 Det  finns  vissa  bitar  som kan  användas  generellt  för  IV 

(individuella programmet) som tas upp i denna uppsats under en egen del av analysen.

Utredningarna  som  används  i  denna  uppsats  handlar  om  att  korrigera  mottagandet  av 

nyanlända barn, dvs korrigera brister och svagheter. Även om en del dokument säger sig utgå från 

styrkor utredningarna funnit runt om i landet när de formulerar dessa mål, till exempel säger man i 

förordet till "Vid sidan av eller mitt i" från MSU att de vill fokusera på  att finna "faktorer som 

utmärker  skolors  och  kommuners  arbete  där  eleverna  lyckats  bra"  68,  så  är  läget  dokumenten 

beskriver främst negativt. 

Det bör uppmärksammas att den främsta skillnaden mellan Myndigheten för skolutvecklings 

studie och Skolverkets studie är att MSU uppmuntrar att arbetet med mottagande av nyanlända barn 

ska organiseras mer nationellt för att garantera likvärdighet. Man vill även hjälpa mindre kommuner 

att säkerställa att barnen får tillgång till allt som erbjuds i större kommuner. En nationalisering av 

arbetet med nyanlända är inte något Skolverket lyfter fram.69

Det mål för arbetet  med nyanlända barn som Skolverket främst formulerar är  att:  "varje 

nyanländ elev skall så snabbt som möjligt delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd och 

individuell  planering som utgår från elevens resurser och behov".  De anger  även mer utförliga 

riktlinjer för kommun och skola.70 Senare i utredningen finner man även "övergripande mål" som 

även de sammanfattar mål som finns med arbetet med nyanlända från skolverkets sida. I och med 

att utredningarna som sagt främst fokuserar på att korrigera brister med arbetet genomsyrar detta 

målen de har.71

I MSUs övergripande mål för utbildning av nyanlända elever märker man av en vilja till att 

nationalisera arbetet: " alla nyanlända barn och ungdomar ska få en likvärdig utbildning utifrån sina 

individuella behov och förutsättningar oavsett var i Sverige de befinner sig och på samma villkor 

som svenskfödda barn och ungdomar".72

4.1.1 Efter utredningarna 

Myndigheten  för  skolutveckling  (MSU)  som här  bidrar  med  "Förslag  till  nationell  strategi  för 

67 Birgitta Alriksson,  Vad händer med det individuella programmet (IV)?
68 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 4 
69 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 4 , MSU Slutrapport U2006/5104/S 
sid 3
70 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 9-10 
71 Ibid sid 33 
72 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 6



utbildning av nyanlända barn och ungdomar" och "Slutrapport U2006/5104/S – Nationell strategi 

för utbildning av nyanlända elever" lades ned oktober 2008. Deras arbete som skulle leda till en 

nationell policy för mottagandet av äldre nyanlända barn har aldrig blivit en nationell policy, men 

används informellt av kommunerna. 

När MSU lämnade sin delrapport i maj 2007 bad de regeringen om att få veta "status" på hur 

deras strategi skulle samköras med Skolverkets rapport, men de fick inget svar. De lämnade även in 

två förslag under 2007 på saker som kunde göras för att korrigera akuta problem i arbetet med 

nyanlända elever utan att behöva ändra i författningar, även dessa fick inga svar.73 MSU konstaterar 

dock att Skolverkets parallella jobb med samma uppdrag stärkt utredningarna och gett tyngd till 

frågan. 

MSUs "Slutrapport  – Nationell  strategi för utbildning av nyanlända elever"  publicerades 

2008 och ska räknas till MSUs förslag för en nationell policy. I slutrapporten ställer man sig kritisk 

till vad som hänt efter utredningarna som gjordes av Skolverket och MSU och  här får man veta mer 

om hur utredningarna använts efter dess publicering. I denna slutrapport konstateras att problem de 

pekar ut i utredningen nu i vissa fall blivit ännu större och att de fortfarande bör finnas en chans att 

implementera deras nationella strategi .74

"Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever" är endast råd 

och  riktlinjer,  men  har  också  av  många  kommuner  blivit  ett  informellt  styrdokument  75.  I 

Skolverkets "Förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever" fastställdes att de 

allmänna råd som skulle tas fram även skulle implementeras 76, och även MSUs slutrapport menade 

på att de allmänna råden skulle "implementeras grundligt i kommunerna på alla nivåer från politiker 

till lärare och introduktionshandläggare"77, detta har dock inte hänt. Dessa allmänna råd används 

dock  uttryckligen  i  en  av  de  kommuner  som  täcks  i  denna  uppsats.  Råden  är  en  kortare 

sammanställning från Skolverkets större utredning.

Skolverket  kom  med  förslag  till  författningsändringar  78,  men  det  har  inte  skett  några 

förändringar och det finns idag inga riktlinjer enligt skollag för arbetet med nyanlända. Om IVIK 

fanns i skollagen  anser Skolverket att arbetet med nyanlända skulle få tydligare mål, inriktning och 

struktur.79 Under utredningen formulerade Skolverket även sina mål och riktlinjer för arbetet med 

nyanlända på samma sätt som man formulerar läroplaner, därmed skulle texten kunna komplettera 

73 MSU Slutrapport U2006/5104/S sid 1 
74MSU Slutrapport U2006/5104/S sid 5 
75 MSU Slutrapport U2006/5104/S sid 3 , Birgitta Alriksson
76 MSU Slutrapport U2006/5104/S sid 13
77  Ibid sid 6 
78 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 5
79 Ibid sid 52 



LPO94 eller LPF 94, detta har ej genomförts.80

MSUs  studie  byggde  bland  annat  på  att  Integrationsverket  nationellt  kunde  hjälpa 

sammanställa  statistik  och  göra  uppföljningar  som kunde  hjälpa  kommunerna  med  sitt  arbete. 

Tyvärr lades även denna myndighet ned 2007 så de kunde inte fullfölja sitt löfte till MSU om att 

hjälpa till.81

Kommunerna har uttryckt att de behöver en nationell strategi att luta sig tillbaka mot vad det 

gäller arbetet med nyanlända, men MSU visar på stor besvikelse i sin slutrapport i och med att det 

funnits en oklarhet kring vad som skulle ske med dokumenten de formulerade. Det finns en stor 

osäkerhet landet över kring hur man ska "tolka styrdokumenten när det gäller nyanlända elever". I 

och med att de inte blivit någon nationell strategi har därför förtroendet minskat från kommunerna.82

4.2 Validering av elevens ämneskunskaper 

Validering är  enligt  Skolverket  "en process  som innebär  en  strukturerad  bedömning,  värdering, 

dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende 

av hur de förvärvats".83

I MSUs förslag säger de att "utbildningen ska ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter 

som  de  nyanlända  barnen  och  ungdomarna  har  med  sig"  att  "målet  är  att  främja  individens 

utveckling så att den så tidigt som möjligt når ett optimalt lärande... (och) kan göra egna aktiva val". 

Detta utökas med att "skolintroduktionen ska vara anpassad efter individens behov och dess syfte är 

att individen ska kunna delta i ordinarie undervisning".84 Alla dessa citat pekar åt ett håll, eleven ska 

få vara med och bestämma kring sina framtida studier och värderas för vad den bär med sig till 

Sverige. 

Innan man gör en individuell studieplan måste alla tidigare kunskaper kartläggas. Det kan 

handla om ämneskunskap utanför de tre prioriterade områdena för nyanlända barn, det vill säga 

svenska, matematik och engelska. Även kunskap som hamnar utanför bedömningen i det svenska 

kursutbudet oavsett ämne, som till exempel egna intressen, eller styrkor i klassrummet såsom vissa 

typer av inlärningsstilar eller en briljans i muntliga fördrag ska värderas. Nyanlända elever känner 

ofta att deras kunskaper i andra ämnena "får ligga i träda" medan det första målet, att nå svenska, 

uppnås.85 Man måste göra mer än enbart ställa frågor om antal år i skolan hemifrån och med tester 

försöka fastställa kunskap inom svenska, matematik och engelska. Denna kartläggning bör göras 
80 Ibid sid 8-9
81 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 2 , MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 
4 , MSU Slutrapport U2006/5104/S sid 2
82 MSU Slutrapport U2006/5104/S 3, MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och 
ungdomar sid 7, Birgitta Alriksson
83 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 40
84 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 7
85 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 7 



med modersmålslärare  så  att  eleven  får  en  chans  att  yttra  och  förklara  sig  på  sitt  eget  språk. 

Eleverna ska själva vara med och formulera mål de vill nå med sin studieplan.86 MSU ifrågasätter 

huruvida dagens individuella studieplaner är tillräckligt individuella och om de inte för det mesta 

leder  till  att  eleven ändå grupperas  in  i  kollektiva lösningar  där  alla  har en mängd olika slags 

problem, men samma mängd timmar för alla ämnen.

Om man noggrant kartlägger elevens bakgrund kan man anpassa elevens utbildning bättre 

och få bättre studieresultat.87 Pedagogisk forskning säger att en framgångsrik undervisning måste 

"knyta an till elevens egna erfarenheter", i ett mycket heterogent klassrum kan det alltså hjälpa för 

lärarna att nå resultat med sina elever om de känner till deras bakgrund.88

MSU vill ha möjligheter för eleverna att nå ordinarie gymnasieprogram på flera olika sätt 

inom samma kommun beroende på elevens bakgrund och förkunskaper. Vissa jobbar på bra i grupp, 

andra behöver enskilt stöd för optimal inlärning "det finns inte en modell för alla". Istället för att se 

på vad dessa nyanlända elever saknar, bör man se vad de har för styrkor och bygga på vad de kan.89 

Istället  för  att  se  brister  bör  man  se  "elevens  språkkunskaper,  ämneskunskaper  och 

kulturkompetens...som en tillgång för skolan".90 Precis som i ett ordinarie klassrum med "svenska" 

elever finns där många olika lärstilar man som lärare bör ta hänsyn till. I och med att dessa elever 

behöver lära sig svenska och få behörighet till ordinarie undervisning på så kort tid som möjligt bör 

pedagogisk forskning användas för att hitta den optimala inlärningsprocessen för eleverna. Detta 

nås genom att se till den bästa pedagogiken för varje enskild elev.91 Skolverket konstaterar ändå att 

det  är  på IV man hittar  den största  möjligheten till  flexibilitet,  men det  borde till  exempel  bli 

vanligare på IVIK att använda sig av arbetspraktik och att eleverna får möjlighet till att läsa vissa 

kurser på nationella program, det vill säga utnyttja IVs bredd ännu bättre.92

Skolverket anser att självbedömningsmaterial bör tas fram för elever och deras lärare, även 

på modersmål,  som kan beskriva vart eleven befinner sig kunskapsmässigt.93 Detta kan vara ett 

redskap för modersmålslärare att veta vart eleven ligger, men även ett sätt att validera kunskap. 

Även om vissa  elever  aldrig  går  över  till  ett  nationellt  gymnasieprogram måste  deras  kunskap 

valideras och utbildningen hålla en hög kvalitet som är fokuserat mot vad det svenska samhället 

kräver av dessa elever efter skolgången.94

86 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 52 , MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och 
ungdomar sid 14
87 Ibid sid 40 
88 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 52  40,46
89 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid  46, 52 
90 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 7
91MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 52
92 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever  sid 20
93 Ibid sid 41-42
94 Ibid sid 52 



Eleverna  bör  under  startgrupper  och  IVIK få  tillgång  till  fler  ämnen  efter  intresse  och 

förutsättningar .95 Skolverket säger att det är mindre vanligt med inriktning under IVIK 96 även om 

dess innehåll varierar är ofta fokus starkt på undervisning i svenska.97 På IVIK läser eleverna oftast 

svenska, matematik och engelska, andra ämnen är ovanliga och det är ovanligt med modersmål, 

handledning på modersmål och praktiska/estetiska ämnen.98

Södertälje  och  Malmö erbjuder  under  introduktionen fler  ämnen än enbart  svenska som 

andraspråk, matematik och engelska. Dessa tre ämnen är dock i fokus, och i och med att de är idag 

krävs för att gå vidare till nationellt program är det främst dessa ämnen som valideras.99

På Wendela Hebbes hemsida kan man se vilka ämnen som erbjuds generellt inom IVIK i 

Södertälje på olika nivåer. Dessa nivåer skiljer sig lite från vad som står i gymnasiekatalogen, och 

bör  därför  ses  som  en  generell  bild  av  processen.  I  startgruppen  får  eleverna  svenska  som 

andraspråk, i steg ett får eleverna svenska som andra språk, matematik, och idrott och hälsa  i steg 

två får eleverna svenska som andraspråk, matematik, engelska, so, idrott och hälsa och i steg tre får 

eleverna  läsa   svenska  som  andraspråk,  matematik,  engelska,  so,  no,  datakunskap,  idrott  och 

hälsa .100 Beroende på vilken skola man går i varierar utbudet lite. På Wendela Hebbe som är ett 

estetiskt  gymnasium  erbjuds  estetiskt  val  101 och  på  naturvetargymnasiet  erbjuds  bland  annat 

livskunskap.102 I presentationsmaterialet från gymnasiekatalogen i Malmö finns det på IVIK-SP och 

IVIK-NV timplaner med antal timmar och vilka ämnen som erbjuds. De varierar utefter vad som är 

viktigt för det kommande nationella programmet. Till exempel  har IVIK-SP (i den ordning som 

följer på timplanen) svenska som andraspråk, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap 

och religionskunskap, där allt utom de två sista kurserna är grundskolekurser.103 IVIK-NV har (i den 

ordning  som  följer  på  timplanen)  engelska,  matematik,  svenska,  samhällskunskap,  musik, 

naturkunskap, datorkunskap och idrott (man nämner inte vilka som är på grundskolenivå). Båda 

kommuner delar in undervisningen i olika nivåer och nivåtestar kontinuerligt. Södertälje anser till 

exempel att det är viktigt att eleverna ligger på sin individuella nivå så att elever inte behöver vänta 

in andra, eller känna att de ligger långt efter.104

Man ger omdömen i alla kurser, Malmö har tom ett utvecklat betygssystem för omdömena, 

95 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 14 
96 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 35
97 Skolverkets lägesrapport  sid 13
98 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 39
99 Berit Palmgren, Birgitta Alriksson
100 IVIK Wendela Hebbe gymnasium- hemsida
101 Berit Palmgren
102 Naturvetargymnasiet kvalitetsredovisning 2008 och arbetsplan 2009 samlat dokument sid 16
103 IVIK- SP  Pauli Presentationsmaterial, IVIK- NV S:t Petri Presentationsmaterial
104 Joakim Graffner



105 men eleverna utreds inte vad det gäller bakgrund från hemlandet i alla ämnen från första start. 

Båda kommuner säger att svenskan är första prioritering i startklasserna och att de testar elevens 

matematik och eventuella engelska kunskaper från hemlandet.106

4.2.1 SFI

Enligt Skolverkets lägesrapport erbjuds eleverna i vissa kommuner (från det att de är 16) att läsa 

SFIs kurser A-D. Kurserna är utformade och finns på skolverkets hemsida. Även om de är väldigt 

breda i sin kursbeskrivning är detta något att konkret ta med sig vid eventuell flytt eller om man går 

ut i arbetslivet. Enligt skollagen har elever som är 16-20 år rätt till både SFIs kurser och IVIK.107

I Södertälje går man inte efter SFIs kursplaner. Man utgår istället helt från svenska som 

andraspråk, matematik och engelskans grundskolemål för årskurs nio för att nå behörighet till att 

avancera.108

I Malmö följer de grundskolemålen, men även SFI för eleverna och dessa kurser är som sagt 

nationellt formulerade.109 Malmö ser detta som en fördel när eleverna går ut i arbetslivet och de 

använder SFI nivåerna som en bas för att söka in till IVIK programmen, som kräver olika nivåer på 

SFI och olika mängd godkänt från grundskolekurser.  Skolinspektionen har ifrågasatt  att  Malmö 

använder sig av SFI, men Malmö står på sig och ser det som en styrka för sina elever att de har 

något konkret att visa framtida arbetsgivare.110 SFI ger kanske betygsdokument även mer styrka än 

lokala kurser om eleven flyttar till annan del av Sverige. 

4.2.2 Flytt

Enligt  skolverket  är  det  ganska  vanligt  att  främst  asylsökande nyanlända  elever  flyttar  från  en 

kommun till en annan. Då detta sker är det viktigt att elevernas kunskap på något sätt valideras så 

att de inte behöver börja om från början  i den nya kommunen. Har man en person i kommunen som 

specifikt ansvarar för alla nyanlända elever är denna person enkel att kontakta för information vid 

flytt.  personen i  fråga blir  även lätt  att  nå för  till  exempel  socialtjänst  eller  andra parter  inom 

kommunen som kan tänkas behöva ha uppgifter om barnens skolgång. Dessutom underlättar detta 

system för nyanlända elever som inte behöver leta efter vart de ska vända sig när de flyttat till en ny 

kommun.111

I  Södertälje  testas  alla  ankommande  elever  i  svenska  och  matematik,  och  mycket 

105 IVIK- introduktionsutbildning för nyanlända elever Malmö stad 
106 Berit Palmgren, Birgitta Alriksson
107 Skolverkets lägesrapport sid 12, Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 18 
108 Berit Palmgren
109 Kursplan from jan 09- SFI
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111 Skolverkets lägesrapport sid 12 



information kommer fram om eleven vid en första introduktion, det samma gäller för Malmö. Båda 

kommunerna  rapporterar  att  avlämnande  kommuner  lämnar  ifrån  sig  material  om eleverna  av 

varierande kvalité. I vissa fall kan det med eleven komma med utförliga omdömen, eventuell SFI 

nivå, telefonnummer till kontaktperson etc, medan det i andra fall inte kommer något.112 Malmö 

säger att eftersom eleverna själva har ansvar för sina dokument kan detta ibland vara den felande 

länken, om elevens reslutat  i  den andra kommunen inte var vad de ville  visar  de kanske inte 

dokumenten  för  den  nya  kommunen.113 Det  kan  även  handla  om  hur  pass  mycket  tid  den 

avlämnande kommunen fick på sig, det vill säga om eleven nämnde i god tid att den skulle flytta.114 

Men  båda  kommunerna  säger  att  man  efter  introduktionssamtal  och  några  samtal  till  den 

avlämnande kommunen oftast har en grund att gå på .115

4.3 Samarbete med föräldrar/vårdnadshavare

I de flesta kommunerna är den allra första introduktionen för nyanlända elever ett samtal med elev 

och  vårdnadshavare  och  eventuell  tolk  om så  behövs.  Eleven erbjuds  ett  hälsosamtal  och  man 

försöker få en bild av tidigare skolerfarenheter. I vissa kommuner sker denna introduktion under 

väldigt välplanerade former, i  andra är det inte lika organiserat.116 Under  titeln "Processen från 

nyanländ till gymnasieelev" i inledning och bakgrund för denna uppsats redogörs för hur Södertälje 

och Malmös introduktion ser ut.

MSUs  rapport  anger  att  ett  gott  samarbete  med  elevens  föräldrar  oftast  ger  bättre 

studieresultat och hjälper eleven med sin personliga utveckling och integrering i Sverige.  Föräldrar 

kan förmedla kunskap om sina barn, men kan även leda till  att barnet och hela familjen får en 

tydligare  koppling  mellan  hemliv  och  skola.  Skolan  får  ofta  representera  Sverige  för  många 

nyanlända familjer. Med en god dialog får även föräldrar en introduktion till den svenska skolan 

och ett kontaktnät med lärare och kanske även andra föräldrar i gruppen. För att detta ska fungera 

behövs en ständig dialog, inte enbart vid den första introduktionstiden.117 Föräldrarna ska få en klar 

bild av skolan i Sverige och få "diskutera och jämföra med sina erfarenheter och förväntningar".118 

Föräldrarna  har  sällan  någon  bakgrundsinformation  om  den  svenska  skolan  och  skall  därför 

informeras  av skolan så  att  de kan sätta  sig in  i  sitt  barns  skolgång.119 I  och med att  skolan i 

112 Berit Palmgren, Birgitta Alriksson
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hemlandet kan ha ett helt annat fokus än den svenska skolan, till exempel premieras memorering av 

vissa stater, men inte i Sverige, behöver skolan ge en tydlig utförlig bild av vad man fokuserar på i 

svenska skolan.120

MSUs rapport rekommenderar att det nationellt tas fram material på olika språk som sedan 

ska gå att ta hem via internet för alla kommuner oavsett storlek så att sådant material inte enbart blir 

för stora kommuner som har bättre möjligheter. Materialet ska finnas på så pass många språk att de 

täcker även små folkgrupper som annars kan bli bortprioriterade, och är svåra att finna tolk till. 

Detta material ska underlätta vid introduktion för nyanlända elever och dess föräldrar .121

4.3.1 Exempel från Södertälje och Malmö

Både Malmö och Södertälje kommun har med vårdnadshavare med vid introduktionssamtalet.122 I 

Södertälje står det i dess Utbildningsplan från 2004 att föräldrarna har rätt till att vara med och 

utforma barnets utbildning och ha synpunkter på studiegången.123 Malmö uppger vidare att de har 

gett ut en broschyr om skolan som översatts till arabiska, somaliska, albanska och engelska som 

delas ut till föräldrar och även ligger uppe på stadens hemsida.124 I Malmö har Invandrarservice 

kurser för vuxna som bland annat inkluderar information om det svenska skolsystemet, men fokus 

ligger dock på elevernas mentorer som ska informera familjen om skolan främst under det första 

föräldrasamtalet som sker cirka en månad in i skolgången.125 Mentorn ska vara kopplingen mellan 

skola, elev och vårdnadshavare .126 Malmö säger vidare att även om man skulle vilja kunna erbjuda 

föräldrar och elever information om hur det svenska skolsystemet skiljer sig från hemlandet,  kan 

det vara svårt att veta exakt hur skolan i hemlandet varit. Även inom samma land kan skolan skilja 

sig anmärkningsvärt. 127

4.4 Skolans samverkan med närsamhället 

Enligt läroplanerna LPO94 och LPF94 ska skolan ha ett samarbete med närsamhället. Detta är extra 

viktigt för nyanlända som saknar kontaktnät, praktisk kunskap om det svenska samhället, och även 

ofta saknar en daglig kommunikation utanför skolan på svenska. Arbetet med detta varierar från 

120 Ibid sid 50 
121 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 18, Skolverkets förslag till 
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kommun till kommun.128

Eleven ska få tillgång till samhällets "arbets-, förenings- och kulturliv". Läraren ska "enligt 

läroplanen, medverka till att utveckla kontakter med...organisationer, företag och andra som kan 

bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället". Citatet är från 

LPO94,  men gäller  även  för  LPF94.129 Även i  MSUs förslag  nämns det  att  introduktionen för 

nyanlända ska "ge förutsättningar till egen försörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet" 
130, vilket går hand i hand med Skolverkets förslag. 

Har det  skett  en bra  validering av elevens kunskaper  är  den enklare  att  söka jobb efter 

avslutade,  eller  delvist  genomförda,  studier  då  elevernas  slutbetyg  inte  alltid  ser  ut  som "alla 

andras".131 Eleverna bör även få en chans till praktik eller yrkesinriktad undervisning så att de får en 

naturlig  koppling till  arbetslivet.132 Man bör även samarbeta  med arbetsmarknaden och ta  fram 

informationsmaterial om olika yrken och vägen dit på ett flertal språk.133 I  nuläget är risken att 

eleverna varken kan klara av att gå ut gymnasiet eller möta de krav arbetsmarknaden har.134

Det ska i  kommunerna finnas samverkan mellan olika delar kring problem eleverna kan 

tänkas ha, till exempel med boende och hälsa. Dock saknas ofta detta samarbete och mycket får 

uppmärksammas av separata instanser eller av skolan.135 Ofta ligger "mottagningsenheter" som till 

exempel Invandrarservice och skolan under olika förvaltningar vilket gör att de kan bli svårt att 

kombinera instanserna.136

4.4.1 Exempel från  Södertälje och Malmö

Det finns olika grupper ute i Malmö som har kontakt och vill ha kontakt med nyanlända 

elever. Till exempel fanns det innan något som hette "Megakul" som var ett samarbete med bland 

annat fritidsförvaltningen i Malmö, där en person som var aktiv i föreningslivet kom in i klassen, 

såg vad för intressen eleverna hade, och tog med dem ut i Malmö och visade vart de kunde vara 

aktiva inom sina intresseområden. I nuläget finns det flera intressegrupper som är, eller  vill bli 

aktiva med nyanlända elever. Bland annat Rädda barnen, IM  (Individuell Människohjälp), Röda 

korset och en grupp som heter Tamam som kommer ur IM som alla på olika sätt jobbar med de 

nyanlända barnen. Varje vår samlar man även  alla elever som ska fylla 20 till ett möte där arbete 

och  utveckling,  AUC  (Arbets-  och  utvecklingscenter),  KOMVUX,  SFI  och 

128 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 7 
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introduktionssekreterarna från stadsdelarna etc möter upp och ger en bild av livet efter skolan för 

eleverna.137

Södertäljes IVIK har ingen generell koppling till närsamhället, men skolorna i sig jobbar 

själva utefter deras egna linjer med detta. Wendela Hebbe gymnasium till exempel är ett estetiskt 

gymnasium och kan erbjuda eleverna estetiskt val redan på start. De delar lokaler med Södertälje 

Kulturskola som erbjuder eleverna så kallad "steel pan"138 undervisning. IVIK eleverna på Wendela 

Hebbe har fått läxhjälp från naturvetarelever som haft ett projektarbete med att erbjuda läxhjälp för 

elever från IVIK. 139 Något Naturvetargymnasiet själva har jobbat med är kontakten med andra delar 

av samhället, och i en handlingsplan för detta arbete nämner man att detta är av stor vikt i en skola 

där eleverna till 90 procent har utländsk bakgrund och därmed saknar naturliga nätverk hemifrån.140 

Södertälje erbjuder inte generellt praktik, men för elever som kämpar mycket inom IVIK 

finns de istället något som heter "Klivet" som ger eleverna en mer individualiserad studiegång och 

kan erbjuda praktik.141  I Malmö erbjuder till exempel IVIK-OP praktik ute i vården, vilket ställer 

krav på elevernas svenska, då de ska kunna kommunicera med äldre skåningar. Det finns även en 

IVIK grupp eleverna kan söka till, som ligger på SFI nivå C, där man har praktik en gång i veckan 

från oktober till april under skolåret. Malmö kommun ser gärna att nyanlända elever söker praktik 

om sommaren, vilket kan leda till en ingång på arbetsmarknaden.142

4.5 Elevernas tillgång till kamratstödjare och dylika insatser

En engelsk rapport säger att "flerspråkiga språkassistenter" i klassrummet hjälper elever, men även 

dess föräldrar och lärare.143 En sådan klasstödjare kan hjälpa med att vara en neutral medlare och 

även lyfta fram sådant lärare  inte hinner med eller  kan på grund av språkbrister.  Enligt  MSUs 

förslag finns det "behov ... av kamratstödjare med både svensk och utländsk bakgrund".144

Nyanlända barn har dessutom i större utsträckning än svenska barn ingen nära vän i sin 

klass.145 För att hjälpa med detta bör insatser sättas in som uppmärksammar ensamma barn, och 

bidrar  till  att  få  nyanlända  barn  att  möta  varann  och  andra  svenska  barn.  Man  kan  även  ha 

"stödkamrater" som kopplar ihop elever i IVIK med elever från ordinarie klasser.146 MSU anser att 
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fritidsaktiviteter bör erbjudas för nyanlända elever 147,genom detta får de en chans till sysselsättning, 

integrering och att hitta nya vänner.

4.5.1  Exempel från  Södertälje och Malmö

I  Södertälje  har  elevvårdsteamet  en  stödjande  roll,  men  det  finns  inte  annars  regelbundna 

klasstödjare på just det gymnasium samordnaren jobbar och detta hanteras individuellt av skolorna i 

kommunen.148

I Malmö har man en man som invandrat från Algeriet, som går in och stöttar de IVIK klasser 

som behöver stöd. Annat stöd hänger mycket på klasslärarens intresse och kontakter. Bland annat 

har en klass som går på det nationella estetiska programmet innan haft kontakt med en IVIK klass. 

Det nämndes i delen om samarbete med närsamhället att det i Malmö finns ett intresse från olika 

organisationer  att  stötta  eleverna på olika sätt,  men IVIK har  ingen ytterliggare speciell  åtgärd 

generellt annat än specialpedagoger och kuratorer etc vad det gäller detta.149

4.6 Integrering

Skolan  ska  underlätta  för  de  nyanländas  integrering  i  "skolans  gemenskap".  De ska  känna  sig 

integrerade i hela skolan, inte endast i sin klass eller grupp.150 IVIK och startgrupper kan "bibehålla 

icke inkluderande verksamhet" och eleverna separeras från resten av skolans elever.151 En tydlig 

framgångsfaktor för att lyckas bra med IVIK är dock huruvida IVIK inkluderas i resten av skolan 

eller ej.152 Är IVIK isolerade är föräldrar ofta rädda för att eleverna stannar  på IVIK för länge eller 

att de i  alldeles för liten utsträckning får umgås med "svenska" barn.153 "I ordinarie klasser har 

elever tillgång till en bred social samvaro samt till lärande och kognitiva utmaningar inom flera 

kunskapsområden" detta är ofta något som saknas hos i de nyanländas grupperingar i skolan.154

Att inte kunna formulera sig på svenska som alla andra andra elever är ofta demoraliserande, 

och i och med att dessa nyanlända elever ankommit sent till Sverige och redan har ett välfungerande 

utvecklat språk hemifrån kan det kännas ännu tyngre att inte bli förstådd. Något som tar stryk av 

detta är ofta den personliga utvecklingen och chansen till att visa vem man är som person.

IV och IVIK har fungerat som ett "alibi" för skolorna när de egentligen handlat om att de inte 
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kunnat erbjuda en individuell skolgång på ordinarie nationellt program anser Skolverket.155 Har man 

elever på olika nivåer i sitt klassrum ställer detta krav på lärarna och organisationen där till exempel 

alla elever inte kan ha exakt samma schema eller studiegång i samma klass. 

"Personal och ledning spelar en viktig roll när det gäller att skapa och förändra inneslutning 

och  och  uteslutning  (och)  normer"156 ,  istället  för  att  som idag  ofta  separera  eleverna   säger 

forskningen  att  inlärningen  skulle  underlättas  om  eleverna  gick  tillsammans,  och  detta  kan 

korrigeras främst av skolledning.157

Skulle man satsa på att i högre grad inkludera de nyanlända eleverna i ordinarie skolgång 

skulle alla tjäna på detta tror Skolverket.  Man bör värdesätta allas bakgrund och bryta med en 

"monokulturell" norm som existerar i den svenska skolan. 158

Ser man till den pedagogiska forskningen  stödjer den en "meningsfull språkanvändning" 

under  inlärning  av  språk,  mer  om detta  kommer  beröras  under  den  del  av  uppsatsen  som rör 

modersmålsundervisning,  men  här  kan  tas  upp  hur  detta  påverkar  integreringen.  Meningsfull 

språkanvändning innebär att de nyanlända behöver kommunicera på svenska under sin vardag för 

att  befästa  sina  kunskaper  och  utmana  sin  språkinlärning  utanför  skolan  på  ett  naturligt  sätt. 

Forskningen tyder även på att språkinlärning "stödjer varann", det vill säga kan man sitt första språk 

väl och får öva på det stödjer detta inlärningen av det andra språket. 159

Elever bör ha kontakt med svenskfödda barn utanför skolan för att öka på deras inlärning. 160 

I och med att de även i skolan sällan eller aldrig går ihop med ordinarie elever motsätter sig detta 

upplägg all pedagogisk forskning som stödjer att man lär sig snabbare och bättre i samband med 

folk som talar  språket sedan födsel.  Det är  intressant att man därmed går rätt emot pedagogisk 

forskning 161och dess råd och rön även fast dessa elever är under tidspress att lära sig det svenska 

språket för att kunna nå ordinarie gymnasieundervisning.

Genom att i gymnasiet ha två separata svenska grupper, en "vanlig" och en som andraspråk, 

känner  sig  en  del  elever  uteslutna  från  "majoritetssamhället"  och  fråntagna  från  att  "låta 

svenskheten ingå i den personliga identiteten".162 Det finns de som anser att eleverna tjänar på att gå 

i klasser eller ämnen där de läser med nyanlända elever med samma språk, andra säger att detta 

ännu tydligare segregerar.163
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4.6.1 Exempel från  Södertälje och Malmö

Det  finns  ingen  direkt  information  utifrån  intervjuerna  om hur  IVIK jobbar  med  integrering  i 

Södertälje och Malmö. Södertälje uppger att eleverna från startgrupperna går in i resten av skolans 

verksamhet på till  exempel friluftsdagar och temadagar  164,  men annars verkar det vara upp till 

skolorna hur man arbetar med integrering både i Malmö och Södertälje, och detta nämns i en del 

kvalitetsredovisningar. Till exempel framgår det av Rönnens gymnasium i Malmös kvalitetsarbete 

att de vill jobba mer på hur man integrerar IVs lokaler i skolan så att de känns mer som en del av 

resten  av  skolan.  Där  låter  man  även  lärare  undervisa  på  både  IVIK  och  nationella  program 

parallellt  så  det  finns  en  naturlig  koppling.165 I  detta  ämne  finns  det  mer  information  under 

analysdelen om kontakter med närsamhället som är nära kopplat till just integrering och mentorer 

och klasstödjare.

4.7 Kvalitetsarbetet och analysen av effekterna av skolans arbetssätt och åtgärder

"Varje huvudman eller enhet bör kontinuerligt redovisa variationer i reslutet och viktiga åtgärder. 

Sett över en längre tid behöver situationer för dessa grupper belysas i riktade utvärderingar som ger 

förutsättningar  att  upptäcka  styrkor  och  svagheter  i  verksamheterna  ".166 Det  är  en  viktig 

framgångsfaktor för att  lyckas med arbetet  med nyanlända i  en kommun att  kommunen har en 

tydlig strategi med arbetet och en tydlig ledning och styrning .167 Det ska även finnas kommunala 

riktlinjer för hur utvärdering och uppföljning ska ske och efterföljas 168; "att systematiskt följa upp, 

utvärdera  och  analysera  arbetet  med  skolintroduktionen  för  nyanlända  på  olika  nivåer  är  en 

nödvändighet".169 Det  är  viktigt  med  utvärdering  av  elever,  men  även  av  "skolans  struktur, 

organisation  och  arbetssätt”.170 Skolornas  arbete  med  nyanlända  skall  återfinnas  i  deras  och 

kommunens kvalitetsredovisning  171. Skolor uttrycker dock missnöje med att kommunen ofta inte 

intresserar sig för eller vill hjälpa att följa upp och utvärdera arbetet med nyanlända.172 I och med att 

målen för nyanlända landet över är otydliga kan de vara svåra att utvärdera och exkluderas ofta från 

164 Berit Palmgren
165 Rönnen gymnasium kvalitetsredovisning Malmö Läsåret 2007/2008 sid 18
166 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 24 
167 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 7 , MSU Vid sidan av eller 
mitt i? sid 9 
168 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 8, Skolverkets förslag till mål 
och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 8 
169 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 8 
170  MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 52
171 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 9 
172  MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 35



kvalitetsredovisningarna i både skolorna och kommunen.173 I rapporten Vid sidan om eller mitt i 

nämns det att "endast ett fåtal kommuner har kommunala mål och riktlinjer som specifikt rör sent 

anlända elever" och ofta får istället skolledare ta ansvar för att formulera sådant.174

Kommunernas arbete med kvalitetsredovisning kommer fram i redovisningar från skolorna, 

kommunen och  även dess  skolplan  och  andra  dokument  som formulerar  mål  med kommunens 

skolverksamhet. 

4.7.1 Södertälje 

I utbildningsplanen och i Södertäljes kvalitetsredovisning för 2007 nämns det att Södertälje vill ta 

vara på den "mångkulturella rikedom" kommunen har. Att flerspråkighet ska ses som en tillgång 

och att man ska tjäna på att ha växt upp i Södertälje.175

I kvalitetsredovisning 2007 för Södertälje kommun påpekar de att man har en lokalbrist och 

att det plus att de har tagit emot såpass många nyanlända har gjort att övergången från slussen till 

IVIK har varit "mindre flexibel än önskvärt".176 Man anger att man har som fokusområde för 2008 

flyktingmottagandet  och  hur  det  ska  organiseras,  och  att  man ska  fokusera  på  att  jobba   med 

studiehandledning  på  modersmålet.177 Tyvärr  nämns  inte  detta  fokus  i  skolornas  egna 

kvalitetsredovisningar från 2008. 

I  Utbildningsplanen  för  2008  från  Södertälje  Kommun  formuleras  fyra  prioriterade 

målområden/perspektiv.  Dessa  var  Språkutveckling,  Natur/Teknik/Matematik,  Hälsa  och 

Demokrati.  Språkutveckling bör här  ses som något  som kan utveckla  arbetet  inom IVIK och i 

utbildningsplanen formulerades åtgärder för målet  i detalj; "goda och likvärdiga rutiner och system 

ska utformas för mottagande och skolintroduktion av barn/elever med flykting- och asylbakgrund. 

Barnperspektivet ska beaktas, men också rätten till omsorg och utbildning som är likvärdig den som 

andra  barn/elever  får".  Dessutom  skrev  de  "flerspråkiga  barn  och  elever  ska  i  ännu  högre 

utsträckning  än  tidigare  erbjuda  verksamhet  och  ämnesundervisning  på  andra  modersmål  än 

svenska",  "alla  elever  med  annat  modersmål  än  svenska  ska  ha  undervisning  i  svenska  som 

andraspråk, om det inte finns särskilda skäl. Dessutom ska ämnesundervisningen för flerspråkiga 

elever ha ett andraspråksperspektiv på lärandet".178

När man sedan går igenom kvalitetsredovisningarna från skolorna med IVIK, för det år som 

dessa mål ska jobbas extra mycket på finnes endast någon slags generell formulering när skolorna 

ska redovisa arbetet med språkutvecklingen. Ingenstans finner man en utvärdering utefter just dessa 

173 Skolverkets lägesrapport sid 22, Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 6 
174 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 8
175 Kvalitetsredovisning 2007 Södertälje Kommun sid 24,  Utbildningsplan 2008 Södertälje sid 7
176 Kvalitetsredovisning 2007 Södertälje Kommun sid 23
177 Ibid sid 25
178 Utbildningsplan 2008 Södertälje sid 11



ovanstående mål, utan istället har det kopierats in en text som gäller förskolan.179 Istället för att i 

detalj redovisa för dessa tre formuleringar utgår de oftast från en generell höjning i betyg i språk på 

skolorna som utvärdering av språkutveckling.  Naturvetargymnasiet  kommenterar att  eleverna på 

IVIK inte erbjuds modersmålsundervisning 180, men det är också det enda som kan härledas direkt 

till dessa tre mål.  

I Södertäljes skolor varierar kvalitetsredovisningarna vad det gäller att inkludera arbetet med 

nyanlända,  dvs IVIK. Vissa nämner olika program på skolorna specifikt,  medan andra gör mer 

generella målsättningar, som då får antas inkludera arbetet med nyanlända. Vissa skolor är därmed 

bättre än andra på att formulera åtgärder kring arbetet med nyanlända, men det kan ju även betyda 

att vissa skolor inte alls ser problem med arbetet och därmed inte känner någon anledning till att 

utvärdera arbetet. För där arbetet med nyanlända nämns ute i skolorna i Södertälje (dvs de fyra som 

har IVIK) formuleras arbetet mest som problem som bör lösas istället för att ge en utvärdering av 

arbetet. 

En skola listar en mängd problem på skolan som behöver lösas, ett problem är "stöket kring 

IVIK-eleverna får inte vara vårt ansikte utåt".181 Vad det handlar om för problem framgår inte av 

kvalitetsredovisningen,  men  lösningen  senare  i  dokumentet  är  att  "flytta  IVIK"182,  även  där 

formuleras  inte  varför  de  ska  flyttas,  vart  de  ska  flyttas  etc,  vilket  gör  att  dokumentet  är  rätt 

oanvändbart för de som inte sätts in i situationen, vilket en kvalitetsredovisning bör göra. Även om 

skolan  även  nämner  att  de  vill  utveckla  innehållet  för  IVIK  183,  integrera  mer  med 

samhällsprogrammet  och  PRIV  SP,  kunna  erbjuda  praktik  en  dag  i  veckan  på  IVIK  from 

höstterminen 2009  184, och redovisar att man delvis bedriver undervisning på elevernas hemspråk 

etc  185,  behöver kvalitetsredovisningen formulera sig bättre i vissa delar. De är inte ensamma om 

denna typ av formuleringar i kvalitetsarbetet. 

Naturvetargymnasiet i Södertälje har de tydligaste formuleringarna kring arbetet med IVIK i 

Södertälje av de redovisningar som analyserats här. Här nämns bland annat att man utökat antal 

ämnen eleverna kan läsa på IVIK186 och att lärare jobbar med flerspråkighet genom bland annat 

utförliga ordlistor inom sina ämnen.187 Man har även formulerat  åtgärder inom IVIK och en av 

dem, snabbare tillströmning till ordinarie nationellt program, har en tidsplan och ett tilldelat ansvar 

179 Se bland annat sida 10 i Naturvetargymnasiets kvalitetsredovisning för 2008
180 Naturvetargymnasiet kvalitetsredovisning 2008 och arbetsplan 2009 samlat dokument sid 10
181  Colin Leclairgymnasiet kvalitetsredovisning 2008 och arbetsplan 2009 samlat dokument sid 10 
182 Ibid sid 11 
183 Ibid sid 9 
184 Ibid sid 13 
185 Colin Leclairgymnasiet kvalitetsredovisning 2008 och arbetsplan 2009 samlat dokument sid 2
186 Naturvetargymnasiet kvalitetsredovisning 2008 och arbetsplan 2009 samlat dokument sid 4, 16 
187  Naturvetargymnasiet kvalitetsredovisning 2008 och arbetsplan 2009 samlat dokument sid 11 



för åtgärden.188

4.7.2 Malmö

Malmös  kvalitetsredovisning  för  pedagogisk  verksamhet  2008  nämner  IVIK  då  man  talar  om 

demografi, sommarkurser och en separat modersmålsundervisnings-utredning som kommunen gjort 

under 2008 189, men mer detaljerade mål som berör IVIK formuleras i Malmö skolplan från 2004 

(som fortfarande gäller). Precis som i Södertälje har man här formulerat vissa prioriteringsområden 

där  språkutveckling  är  en  av  dem.  Här  sägs  tydligt  att  det  ska  ske  ett  fokus  på  att  erbjuda 

modersmålsundervisning,  eller  ämnesundervisning  på  modersmål,  att  elevernas  betyg  i 

svenska/svenska  som andra  språk  och  modersmål  ska  höjas  och  att  eleverna  ska  ha  en  "aktiv 

tvåspråkighet". 190 Man säger att  "språkutveckling är nyckelordet för Malmö stads skolpolitik. Det 

svenska  språket  intar  en  särställning  då  det  är  grunden  för  lärande  och  kommunikation. 

Modersmålets  betydelse för inlärningsprocessen,  för elevernas integritet  och självförståelse  men 

också  som en  kompetens  i  egen  rätt,  kan  emellertid  inte  nog  betonas.  Undervisning  i  och  på 

modersmålet ska därför vara en bärande del av skolans arbete ".  191 Andra prioriteringsmål som 

berör arbetet med nyanlända är "demokrati" och "interkulturellt arbete" .192

Även  Malmö  formulerar  i  många  av  kvalitetsredovisningarna,  skolplan  och 

kvalitetsredovisning att man har ett stor andel elever med annan bakgrund än den svenska och att 

detta ska ses som en tillgång .193

De fyra gymnasieskolor vars senaste publicerade kvalitetsredovisningar analyseras här, är 

den skola som har slussverksamhet, och tre skolor som har tydliga nischade IVIK program (i form 

av OP, SP och NV).

En skola talar om hur de utvecklat PRIV och att de nu har grupper med enbart nyanlända 

PRIV elever där man har "utvecklat ett utbildningsupplägg som passar denna grupps behov. Man 

har även satt inte extra resurser i engelska för PRIV och IV elever som behöver det. 194 Även om de 

inte uttryckligen säger att detta handlar om nyanlända elever  berör just sådan här utveckling dessa 

elever. Man talar även om en vilja att integrera IV elever  195, och tror på antal år på IVIK kan 

relateras till framgång i studierna.196 I alla de kvalitetsredovisningar som dessa skolor rapporterat in 

för 2007 talar man i liknande termer kring arbetet IV och IVIK och PRIV. De omnämns bara oftast, 

188 Ibid sid 13,25
189 Kvalitetsredovisning för pedagogisk verksamhet i Malmö stad 2008  sid 34,62,68
190 Skolplan för Malmö 2004 sid 13 
191 Ibid sid 8 
192 Ibid sid 14-15
193 Kvalitetsredovisning för pedagogisk verksamhet i Malmö stad 2008 sid, Skolplan för Malmö 2004 sid  34,68 15
194 Rönnen gymnasium kvalitetsredovisning Malmö Läsåret 2007/2008 sid 13 
195 Rönnen gymnasium kvalitetsredovisning Malmö Läsåret 2007/2008 sid 18 
196 Ibid sid 44



och sedan talas det  istället generellt om ämnen som berör även IVIK (precis som i Södertälje). 

Redovisningarna tar upp hur man jobbar med prioriteringen på språkutveckling från skolplanen, 

även om de kanske främst nämner hur de arbetar med svenskan och svenska som andraspråk. 

Ett  bra  exempel  på  just  hur  man  tar  upp  prioriteringen  är  Frans  Suell  Jörgen  Kocks 

gymnasiums kvalitetsredovisning för 2007 där de ger exempel på olika satsningar på elever och 

lärare inom språkanvändning i olika ämnen och dessutom formulerar specifikt för hur arbetet pågår 

inom skolans  IVIK program.197 Rent  generellt  verkar  skolplanens  prioritering  fungerat  bättre  i 

Malmö vad det gäller att redovisa arbetet i kvalitetsredovisningarna, och detta kanske handlar om 

något slags missförstånd eller valet av formuleringar.

4.8 Samarbete på nationell nivå, styrdokument

Skulle det ske en nationalisering av arbetet med nyanlända, såsom MSU stödjer i sitt förslag till en 

nationell strategi, tror MSU att arbetet med nyanlända skulle få en "större legitimitet och bättre 

förutsättningar". MSU strävar efter att arbetet nationellt ska ta fram en samverkan mellan regioner 

och kommuner och hjälpa kommuner med bland annat utvärdering av sin verksamhet.198 Utbildning 

ska  vara  likvärdig  landet  över  i  Sverige  199,  och  då  det  idag  inte  ens  finns  kursplaner  eller 

implementerade råd för arbetet med nyanlända som ska gälla för hela Sverige känns det främmande 

att tala om likvärdighet utan att en nationalisering av arbetet med nyanlända sker. 

Kommuner har uttryckt en vilja om att ha hjälp med att framställa statistik att jobba efter 

vad det gäller arbetet med nyanlända barn. Denna statistik skulle kunna finnas både på nationell 

nivå, men även hjälp på regional och kommunnivå behövs.200 MSU anser att Skolverket i nuläget 

borde få ansvaret om att framställa statistik nationellt kring nyanlända barn.201

Mindre kommuner kan inte alltid erbjuda till exempel handledning på modersmål och det 

ska finnas en möjlighet till att istället genomföra detta på distans nationellt .202

4.6.1 Exempel från  Södertälje och Malmö

I och med att det inte finns några nationella styrdokument specifikt för IVIK , IVIK existerar som 

sagt inte ens i styrdokumenten för skolan, så utformar kommunerna och skolorna lokala kurser och 

egna riktlinjer för arbetet om de inte följer andra kursplaner, såsom till exempel grundskolekurser 

eller SFI. Man formulerar även nivåtester, bilagor till ansökan för gymnasiet och krav för antagning 

på olika nivåer. I Malmö uppger de att tio skolor i regionen har valt att följa samma formulär inför 

197 Frans Suell Jörgen Kocks gymnasium kvalitetsredovisning Malmö Läsåret 2007/2008
198 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 11
199 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 19
200 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 8-9 
201 Ibid sid 10 
202 Ibid sid 15



intagning och att detta formulär sedan kompletteras med en motivering för varje elev innan det 

skickas till intagningen.203 I Malmö följer de bland annat SFIs kursplaner och även om kursplanerna 

är löst formulerade är de konkreta om man jämför med vad som anges för IVIK. 204

Kommunernas båda skolplaner och kvalitetsredovisningar visar att man valt att prioritera 

språkutveckling  och  detta  är  något  skulle  kunna  ha  formulerats  nationellt  kring  arbetet  med 

nyanlända, men här formulerats av kommunerna.

Malmö försöker följa de riktlinjer som anges av Skolverket i "Allmänna råd för utbildning 

av nyanlända elever", och denna text finns även i sin helhet på Malmö stads hemsida.205 Där har de 

även en hel sida upplagd med vad som "styr skolan" där de smidigt lagt upp Skolplanen för Malmö 

och andra dokument som berör eleverna.206 Även Södertälje har många dokument upplagda på deras 

hemsida under utbildning.207 

Båda  kommunerna  följer  naturligtvis  skollagen,  även  om  det  inte  formuleras  mycket 

specifikt för nyanlända där, och kommunerna guidas även av asyllagen som bland annat uppger att 

nyanlända  elever  inte  får  vänta  mer  än  fyra  veckor  på  att  påbörja  sin  skolgång.208 Skolans 

värdegrund är ett dokument som ofta formuleras om av kommunerna och skolorna och ger mer 

anpassade versioner av dokumentet. 

Malmö nämner att om det uttryckligen stod formulerat nationellt hur man skulle jobba med 

nyanlända,  skulle  det  vara  enklare  att  utgå  från  än  nu.209 Det  finns  från  båda  kommuner  en 

förhoppning om att gymnasieutredningen tar tag i IVIK och arbetet med nyanlända.210

4.9 Språkstödjande ämnesundervisning och ”enspråkig” undervisning i engelska

Saknar eleven engelska i gymnasiet blir det svårt pedagogiskt, för även om engelska och moderna 

språk är "enspråkigt" och därmed får hållas på vilket  språk som helst  så bedrivs den oftast  på 

svenska, vilket är svårt för nyanlända elever som kämpar med svenskan.211 MSU konstaterar att "en 

del nyanlända har inte tidigare läst engelska. Det är därför angeläget att de får engelsk-undervisning 

så  tidigt  som möjligt  och  att  en  undervisningen  då  inte  går  via  svenskan".  Undervisningen  i 
203 Birgitta Alriksson
204 Kursplan: IVIK - IV Introkurs för invandrare  "Introduktionskurs för invandrare finns inom Individuella 
programmet. Innehåll och omfattning kan variera."
205 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever
206 Detta styr skolan i Malmö, Skola och utbildning 
207 Kvalitet och utveckling, Viktiga dokument 
208 Asyllagen: Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn 
m.fl.
209 Birgitta Alriksson
210 Birgitta Alrikson, Berit Palmgren
211 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever  sid 7-8, 28 



engelska kan istället ske på modersmålet, eller helt på engelska om det underlättar.212

Engelska grund blir ofta främsta hindret för att gå på ett nationellt ordinarie program för 

eleverna. Då vissa knappt läst engelska innan de anlände till Sverige och fokus hamnar på svenska 

och matematik under startgrupperna och i IVIK blir det svårt att nå behörighet, dvs avklara engelska 

på grundskolenivå. Även om eleverna har bra kunskap inom språk  har de inte engelskan och detta 

uppfattas som ett orättvist hinder för att få gå i vanlig klass på gymnasiet.213 Skolverket vill utreda 

"kravet på godkänt betyg i engelska för studier i gymnasieskolans nationella...program vad gäller 

elever med goda kunskaper i ett eller flera andra språk".214 I och med att svenska och engelska är 

språk som krävs för behörighet till gymnasiet och även är kärnämnen på gymnasiet idag  har de en 

hög prioritering.215 I lägesbeskrivningen från skolverket sägs dock att kommunerna bör satsa mer på 

att få eleverna godkända i engelska från grundskolan och att för mycket fokus läggs på svenska 

under introduktionen.  Man kan inte få slutbetyg för gymnasiet  utan betyg i  engelska,  och detta 

hindrar ofta nyanlända från att direkt gå vidare med högskolestudier.216 När eleverna går på IVIK 

kan de ha goda betyg men ändå sakna behörighet till nationellt program, och då handlar detta ofta 

om att de inte erbjudits tillräckligt med grundskoleengelska .217

4.9.1 Exempel från  Södertälje och Malmö

Man behöver i Södertälje inte vara klar med grundskoleengelska för att få gå över till nationellt 

program.218 Detta erbjuds för elever som spenderat mindre än 5 år i Sverige. Man har inte engelska 

undervisning i startgrupperna, men redan under första nivån på IVIK börjar eleverna undervisas i 

engelska.  Eleverna  hamnar  på  nivå  ett  efter  start  som  beräknas  ta  endast  några  månader. 

Undervisningstakten i engelska beror mycket på bakgrund och hur snabbt man lär sig svenska, då 

undervisningen sker på svenska. Man har talat om att erbjuda engelska på arabiska, i och med att 

majoriteten av de nyanlända i Södertälje talar arabiska, men man anser att detta ger en orättvis 

fördel ställt  mot de elever som inte talar arabiska. Om man skulle erbjuda alla engelska på sitt 

hemspråk skulle de leda till att man var tvungen att ha individuell undervisning i vissa fall, vilket 

det inte finns resurser till. I nuläget har man dock matematik på arabiska för den grupp som går 

lägsta nivån av matematik.219

I Malmö erbjuds engelska som tillval redan i startgrupperna. Detta innebär att eleven kan 

212  MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 20 
213 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 8, Skolverkets lägesrapport sid  19 
214 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid  sid 13 
215 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 28,Skolverkets lägesrapport sid  18
216 Skolverkets lägesrapport sid 15 
217 MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 14 
218 Joakim Graffner, Berit Palmgren
219 Berit Palmgren



läsa engelska några timmar per vecka i tillval. Många elever väljer dock bort engelskan i fördel mot 

till  exempel datakunskap, och då startgrupperna pågår längre än i  Södertälje kan engelskan lätt 

hamna efter. På IVIK erbjuds alla engelska-undervisning, men fokus ligger på svenskan. Ligger 

man före i engelska kan man "tenta av" eller söka till en avancerad grupp. Malmö tolkar det som att 

eleverna  inte  nödvändigtvis  måste  hinna  med  engelskan  redan  på  IVIK,  och  att  detta  kan 

kompletteras senare. 

Det finns i Malmö en grupp som läser engelska på engelska, och man har precis som i Södertälje 

talat  om att  erbjuda  engelska  på  arabiska.  Även  här  tycker  man  att  det  skulle  ge  en  orättvis 

fördelning och pekar även på svårigheten att finna behöriga lärare som kan undervisa eleverna på 

modersmålet i till exempel engelska.220

4.10 Modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och ämnesundervisning

på modersmål + Svenska som andraspråk

Elever ska enligt skolformsförordningarna ha tillgång till studiehandledning på modersmålet om de 

har en annan skolbakgrund än den svenska. Alla elever i Sverige har även rätt till åtgärdsprogram 

där studiehandledning på modersmål ingår, och svenska som andraspråk för de som inte har haft 

svenska med under uppväxten.221 Även om till  exempel  studiehandledning på modersmål  är  en 

viktig länk mellan tidigare kunskap och språkutveckling och att lära sig svenska och andra ämnen 

på svenska 222  finns det enligt Skolverket brister i på alla dessa punkter.223

Nyanlända för ofta inte tillgång till svenska som andra språk och modersmål. Svenska som 

andraspråk har låg status och modersmålsundervisning ligger ofta utanför ordinarie skoltid. Ofta har 

dessutom modersmålslärarna ingen behörighet  i  ämnet och handledning på modersmålet  saknas 

oftast helt rapporerar Skolverket.224

I vissa kommuner är det svårt att erbjuda modersmål och studiehandledning på modersmålet. 

Dessutom har vissa kommuner som krav att minst fem elever ska vara intresserade inom ett språk 

för  att  det  ska  kunna  finnas  en  modersmålsgrupp.225 Om eleven  inte  har  sitt  modersmål  som 

"umgängesspråk"  ska eleven kunna läsa det som modernt språk, men kommunerna organiserar 

sällan modersmålen som moderna språk.226  Det bör tillåtas att ha distansutbildningar i modersmål 

och studiehandledning på modersmål. Skolverket har bett om att detta ska uppmärksammas i den 

220 Birgitta Alriksson
221 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 6,28,Skolverkets lägesrapport sid 7 
222 MSU Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar sid 15 
223 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 6 
224 Skolverkets lägesrapport sid 6-7 
225 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 28, 48 
226 Ibid sid 28, 30



nya skollagsberedningen.227

Den pedagogiska forskningen främjar användningen av "samtidig utveckling" där eleven ska 

få "ämnesundervisning både på sitt  modersmål och på majoritetsspråket", precis som i avsnittet 

ovan  om  integrering,  stödjer  alltså  forskningen  att  elever  ska  få  mycket  undervisning  på 

modersmålet, och då speciellt när utbildningen är utmanande som den ska vara på gymnasienivå.228 

Även här fastställs att "språk stödjer varann"229och att man måste befästa kunskap på modersmålet 

för att lära sig en högre form av svenska. Eleverna är äldre och har redan ett utvecklat språk att 

använda för att  analysera kring ämnen som kanske blir  svåra att problematisera på det svenska 

språket.230 Det ska finnas tillgång till material på andra språk kring vad ämnena innebär.231 Kanske 

är det även en god idé att översätta kursplaner till andra språk och även som lärare i samverkan med 

modersmålslärare hitta litteratur på modersmålet som eleverna kan ha stöd av.  Forskningen visar 

för  övrigt  att  de  nyanlända  elever  som  gått  ordinarie  svenskundervisning  ofta  får  bättre 

studieresultat generellt, ställt mot de elever som går svenska som andraspråk, men detta resultat kan 

bero på många olika anledningar.232

4.10.1 Exempel från  Södertälje och Malmö

I Södertälje är modersmålsundervisning inte obligatoriskt, men erbjuds alla i startgrupper och på 

IVIK. Man erbjuder olika typer av modersmålsundervisning beroende på vad för typ av brister 

eleverna  har,  till  exempel  kan  vissa  behöva  mer  grammatik  än  andra.  Studiehandledning  på 

modersmål erbjuds främst i startgrupperna.233

I  Malmö  har  man  med  början  detta  läsår  en  helklass  med  arabisktalande  elever.  Då 

arabisktalande är i majoritet i Malmö bland de nyanlända kan de elever med annan bakgrund lätt 

känna sig utanför innan man börjar lära sig svenskan, därför prövas detta format och ska utvärderas. 

I  Malmö har man stort  fokus på studiehandledning på modersmålet  som erbjuds alla elever på 

IVIK. Eleven, handledaren och elevens mentor delar alla ansvar för att följa den nyanlända elevens 

utveckling. Frånvaro från studiehandledning rapporteras tillbaka till Malmö samordnare för IVIK, 

och  eleverna  får  inga  andra  stödåtgärder  (till  exempel  speciallärare)  om  de  inte  närvarar. 

Studiehandledaren ska se till att eleven har förståelse på sitt språk och testar elevens kunskapen 

227 Ibid sid 13, 48 
228 Ibid sid 45-46,  MSU Vid sidan av eller mitt i? sid 7,49
229 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 46
230 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 47,  MSU Vid sidan av eller mitt i? 
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231 Skolverkets förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sid 48, MSU Förslag till nationell 
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genom bland annat diktamen och läsprov.234

4.11 Gymnasieutredningen

Det gjordes en sökning på ord såsom "IVIK", "SFI" och "IV" för att få en uppfattning om hur ofta 

orden  dyker  upp  i  den  cirka  700  sidor  långa  "SOU  2008:27".  SOU  2008:27  är 

Gymnasieutredningens senaste förslag från 2008 inför en skolreform. Ytterst sällan och utan vidare 

utredningar nämns de insatser som berör nyanlända elever i detta förslag. Man vill erbjuda dem 

något  som  man  kallar  för  "programintroduktion"  men  främst  är  det  det  nya  förslaget  på 

"preparandår"  och  hur  de  ser  på  utvecklingen  av  nuvarande  IV  som  innefattar  arbetet  med 

nyanlända  elever.  Utredningen  har  bett  att  få  återkomma  med  information  kring  hur  man  ska 

hantera nyanlända elever 235, men denna del av analysen utgår från förslaget som publicerades 2008. 

Utredningen  nämner  Skolverkets  utredning  "Förslag  till  mål  och  riktlinjer  för  utbildning  av 

nyanlända elever " och att den pekar ut stora brister med arbetet med nyanlända elever. Vilka dessa 

brister är och hur de ska lösas nämns dock ej.236

Om man inte är behörig från grundskolan till gymnasiet är förslaget att elever ska kunna gå 

ett tionde år i grundskolan vid namn "Preparandår". Här ska de kunna komplettera sina betyg och 

detta år är endast möjligt för elever som man tror kan lyckas med detta inom ett år. Lärare och 

rektorer på grundskolan är de som bedömer huruvida eleven ska rekommenderas till ett sådant år. 

Formellt  är  det  kommunen  som  fattar  beslut  om  huruvida  eleven  ska  gå  ett  preparandår. 

Utredningen anser att detta år ska gå till inte enbart studier och grundskoleämnen, utan även ha 

fokus på "vägledning och praktik".237 I och med den nya gymnasiereformen krävs det fler ämnen än 

endast svenska, engelska och matematik och därför rekommenderar man denna insats och att den 

hamnar på grundskolenivå.238

Ett tydligt  problem här är  bedömning inför förslag av preparandår om eleven inte gått i 

svensk grundskola, eller endast gått något år i förberedelseklass (eller liknande). Finns det en reell 

chans för dessa elever att erbjudas detta tionde år, eller kommer det inofficiellt erbjudas främst de 

som gått alla år i svensk grundskola? Hur man efter endast ett år ska bedöma huruvida en nyanländ 

elev har en chans att lyckas med ex antal ämnen på ytterliggare år är lite utav ett mysterium. Vissa 

nyanlända elever är extremt drivna, men i och med att man nu även ställer krav på att ännu fler 

ämnen ska avklaras för att eleven ens ska få gå på gymnasiet 239 känns det som preparandåret endast 
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är  till  för  de  "svenska"  eleverna  som  har  en  nioårig  svensk  grundskola  som  bakgrund.  

Gymnasieutredningen avser med detta  år  att  ge ansvaret  till  grundskolan kring huruvida 

elever lyckas bli behöriga till gymnasiet. Detta innebär även att alla ämnen ska vara avklarade innan 

eleven påbörjar  nationellt  program.240 Utredningen klargör  att  "för  behörighet  till  yrkesprogram 

kommer  att  krävas  minst  åtta  godkända  betyg  från  grundskolan  och  för  högskoleförberedande 

program minst tolv godkända betyg". 241

IV verkar ha samma plats som nu och kallas för "individuellt alternativ". "Det individuella 

alternativet är inte att jämställa med ett nationellt program men utbildningen och verksamheten ska 

ske inom gymnasieskolans ram". Här anser man att detta alternativ ska kunna kombineras med flera 

parter i samhället och ska snappa upp de elever som "faller emellan stolarna" hos kommunen. Man 

verkar i högre grad vilja individualisera utbildningen, men vart skillnaden är mot hur det är idag på 

IV är rent utsagt oklart.242 IV ska enligt utredningen avskaffas, men vad skillnaden mellan IV och 

individuella alternativet är framgår inte riktigt av dokumentet. Enligt utredningen ska det som idag 

är IV sedermera innefattas av "preparandår, individuella alternativet och programintroduktion".243

Inför att eleven påbörjar individuellt alternativ  ska en "noggrann utredning genomföras av 

elevens kunskapsutveckling, studiesituation och vilket behov av stöd eleven har".244 Här ska alltså 

en studieplan, precis som idag, formuleras. Skillnaden är hårfin, men att man här tydligt trycker på 

att individualisera utbildningen kan innebära att elever med liknande problem, oavsett bakgrund kan 

placeras i samma klass/grupp. Detta kanske kan rädda en del nyanlända elever från en segregation 

från svenska elever, det är i alla fall en förhoppning. 

Utbildningen  på  det  individuella  alternativet  är  fortfarande  en  kombination  som tillåter 

grundskoleämnen, men man är otydlig kring vad som händer med dagens PRIV. Man är uttalat emot 

PRIV och anser att det inte är "förenligt med en individualiserad utbildning att utforma kollektiva 

sökbara  lösningar  motsvarande  dagens  programinriktade  individuella  program".245  Det  finns 

problem med detta, för det första så finns det i de kommuner som finns med i denna studie inga 

"kollektiva sökbara lösningar" för PRIV, eleverna söker med bilaga och utvärderas individuellt inför 

eventuell placering i PRIV.246 För det  andra, i utredningen nämner de att många elever som idag går 

på PRIV kommer erbjudas  preparandåret.247 Idag går  sent  nyanlända barn i  gymnasieålder  från 

startgrupp, till IVIK och därefter vidare till PRIV som ett sista steg innan de nått behörighet till 
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nationellt program. Då dessa nyanlända alltså inte kommer från grundskolan kan man undra hur 

detta praktiskt ska gå till.  Det innebär alltså att dessa elever i den nya utredningen går från en 

programintroduktion, till individualiserat alternativ, och sedan studsas tillbaka till grundskolan då 

de har mindre än ett år kvar innan behörighet. Det känns inte som detta är ett bra alternativ.

Problemet med att inte erbjuda PRIV är att eleverna redan lätt kan fastna i introduktionen för 

länge och tappa lust och motivering att gå tills eleven får sin behörighet och hamna i en vanlig 

klass. Risken är att elever inte integreras alls om de dessutom måste avklara åtta till tolv ämnen för 

att komma in på ett nationellt program då många i dagens skola inte ens klarar av tre ämnen. Kräver 

man åtta respektive tolv ämnen kan nyanlända elever som kommer från en mycket studiemotiverad 

bakgrund, eller har sikte på en speciell utbildning som kräver högskoleutbildning, och idag klarar 

av att nå behörighet till  nationella program såsom naturvetar- eller samhällsorienterade program 

hamna i kläm. I framtiden riskerar dessa elever antingen bli fast så länge i introduktionen och det 

individuella  alternativet  att  de  halkar  efter  i  ansökan  till  högskolestudier  vid  avklarad 

gymnasieutbildning, eller tröttnar innan de nått nationellt program. De kan även till slut "nöja sig" 

med att ha klarat av åtta ämnen så att de kan komma vidare till ett nationellt program, men därmed 

gå miste om chansen att kunna direkt läsa vidare på högskolan i och med att åtta ämnen inte räcker 

till högskoleförberedande program. 

Man  är  rätt  ärlig  i  sin  formulering  i  utredningen  då  man  säger  att  "i  vissa  fall  kan 

utbildningen (dvs programintroduktionen), eventuellt inom ramen för utökad studietid, leda till en 

gymnasieexamen".  Det  låter  inte  speciellt  hoppfullt.  Vidare säger  utredningen att  "andra elever 

kommer  istället  att  behöva  ett  individuellt  alternativ  som  snarare  siktar  mot  en  mer  allmän 

målsättning att  fungera i  det  svenska samhället  inklusive yrkesförberedelse".248 Risken med allt 

detta är att allt  för många nyanlända går ut gymnasiet utan varken avklarad gymnasieutbildning 

eller chans till högskolestudier. I och med att utredningen nämner att arbetsmarknaden och vidare 

studier  kräver en avklarad gymnasieutbildning  249 är detta inte helt förenligt med att vilja skapa 

goda förutsättningar för dessa elevers framtid. Trots detta påpekar gymnasieutredningen gång på 

gång att gymnasiet bör vara mer anpassat för en framtida arbetsmarknad  och att det bör erbjudas 

praktik och yrkesförberedande utbildning i större utsträckning än nu.250 Man nämner även att elever 

ser gymnasiet som en "artificiell" värld och inte som en del av verkligheten.251

Det  tydligaste  förslaget  som  gäller  nyanlända  elever  är  något  man  valt  att  kalla  för 

"programintroduktion". Detta verkar till synes vara det som idag organiseras av kommunerna som 

"startgrupper" och sedan"IVIK", och tyvärr går man inte in på detalj hur det skiljer sig från dagens 

248  SOU 2008:27 - Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola sid 575
249 Ibid sid 226
250 Ibid sid 226-227,568,574 
251 Ibid sid 229



organisation. Det omnämns som en "verksamhet som tar ansvar för att dessa elevers kunskaper 

snabbt  valideras  och att  de får  lära  sig  svenska för  att  kunna påbörja  en  gymnasieutbildning i 

Sverige".252 Detta ska finnas inom ramen för det individuella alternativet och ingenstans nämns 

någon nationalisering av arbetet med nyanlända. Vad som ska ingå i denna programintroduktion 

nämns inte utförligt 253 och förslag på vart eleverna ska hamna efter avklarad introduktion är även 

det väldigt luddigt. Man gör i utredningen en öppning för att eleverna ska kunna kombinera studier 

på  till  exempel  SFI  med  nationellt  program.  Men  hur  detta  ska  gå  till  då  man  inte  får  läsa 

grundskoleämnen i form av till exempel PRIV programmet är oklart. SFI erbjuder inte behörighet 

till  gymnasium.  SFI  innehåller  inte  grundskolämnen  utan  är  kurser  som främjar  svenskan  och 

kunskap om det svenska samhället 254, alltså ska då dessa elever redan ha behörighet för att gå ett 

nationellt program, men kombinera detta med SFIs kursutbud, vilket inte verkar så optimalt. Har 

man klarat  av de ämnen som krävs  för  behörigheten i  och med denna nya reform  255 har  man 

troligen redan tagit till sig den information som SFIs kurser ger eleverna. 

Gymnasieutredningen vill  ta bort  20 års gränsen för vuxenutbildning och därmed kunna 

erbjuda nyanlända elever att gå där istället för på gymnasiet, eller kanske för att nå behörighet till 

gymnasiet.256 Enligt erfarenhet vill elever inte gå i samma skola som sina föräldrar som placeras på 

SFI vid kommunernas vuxenutbildning. Denna placering av nyanlända skulle effektivt segregera 

eleverna ytterliggare och frånta dem ett naturligt umgänge med svenska elever i deras ålder i och 

med att de inte längre ens befinner sig i samma lokaler som ordinarie nationellt program. 

4.11.1 Exempel från  Södertälje och Malmö

Både Södertälje och Malmö uttrycker sig mer eller mindre exakt likadant om gymnasieutredningen: 

vart tog nyanlända och IVIK vägen?257 Södertälje undrar även hur det ska gå när man ställer krav på 

att  eleverna  ska  ha  avklarat  engelskan innan de  får  gå  över  till  nationellt  gymnasieprogram.  I 

nuläget har Södertälje en undantagsregel kring engelskan för alla elever som vistats färre än 5 år i 

Sverige, vilket innebär att man erbjuder engelska grund till en stor del elever på gymnasieskolan, då 

formellt under PRIV.258 Både Malmö och Södertäljes nyanlända elever har ofta just engelskan kvar 

när de går över till PRIV, men om detta alternativ tas bort i framtiden kommer eleverna bli kvar på 

IVIK längre. Rönnens gymnasium i Malmö formulerar sig såhär i sin kvalitetsredovisning: "för 
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varje år på ett IV program ökar risken att motivationen och viljan att lyckas minskar".259 De är inte 

ensamma om att uttrycka sig i liknande ord även gymnasiechefen i Södertälje tror att nyckeln till 

framgång är att minska på tiden spenderad inom IVIK.260

5.0 Slutsatser

5.1 Vilken typ av styrdokument finns det idag för arbetet med nyanlända? 

Det finns inga nationella formella styrdokument som rör just arbetet med IVIK och nyanlända i 

gymnasieålder. Asyllagen berör vissa delar av arbetet genom att man är skyldig att erbjuda 

nyanlända barn och ungdomar en utbildning, sedan gäller generella dokument såsom skollagen och 

skolans värdegrund självklart även dessa barn även om de inte uttryckligen nämns i dem. De kurser 

eleverna tar som följer nationella kursplaner har styrning från läroplaner och kursplaner, även om 

till exempel SFIs kursplan är relativt otydlig. IVIK har tyvärr ingen formulerad kursplan och 

formuleras av kommunerna individuellt. Även många andra dokument formuleras lokalt, såsom 

lokala kurser eleverna tar som inte följer nationella grund- eller gymnasiekursplaner, nivåtester och 

andra prov. Dessa dokument formuleras ofta lokalt av lärarna eller samordnare. Värdegrunden 

formuleras ofta om av skolor eller kommunen lokalt, och skolorna följer även kommunens skolplan 

och mål uppsatta i kvalitetsredovisningar. Skolornas egna mål och utvärderingar av arbetet ska 

formuleras i kvalitetsredovisningar och arbetsplaner, som då blir ännu ett regelverk att följa. 

Slutligen  har många skolor och kommuner tagit till sig förslagen i de utredningar som kartlagts i 

denna uppsats och använder dessa som styrdokument, eller som utgångspunkt när man formulerar 

egna mål med utbildningen av nyanlända barn i gymnasieålder.

5.2 Hur vill man utveckla arbetet med nyanlända? Hur anknyter det lokala arbetet till 

centrala riktlinjer och rekommendationer? 

I denna uppsats blir det uppenbart att arbetet kring en nationell policy involverat makt, en makt att 

inte ta till sig de resultat man funnit i de nationella utredningar som genomförts. Det är en form av 

det  tvådimensionella  maktbegreppet,  och  visar  på  brister  i  den  struktur  postmoderna  teorier 

ifrågasätter. Man har valt att ta bort något som från början var på regeringens agenda och det kan 

vara så att man valt att göra så på grund av alla problem som uppmärksammas i studierna. Skulle 

259 Rönnen gymnasium kvalitetsredovisning Malmö Läsåret 2007/2008 sid 44
260 Joakim Graffner



arbetet med nyanlända elever läggas på en nationell nivå mer än idag, då kommunerna bär ansvaret, 

skulle det vara svårare att  sopa problemen under mattan.  I nuläget skjuter den centrala makten 

istället över arbetet med nyanlända helt på kommunerna och ignorerar både MSUs och Skolverkets 

utredningar, som regeringen själv ville ha. Att man inte ens valt att utforma ett kursutbud för IVIK 

visar hur bortprioriterade dessa elever är i den svenska skolan.

Det är svårt  att  avgöra om innehållet i  dessa statliga dokument går ihop med det lokala 

arbetet generellt. Problemet kan vara att dessa utredningar tvingats dra generella slutsatser om något 

som har en extremt stor variation ute i landet. Därför kommer inte alla delar och all kritik att gälla 

för alla kommuner när de studeras var för sig. Och detta har sin grund i att det inte finns några 

nationella  direktiv,  det innebär att de är svårt att studera ämnet rent konkret och utvärdera vad som 

sker ute i landet. I den här uppsatsen har alla de skilda delarna av analysen försökt att dela upp och 

kartlägga de återkommande ämnen som berör arbetet med nyanlända och hur man kan koppla det 

till arbetet lokalt. Analysen visar på i vilken mån arbetet går ihop eller isär vad det gäller om de 

nationella utredningarna träffat rätt i sin kritik av kommunerna, men här utgås enbart från just dessa 

två kommuner, och inga slutsatser dras för hela Sverige.

Det kan även vara svårt att tydligt sammanfatta var de centrala utredningarna har sitt fokus, 

versus var kommunerna sätter sitt fokus i arbetet med nyanlända. Lokalt verkar dock antagning till 

ett nationellt program och snabb inlärning av svenska språket vara absolut första prioritering. Ser 

man till dessa utredningar är den allmänna känslan att fokus hamnar mer på effektiv integration och 

att man under skolgången ska applicera pedagogisk forskning för att ge en god utbildning. Även om 

man i dessa utredningar tar upp antagning och svenskundervisning,  verkar förslagen vilja utveckla 

arbetet med nyanlända så att man är mån om att arbetet är baserat på välgrundad pedagogik istället 

för på enkla lösningar.  Dessutom utgår förslagen i  dessa utredningar ofta från att  mer effektivt 

integrera eleverna bland de med svensk bakgrund. 

Det kan inom kommunerna handla om nedskärningar i skolan och en rädsla för att förslagen 

i  de centrala  dokumenten ska vara dyra eller  problematiska som gör att  man inte fokuserar  på 

förslagen i dessa centrala dokument.

Något som de nationella dokumenten och det lokala arbetet verkar ha gemensamt är att de 

strävar efter att jobba mer nationellt, antingen såsom Skolverket vill med en nationell policy, eller 

mer  utvecklat  såsom  MSU  strävar  efter  med  ett  nationellt  samarbete  där  man  involverar 

myndigheter  som kan  ta  fram till  exempel  statistik  som kan  användas  lokalt  av  kommunerna. 

Kommunerna påpekar att de vill ha tydligare riktlinjer för arbetet, och under nästa rubrik får vi veta 

mer om vad framtiden kan ge. 

5.3 Vad säger den senaste studien som hanterar gymnasieskolan (gymnasieutredningen) om 



arbetet med nyanlända? 

Gymnasieutredningen säger väldigt lite om arbetet med nyanlända i gymnasieålder. De säger att de 

ska återkomma till ämnet och nämner kort att man ska behålla någon form av IV och en 

introduktion som ska gälla nyanlända. Även om de inte nämns i detalj  påverkar dock hela reformen 

arbetet med nyanlända, oavsett om man kommer att utreda mer i detalj hur de ska ingå i detta nya 

format.

Ett  exempel  på  hur  struktur  kan  utöva  makt  och påverka  de nyanlända  eleverna  är  hur 

behörigheten formuleras i den nya gymnasieutredningen. Genom gymnasieutredningens förslag så 

kommer 8 eller 12 ämnen att behövas för att nå ett nationellt gymnasieprogram. I och med att det är 

upplagt så och det är extremt höga krav redan för de 8 ämnena,  kommer vissa elever utan tvekan 

vara  extremt  nöjda med att  endast  nå 8 godkända ämnen.  Det  vill  säga,  strukturen  på  skolans 

upplägg, och vad som krävs för att bli antagen, kommer att leda till begränsningar för dessa elever i 

och  med  att  många  elever  på  IVIK  kommer  välja  gymnasieprogram  som  inte  är 

högskoleförberedande.

Gymnasieutredningen  behöver  studera  arbetet  med  nuvarande  IVIK  mer  detaljerat  och 

integrera  det  i  den  nya  skolreformen,  annars  löper  man  en  stor  risk  att  utesluta  arbetet  med 

nyanlända  i  detalj  även  här.  Om så  blir  fallet  kommer  man behöva omstrukturera  arbetet  med 

nyanlända i alla kommuner baserat på ett lika bristfälligt och svårtolkat material som finns nu. De 

stora förlorarna är i så fall nyanlända elever som åter igen blir testkaniner för vad kommunerna 

anser vara den bästa lösningen för eleverna inom ramen för gymnasieskolan. 

5.4 Fungerar kommunernas ansvar kring kvalitetsarbete och mottagning av nyanlända?

Kommunen har i nuläget ansvaret för nyanlända elever och IVIK, och i och med att det inte finns 

några officiella riktlinjer  varierar utformningen på denna introduktion från kommun till kommun. 

Skolinspektionen pekar ut mycket som berör just arbetet med utsatta elever. Nyanlända barn har 

inte sällan problem med integrering och vänskap i skolan, och dessa elever är även beroende av hur 

väl stödåtgärder och elevvårdsteam fungerar på en skola. 

I denna studie av två kommuner kan man generellt påstå att de centrala utredningarna visar 

på en mer problematisk bild än vad jag finner lokalt,  även om man förstås finner brister också 

lokalt. Den mest alarmerande bristen som påpekas i de statliga utredningarna och sedan förs fram 

lokalt är kring kvalitetsredovisningarna. Redovisningarna för de skolor som studerats här skiljer sig 

helt  från  varann  och  sällan  nämns  IVIK konkret.  Några  utvärderingar  av  arbetet,  till  exempel 

metoder  som  kommunen  och  skolan  beslutat  om,  dokument  och  tester  som  utformats  lokalt, 



behörighetskrav  inför  olika  nivåer,  nischade  grupper  och  dylikt  saknas  helt  i  redovisningarna. 

Malmö har gjort en utredning kring arbetet med modersmål, men det är det enda konkreta som går 

att finna. I och med att styrdokumenten till stor del formuleras själva av kommunerna finns det en 

stor fara med att inte utvärdera arbetet som baserar sig på lokala beslut och formuleringar.

I och med att man i en av de nationella utredningarna uttrycker att kommunerna ofta inte är 

intresserade av att hjälpa skolorna med sin utvärdering, skulle det garanterat hjälpa om det  från 

centralt  håll  åtminstone  fastslogs  en  nationell  målsättning  att  utvärdera  efter,  och  bistod  hjälp 

nationellt  med  statistik  kring  arbetet.  Så  länge  det  inte  finns  någon  nationell  policy  och 

nationalisering av arbetet, kommer troligen arbetet med nyanlända att bortprioriteras i skolornas och 

kommunernas kvalitetsredovisningar.

5.5 Hur ser processen från nyanländ till slutbetyg i gymnasiet ut för dessa elever? Vilka 

skolämnen erbjuds elverna?

De nyanlända anländer i de två kommuner som studerats här först till en startgrupp där eleverna 

läser främst svenska för  att sedan bygga på med matematik. I och med att undervisning i engelska 

bedrivs utifrån svenskan, hänger engelskundervisningen på hur mycket svenska eleven kan, eller 

om den kan någon engelska sedan tidigare.  Efter startgruppen som varierar i tidslängd, placeras 

eleven på ett IVIK program, som kan vara inriktat mot vad eleven vill gå på för nationellt program 

när de nått behörighet eller ett helt generellt program. Eleverna har varierande tillgång till praktik 

under IVIK perioden och undervisas i grundskolekurser blandat med SFI i vissa fall, 

gymnasiekurser för de som nått så långt, eller lokala kurser i exempelvis datakunskap. När eleven 

endast har något ämne kvar, oftast engelskan, kan de gå upp i PRIV och då ofta informellt tillhöra 

en "vanlig" klass, även om vissa PRIV är helt egna klasser. När eleven har nått full behörighet till 

nationellt program går de över till "vanligt" nationellt program med de kursbetyg de lyckats få 

under IVIK tiden, och bilagor där man försöker kartlägga elevens ambitions och kunskapsnivå.

Processen  att  nå  ett  nationellt  gymnasieprogram verkar  invecklad,  då  det  verkar  finnas 

många undantag till hur det går till ovan och hur eleverna kvalificerar sig till olika nivåer innan de 

når nationellt program. Det är oroväckande att det ter sig invecklat och oöverskådligt för någon som 

studerat ämnet i detalj och även har en svensk skolbakgrund. Det finns en risk  att eleverna på IVIK 

och  i  startgrupper  kanske  inte  förstår  alla  sina  möjligheter  och  alternativ  och  att  dessa  istället 

begränsas helt utifrån studieresultat. Detta känns någorlunda orättvist för elever som endast befunnit 

sig en kort tid i Sverige och ofta kommit hit under traumatiska omständigheter där skolsystemet 

hemifrån kanske inte ens fungerat på flera år. Det pekar även på att det utövas tredimensionell makt 

här. 



Om en elev får det presenterat för sig som något positivt att de första måste gå på IVIK i 

flera år innan de kan få gå på ett nationellt program  kommer eleven inte bli besviken om de tar till 

sig det positiva. Eleven kanske inte har varit medveten om hur det ser ut i andra kommuner, eller de 

alternativ som gör att eleven snabbare har rätt till att gå på ett nationellt program, och därför är helt 

nöjd med att gå den väg den gör för att nå nationellt program. Om någon lyckas påverka elevens 

egna  intressen  och  mål  så  att  de  smidigare  går  ihop  med  vad  som  är  enklast  för  den  i 

maktsituationen så har makt utövats.

Eleverna inom IVIK utgör en extremt heterogen grupp, men trots nivågrupperingar, olika 

steg och inriktningar,  känns det som att gruppen inte tillräckligt individualiseras baserat på sin 

bakgrund.

Men å andra sidan kan man fundera över vad eleven tjänar mest på vad det gäller integrering 

och inlärning, att ständigt separeras in i grupper med nyanlända elever, eller placeras in i en helt 

vanlig klass så snabbt det bara går, med eventuellt vissa lektioner med speciallärare på modersmål. I 

och med att denna grupp är så pass gammal kan det tänkas svårt att placera ut dem i grupper där 

svenskan är så pass utvecklad, men svenskan bör läras in bland svenskar, då lär man sig språket 

snabbare och mer naturligt, så någon form av integrering bör ske. 

5.6 Avslutande ord 

En sista del av det tredimensionella maktbegreppet handlar om att makt är inbyggt i samhällets 

struktur, och att handlingsmöjligheter för individen är beroende av hur högt man befinner sig i en 

hierarkisk struktur. Appliceras detta på nyanlända, och man även blandar in en postmodern struktur-

kritik,  kan man säga att nyanlända elever befinner sig längst ned i samhällets hierarki och att detta 

antagligen är anledningen till att det inte finns någon centralt utformad policy för dessa elever. Det 

finns andra grupper i den svenska skolan som har låga förutsättningar utifrån en hierarkisk struktur, 

men kanske finns där intresseorganisationer som kan gå in o stödja dessa grupper, sådana saknas 

dock för de nyanlända barnen. Dessutom har ofta andra grupper av barn i underläge en integration 

baserat på familjen.

Stödverksamhet i form av samarbete med närsamhället, mentorer, klasstödjare och praktik 

innebär integrering. Har eleverna ett vida nätverk utanför skolan vad det gäller fritidsaktiviteter, 

chans till extrajobb, vänner, och kunskap om vart de ska vända sig i samhället om något går snett, så 

har man fått integrerade elever, oavsett hur kort tid de befunnit sig i landet. Saknar eleverna en 

naturlig koppling till det svenska samhället utanför, och även innanför skolan,  går vi gå miste om 

ett stort människokapital som kan hjälpa att ge variation och krydda till det svenska samhället. Vi 

utesluter dessutom de svenska eleverna från att  se denna variation och att  vi  alla i  grunden är 



likadana. I och med att eleverna måste lära sig svenska snabbt för att nå nationellt program,  borde 

det  vara  viktigt  att  fokusera  på  att  eleverna  får  en  chans  till  ett  vardagligt  svenskt  språkbruk. 

Integration betyder en språkutveckling i och med att man använder svenskan mer naturligt om man 

är en del av samhället. För att vi i framtiden effektivt ska utveckla arbetet med dessa elever bör 

skolreformen ta tag i att nationalisera arbetet och jobba med hur vi ska integrera dessa elever och 

deras familjer så att Sverige inte som idag får separata världar mellan nyanlända och "svenskar".  

6.0 Förslag på fortsatt forskning 

Denna uppsats får ses som en påbörjad studie som skulle kunna appliceras på varenda kommun i 

Sverige.  Om man  tar  den  information  som finns  i  de  nationella  utredningarna  bit  för  bit  och 

applicerar på andra kommuner än de som studerats här, så har man ett verktyg för att se om man 

följer de informella nationella riktlinjer som existerar idag. 

Vad som bör ske som ett större forskningsprojekt är självklart att det bör läggas fram en 

nationell policy för arbetet med nyanlända elever i gymnasieålder, som med hjälp av pedagogisk 

forskning och nedslag i vardagen för kommunerna kan leda till ett format som kan fungera i hela 

Sverige. Detta bör ske på regeringens förslag och som en officiell SOU- utredning med krav på 

tillämpning. 

En annan studie som borde genomföras ligger kanske på en mer politisk nivå, då det bör 

utredas  varför  det  ser  ut  som det  gör  idag med då till  exempel  arbetet  med nyanlända.  Varför 

bortprioriteras vissa grupper i Sveriges skola? Finns det politiska anledningar till att det idag ser ut 

så  här,  eller  handlar  det  om en ren och skär  segregation där  man underskattar  värdet  av dessa 

elever? Det vore till exempel intressant att se en studie som går tillbaka i tiden och kartlägger hur 

regeringen kom fram till att de ville ha Skolverket och MSUs utredningar, och vad som ledde till att 

dessa sedan inte applicerades. 
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Intervjufrågor

Telefonintervju 3e April 2009  med Joakim Graffner

Godkänd av Joakim

 Vad var din bakgrund innan du tog plats som gymnasiechef i Södertälje?(Utbildning, erfarenhet 
av skola, etc)

Vem är ansvarig för IVIK i Södertälje? Positivt/negativt med detta

Vem är ansvarig för hur intagning utformas till gymnasieintagningen för nyanlända elever? Tex 
dokumentet som IVIK fyller i- vem har gjort det, vad baserar det dokumentet på? Finns det 
liknande dokument nationellt?

Vad följer ni för nationella mål med IVIK? Vad är målet med utbildningen nationellt som ni 
följer? Vad följer ni för nationella mål med intagningen av nyanlända gymnasieelever 

Har du en uppfattning om hur det ser ut i resten av landet, om Södertälje skiljer sig något i 
hanteringen av nyanlända barn i gymnasieålder? 

Vilka är Södertäljes egna utformade mål med IVIK och intagningen till gymnasieskolan för 
dessa barn?- Finns dessa i dokumentform?

Vad är styrkor/svagheter med processen och IVIK som det ser ut idag? Vad finns det för 
fördelar/nackdelar med just eng. grund etc. 

Ta upp friskolor och arbetet med nyanlända om de inte nämns

Hur följer ni upp IVIK och intagning av dessa elever? Det vill säga, hur vet ni om detta är den 
optimala metoden för eleverna? Går de vidare till högskola, ut i arbetsliv etc efter 
gymnasiet?

Övriga eventuella kommentarer

Telefonintervju 9e april 2009 med Birgitta Alriksson
Godkänd och korrigerad av Birgitta 

 Vad är din bakgrund och titel (Utbildning, erfarenhet av skolan, etc)  

Vem är ansvarig för IVIK i Malmö?

Vem är ansvarig för hur intagning utformas till gymnasieintagningen (dvs för de nationella 
program efter IVIK) för nyanlända elever? Endast gymnasieintagningens beslut? Eller vilka 
är med på vägen till nationellt program för eleverna?

Hur ser processen ut från att man anländer i Malmö till att man går i ett nationellt program om 
man anländer i gymnasieålder?  



Väljer ungdomarna själv vilken IVIK utbildning de vill gå (dvs på vilken skola?)Finns de 
inriktningar på IVIK på de olika skolorna? Vem utformar testen tex matematik testet vid 
introduktion- lokalt?

Vad följer ni för nationella mål (om några) med IVIK? Tex följer IVIK kurserna SFI kursernas 
kursplan? Svenska undervisningen som ges är den enligt kursplan för grundskolan tex?) Vad 
följer ni för nationella mål med intagningen av nyanlända gymnasieelever (t.ex. grund för 
intagning)? Tas eleverna in på samma grund som alla andra elever? Följer man en nationella 
riktlinje, vart finns den?  

Engelska grund? Varför får de inte engelska? Hur går de sedan på gymnasiet?  

Tex Pauli IVIK-SP- om man uppnår 8ans engelska, men står inga timantal, kräver inte godkänt i 
matte, sfi c ska ha klarats av vs St petri IVIK-NV endast 60 timmar engelska som de ska nå 
engelska på grundskolan 9an med, kräver godkänt i matte grund? -säger de samma sak? 
Omvårdnad IVIK på Rönnen- står inget om engelska och kräver sfi- d - Hur funkar detta i 
praktiken?

Finns de dem som går över till ett nationellt program men officiellt inte står på klasslistan förän 
vissa saker är uppnådda? Eller hur hanterar ni detta? Går de först på IVIK och sedan på IV? 
PRIV? Finns de på alla linjer eller bara en del skolor som tar emot PRIV?

Vilka är Malmös egna utformade mål med IVIK och intagningen till gymnasieskolan för dessa 
barn?

Finns IVIK på fristående skolor i Malmö?

Har du en uppfattning om hur det ser ut i resten av landet, om Malmö skiljer sig något i 
hanteringen av nyanlända barn i gymnasieålder?14)Vad är styrkor/svagheter med processen 
och IVIK som det ser ut idag? (i malmö och nationellt)

Hur följer ni upp IVIK och intagning av dessa elever? Det vill säga, hur vet ni om detta är den 
optimala metoden för eleverna? Går de vidare till högskola, ut i arbetsliv etc efter 
gymnasiet?

Övriga eventuella kommentarer

Telefonintervju Komplettering 4e maj Birgitta Alriksson 

Godkänd och korrigerad av Birgitta 

Vad för typ av utvärderingsprov/uppföljningsprov finns det i startgrupperna? Skriftliga/muntliga 
etc

Finns det tillgängligt stödpersoner/mentorer/klassstödjare som inte har med betyg att göra 
nödvändigtvis (dvs inte lärare) och kan ge eleverna intro till Sverige, och stöd? Andra 
svenska klasser som mentorklasser etc?

Samarbetar IVIK och startgrupperna med andra delar av samhället och framtida utsikter för 
anställning? Tex arbetsförmedling, kulturskolan, saker eleverna kan ta del av för att bli med 
integrerade?

Hur ser introduktionen ut i Södertälje/Malmö- ger man information till familj och elev om det 
svenska skolsystemet, hur det fungerar.



Hur gör man med ensamkommande elever, vilket extra stöd får dem vid intro?
Har man andra ämnen än sv/matte/eng i startgrupperna - vilka? valideras elevernas kunskap i 

dessa ämnen även vid introduktion?
Hur gör elever som flyttar under IVIK till annan kommun? Måste de göra om alla tester, kanske 

börja om på IVIK från startgrupp? etc, vad har ni stött på för problem iom att arbetet 
nationellt inte är enhetligt?

Har kommunerna övervägt engelska på arabiska etc för att underlätta inlärning av engelska för 
nyanlända redan i startgrupper, men även på IVIK?

Hur ser ni på gymnasiereformens förslag vad det gäller IVIK?
Övrigt

Telefonintervju, kompletterande frågor till Södertälje 7e maj, 09 Berit Palmgren
Korrigerad och godkänd per telefon 17e maj av Berit

a) Hur ser introduktionen ut i Södertälje
b) Ger man information till familj och elev om det svenska skolsystemet, hur det fungerar, 

sådant som tex att vi har mkt kritisk analys ist. för memorering av fakta (då andra länder 
ofta har memorering i fokus)

Har de modersmålsundervisning på IVIK? 
Har Södertälje handledning på modersmål i startgrupper och på IVIK?
Finns det tillgängligt stödpersoner/mentorer/klassstödjare  som inte har med betyg att göra 

nödvändigtvis (dvs inte lärare) och kan ge eleverna intro till Sverige, och stöd? Andra 
svenska klasser som mentorklasser etc?

Samarbetar IVIK och startgrupperna med andra delar av samhället och framtida utsikter för 
anställning? Tex arbetsförmedling, kulturskolan, saker eleverna kan ta del av för att bli med 
integrerade?

Följer Södertälje SFIs kursplaner i sina startgrupper och på IVIK?
Söker man in till IVIK i Södertälje, eller bara till PRIV/nationellt program? Vad är kraven för att 

nå till IVIK. 
Hur gör man med ensamkommande elever, vilket extra stöd får dem vid intro?
Vad för uppföljning sker i Södertälje av elever? Vem gör eventuell uppföljning, finns de med i 

kvalitetsredovisningar för skolorna som har IVIK. Har Wendela Hebbe utvärdering av 
startgrupper med i sin kvalitetsredovisning?

Har man andra ämnen än sv/matte/eng i startgrupperna - vilka? valideras elevernas kunskap i 
dess ämnen vid introduktion?

Hur gör elever som flyttar under IVIK till annan kommun? Måste de göra om alla tester, kanske 
börja om på IVIK från startgrupp? etc, vad har ni stött på för problem iom att arbetet 
nationellt inte är enhetligt?

Finns det lärlingsmöjligheter på IVIK för eleverna?
Praktik?

Har kommunerna övervägt engelska på arabiska etc för att underlätta inlärning av engelska för 
nyanlända redan i startgrupper, men även på IVIK?

Hur ser ni på gymnasiereformens förslag vad det gäller IVIK?
Övrigt
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