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Abstract

Title: “From unaccompanied children to participating student”- a study of how 

Annerstaskolan, Huddinge municipality and AB Vårljus helps unaccompanied children to 

integrate into the school.

Many children and adolescents up to the age eighteen come from other countries alone to 

Sweden to seek asylum. Sweden receives many unaccompanied children and the number of 

unaccompanied children is increasing every year. There are various reasons to why the 

unaccompanied children flee their homeland to come to Sweden. Many of the unaccompanied 

children come from countries such as Somalia, Afghanistan and Eritrea. The unaccompanied 

children’s families choose to send their children to Sweden to protect them from armed 

conflict and other social or political unrest going on in their homeland.

This essay aims to explore how the integration of the newly arrived unaccompanied children 

works in schools. The following questions in my survey I have assumed to achieve the 

purpose of this essay are, how does Annerstaskolan work to integrate the newly arrived 

unaccompanied students in school, how the staff at the accommodation, Vårljus, where the 

unaccompanied children live help these students integrate into school and how Huddinge 

municipality supports Annerstaskolan and other schools in Huddinge in their work to 

integrate the unaccompanied children. To achieve this purpose I have done qualitative 

research interviews and two days of structured non-participant observations in the preparatory 

class. The qualitative research interviews were conducted with the teacher in the preparatory 

class, Dan Fränkel, who is an officer in Huddinge municipality and Damir Tomic, who works 

at Vårljus accommodation.

Annerstaskolan is using the path that Peder Haug is describing as segregating integration 

(Haug, 1998). The option Annerstaskolan is using is that the child is being removed from the 

regular class and placed in a smaller group. The student is being removed from the regular 

class and placed into a preparatory class.

Keywords: preparatory class, integration and unaccompanied children.
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1. Inledning
Mitt intresse för ensamkommande nyanlända elever uppstod dels då jag kom i kontakt med 

dessa barn under en VFU- period då jag fick möjligheten att observera de nyanlända eleverna 

på de särskilda mottagnings-och förberedelseklasserna. Jag har inte endast fått möjligheten att 

observera dessa nyanlända elever utan även fått möjligheten att undervisa dessa elever under 

två veckor då den ordinarie klassläraren var sjukskriven. Skolan där jag utfört min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på under mina fyra år på lärarutbildningen är 

Annerstaskolan. Skolan tar emot ett antal nyanlända elever och placerar dem i särskilda 

mottagnings-och förberedelseklasser samt även åtta mottagnings-och förberedelse klasser. De 

åtta mottagnings- och förberedelseklasser på skolan består av elever med skiftande

bakgrunder, etniciteter, erfarenheter och religioner. 

Den andra anledningen till varför jag valde att skriva om ensamkommande nyanlända elever 

var för att min pappa år 1983 kom till Sverige helt ensam utan några anhöriga. Min pappa var 

dock 22 år gammal när han kom hit och kan då inte kallas för ett ensamkommande barn. I 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever definierar man begreppet ensamkommande 

barn genom att skriva att ensamkommande barn är ”Asylsökande barn eller ungdomar under 

18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare”( Skolverket). Min pappa lämnade 

sitt hemland, Irak och alla sina anhöriga i hopp om ett bättre liv i Sverige. Anledningen till att 

han valde fly landet var på grund av kriget som pågick under den tiden. Min pappas 

berättelse om hur han lämnade landet och sina anhöriga i hopp om ett bättre liv här i Sverige 

väckte mitt intresse om att skriva om ensamkommande barn som kommer till Sverige. Många 

av de ensamkommande nyanlända barn som kommer hit till Sverige har sett och upplevt saker 

som vi som är födda och uppväxta i Sverige inte ens kan föreställa oss . Under kriget såg min 

pappa såväl vänner som anhöriga dö. Nästan alla ensamkommande barnen upplever någon 

sort av trauma om inte i hemlandet så måhända under deras flykt.

De erfarenheter som jag har fått genom att observera och undervisa dessa nyanlända elever 

tyder på att dessa elevers framsteg i skolan beror på skolans organisation och individuella 
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förutsättningar men också vilket stöd skolan har möjlighet att ge dessa elever.  Det är viktigt 

att första mötet med den svenska skolan inte blir negativ för dessa elever och detta är inte 

endast för det individuella barnets skolgång utan även för integrationen i allmänhet (Blob, 

2003:6) Den första tiden i Sverige för de ensamkommande men även för alla de nyanlända 

flyktingarna kan ses som en tid av osäkerhet och därför är det väldigt viktigt att mötet med 

skolan blir positiv för de ensamkommande nyanlända eleverna.

De nyanlända barnen har rätt till en likvärdig utbildning enligt läroplan Lpo 94 för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Läroplan Lpo 94:6).

Det är följaktligen skolans ansvar att ge dessa elever det stöd de behöver för att skapa 

effektiva samt bästa möjligheter att fortsätta sitt lärande. Skolan bör göra en kartläggning av 

elevens kunskap och kartläggningen bör vara tillräckligt bred för att lärarna i respektive

ämnen kan få en förståelse över vilken kunskap eleven besitter i respektive ämnen. Något 

förenklat kan det uttryckas som vad och hur eleven i fråga har tillgodosett sig tidigare 

undervisning i respektive ämne. Detta bör göras med målsättning att förstå elevens tänkande 

så väl som för att kunna stödja elevens lärande.

Ett problem jag stött på under insamlingen av empiri var att förekomsten av tidigare forskning 

i ämnet ensamkommande flyktingbarn är marginell på svenska. Detta kan delvis bero på att 

fenomenet ensamkommande flyktingbarn kan ses som ett relativt nytt fenomen i Sverige.

2. Bakgrund
Många barn samt ungdomar upp till arton kommer från andra länder ensamma till Sverige för 

att söka asyl. Till Sverige kommer många ensamkommande barn och antalet 

ensamkommande barn ökar för varje år. År 2006 sökte omkring 818 ensamkommande barn 

asyl i Sverige och antalet ensamkommande barn har fortsatt att öka efter det. År 2009 var 

antalet ensamkommande barn som sökte asyl 2250 och hittills under år 2010 har 1743 sökt 

asyl i Sverige (Migrationsverket). 
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Majoriteten av ensamkommande barn är pojkar mellan åldrarna 13-17 år gamla. Många av de 

ensamkommande barnen kommer från länderna Somalia, Eritrea och Afghanistan 

(Migrationsverket). Beslutet om att komma till Sverige är oftast inte barnets beslut utan 

familjens. Det finns olika orsaker till varför familjen beslutar att skicka iväg sina barn till 

Sverige. Den främsta orsaken till att anhöriga väljer att skicka iväg barnen till Sverige är att 

skydda barnen från väpnade konflikter och andra sociala eller politiska oroligheter som sker i 

deras hemländer. ”Här finns allt ifrån en trygg tillvaro i hemlandet till traumatiska upplevelser 

av krig, flykt och väntan” (Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 2008). Men det 

finns även andra orsaker till varför de anhöriga väljer att skicka barnen till Sverige. Syften så 

som att de skickar iväg barnen för att de ska få en utbildning för att sedan kunna skicka hem 

pengar samt att barnen är ”ankarbarn” som gör det möjligt för de anhöriga att kommer efter 

förekommer.

3. Avgränsning

Jag har valt att begränsa min undersökning till att omfatta integrationen av ensamkommande 

elever i grundskolans senare år, det vill säga högstadiet. Anledningen till att jag valt att 

omfatta integrationen av de ensamkommande eleverna i grundskolan senare år är för att som 

jag tidigare nämnt undervisa elever som går på högstadiet på Mottagningen. Min 

undersökning är genomförd på Annerstaskolan i Huddinge kommun. Som tidigare nämnt tar 

Annerstaskolan emot ett antal nyanlända flyktingar och ensamkommande nyanlända elever. 

Min fokus i undersökningen kommer att ligga på hur man integrerar ensamkommande 

nyanlända elever i skolan. Då de ensamkommande nyanlända elever inte har några anhöriga 

att komma hem till efter skolan, har jag även valt att ta reda på vart de ensamkommande 

elever bor och vem deras vårdnadshavare är. Anledningen till detta val av fokus är för att få 

en uppfattning om vad för roll vårdnadshavaren eller hemmet där de ensamkommande 

nyanlända eleverna har när det berör dessa elevers integrering i skolan.

Jag har därmed valt att inte studera hur man integrerar de ensamkommande nyanlända 

eleverna utanför skolan med anledning av att detta är ett alltför omfattande arbete och för att 

avgränsa min studie har jag i min undersökning valt att lägga fokusen på hur man integrerar 

dessa elever i skolan. De som varit intressanta i min studie är de som är ytterst ansvariga för 

dessa elevers integration i skolan. De ansvariga är :
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 Kuratorn på skolan.

 Lärarna som undervisar de ensamkommande nyanlända eleverna på skolan.

 Huddinge kommun (Kommunens tjänsteman, Dan Fränkel. Han är chef på 

Resurscentrum för nyanlända. Han håller på med en utredning som berör 

ensamkommande nyanlända elever).

 Vårljus (Ett boende som ligger i Visättra där de ensamkommande nyanlända barnen 

bor).

4. Syfte och frågeställningar

4.1 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur integrationen av ensamkommande 

nyanlända elever går till i skolan. Men jag vill även i detta examensarbete undersöka var

dessa elever bor och vem som ansvarar för dessa elever då de inte har några anhöriga att 

komma hem till efter skolan. Jag vill undersöka detta för att se hur den tilldelade 

vårdnadshavaren och hemmet där de ensamkommande nyanlända eleverna bor hjälper dessa 

elever att integreras i skolan.

4.2 Frågeställningar

För att uppnå syftet med studien kommer jag att utgå ifrån följande frågor i min 

undersökning:

 Hur arbetar Annerstaskolan med att integrera de ensamkommande nyanlända elever i 

skolan?
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 Hur personalen på hemmet(Vårljus), där de ensamkommande nyanlända eleverna bor 

hjälper dessa elever att integreras i skolan?

 Hur stödjer Huddinge kommun skolan i deras arbete när det gäller integreringen av 

ensamkommande nyanlända elever?

5. Metod

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för metoden som använts i denna undersökning. Det 

som kommer diskuteras i detta kapitel är överväganden som är grunden för valet av en 

kvalitativ studie och valet att använda mig at kvalitativa intervjuer. Jag kommer även att 

berätta hur undersökningarna genomfördes.

5.1 Val av metod

Jag har valt att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer och icke deltagande 

observationer för att på bästa sätt kunna uppfylla min uppsats syfte och frågeställningar. 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur Annerstaskolan arbetar med att integrera de 

ensamkommande nyanlända elever i skolan samt hur Huddinge kommun och 

vårdnadshavaren eller hemmet där de ensamkommande barnen bor på hjälper dessa elever att 

integreras i skolan. Jag anser att de bästa alternativen för att komma åt informanternas 

handlingar, åsikter och tankar är genom att använda sig av öppna intervjufrågor och icke 

deltagande observationer.  Kullberg menar att man i sin roll som kvalitativa forskare ska 

använda sig av intervjuer och observation som redskap (Kullberg, 2004:15). För att uppnå så 

trovärdiga svar som möjligt i min undersökning valde jag att använda mig av kvalitativa 

forskningsintervjuer och icke deltagande observationer. Kvale skriver att syftet med 

kvalitativa forskningsintervjuer är att få kunskap inom ett särskilt ämne. Under intervjun 

skapas denna kunskap mellan informanten och intervjuaren. I forskningsprocessen kan en 

intervjuare anta rollen som resenär vilket innebär att intervjuare i sällskap med informanten 

konstruerar upp deras sanning för att sedan sammanfatta den (Kvale, 1997). 
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Jag har valt i denna undersökning att anta rollen som en resenär och tillsammans med 

informanterna ta reda på hur de hjälper de ensamkommande eleverna att integreras i 

Annerstaskolan. I min undersökning är det inte generaliserbar kunskap som efterforskas då 

jag endast valt att utföra min undersökning på Annerstaskolan. Det är viktigt att inte 

generalisera vid kvalitativ analys utan att endast fokusera och lyfta fram det som informanter 

verkligen säger i studien (Denscombe, 2000). I min studie kommer jag inte att dra generella 

slutsatser i hur man integrerar de ensamkommande eleverna i skolan. Jag kommer istället att 

lyfta fram de svar som jag fått av informanterna. Anledningen till att jag valt att lyfta fram 

informanternas svar är för att utgångspunkten i denna uppsats är med vilka medel samt hur 

informanterna integrerar de ensamkommande nyanlända eleverna. Som forskare är det av 

största vikt att man inte påverkar intervjun och informanten. Det är även viktigt att man inte 

påverkar analysen genom att tolka ord ifrån ett sammanhang och ge dem en annan betydelse. 

Som intervjuare ska man ställa öppna frågor och ge utrymme för informanten att svara med 

egna frågor och detta är vad Patel menar med att den kvalitativa intervjun ofta har en låg grad 

av standardisering (Patel, 2003).

5.2 Observationer

Jag valde att använda mig av strukturerad och icke deltagande observationer i undersökningen 

för att få en inblick i verksamheten. Jag ville inte få en inblick i verksamheten av att endast 

utgå ifrån informanternas upplevelser utan även få en inblick i verksamheten från mina icke 

deltagande observationer. Innan jag observerade planerade jag samt beslutade mig för vad jag 

skulle observera under de två dagarna jag var i mottagningsklassen tillsammans med de 

ensamkommande eleverna, nyanlända eleverna och lärarna. Det jag bestämde mig för att 

observera var vilka ämnen dessa elever arbetade med och hur man anpassade undervisningen 

till eleverna. Jag valde även att observera på vilka sätt de ensamkommande och de nyanlända 

elevernas modersmål inkluderades i undervisningen. Strukturerad observation innebär att 

forskaren i förväg vet vilka beteenden och situationer som ska observeras(Patel & Tebelius, 

1987). Under observationen var min placering i ett hörn av klassrummet där jag observerade 

och antecknade, det vill säga att jag var en icke deltagande observatör. Enligt Tebelius och 

Patel är det en fördel med att vara en icke deltagande observatör då man får möjligheten att 

studera situationer och beteenden i en naturlig kontext direkt när de inträffar(Patel & 

Tebelius, 1987).
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5.3 Intervjuer

Jag valde även att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer för att ta reda på 

informanternas erfarenheter och tankar. Under intervjuerna ställde jag endast en stor öppen 

fråga som var formade för att besvara syftet och frågeställningarna i min undersökning. Den 

öppna frågan jag ställde mina informanter var hur de arbetar med att integrera de 

ensamkommande nyanlända eleverna i skolan.  Jag valde inte att använda mig av 

strukturerade intervjuer där jag ställer frågor ur samma ordningsföljd och formulering för alla 

informanter. Enligt Kvale kan strukturerade intervjuer vara en nackdel för att informanten kan 

känna sig styrd av intervjufrågorna.. Andra intervjuformer bjuder in informanterna till ett 

samtal där han eller hon inte behöver känna sig styrd av intervjufrågorna vilket leder till ett 

mer öppet samtal än vid strukturerade intervjuer (Kvale, 1997). Genom att ställa en öppen 

fråga till mina informanter bjöd jag in dem till ett samtal där de inte kände sig styrda av 

intervjufrågor. Samtalen blev väldigt öppna där informanterna delade med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter.

Denna öppenhet kan dock ifrågasättas enligt det Oscar Pripp skriver i Reflektion och 

etik(1999) kring den tredje närvarande som en osynlig frågeställare. Den tredje närvarande 

hävdar Pripp vara den omslutande uppfattning som kan drabba en kategori människor som 

kan menas omslutas av ett samhälleligt intresse.  Detta intresse kan leda till att dessa individer 

bedöms som ett kollektiv och tillskrivs egenskaper, vilka kan vara svåra att förbise i mötet 

med andra. På grund av detta omsluts individen av andras uppfattningar kring vilka 

egenskapar gruppen förväntas inneha(Pripp,1999:43).Eva Fägerborg utvecklar detta vidare 

genom att mena att en intervjuade som är medveten om denna omslutande uppfattning kan 

göra val för att förmedla en tillrättalagd syn på gruppen genom att exempelvis framhäva eller 

nedtona frågeställningar som kan leda till att meningarna kring gruppen 

förstärks(Fägerborg,1999:58).  



11

6. Tidigare forskning

Det finns en mängd undersökningar som behandlar nyanlända elever. De tre studierna som jag 

valt att använda mig av är Den röda tråden- utvärdering av Stockholms storstadssatsning

(2002) skriven av Monica Axelsson, Mariana Sellgren och Ingrid Lennartson-Hokkanen, 

Förberedelseklassen - en rehabiliterande interkulturell pedagogik(1995) skriven av Christina 

Rodell Olgac och Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn(2004) skriven 

av Mathias Blob. Jag har även valt att använda mig av Skolverket. Skolverket har utarbetat 

något som kan tolkas som riktlinjer.

Jag har valt att använda mig av rapporten Den röda tråden(2002) som tidigare forskning.  I 

denna rapport framförs en utvärdering av stadsdelarnas utvecklingsarbete inom målområdet 

språkutveckling/förbättrade skolresultat. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby har genomfört 

utvärderingen.  De som utfört utvärderingen är Monica Axelsson, Mariana Sellgren och Ingrid 

Lennartson- Hokkanen.  Monica Axelsson är forskare vid Centrum för 

tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet och Mariana Sellgren är grundskolelärare i 

Rinkeby och Ingrid Lennartson- Hokkanen är grundskolelärare i Uppsala.

Rapporten slutsatser är att visa respekt för andras kunskaper, språk och erfarenheter genom att 

ge dem plats i klassrummet bidrar till ett sociokulturellt stödjande miljö. Tvåspråkiga elever 

som går i skolor där de blir behandlade med respekt och uppskattas når bättre resultat. Lärarna 

betraktar dessa elever som en tillgång genom att dessa elevers modersmål aktas. Elevernas 

erfarenheter får utrymme i klassrummet på det sättet att elevernas modersmål används under 

undervisningen.

Hon har 15 års erfarenheter av att undervisa invandrar- och flyktingbarn.

Christina Rodell Olgac är för nuvarande högskolelektor i pedagogik och hon disputerade år 

2006 på avhandlingen Den romska minoriteten i majoritetssamhället skola. Från hot till 

möjlighet.  Rodell Olgac är även utbildad till lågstadielärare och har femtons års erfarenheter 

av att undervisa invandrar- och flyktingbarn. Hon har skrivit boken Förberedelseklassen - en 

rehabiliterande interkulturell pedagogik(1995). I boken skriver hon om sina egna 

erfarenheter av att arbeta i en förberedelseklass. Hon skriver att eleverna i en 

förberedelseklass går igenom många svårigheter tillsammans vilket leder till att vänskapen 

mellan dessa elever blir djup. De lär sig att respektera och förstå varandra. I en stor del av 
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boken diskuterar författaren fördelarna för flyktingbarnen att gå i en förberedelseklass.  De 

fördelar författaren kan se är att eleverna får den tid de behöver för återhämtning och 

bearbetning av de trauman de upplevt i hemlandet eller på deras flykt till Sverige. Författaren 

menar att låta flyktingbarnen börja i en vanlig stor klass kan förstöra för dessa elever.  Rodell 

Olgac skriver att:

Eleverna sitter många gånger av lektionen efter lektionen i de 
allt större klasserna och får syssla med meningslösa 
ifyllnadsövningar utan att ha den minsta chans att bearbeta sina 
tidigare upplevelser eller på ett meningsfullt sätt lära sig svenska 
som utgångspunkt i sin förståelse och sina referensramar
(Rodell, Olgac, 1995:66).

Rodell Olgac skriver också att övergången till en vanlig klass ska ske utifrån barnens egna 

förutsättningar. Övergången ska också ske vid en lämplig tidpunkt. När denna lämpliga 

tidpunkt inträffar kan variera från barn till barn. Vissa elever vill vara kvar i 

förberedelseklassen medan andra elever vill börja i en vanlig klass redan efter första besöket. 

Risken för de barn som vill vara kvar i förberedelseklassen är att de blir kvar där år efter år 

det vill säga att de fastnar i förberedelseklassen.

Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn(2004) är en studie som Mathias 

Blob gjort. I sin studie har Blob kommit fram till att kommunerna saknar en 

kommunövergripande policy.  Han tänker att kommunövergripande policy kan erbjuda alla 

barn en likvärdig skolintroduktion.  Man ska kunna erbjuda elever en likvärdig 

skolintroduktion oavsett var i kommunen/landet man befinner sig. En kommunal policy eller 

plan för skolintroduktionen av nyanlända flykting- och invandrarbarn skulle innebära en 

gemensam syn på arbetet med skolintroduktionen. Trygghet och kontinuitet skapas för de 

nyanlända - och flyktingbarnen genom att man har en gemensam syn på arbetet med 

skolintroduktionen. Blob menar att om det inte finns en övergripande policy eller plan så 

försvagas kunskapen om målgruppen i de administrativa leden. Detta kan leda till att 

målgruppen inte blir prioriterad eller bevakad. Målgruppens behov uppmärksammas inte då. 

Ansvarsfördelningen kan bli oklar om det saknas en kommunal policy.

Något som kan liknas vid riktlinjer med mål att nyanlända och ensamkommande elever skall 

få en likvärdig utbildning har skapats . Dessa riktlinjer finns att läsa i Skolverkets publikation 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever.  Riktlinjerna kan även ge de nödvändiga 

verktygen till kommunerna .” Det anger hur man kan eller bör handla och syftar till att 
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påverka utvecklingen i en viss riktning och främja en enhetlig rättstillämpning” (Allmänna 

råd för utbildning av nyanlända elever). Dessa allmänna råd är dock inget kommunerna måste 

följa utan de finns där som vägledning för hur man bör arbeta med nyanlända elever. Råden 

behöver inte användas om skolan och kommunen kan visa att man kan genomföra 

utbildningen för nyanlända elever på ett sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppnås. De 

allmänna råd riktar sig till verksamhetsansvariga, skolhuvudmannen och skolpersonalen. I 

rapporten Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever definierar Skolverket 

förberedelseklassen som en klass där de nyanlända eleverna i grundskolan får grundläggande 

svenskundervisning och introduktion (Skolverket, 2008:4). 

I sin rapport Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever skriver skolverket att 

riktlinjerna för de ensamkommande och nyanlända eleverna ska fungera som ett styrdokument 

för dessa elever och riktlinjerna ska även följas av skolorna som tar emot ensamkommande 

och nyanlända elever (Skolverket, 2007:8). Skolverket skriver också i rapporten att:

Nyanlända elever har olika bakgrund. Eftersom de inte 
behärskar det svenska språket kan de inte direkt tillgodogöra sig 
skolans ”vanliga” klassundervisning. Eleverna har alltså delvis 
andra utbildningsbehov jämfört med elever som är födda i 
Sverige eller kommit till landet och lärt sig svenska innan de 
börjat skolan. De behöver en undervisning som gör att de så 
snabbt som möjligt kan lära sig svenska och kan fortsätta sitt 
lärande i olika ämnen. Alla nyanlända elever har därför behov 
av särskilda stödåtgärder. Målsättningen bör vara att eleverna 
skall kunna följa den vanliga undervisningen så snart som 
möjligt (Skolverket, 2007, s.21).

Mathias Blob skriver att syftet med förberedelseklassen är att erbjuda en mjukstart 

för den nyanlända eleven och för hela familjen. Man gör den nyanlända eleven 

redo med grundläggande kunskaper i det svenska språket och förbereder eleven 

för att han eller hon ska gå i en vanlig ordinarie klass (Blob, 2004).

Ett av målen med undervisningen som förberedelseklassen har är att eleven ska 

lära sig enkla fraser och ord för att klara av vardagliga händelser. Skolverket 

skriver att dessa elever ska bland annat kunna berätta om sig själva och sin familj, 

tacka, fråga, be om, förstå enkla uppmaningar. Dessa elever ska även kunna tala 

om att man förstår respektive inte förstår, ord och fraser som hör ihop med skolan, 

måltider, att åka tunnelbana eller buss. De nyanlända och ensamkommande 



14

eleverna ska även kunna orientera sig i sitt närområde. De ska kunna ställa enkla 

frågor eller svara (Skolverket, 1997:33–35).

Skolverket skriver i sin rapport Asylsökande elever i grundskolan att ett av syftena med 

modersmålsundervisningen är att språket ska fungera som ett hjälpmedel för att dessa elever 

ska få en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själv och sin livssituation. Genom 

litteratur, bilder, samtal etcetera från elevernas hemland kan modersmålet utvecklas. Att få 

uttrycka sina känslor på modersmålet är viktigt att den ensamkommande och nyanlända 

eleven får göra. Det är också viktigt att den ensamkommande och nyanlända eleven via 

tidningar och andra massmedia följer händelseutvecklingen i hemlandet (Skolverket, 

1997:31–32).  För elevernas kunskapsutveckling är studiehandledning och ämnesundervisning 

på modersmålet effektiva redskap. Kunskapsutvecklingen främjas genom att de begrepp och 

ord som man använder i ämnesundervisningen stärks både på elevens modersmål och på det 

svenska språket. Dessa elever på vissa skolor undervisas på sitt eget modersmål parallellt med 

svenska ämnen. I matematiken är detta ett vanligt arbetssätt. Detta gör man för att det svenska 

språket inte blir ett hinder för elevens lärande men också för elevens utveckling (Skolverket, 

2008:15).

Det finns även ett antal C-uppsatser skrivna om nyanlända elever och jag har valt att ha med 

en studie som har gjorts av Margaretha Boman och Christina Rodell Olgac. 

C-uppsats i pedagogik och etnicitet. C-uppsatsen, Liv och lärande i förberedelseklassen är 

skriven av Margaretha Boman och Christina Rodell Olgac. De bildade en egen arbetsgrupp i 

början av projektet Interkulturellt lärande i mångkulturella skolor. Förberedelseklassen har 

varit fokusen i deras studie. Författarna beskriver förberedelseklassen så som en grupp i 

ständig förändring. Författarna skriver om oron som uppstår när nya barn börjar i klassen när 

som helst under terminen. Då nya barn börjar i klassen måste läraren börja om från början 

med att bygga upp gemenskapen i klassen/gruppen. Något som ibland kan förekomma är att 

familjer måste flytta av olika anledningar och uppbrottet som sker i gruppen/klassen påverkar 

eleverna i förberedelseklassen väldigt stark. Uppbrottet påverkar dessa elever starkt med 

anledning av att eleverna betyder mycket för varandra och kanske är kamraterna i 

klassen/gruppen de första nya vännerna efter ankomsten till landet (Boman & Rodell Olgac, 

1999:11).
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Rodell Olgac och Boman påtalar betydelsen av rutinpräglade aktiviteter. Anledningen till 

detta är att de anser att det är viktig med att det finns rutinpräglade aktiviteter är för att skapa 

struktur åt det kaos ett nyanlänt flyktingbarn kan befinna sig i (Boman & Rodell Olgac, 

1999:10). Strukturen för nyanlända elever underlättar för eleven då denna inte behärskar 

majoritetsspråket men kan även ses som ett bra sätt att hjälpa dessa elever att normalisera sitt 

liv(Boman & Rodell Olgac, 1999:10).

Den utländska forskningen jag hittade är på engelska. Som jag nämnde tidigare hittade jag 

ingen tidigare forskning i svensk skrift som berörde mitt ämne så jag valde att istället leta 

bland utländsk forskning. Den utländska forskning jag fann är Building on traditional 

strenghts: the unaccompanied refugee children from South Sudan som är skriven av Hirut 

Tefferi och The mental health of refugee children skriven av Mina Fazel.

Boken Restoring playfulness: Different approaches to assisting children who are 

psychologically affected by war or displacement är skriven av David Tolfree. Boken är 

baserad på sju program och deras erfarenheter som finansieras eller genomförs av Rädda 

barnen. Boken är uppdelad i två delar. Den första delen i boken riktar sig mot några av de 

underliggande teoretiska och konceptuella frågor inom området psykosociala arbetsmiljön 

som inleds med en kritik av den västerländska metoden för trauma och effekterna av våldet.

Motståndskraften diskuteras i boken och insatser för att underlätta den känslomässiga, 

kognitiva och sociala förmågan ses som det mest framgångsrika sättet att hjälpa barn.

Författaren identifierar flera faktorer som utövarna inom området anser är centrala för 

främjandet av psykosociala välbefinnandet, till exempel föräldraskap och att vara med en 

förälder, lekens betydelse för barn och skolans roll i att ge barnen struktur i deras vardag. Den 

andra delen av boken ger en detaljerad fallstudie av psykosociala program från olika delar av 

världen som betraktas som exempel på bra praxis. Boken fokuserar sig på de fallstudier som 

utförts i programmen i El Salvador, för detta Jugoslavien, Syd Afrika och program som 

fokuserar sig på ensam kommande barn från Syd Sudan.

Hirut Tefferi är författaren av kapitlet Building on traditional strenghts: the unaccompanied 

refugee children from South Sudan (Tolfree, 1996:158) Hon är barnpsykolog och har arbetat 

för Rädda Barnen i Etiopien och i Kenya. Hon är ansvarig för ett psykosocial och pedagogiskt

program för främst ensamkommande sudanesiska flyktingbarn och ungdomar.
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Tefferi skriver om en fallstudie som försöker ge en översikt av Rädda barnens upplevelser av 

att arbeta med de ensamkommande barnen i Pignudo lägret som befinner sig i Etiopien men 

även också ge en översikt av Rädda Barnens upplevelser av att arbeta med de 

ensamkommande barnen i flyktinglägret Kakuma som ligger i Kenya. Fallstudien pågick 

under cirka åtta år. Rädda Barnens personal har bidragit till att utveckla strategier för att 

arbeta med krigsdrabbade barn, påbörja och bevittna förändringar i den ständigt föränderliga 

sociala och politiska situationen i Afrika under dessa åtta år.

Rädda Barnens arbete med de ensamkommande barnen i Pignudo lägret började 1988. De 

samarbetade med UNHCR. Det fanns över 13 000 ensamkommande barn i början av 1988. 

De ensamkommande barnen var mellan sex och femton år gamla. Rädda Barnens insatser var 

så väl att hjälpa till med förnödenheter samtidigt som de upprättade lämpliga psykosociala 

insatser som att möta de särskilda behov som det stora antalet ensamkommande barn i lägret

hade. Detta var en särskild prioritering.  Projektet för ensamkommande flyktingbarn i Pignudo 

lägret började med en sammanställning av information om enskilda barnet, grundskolan, 

återhämtning av trauma upplevelser och förebyggande psykiska hälsoprogram, organisera 

vårdprogram i fosterhem och i grupp och placering av nyanlända. Av erfarenheterna från 

lägret i Pignudo har Rädda Barnen kunnat inleda psykosociala aktiviteter i syd Sudan och i 

Kakuma. Programmet man använde när det gällde ensamkommande flyktingbarn var 

utformat för att ta hand om den psykologiska utvecklingen av individer i förhållande till deras 

kulturella och sociala miljö. Gruppvård, fosterhem, förebyggande psykisk hälsovård och 

grundskola och gymnasium utbildning är de element som programmet i Kakuma består av.

Tefferi använder sig av flertalet metoder i hennes sammanställning av fallstudien. De metoder 

hon använder sig av är såväl hennes egna erfarenheter men även erfarenheter som den övriga 

personalen innehar. Denna har presenterats i såväl statistiska uppgifter från Rädda Barnens 

återkommande övervaknings- och utvärderingsrapporter som UNHCR rapporter och 

granskning av dokumentation. Hon använder sig också av direkt deltagande i områdets 

studiegrupp och observation av specifika aktiviteter inom området (Tolfree, 1996:159–160)

Rädda Barnen valde att utforma ett psykosocialt program för att tillgodose integrationen av 

samtliga aspekter av flyktinglivet. De aspekter av flyktinglivet som ses som integrerade är 

vård organisation, hälsoprogram, utbildning, intervjuer och att dokumentera barnens historia 

och ge personligt stöd och en rad målmedvetna verksamheter. Integration av dessa aspekter 
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sker i avsikt att trygga en övergripande känsla av trivsel bland stora grupper av 

ensamkommande flyktingbarn.

Den vetenskapliga artikeln The mental health of refugee children (Archives of disease in 

childhood, 2002) är skriven av Mina Fazel. Hon arbetar som barnpsykiatriker vid Oxford 

Universitetet.

Fazel skriver i sin artikel att Storbritannien står inför en stor ökning av antalet människor som 

söker asyl varje år. Författaren väljer att definiera flykting som en person som befinner sig 

utanför sitt land där hon eller han är medborgare på grund av en välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, nationalitet, religion, politisk åskådning eller tillhörighet till en 

viss samhällsgrupp.  I hennes artikel kan vi läsa att en procent av världens befolkning är för 

närvarande hemlösa. 23 miljoner av dessa 50 miljoner flyktingar har sökt skydd i ett annat 

land och de resterande 27 miljonerna är flyktingar i sitt eget land. Antalet flyktingar fortsätter 

att öka för varje år. Hälften av världens för närvarande hemlösa befolkning är barn. Många av 

flyktingarna anländer till Storbritannien som ska vara ett av världens rikaste länder men de 

tjänster som är potentiellt tillgängliga för att kunna hjälpa flyktingarna är för dåligt utrustade 

för att möta flyktingarnas behov.

I sin artikel skriver Fazel även om stressfaktorer som de flesta flyktingar utsätts för. 

Stressfaktorerna beskrivs i tre steg.  De tre stegen är, medan de är i sitt ursprungsland, under 

deras flykt till säkerhet och då de bosätter sig i ett annat land. Det finns betydande bevis att 

flyktingbarn löper en stor risk att utveckla psykiska problem eftersom de är föremål för ett 

antal riskfaktorer. Studier av barn i exil visar genomgående förhöjda nivåer av psykologisk 

sjuklighet framförallt posttraumatiska stressyndromen, depression och ångest.

Principerna som ligger till grund för avlämnandet av psykiatrisk vård för dessa barn är något 

hon också tar hänsyn till i sin artikel.

Fazel hävdar i sin artikel att skolmiljön kan vara en plats där man kan förbereda och förhindra 

stressfaktorerna de ensamkommande flyktingbarnen kan uppleva. Skolan har de unika 

möjligheterna för att utföra sådant arbete. Skolan kan även erbjuda framsteg i skolarbetet, 

beteendemässiga och sociala anpassning. Skolan ska vara en plats för att lära sig, få vänner 

och bidra till att ge en känsla av identitet. Genom att skolan blir ett stöd kan de spela en viktig 
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roll i deras integration inte bara för utbildningen men också för den emotionella och sociala 

utvecklingen.

I artikeln tas även den särskilda oron för den svåra situationen för ensamkommande

flyktingbarn upp. Fazel definierar ensamkommande flyktingbarn som just ensamma och 

separerade från båda föräldrarna samt utan någon legal vårdnadshavare. Antalet 

ensamkommande barn ökar kraftigt i västvärlden. Två till fem procent av alla flyktingar är 

ensamkommande barn. Dessa barn är inte bara ömtåliga för att de saknar stöd men också för 

att de har en ökad risk när det gäller bristande omsorg, sexuella övergrepp och andra 

missbruk. Många av de ensamkommande barnen som kommer till Storbritannien beviljas ett 

särskilt tillstånd till att stanna i landet fram till de är 18 år gamla.  Detta ger endast ett 

tillfälligt skydd och lämnar barnet i ovisshet om hans eller hennes framtid. Ovissheten kan 

leda till känslomässigt krävande men också ha betydande konsekvenser när det gäller 

integrationen och utbildningen.

Några viktiga aspekter av den brittiska invandrarlagstiftningen prövas och spänningen mellan 

lagen och det bästa för barnet principen diskuteras också av Fazel i artikeln. 

Fazel skriver i sin artikel att de mångsidiga följderna av trauma på barnen och deras familjer 

förvärras av flera förluster, påtvingad rötter och de otaliga förändringar som migration.  

Flyktingbarn ses som en väldigt tystlåten grupp vilket leder till att de glöms bort lätt.  

Storbritanniens invandrarlagstiftning tar inte alltid hänsyn till flyktingbarnens bästa . Hon 

avslutar sin artikel med att skriva att det är angeläget att regeringen och andra beslutsfattare 

bör uppmärksamma den psykiska hälsans behov hos den utsatta gruppen.

Gemensamt för denna litteratur är att den behandlar den komplexitet kring ensamkommande 

såväl som nyanlända flyktingbarn som finns inom den svenska skolan men även samhället i 

stort. Bristen på svensk forskning kan tyda på att fenomenet för Sverige är relativt nytt och 

därför existerar ännu ej forskning i ämnet. 
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7. Teori

Begreppet integration är ett entydigt begrepp med många olika innebörder men jag har valt att 

använda mig av Peder Haugs teorier om integrering i analysdelen. Haugs teorier kretsar kring 

särskiljandet av särskoleinkluderade elever, trots detta menar jag att dessa även är 

applicerbara på den exkludering som i dagsläget sker av nyanlända/ensamkommande elever. 

Detta sedan den form av skolgång som erbjuds ensamkommande elever i första hand kan ses 

som avskild verksamhet vilken särskiljts från den reguljära skolan.

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för Haugs teorier om integrering. Peder Haug är 

professor i pedagogik vid Høgskolen i Volda som ligger i Norge och fil. dr vid 

Lärarhögskolan i Stockholm.

Peder Haug diskuterar i boken Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning

specialundervisningen så som den framstår idag i svensk debatt och den nya litteraturen i 

ämnet.  Haug tar även upp begreppet social rättvisa genom att skriva att innehållet i begreppet 

varierar från tid till annan. Han skriver att det demokratiska deltagarperspektivet och 

kompensatorisk lösning är två olika förhållningssätt. Haug använder sig av 

integreringsbegreppet ur en specialpedagogisk synvinkel där han delar in begreppet i två 

riktningar . De två olika riktningarna är segregerande respektive inkluderande integrering.

7.1 Social rättvisa

Peder Haug skriver att han genom begreppet social rättvisa kommer att närma sig 

specialundervisningens historiska förutsättningar. Han skriver att målsättningen i en 

välfärdsstat som Sverige är ”att alla ska ha lika rätt till utbildning, att barn ska få lika villkor i 

skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning, anlag och intressen” 

(Haug, 1998:12). Dessa rättigheter är fastslagna såväl i läroplanerna som i skollagen. Som 

tidigare nämnt är inte begreppet social rättvisa något oföränderligt utan begreppet varierar 

från tid till annan. Under årens lopp har begreppet tolkas på en hel del och oklara sätt. Haug 

skriver att historiskt kan vi identifiera fyra olika definitioner av social rättvisa och alla de fyra 

definitionerna kommer till uttryck i dagens skola. ”… formell rätt till utbildning för de flesta, 

men inte till samma utbildning” (Haug, 1998:13). Detta är den första definitionen av 

begreppet social rättvisa. Eleverna fick olika skolgångar och vilken skolgång de fick var styrt 
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av geografi, kön och placering i samhällets statushierarki. ”De som hade problem med att 

fungera i utbildningen hade ofta inga rättigheter alls”(Haug, 1998:13).

Haug skriver att de två första definitionerna av social rättvisa är komplementära och uppträder 

samtidigt. Det komplementära spåret är att alla skulle få samma formella rätt till samma 

utbildning. Meningen med att alla ska ha samma rätt till samma utbildning var att de elever 

som presterade mest skulle komma längst. Men han skriver också att alla elever trots allt hade 

lika villkor. Haug skriver att detta är problematiskt av flera olika orsaker. Enligt Haug är en 

av orsakerna att ”Det favoriserar de grupper av befolkningen som har den kulturella 

hegemonin i skolan” (Haug, 1998:14). Haug skriver att den tredje definitionen av social 

rättvisa ställer krav på skolan. Kravet den ställer är att om skolan ska fungera på ett socialt 

rättvist sätt måste alla som går i skolan ha ett utbyte av det skolan tillhandahåller (Haug, 

1998:14). Den sista definitionen av social rättvisa går hand i hand med definitionen innan. En 

gemensam skola för alla är vad den sista definitionen strävar efter (Haug, 1998:14).

7.2 Det demokratiska deltagarperspektivet

Haug skriver att för att nå social rättvisa är den alternativa vägen det demokratiska 

deltagarperspektivet. I boken hänvisar Haug till John Dewey genom att skriva att man redan 

där kan hitta det demokratiska deltagarperspektivet. John Dewey var en amerikansk filosof, 

psykolog och pedagog. Dewey menade att avståndet mellan människor och mellan olika 

grupper av människor kunde minska om alla grupper av befolkningen möttes på en och 

samma skola och förhandlade om vad som skulle ske där. Haug fortsätter med att diskutera att 

en sådan skola skulle skapa ömsesidiga intressen och förtroende men en sådan skola skulle 

också bidra till att bygga grunden till bästa möjliga och rättvisare samhälle. Ett samhälle där 

man själv blir accepterad och accepterar andra. För att man ska kunna uppnå ett sådant 

samhälle skriver Haug att det krävs inkludering.  Med inkludering menar han ”att alla som 

senare ska vara tillsammans i samhället också är det i skolan”(Haug, 1998:18). Haug skriver 

att målet inte är att individen ska kompenseras tills den uppträder normalt utan man ska visa 

vilka variationer och behov som finns i skolan.

7.3 Kompensatorisk lösning

Enligt Haug är den kompensatoriska lösningen det första man tillgriper när man vill förbättra i 

enlighet med principen i lika formell rätt. Han skriver att kompensatoriska lösningen bygger 
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på idén ”att man ska ge den enskilde individen möjligheter att fungera genom att tillsätta extra 

resurser till en särskilt tillrättalagd utbildning för att förstärka individens svaga sidor”

( Haug, 1998:15).  Han fortsätter med att skriva att det handlar om att ställa en diagnos på 

barnet, det vill säga att man gör en kartläggning av barnets svagheter och styrkor och att man 

även bygger upp en utbildning som särskilt ska utveckla barnens svaga sidor. Det ideala målet 

anses vara att lyfta barnet till den nivån där de andra barnen befinner. Detta gör man för att 

sedan kunna placera barnet i den vanliga undervisningen igen. Huvudmålsättningen med den 

kompensatoriska lösningen är att dessa barn ska kunna fungera som övriga 

samhällsmedborgare. Haug skriver att man väljer den kompensatoriska åtgärd som ger mest 

inverkan och han skriver också att kompensation som tanke är ”behovs-, nytto- och 

effektorienterad”(Haug, 1998:15). Haug menar att det finns en mängd kritik mot den 

kompensatoriska lösningen. Den kritik han tar upp är att det är väldigt problematiskt att ställa 

en säker diagnos då diagnoser är starkt formade av de rådande kulturella värderingarna och 

följaktligen är mer av en social konstruktion (Haug, 1998:15). En del av den kritiken mot 

kompensatorisk lösning är att det inte heller nödvändigtvis finns något samband mellan en 

diagnos och den undervisning barnet behöver.  Här tar Haug upp att det finns en stor samling 

av diagnoser men att det lilla antalet av pedagogiska strategier som man tillämpar på dessa 

motsvarar inte mängden av diagnoser utan är färre. Kompensation kan både vara orealistisk 

och stigmatiserad menar Haug. Kompensationen ses orealistisk då det i vissa fall är omöjligt 

att kompensera för barns svårigheter och den är stigmatiserad genom att barn blir 

särbehandlande vilket också är kompensationens grundidé (Haug, 1998:16). Slutligen skriver 

Haug att kompensationen inte fungerar på många barn såsom den var tänkt att fungera. Detta 

sedan flertalet av de barn som fått specialundervisning hamnar i en marginaliserad och 

stigmatiserad position för resten av deras skoltid (Haug, 1998:16).

7.4 Integrering

Som jag tidigare nämnt är begreppet integrering ett entydigt begrepp med en rad olika 

betydelser. Haug använder sig av begreppet integrering så som den tolkas i relation till 

specialundervisning. Att barn ska få bo hemma hos sina föräldrar och undervisas i den lokala 

skolan är normaldefinitionen av begreppet. Haug skriver att normaltolkningen av begreppet är 

väldigt bred och öppen och med anledning av detta bör begreppet nyanseras då det i debatten 

om undervisning av elever i behov av särskilt stöd har en viss tendens att bli omtolkat. Haug 

menar att två olika riktningar kan noteras. Haug benämner dessa inriktningar inkluderande 

respektive segregerande integrering (Fulcher, 1989, i Haug, 1998). Aktörerna från 
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riktningarna inkluderande respektive segregerande integrering är sällan ensidigt för eller emot 

integrering. Aktörernas tolkning av begreppet integrering innehåller bara olika innehålls- och 

värdeförskjutningar. Då man använder sig av beteckningarna inkluderade respektive 

segregerande integrering nyanserar man begreppet integrering genom att precisera hur 

situationen ser ut i praktiken (Haug, 1998:19).

7.5 Segregerande integrering

Den första inriktningen, segregerande integrering är specialundervisningens ursprung.

Haug menar att vissa barn har behov av andra arrangemang och av den anledningen har man 

tillgång till andra valmöjligheter när det gäller organisationen och innehållet av 

undervisningen.  De olika valmöjligheterna kan skifta från att barnet får enskilda 

undervisningstimmar, är med i klassrummet med de andra barnen, får vara mindre grupper 

eller får vara i särskola (Haug, 1998:20).  Det som är typiskt för den segregerande 

integreringen är att elevens svårigheter kompenseras av någon form av speciallösning. Det 

viktiga är att man hittar den bästa miljön för den enskilde eleven och för att kunna göra det 

bör man konsultera med någon sakkunnig.  Sakkunnigas diagnostisering avgör vad som bör 

bli lösningen för eleven. ”Utmaningen är att ge individuell kompensatorisk behandling, så att 

det enskilda barnet i största möjliga mån kan anpassa sig till skolan och samhället. Om barnet 

tas ur skolan eller klassen är målet ofta att barnet ska tillbaka dit och fungera på 

jämbördigrund med de andra barnen” (Haug, 1998:21). Det är skolan uppgift att ge eleven 

anpassad undervisning och målet med att ge eleven anpassad undervisningen är att eleven ska 

komma upp till en likvärdig nivå som de andra eleverna på skolan.

7.6 Inkluderande integrering

Den andra inriktningen, inkluderande integrering innebär att undervisningen ska ske i den 

klass barnet är inskriven i oavsett vilka behov barnet har. Det vill säga att barnet inte 

segregeras från den klass den är skriven i. Haug skriver att argumentet till inkluderande 

integreringen till skillnad mot den traditionella och segregerande integreringen är att tanken 

om social rättvisa finns, ”lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska 

värden”(Haug, 1998:21) Lärarna ska ha tillräckliga kunskaper som gör det möjligt att ge 

eleverna en likvärdig undervisning oavsett bakgrund och skillnader. Lärarna ska anpassa 

undervisningen så att alla elever ska kunna bli delaktiga. Skillnader mellan barnen accepteras.
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"Tanken är att behovet av segregerande särskilda åtgärder har skapats av att skolan inte är 

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

klara sig eller inte ska klara sig" (Haug, 1998:22). Haug avslutar med att skriva att det finns 

ett nära samband mellan det demokratiska deltagarperspektivet och inkluderande integrering.

8. Analys 

I detta avsnitt kommer jag att analysera och presentera de resultaten som framkommit vid min 

undersökning. Jag kommer att diskutera analysen med utgångspunkt i den tidigare forskning 

jag valt att ha med i denna uppsats. Denna analys avser ej att presentera teorier kring 

inkluderingen av ensamkommande flyktingbarn dock kan den måhända ge en ökad förståelse 

inför problemets komplexitet.

Jag har valt att dela in avsnittet i tre olika underrubriker. De tre olika underrubrikerna är 

Annerstaskolan, Huddinge kommun och Vårljus. Jag har valt att ställa resultaten från 

intervjuerna och observationerna mot den tidigare forskning jag valt att använda mig av i 

denna uppsats för att analysera arbetet i Annerstaskolan. Resultatet och den tidigare forskning 

som finns kring detta ämne redovisas i varje underrubrik tillsammans med en diskussion kring 

detta.

8.1 Huddinge Kommun

En av mina frågeställningar i detta examensarbete är hur Huddinge kommun stödjer skolan i 

deras arbete av integrering av de ensamkommande nyanlända eleverna i skolan. För att få 

frågan besvarad kontaktade jag Dan Fränkel. Han är chef på Resurscentrum för nyanlända 

(RCN).  Att stötta skolorna och förskolorna i mottagandet av nyanlända barn och familjer är 

Resurscentrums uppgift. Detta är något av vad de gör eller rättare sagt planerar att göra. Något 

som även bör nämnas är att Resurscentrum för nyanlända är under uppbyggnad. 
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Enligt Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever bör kommunen:

 Ha riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever

 Se till att riktlinjerna är kända av skolans personal

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

eleven och elevens vårdnadshavare.

 Verka för att samarbeta mellan olika berörda parter i närsamhället utvecklas

 Samordna modersmålslärarresurserna mellan kommunens skolor

 Utvärdera effekterna av de kommunala riktlinjerna (Skolverket, 2008).

Dan Fränkel talade om att Huddinge kommun inte har några riktlinjer för mottagandet av 

nyanlända elever. En av de konkreta arbetsuppgifterna är att skriva de kommunala 

riktlinjerna, berättar Fränkel. Han menar att det är viktigt att ha kommunala riktlinjer då om 

en sådan kommunövergripande policy finns kan man erbjuda alla barn en likvärdig 

skolintroduktion menar Dan.  Mathias Blob skriver i sin studie, Skolintroduktion för 

nyanlända flykting- och invandrarbarn(2004), att en kommunal policy eller plan för 

skolintroduktionen av nyanlända flykting- och invandrarbarn skulle innebära en gemensam 

syn på arbetet med skolintroduktionen. Fränkel menar att trygghet och kontinuitet för dessa 

elever skapas genom att man har en gemensam syn på arbetet med skolintroduktionen. 

Fränkel, precis som Blob, menar att om det inte finns en övergripande policy eller plan 

försvagas kunskapen om målgruppen i de administrativa leden (Blob, 2004). De menar då att 

detta kan leda till att målgruppen inte blir prioriterad eller bevakad. Om det saknas en 

kommunal policy kan ansvarsfördelningen bli oklar. Den oklara ansvarsfördelningen kan leda 

till en ostrukturerad skolgång för ensamkommande elever vilket i sin tur kan leda till ett ökat 

utförskap då eleven inte tillgodogör sig varken svenska undervisning såväl som inkludering i 

det svenska samhället. Detta sedan eleven fostras såväl i samhället som i skolan.

År 2010 slöt Huddinge kommun ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 

ensamkommande barn. Dan talade även om att det rörde sig om fem så kallade årsplatser. I 

praktiken kan det innebära 20 till 25 ungdomar på ett år. I samband med att Huddinge 

kommun slöt ett avtal med Migrationsverket öppnades AB Vårljus ett boende för de 

ensamkommande barnen i Visättra. Boendet har 16 platser och tre av dessa platser är 

reserverade för de ensamkommande barn de åtagit sig att ta emot. Resterande platser beläggs 
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av barn från hela länet. Fränkel berättade att de måste ha en beredskap att snabbt ordna 

skolgång för de ensamkommande barnen på Vårljus. Han anser att det är ett väldigt speciellt 

arbete för att man aldrig vet hur många elever man kommer att ha. Man vet heller inte hur 

länge de kommer att stanna i gruppen. Fränkel berättade också att det kan finnas en stor 

spännvidd i skolbakgrund. Den snabba beredskapen och den stora spännvidden i 

skolbakgrunden kan leda till individens behov försvinner till förmån för just den snabbheten i 

placeringen. Den primära prioriteringen av placering kan tolkas ha företräde framför elevens 

individuella behov av utbildning såväl som acklimatisering till samhället.

Uppdraget, som Dan Fränkel och Resurscentrum för nyanlända har, består av att inventera hur 

mottagningen av nyanlända barn sker i Huddinges skolor. I detta uppdrag ingår även att de 

ska komma med förslag till förändringar som tillgodoser Skolverkets krav. Fränkel berättade 

att de redan har gjort en utredning där man besvarade frågorna hur mottagningen av åldrarna 

noll till arton sker idag, hur samverkan ska ske mellan olika aktörer vid mottagningen av 

nyanlända, vilka behov av förändringar som finns utifrån Skolverkets allmänna råd och 

förslag till ny organisation och förändrade rutiner för mottagning av nyanlända. De ska under 

2011 göra en uppbyggnad av en ny organisation och implementering av rutiner. De konkreta 

arbetsuppgifterna som ska utföras är utforma kartläggningsmaterialet för förskola, grundskola 

och gymnasiet, hjälpa skolorna att utforma de lokala riktlinjerna, arbeta fram metoder för 

utvärdering av det kommunala och lokala arbete och skriva de kommunala riktlinjerna.  

Under intervjun med Fränkel upplevs dock en osäkerhet kring de ensamkommande 

flyktingbarnen. Detta tolkas som en följd av att detta fenomen är nytt även i Huddinge 

kommun. Dock tänker jag att Huddinge kommuns försök att hitta strategier tyder på en vilja 

att lösa de problem som kan uppstå. Jag upplever även att det finns frågetecken kring den 

utredning som Huddinge kommun har genomfört avseende mottagningen av flyktingbarnen. 

Avser den endast pedagogernas syn på mottagandet och inkluderingen eller har det även 

funnits utrymme för de ensamkommande flyktingbarnen att lämna sina åsikter kring dessa 

båda?

På Resurscentrum för nyanlända arbetar en chef, fyra kuratorer och en skolsköterska. De ska 

erbjuda lärarna fortutbildningar och handledning.  De ska samarbeta med till exempel 

Arbetsförmedlingen, barnhälsovården, folktandvården, introduktionsenheten, Vårljus, 

Migrationsverket och så vidare. De erbjuder även kuratorstöd till gymnasiet, grundskola och 
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förskola. Skolsköterskeresurs för förberedelseklass är något de också erbjuder. De ska även 

delta i kartläggningen av grundskoleelever i förberedelseklass.

8.2 Vårljus

Boendet startades i augusti 2010 . Då jag kontaktade boendet angående intervjuer menade de 

på boendet att de inte ville ställa upp på en intervju då de ansåg att de inte hade mycket att 

tillföra då detta boende var nystartat. De rekommenderade mig istället att kontakta Vårljus i 

Skarpnäck. Jag kontaktade då istället Damir Tomic som arbetar på boendet i Skarpnäck och 

han var villig att ställa upp för en intervju. 

Vårljus i Skarpnäck har som mål att 75 procent av personalen skall vara högutbildade det vill 

säga ha någon typ av beteendevetenskaplig utbildning. Personalgrupp består av socionomer, 

beteendevetare, statsvetare, fil.mag. i specialpedagog och fil.kand. i psykologi. Flera av dem 

har även gått kurser i MI (motiverande intervjusamtalsmetodik).

Vårljus är ett asyl och PUT (permanent uppehållstillstånd) boende för ensamkommande 

flyktingungdomar mellan åldrarna 14-19. Det finns 16 platser på boendet. Ungdomarna som 

har bott på ett transitboende runt om i landet blir anvisade till olika asyl och PUT boenden. I

Skarpnäck har alla ungdomar Nacka kommun som anvisningskommun. För tillfället är det 

bara killar som bor där men de kan även ta emot tjejer, men då vill de helst ha fler tjejer 

samtidigt och inte bara några få. Primära uppgiften är att ta emot asylsökande 

ensamkommande ungdomar och ungdomar med uppehållstillstånd mellan åldrarna 14-19 år 

med möjligheten att bo kvar till 21 års ålder om socialtjänsten bedömer att det finns behov av 

fortsatt placering. I boendet får ungdomarna omvårdnad och omsorg. Vårljus ungdomsboende 

erbjuder även ungdomar som har uppehållstillstånd att klara av ett mer självständigt boende i 

stöd- och träningsboende. Verksamhetens innehåll är uppbyggt utifrån ett salutogent 

förhållningssätt och ska erbjuda psykosocialt stöd, vård och omsorg. Salutogen betyder att de 

fokuserar sig på de saker som fungerar hos dessa barn och förstärker dessa delar. Personalen 

på boendet har det förhållningssättet för att arbeta hälsofrämjande med barnen utifrån deras 

respektive individuella förutsättningar och resurser. De försöker snarast möjligt, när de 

bedömer att tiden är mogen, att stimulera barnen till självständighet och känsla av 

sammanhang och meningsfullhet.



27

Det salutogena perspektivet utgår från hur människor som utsätts för stora påfrestningar ändå 

förblir friska och i vissa fall till och med växer och vidareutvecklas som människor. Detta 

perspektiv innebär att man utgår från det friska och positiva. De som har en förmåga att skapa 

och se sammanhang klarar svårigheter och påfrestningar mycket bättre.

Damir Tomic berättar att då det gäller skolan ser det olika ut på boenden inom Vårljus sedan

de både har transit och asyl/PUT boenden. I Skarpnäck startades boendet i mars månad 2010. 

Detta boende fick nämligen snabbt 16 ungdomar från olika transitboenden där de har haft 

undervisning i svenska under några veckor. Damir berättade att när de ensamkommande 

ungdomarna kom till Vårljus boendet i Skarpnäck var de inte riktigt förberedda på att det 

fanns särskild inskrivnings- och registrerings datum på IVIK i Liljeholm. IVIK i Liljeholmen 

fungerade som en mottagningsskola för deras ungdomar. Ungdomarna på deras boende fick 

göra tester i svenska, matematik och engelska, vilket sedan ledde till att ungdomarna 

placerades på olika skolor i Stockholm där de har IVIK programmen. Alla 16 ungdomar går 

från och med höstterminen 2010 på Nacka gymnasiums IVIK program. Damir Tomic berättar

att när det gäller Vårljus boendet i Skarpnäck och skolarbetet för närvarande så erbjuder 

boendet läxhjälp i de ämnen som ungdomarna för närvarande studerar. Framförallt i svenska.

Personalen på boendet har även för avsikt att kommunicera med skolan för att ta reda på vad 

de kan hjälpa till med.  Det handlar även om motivationsarbete, det vill säga att motivera 

eleverna att gå till skolan. Flertalet av de ungdomar som bor på Vårljus vill arbeta och tjäna 

pengar för att ordna sig ett självständigt liv. Detta kan tolkas på olika vis, dels genom att ha i 

åtanke hur utbildning i ursprungslandet prioriteras, men även som en vilja att klara sig själva 

för att tjäna pengar och skicka hem till familjen. De länder som Afghanistan, Somalia och 

Eritrea kan tolkas som länder där utbildning inte prioriteras lika högt som i Sverige. Sverige 

har obligatorisk skolgång till årskurs nio det vill säga till eleven är 16 år. Sett ur ett perspektiv 

där du vid 16 års ålder skall vara självförsörjande såväl som kanske även familjefar kan 

skolgång ses som något bortkastat. Denna kulturkrock kan leda till problem och bör även 

denna finnas i åtanke då riktlinjer för skolgång skall formas.

Åldern på de boende varierar- vid tiden för intervjun- mellan 16-18 år. Dock tar boendet mot 

barn och ungdomar i åldrarna mellan 14 och 19.

Ett av målen i Vårljus första verksamhetsplan är att de ska utöka deras samarbete med andra 

instanser. Tomic tala om att han redan kommit i kontakt med Röda korset och han har som 

förhoppning att boendet under våren 2011 kommer att kunna erbjuda killarna möjligheten att 

gå till språkverkstan samt att genom Röda korsets ungdomsförbund göra olika aktiviteter. 
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Utöver detta finns det en dialog mellan Vårljus och det lokala kontoret för Röda korset om att 

det eventuellt skulle finnas möjlighet att Röda korset kommer till boendet och erbjuder 

läxhjälp. Utöver de ovannämnda försöker personalen på boendet komma på nya 

lärosituationer för ungdomarna hela tiden eftersom de bara hållit igång i cirka nio månader. 

Detta försöker de genomföra genom att sätta upp en plan om vad ungdomarna behöver lära 

sig om landet, samhället och sin egen tillvaro/ livssituation under tiden de bor på boendet.  

Tomic berättar att denna plan kan man säga är fortfarande i start fasen.  Svårigheten är den att 

deras boende tar emot både asyl/PUT ungdomar vilket innebär att de arbetar både med 

introduktion och integration i samhället.  Tomic anser att det kommer att ta lite tid innan alla 

pusselbitarna kring dem tänkta planen faller på plats. Men han säger att de är på god väg.

Deras ambition är också att de tillsammans med skolan ska utarbeta en mentor - eller 

fadderverksamhet.  Med det menar Tomic att när barnet skrivs in i skolan ska de direkt få en 

mentor (en svensk kamrat) och en ungdom (som har bott på boendet en längre tid) som kan 

hjälpa det ensamkommande barnet i kommunen i olika sammanhang. Tomic förmedlar en 

positiv bild av hur dessa elever skall inkluderas i det svenska samhället dock menar även att 

de inte har tillräcklig kunskap inom området då boendet endast funnit sedan mars 2010. Även 

om boendet prioriterar högutbildad personal kan detta även leda till brist på kunskap kring hur 

dessa elever skall bemötas samt eleverna ska motiveras till skolgången. Denna positiva bild 

kan tolkas genomsyras av det som Pripp benämner som den tredje närvarande. De bilder som 

media förmedlat av fenomenet ensamkommande flyktingbarn är ej så entydigt positiva som 

den bild Tomic väljer att förmedla till mig. 

8.3 Annerstaskolan

Annerstaskolan har långvarig erfarenhet av mottagandet av flyktingbarn. Till en början 

inkluderas dessa elever i vanlig klass. Under 70-talet fanns möjligheter till modersmålslärare i 

klassen. Dock försvann denna förmån på grund av pengabrist och de tidigare 

modersmålslärarna blev rena klasslärare. I slutet av nittiotalet startade man den första 

exkluderade mottagningsgruppen på Annerstaskolan. De kallar sig för Mottagningen då det 

syftar på ett möte med en nyanländ elev. Gunilla Bood arbetade de första åren ensam på 

Mottagningen. Hon hade då elever som gick i årskurs ett till årskurs sex. Under årets lopp har 

verksamheten utökats med förskolegrupp och högstadiegrupper. År 2006 fick Huddinge 

kommun en stor tillströmning av elever vilket ledde till bildandet av flera grupper. Idag har 

Annerstaskolan åtta mottagningsgrupper. Dessa grupper är exkluderade från den övriga 
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skolan genom att de är placerade i lokaler vilka ej är i anslutning till den faktiska skolan. 

Haug kallar detta för en exkluderande form av inkludering. Denna inriktning är 

specialundervisningens ursprung. Haug menar att en del barn har behov av andra 

arrangemang och därför har man tillgång till andra valmöjligheter både då det gäller 

organisationen såväl som innehållet av undervisningen. Dessa olika valmöjligheter barnen 

har tillgång till kan skifta från att barnet är med i klassrummet med de andra eleverna, får 

enskilda undervisningstimmar, får vara i särskola eller får vara i mindre grupper (Haug, 

1998).

Eleverna exkluderas från de övriga eleverna och deras position som avvikande förstärks 

genom detta. Här finns utrymme för reflektion kring huruvida detta är den bästa formen av 

inkludering då de nyanlända eleverna även behöver de sociala normer som kan förekomma på 

en skolgård vilka kan tolkas som underlättande för acklimatisering till samhället och även kan 

tänkas lättare tillgodogöra sig språket om omedveten undervisningen sker på skolgård under 

en lek med jämnåriga parallellt med undervisning i ett faktiskt klassrum.

Till Mottagningen på Annerstaskolan kommer det elever med en mycket bra skolbakgrund, 

elever med ingen skolbakgrund och elever med ojämn skolbakgrund.  I allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever står det att ”Det är viktigt att skolan organiserar undervisning 

utifrån varje nyanländ elevs behov och förutsättningar” (Skolverket). Man ska möta eleven 

där den är. Kärnan i arbetet på Mottagningen är de fyra T:n. De fyra T:n är trygghet, trivsel, 

tålamod och tid och dessa fyra T:n ligger till grund för allt arbete som sker på Mottagningen. 

Trygghet skapar man genom att eleverna går i mindre grupper. I den mottagningsgrupp jag 

observerade var de endast tolv elever. Anledningen till att eleverna på Mottagningen går i 

mindre grupper är för att eleverna ska kunna bli sedda och få den tid de behöver med läraren 

som befinner sig i klassrummet. Detta tolkas som något positivt ur utbildningsperspektiv. 

Gruppen blir homogen där alla får lika omsorg.

Som tidigare nämnt har Annerstaskolan åtta mottagningsgrupper och tre av dessa 

mottagningsgrupper består av högstadieelever. I dessa mottagningsgrupper arbetar tre olika

lärare. Den mottagningsgrupp där jag genomförde mina observationer har Marie Lööf som 

lärare. Jag ansåg att det var lämpligast att intervjua Marie Lööf då jag valde att utföra min 

observation i hennes mottagningsgrupp. Det var 12 elever inskrivna i den mottagningsgrupp 

där jag genomförde mina observationer.  Två av dessa elever är ensamkommande nyanlända 
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elever. De flesta av de elever som går i den mottagningsgruppen kommer från länderna 

Somalia, Polen, Afghanistan och Irak. Marie är utbildad gymnasielärare i ämnena svenska och 

franska. Hon har arbetat som lärare sedan 1986 samt varit lärare på Mottagningen sedan 1997 

. Detta gör att hon har såväl erfarenhet som utbildning. Lööf berättar att hon anser att det är 

väldigt viktigt att möta samt lära känna eleverna i sitt arbete med de ensamkommande 

nyanlända eleverna men även de nyanlända eleverna. Hon anser det även vara viktigt att få 

kontakt med eleven på något sätt. Genom att få nära kontakt med sin lärare får eleverna 

förtroende för sin lärare. Genom att möta och lära känna eleven kan Lööf avläsa och få en 

egen uppfattning om eleven. Hon börjar alltid morgonen med att ta i hand när hon hälsar dem 

välkomna för att alla elever ska bli sedda. I början av elevernas skolgång finns hon alltid till 

hands i matsalen, på rasterna och hon följer med eleverna dit de ska.

Lööf anser att det är väldigt viktigt att man har dagliga rutiner för genom att ha dagliga rutiner 

så skapar man trygghet för de ensamkommande och de nyanlända eleverna. Lööfa åsikter 

överensstämmer med det Rodell, Olgac och Boman påtalar kring betydelsen av rutinpräglade 

aktiviteter. De anser att det är viktigt att det finns rutinpräglade aktiviteter för att skapa 

struktur åt det kaos ett nyanlänt flyktingbarn kan befinna sig i (Boman & Rodell Olgac, 

1999:10). Som jag nämnde tidigare börjar hon varje morgon med att ta varje elev i hand för 

att välkomna dem. Hon börjar även dagen med en samling där alla elever är delaktiga. Lööf

berättar att eleverna känner trygghet när de gör samma saker. Med samma saker menar hon att 

man till exempel har ämnet svenska före lunch och matematik efter lunch. Det är väldigt 

viktigt för dessa elever att ha en tydlig struktur. De ensamkommande och nyanlända eleverna 

är i ett och samma klassrum, har en och samma lärare i nästan alla ämnen förutom bild, idrott, 

slöjd och musik och går med elever som endast går i deras grupp.  Lööf anser att det 

viktigaste för dessa elever är att skapa trygghet eftersom de är överkänsliga på grund av 

trauman de upplevt och för att de inte kan språket. Detta kan tolkas som överstämmande med 

de stressfaktorerna som Fazel nämner i sin artikel som de flesta flyktingar utsätts för.  Fazel 

väljer att beskriva stressfaktorerna i tre steg och de tre stegen är, medan de är i sitt 

ursprungsland, under deras flykt till säkerhet och när de bosätter sig i ett annat land (Fazel, 

2002). Hon skriver också att dessa barn löper en stor risk för att utveckla psykiska problem då 

de är föremål för ett antal riskfaktorer. Lööf anser att det viktigaste i arbetet med 

ensamkommande nyanlända elever är att visa kärlek och respekt. Som jag nämnde tidigare är 

många av de ensamkommande nyanlända eleverna väldigt ömtåliga. Denna ömtålighet kan 

komma av de trauman eleven kanske upplevt i hemlandet eller på deras flykt hit till Sverige. 
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Hon berättar att många av de ensamkommande barnen är ömtåliga på grund av att de inte 

känner sig hela, de sörjer sina föräldrar och att de är ensamma. Man ska alltid ha i åtanke att 

vissa av dessa elever har upplevt saker som vi inte ens kan föreställa oss att uppleva, säger 

Marie. Hon anser, och som även Rodell Olgac skriver, att fördelen för flyktingbarn att gå i en 

förberedelseklass är att de får den tid de behöver för bearbetning och återhämtning av de 

trauman de upplevt i hemlandet eller på deras flykt till Sverige (Rodell, Olgac, 1995). 

Att låta de ensamkommande nyanlända eleverna börja i en vanlig stor klass kan förstöra för 

dem anser Lööf. Hennes åsikt överensstämmer med det Rodell Olgac skriver när det gäller att 

låta dessa elever börja i vanlig stor klass. Rodell Olgac skriver att låta flyktingbarnen börja i 

en vanlig stor klass kan förstöra för dessa elever (Rodell, Olgac, 1995).

Lööf och Rodell Olgac menar att dessa elever inte får den chans de behöver i en vanlig stor 

klass för att bearbeta de trauman de upplevt.  Detta kan i sin tur hämma elevernas 

språkutveckling och dessa elever kommer inte att kunna studera optimalt. I 

mottagningsgruppen får de ensamkommande nyanlända eleverna den tid de behöver för 

återhämtning och bearbetning av de trauman de upplevt i hemlandet eller på deras flykt hit till 

Sverige.

Lööfs perspektiv ligger på att bemöta eleverna med respekt för de individer de är, dock 

upplevs det pedagogiska perspektivet bort. Elevens upplevelse av trygghet och en omslutande 

acceptans parallellt med den exkludering som gruppen indirekt innebär leder till att eleven 

måhända inte önskar lämna den grupp där den känner sin trygg till förmån för inkludering i en 

vanlig klass. 

I rapporten Den röda tråden- utvärdering av Stockholms storstadssatsning (2002) skriven av

Monica Axelsson, Mariana Sellgren och Ingrid Lennartson-Hokkanen kan man läsa att lärarna 

betraktar tvåspråkiga elever som en tillgång genom att dessa elevers modersmål aktas. 

Elevernas erfarenheter får utrymme i klassrummet på det sättet att elevernas modersmål 

används under undervisningen (Axelsson, 2002).

Under de två dagar jag var på Mottagningen för mina observationer lade jag märke till att 

elevernas modersmåls används i deras undervisning.  Läraren låter eleverna skriva det nya 

orden de lär sig på svenska, de får rita ordet och sedan skriva ordet på sitt modersmål. Lööf

visar eleven en penna och eleven säger efter henne en penna. Hon skriver en penna i sitt 

blädderblock och eleven skriver en penna i sitt blädderblock. Sedan får eleven rita en penna 
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och skriva en penna på sitt hemspråk. Det är på så vis eleverna på Mottagningen arbetar sig 

igenom alla nya ord. Eleverna har även tillgång till ordböcker. Ordböckerna använder dem då 

de inte förstår ett ord och behöver ta reda på vad det betyder på deras modersmål. Dessa 

elever har även musik, bild, slöjd och idrotts undervisning. Jag fick möjligheten att observera 

en musik och bildlektion under mina två dagars vistelse på Mottagningen. Som jag nämnde 

tidigare så har de andra lärare i dessa ämnen. Musikläraren anpassade musiklektionen efter 

elevernas behov. Eleverna fick sjunga två sånger som man sjöng då man gick på förskolan. 

Den ena sången var bä bä vita lamm och den andra var imse vimse spindel. Musikläraren 

började med att gå igenom texten med dessa elever. Han tog sig tid och förklarade de ord i 

texten som eleverna inte förstod. Han hade med sig en bild på ett vitt lamm och på en spindel 

som han visade eleverna. Detta gjorde han för att eleverna skulle få se på bild vad de sjöng 

om. Eleverna fick tala om vad de olika orden de gick igenom hette på deras modersmål och 

sedan skriva upp orden på whiteboardtavlan. På bildlektionen fick eleverna använda sig av 

keramiklera. Även bildläraren anpassade bildlektionen efter elevernas behov. Hon tog sig tid 

att förklara de olika verktygen eleverna skulle använda sig av. Bildläraren förklarade och 

visade eleverna vad de skulle göra med keramikleran. Även bildläraren använde sig av 

elevernas modersmål genom att fråga eleverna vad keramikleran och verktygen hette på deras 

modersmål. Elevernas olika modersmål har stor betydelse i gruppen/klassen och är ofta 

utgångspunkt för undervisningen. Eleverna kan använda sitt modersmål i klassen och 

kamraterna tolkar åt de ensamkommande och nyanlända. På detta sätt bekräftas elevens 

ursprung och identitet (Boman & Rodell, Olgac, 1999:11). Lärarna som dessa elever har 

lämnar ofta utrymme för eleverna att tolka åt varandra. Man låter först eleverna hjälpa 

varandra innan modersmålsläraren börjar hjälpa till. Det är en fördel att eleverna får tolka åt 

varandra för att det ger dessa elever bekräftelse. Bekräftelse om att de förstår det svenska 

språket och kan förmedla vidare det som sagts till sina nyanlända vänner. Dock väcker valet 

av att även ha dessa praktiska lektioner såsom exkluderande sådana frågor som huruvida 

dessa inte är bra exempel på lektionspass där eleverna kan inkluderas i den vanliga klassen. 

Vidare exempel på praktiska lektioner där elever lättare måhända kan inkluderas är slöjd, 

idrott samt musik. Dessa lektionspass kräver inte lika mycket individanpassad undervisning 

som de rena teoretiska lektionspassen och bör därför lättare kunna anpassas till elevens 

kunskaper. Måhända kan eleverna även inkluderas bland yngre årskurser istället för att fokus 

ska ligga på elevens reella ålder. Detta med tanke på att elevernas språkkunskaper lättare kan 

appliceras på yngre årskurser.
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Ett av syftena med modersmålsundervisningen är att språket ska fungera som ett hjälpmedel 

för att dessa elever ska få en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själv och sin 

livssituation. Genom bilder, litteratur, samtal från elevernas hemland måste modersmålet 

utvecklas.  Det är viktigt att dessa elever får uttrycka sina känslor på modersmålet. Det är 

också viktigt att den ensamkommande och nyanlända eleven via tidningar och andra 

massmedia följer händelseutvecklingen i hemlandet (Skolverket, 1997:31–32).  Lööf berättar

att de ensamkommande och nyanlända eleverna besöker regelbundet skolans bibliotek. 

Utifrån hur mycket svenska dessa elever kan lånar de en svensk barnbok. De elever som kan 

skriva och läsa på sitt modersmål får även låna en bok på sitt modersmål. Under min vistelse 

på Mottagningen lade jag märke till att vissa av dessa elever hade lånat en enkel variation av 

till exempel Pippi Långstrump på svenska och sedan även lånat den översatta varianten av

boken på deras modersmål. Lööf berättar att detta är ett bra sätt för dessa elever att arbeta på 

när det gäller böcker.  Eleverna får möjligheten att jämföra hur man skriver berättelsen på 

svenska respektive deras modersmål. Detta kan även leda till att elevens språkutveckling ökar 

sedan de ser parallellerna mellan det svenska språket och modersmålet.

Varje ensamkommande och nyanlända elev får en fadder som har elevens modersmål. 

Annerstaskolan har elever från alla möjliga länder och för det mesta lyckas dem hitta en elev 

som har samma modersmål som den ensamkommande eller den nyanlända eleven. Det finns 

över trettio olika språk på skolan. Den gamla eleven blir ett språkrör för den ensamkommande 

eller nyanlända eleven. Den ensamkommande eller nyanlända eleven kan göra sig förstådd 

och fråga via sin fadder.  Man slipper många missförstånd genom att man använder sig av 

fadderverksamheten. Fadderverksamheten gynnar även den gamla eleven. Den gamla eleven 

växer i sin roll genom att elevens självförtroende att behärska det svenska språket utvecklas. 

Faddrarna kan förstå de ensamkommande och nyanlända eleverna då de själva minns hur 

nervöst och pirrigt det var innan de kunde göra sig förstådda. Måhända kan det även vara 

positivt att en svenskfödd elev får rollen som fadder för eleven i fråga. Detta kan leda till 

positiv utveckling gällande språk samt underlätta övergången från den trygga exkluderade 

gruppen till en inkluderad roll i skolan.

Som nyanländ och ensamkommande elev ska man under sina två år i förberedelseklassen 

tillgodogöra sig ett gott vardagligt språk i vardagliga situationer och lära känna sin närmiljö 

(Skolverket, 2008). Detta är något man arbetar hårt med på Annerstaskolan berättar Lööf.  

Hon berättar att man i mottagningsgrupperna på skolan strävar efter att den ensamkommande 
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och den nyanlända eleven ska ligga på den nivån den räknas att göra. Hon säger att de vill att 

eleven ska på ett ungefärligt sätt uppfylla målen för den årskursen eleven ska gå på för att 

senare klara av undervisningen. Denna årskurs är dock inte helt knuten till elevens faktiska 

ålder. Dock eftersträvar Mottagningen att eleven skall hamna i närliggande årskurser. En elev 

vars faktiska ålder måhända säger att denne skall placeras i årskurs 6 kan istället placeras i 

årskurs 5 då denna årskurs bättre motsvarar elevens kunskaper. Med målsättningen att 

eleverna sedan ska kunna slussas ut till de vanliga klasserna på skolan arbetar Mottagningen 

mycket med att täppa igen de luckor de ensamkommande och nyanlända eleverna har.  Under 

min vistelse på Mottagningen kunde jag observera de mål som Mottagningen har. 

Undervisningen för dessa elever är individanpassad. Man försöker möta varje elev där den 

befinner sig.  ”Vi tränar mycket på att kommunicera för att kunna uppfylla Skolverkets krav” 

säger Lööf. Då jag utförde min icke deltagande observation i Mottagningen lade jag märke till 

att de arbetade väldigt mycket med att kommunicera om vardagliga händelser. Lööf kunde 

vara personlig med de ensamkommande och nyanlända eleverna genom att hon berättade för 

eleverna vad hon gjort i helgen eller var hon varit för att handla. Detta är ett sätt att få 

eleverna att våga kommunicera på svenska. Lööf menar att eleverna till en början kan 

upplevas osäkra i sin kommunikation på svenska då detta är ett nytt språk för dem. Efter en 

längre period på Mottagningen vågar eleverna själva berätta utförligt vad dem till exempel 

gjort i helgen. Lööf uppger att syftet med arbetet på Mottagningen är att eleverna ska känna 

att de kan kommunicera och klara sig i vardagliga situationer såsom exempelvis i affären eller 

hos tandläkaren.

Syftet med den första undervisningen i det svenska språket är att eleverna får det förråd av ord 

och fraser de behöver för att tillfredställa deras uttrycksbehov och klara enkla 

vardagssituationerna (Skolverket, 1997). Lärarens uppgift är att hitta användbara sätt för att 

påbörja elevernas språkutveckling.  För att klara av vardagliga händelser ska eleven lära sig 

enkla fraser och ord. Detta är ett av målen med undervisningen som Mottagningen har. 

Undervisningen i svenska på Mottagningen bör till en börja bestå av att klara av enkla 

vardagliga händelser. Exempel på sådana händelser dessa elever ska kunna är att:

 berätta om sig själv och sin familj

 tacka, fråga, be om

 förstå enkla uppmaningar

 tala om att man förstår respektive inte förstår
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 ord och fraser som hör ihop med skolan, skolmåltider etc.

 förstå ord och fraser som hör ihop med att åka buss, tunnelbana osv. (Skolverket, 

1997:33–35)

Lööf berättar att situationsbunden undervisning även detta är något man arbetar med på 

Mottagningen. De gör många utflykter både i närområdet och längre bort. Detta gör man för 

att eleverna ska få större ordförråd. De ställen de besöker i närområdet är kyrkan, simhallen, 

skridskobanan, centrum, biblioteket och skogsbacken som ligger nära skolan. Genom dessa 

besök får eleverna också en första inblick i det svenska samhället.  Efter ett sådant besök 

skriver eleverna tillsammans med läraren en gemensam text. Läraren kan på detta sätt styra in 

olika begrepp och utöka elevernas ordförråd. På Mottagningen gör man inte endast utflykter i 

närområdet utan de gör även utflykter till Stockholm. De går på stadsvandring för eleverna 

ska få se var slottet, riksdagen och regeringen finns. Under stadsvandringen får eleverna också 

en liten överblick på centrala Stockholm. De gör utflykter även till Naturhistoriska museet då 

de läser om djur, Skansen är ett ställe de besöker ofta och Tore Källberget i Södertälje. Man 

besöker också naturen där de kan gå runt och plocka bär, svamp och åka skidor i skogen. Dem 

gör utflykter till naturen för att de vill visa eleverna vilka rättigheter och skyldigheter vi har 

när vi befinner oss i naturen.

Jag fick tyvärr inte möjligheten under mina två dagar att delta vid en sådan utflykt men som 

jag tidigare nämnt i uppsatsen fick jag möjligheten att undervisa i två veckor på 

Mottagningen. Under dessa veckor fick jag möjligheten att följa med på en utflykt till slottet 

med eleverna på Mottagningen. Före utflykten pratade vi med eleverna om kungafamiljen och 

vart dem bor. Man förberedde eleverna inför utflykten. Vi visade bilder på kungafamiljen och 

slottet samt förklarade kungafamiljens roll i det svenska samhället. Efter utflykten fick 

eleverna arbeta i grupper där de skulle göra ett plakat på vad vi gjorde under dagen. De letade 

fram bilder på Internet och under varje bild skulle de skriva på svenska lite om bilden. De 

skulle även rita och skriva på plakatet hur vi kom till slottet. Efter att eleverna var klara med 

plakatet så skulle de ha en muntlig redovisning för oss lärare och elever.  På detta sätt arbetar 

Mottagningen på Annerstaskolan med utflykterna.

Lööf berättar att skolan för dessa elever är oftast den fasta punkten för det är där de knyter 

sina första kontakter utanför ”hemmet”. Detta innebär att ha kompisar betyder mycket för 

dessa elever. Hon berättade också att eleverna på Mottagningen förstår och respekterar 

varandra på grund av de svårigheter de gått och går igenom. Detta överensstämmer med det 
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Rodell Olgac skriver. Hon skriver att eleverna i en förberedelseklass går igenom många 

svårigheter tillsammans vilket leder till att vänskapen mellan dessa elever blir djup (Rodell 

Olgac,1995). Rodell Olgac och Boman skriver också att anledningen till att vänskapen mellan 

dessa elever blir djup är för att vännerna i klassen är de första vännerna efter ankomsten till 

Sverige (Boman & Rodell Olgac, 1999:11). Lööf uppmuntrar även dessa elever att umgås

med andra elever på skolan genom att säga åt eleverna på Mottagningen att gå upp till 

uppehållsrummet. Hon anser att det är viktigt att dessa elever börjar umgås med de andra 

eleverna på skolan så fort de kan lite svenska.  Hon anser att gemensamma intressen kan föra 

samman eleverna. Dock kan denna uppmaning ses som motsägelsefull. Om elevernas faktiska 

placering ej varit den av ett exkluderande slag utan i stället placerade i direkt anslutning till 

den övriga skolan skulle Lööfs uppmaning till sina elever måhända ej vara nödvändig. Vid en 

inkluderad verksamhet där skolans uppehållsrum kan tolkas som mer gemensamma och inte 

något som tillhörande den övriga skolan skulle mottagningseleverna se detta som något 

naturligt och något som tillhör även deras trygga plats utanför lektionerna. Annerstaskolan har 

en egen idrottsförening där eleverna på Mottagningen kan börja efter någon termin. 

När de ensamkommande och de nyanlända eleverna på Mottagningen har de grundläggande 

språkkunskaperna skall de gå vidare till en vanlig ordinarie klass. Detta är något Lööf tar upp 

under första samtalet med den ensamkommande eller den nyanlända eleven. Lööf precis som 

Blob menar att syftet med förberedelseklassen är att erbjuda en mjukstart för den nyanlända 

eleven och för hela familjen. Man gör den nyanlända eleven redo med grundläggande 

kunskaper i det svenska språket och förbereder eleven för att han eller hon ska kunna gå i en 

vanlig ordinarie klass (Blob, 2004). Utslussningen till en vanlig klass beror på eleven själv det 

vill säga hur snabbt eleven lär sig menar Lööf. Den lämpliga tidpunkten kan variera från barn 

till barn (Rodell, Olgac, 1995). Vissa av dessa elever slussas ut till en vanlig klass redan efter 

några månader medan andra elever behöver gå på Mottagningen i två år om inte mer.  De 

moment lärarna på Mottagningen utgår från för att reda på om eleven är mogen för att slussas 

till en vanlig klass är ordkunskap, läsförståelse och fri skrivning. Dock upplever jag att det bör 

finnas fler moment före utslussningen blir ett faktum. Eleven bör få chansen att utveckla en 

tillit och en trygghet även i den klass där den skall inkluderas. Måhända genom en första 

inkludering vid raster samt vid de praktiska lektioner som jag tidigare nämnt. Detta med 

avsikt att eleven skall känna sig trygg att lämna Mottagningen. 
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Jag intervjuade även kuratorn på Annerstaskolan. Bahareh Bakhshayesh har en 

kandidatexamen i psykologi och en magisterexamen socialwork som det heter på engelska. 

Hon är utbildad i USA. Bakhshayesh träffar de ensamkommande barnen innan de börjar 

skolan. Anledningen till att hon gör det är för att de ensamkommande barnen ska känna igen 

någon när de kommer till skolan. Hon finns där för de ensamkommande barnen men också för 

de nyanlända eleverna när de behöver någon att prata med. De går till henne om de till 

exempel vill prata om trauman de upplevt. Bakhshayesh berättar att hon i början av varje 

termin går runt i de olika mottagningsgrupperna och presenterar sig själv. Detta gör hon för 

att eleverna ska vet att hon finns där om de skulle vilja prata.

Att starta projektet KomSamman var Bakhshayesh idé. Annerstaskolan är kärnan till 

projektet KomSamman för det var där man såg behoven.  Att skapa en stabil miljö runt eleven 

och familjen är en viktig skyddsfaktor för flyktingbarnens psykiska hälsa. Man kan skapa en 

stabil miljö runt eleven och familjen till exempel genom, bra skola/förskola till barnen, nya 

sociala nätverk, att föräldrarna är trygga i skolmiljön och meningsfulla och hanterbara 

tillvaro. Syfte med KomSamman är att projektet ska bidra till ett bättre psykiskt mående för 

flyktingbarnen och deras familjer. Projektet kan bidra till det genom att erbjuda:

 Meningsfulla aktiviteter för barn och föräldrar tillsammans.

 Möjligheter att bygga nya nätverk.

 Kontaktytor mot det svenska samhället.

 En inriktning på familjernas psykiska och fysiska hälsa.

Med projektet KomSamman vill man skapa en mötesplats, en utgångspunkt för familjernas 

egna kreativitet och initiativ. KomSamman involverar olika föreningar. Svenska kyrkan håller 

med lokalerna, barn och utbildningsförvaltningen bidrar med kuratorer och terapeuter, kultur-

och fritidsförvaltningen har lokaler för keramik, dans, datasal samt fritidspersonal och 

Huddinge IF organiserar idrott och friskvårdsaktiviteter.  De olika professionella och ideella 

verksamheter som finns är bland annat bildverkstad, dansgrupper, sagohörna, internationellt 

kafé, matlagning, fotbollsskola och möjligheten att prata med en kurator. Mestadels av de 

eleverna som deltar i KomSamman är elever från Annerstaskolan. När projektet startade var 

det meningen att endast ensamkommande och nyanlända elever skulle delta men detta blev 

inte fallet utan nu deltar även andra elever i detta projekt. Målet med projektet är integration.  

Genom detta projekt kan ensamkommande och nyanlända elever och deras familjer få indirekt 
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terapi . De kan uttrycka sig genom de olika aktiviteterna projektet erbjuder. Bakhshayesh

berättar att sagohörnan kan till exempel få eleverna att öppna sig och berätta vad de upplevt. 

Här kan elever från hela Annerstaskolan mötas. De ensamkommande och nyanlända eleverna 

kan föras samman med de andra eleverna genom att de har samma intresse. Kuratorn berättar

att projektet KomSamman hjälper de ensamkommande och nyanlända eleverna att knyta 

kontakter med de andra eleverna som går på Annerstaskolan.

9. Slutdiskussion

     När jag inledde arbetet med denna uppsats hade jag begränsade, för att inte säga obefintliga, 

kunskaper om hur man på bästa vis integrerar de ensamkommande nyanlända eleverna i 

skolan. Som jag tidigare nämnt stötte jag dock på ett problem under insamlingen av empiri. 

Problemet som uppstod var att förekomsten av tidigare forskning i ämnet ensamkommande 

flyktingbarn är marginell på svenska. Detta kan delvis bero på fenomenet ensamkommande 

flyktingbarn kan ses som ett relativt nytt fenomen i Sverige. I detta avsnitt ska jag diskutera 

mina frågeställningar sedan analysen av mitt empiriska material presenterats. Jag har valt att 

börja med första frågeställningen som berör hur Annerstaskolan arbetar med att integrera de 

ensamkommande eleverna i skolan.

När det gäller de ensamkommande och nyanlända eleverna använder sig Annerstaskolan av 

den inriktning som Haug beskriver som segregerande integrering. Jag har valt att även 

benämna denna som en exkluderande inkludering då detta är ett nyare begrepp.

Annerstaskolan har valt att använda sig av en exkluderande inkludering det vill säga att 

elevens skolgång sker i en liten grupp avskild från den övriga skolan. Som tidigare nämnts 

kan detta vara på grund av ekonomiska orsaker.. Personalen som arbetar på Mottagningen är 

bekanta med begreppet. Lööf menar att det finns både nackdelar och fördelar med att använda 

sig av den segregerande integreringen. Fördelen med den segregerande integreringen är att 

dessa elever får en chans att bearbeta trauman de upplevt. Elever som omedelbart placeras i 

en vanlig klass efter sin ankomst kan inte bli erbjuden samma gemenskap och trygghet som de 
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erbjuder på Mottagningen. Dock kan denna gemenskap och trygghet även leda till att eleven 

känner sig obekväm med att lämna den trygga bubbla som mottagningen kan tolkas bli och 

därigenom inte vill bli inkluderad i den vanliga skolan. En lärare som arbetar i en vanlig klass 

med cirka 20 elever har inte samma möjlighet och tid att hjälpa varje elev som lärarna på 

Mottagningen har. Marie menar att nackdelen med att använda sig av den segregerande 

integreringen är att man förhindrar integreringen av dessa elever i skolan. Mottagningen på 

Annerstaskolan ligger i en avskild byggnad. I denna byggnad vistas endast elever som går på 

Mottagningen. Härigenom förstärks elevernas roll som avvikande och udda och detta kan 

tolkas som försvårande för den inkludering som sedan eftersträvas. Detta förhindrar 

integreringen av de ensamkommande och nyanlända eleverna i skolan menar Marie. Som jag 

nämnde tidigare uppmuntrar Marie dessa elever att på rasterna gå till uppehållsrummet som 

ligger på byggnaden där de vanliga eleverna är. Som jag tidigare nämnde upplevs denna 

uppmaning som motsägelsefull sedan elevernas placering och därigenom roll blir den av 

exkluderad kan det tolkas som svårt att söka upp skolans gemensamma delar som 

uppehållsrum. Ett uppehållsrum blir av de övriga eleverna sett som en naturlig del av skolan, 

för de exkluderade eleverna får den inte samma trygga roll utan mer sedd som något där deras 

roll som avvikande kan bekräftas genom att de ej ses som inkluderande tillhörande i skolan.

Eleverna på Mottagningen i Annerstaskolan pratar i princip endast svenska med sina lärare 

annars använder de sig av sitt modersmål för det mesta under dagen. Om man placerade de 

ensamkommande och nyanlända eleverna omedelbart efter deras ankomst i en ”vanlig” klass, 

skulle de få mer tillgång till att tala och lyssna på det svenska språket. De elever som går på 

Mottagning får sällan tillgång till att lyssna eller tala det svenska språket. Mottagningens 

elever kan måhända tillgodogöra sig det svenska språket såväl som de normer som existerar 

på skolgården genom att uppleva dem tillsammans med de övriga eleverna på skolan, med 

anledning av detta ställer jag mig skeptisk inför att mottagningens form av inkludering kan 

tolkas vara den bästa formen av inkludering för nyanlända och även ensamkommande 

flyktingbarn. Genom lek med övriga elever kan de nyanlända och ensamkommande 

flyktingbarnen lära sig såväl samhälleliga normer samt även underlätta tillgodogörandet av 

språket om omedveten undervisningen sker på skolgård under en lek med jämnåriga parallellt 

med undervisning i ett faktiskt klassrum

Mottagningen är att om barnet tas ur skolan eller klassen så ska barnet tillbaka dit sen och 

fungera på jämbördiggrund med de andra barnen (Haug, 1998:21).
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Lööfs perspektiv ligger på att bemöta eleverna med respekt för de individer de är ,dock 

upplever jag att det pedagogiska perspektivet måhända prioriteras bort till förmån för denna 

prioritering. Elevens upplevelse av trygghet och en omslutande acceptans parallellt med den 

exkludering som gruppen indirekt innebär leder till att eleven måhända inte önskar lämna den 

grupp där den känner sin trygg till förmån för inkludering i en vanlig klass. 

När det gäller min andra frågeställning nämligen hur personalen på hemmet(Vårljus), där de 

ensamkommande nyanlända eleverna bor hjälper dessa elever att integreras i skolan så valde 

jag att kontakta Damir Tomic som arbetar på Vårljus i Skarpnäck för att få frågan besvarad. 

Vårljus boendet i Skarpnäck är ett relativt nytt. Boendet startades i mars månad. På Vårljus 

boendet erbjuder de läxhjälp i de ämnen de ensamkommande ungdomarna för närvarande 

studerar. De erbjuder läxhjälp framför allt i ämnet svenska. Vårljus boendet försöker 

kommunicera mycket med de skolor de ensamkommande eleverna går på. Detta gör boendet 

för att ta reda på vad de kan hjälpa till med när det gäller den ensamkommande nyanlända 

elevens skolgång. Boendets främsta uppdrag är att motivera de ensamkommande ungdomarna 

till att gå till skolan. Många av de ensamkommande ungdomarna som bor på boendet vill inte 

gå till skolan. De vill istället arbeta och tjäna pengar. Flertalet av de ungdomar som bor på 

Vårljus vill arbeta och tjäna pengar för att ordna sig ett självständigt liv. Detta kan tolkas på 

olika vis, dels genom att ha i åtanke hur utbildning i ursprungslandet prioriteras, men även 

som en vilja att klara sig själva för att tjäna pengar och skicka hem till familjen. De länder 

som Afghanistan, Somalia och Eritrea kan tolkas som länder där utbildning inte prioriteras 

lika högt som i Sverige. Sverige har obligatorisk skolgång till årskurs nio det vill säga till 

eleven är 16 år. Sett ur ett perspektiv där du vid 16års ålder skall vara självförsörjande såväl 

som kanske även familjefar kan skolgång ses som något bortkastat. Denna kulturkrock kan 

leda till problem och bör även denna finnas i åtanke då riktlinjer för skolgång skall formas.

Som jag nämnde tidigare har Vårljus boendet i Skarpnäck bara hållit igång sen mars månad 

och har en bit kvar att gå. Personalen på boendet försöker komma på nya lärosituationer för de 

ensamkommande ungdomarna hela tiden. Tomic förmedlar en positiv bild av hur dessa elever 

skall inkluderas i det svenska samhället dock menar även att de inte har tillräcklig kunskap 

inom området då boendet endast funnit sedan augusti 2010. Även om boendet prioriterar 

högutbildad personal kan detta även leda till brist på kunskap kring hur dessa elever skall 

bemötas samt eleverna ska motiveras till skolgången. Denna positiva bild kan tolkas 

genomsyras av det som Pripp benämner som den tredje närvarande. De bilder som media 
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förmedlat av fenomenet ensamkommande flyktingbarn är ej så entydigt positiva som den bild 

Tomic väljer att förmedla till mig. 

Min tredje och sista frågeställning, hur stödjer Huddinge kommun skolan i deras arbete när 

det gäller integreringen av ensamkommande nyanlända elever besvarade Dan Fränkel. Han är 

chef på Resurscentrum för nyanlända. År 2010 slöt Huddinge kommun ett avtal med 

Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Huddinge kommun levde inte upp till 

Skolverkets allmänna råd för att de saknade enhetliga rutiner för att ta emot dessa barn. Dan 

Fränkels och Resurscentrum för nyanländas uppdrag är att leva upp till Skolverkets allmänna 

råd. När det gäller de ensamkommande barnen på Vårljus boendet så måste Huddinge 

kommun snabbt ordna skolgång för dem. De konkreta arbetsuppgifterna Resurscentrum för 

nyanlända har att utföra är att skriva de kommunala riktlinjerna, utforma 

kartläggningsmaterialet för förskola, grundskola och gymnasiet, hjälpa skolorna att utforma 

de lokala riktlinjerna och arbeta fram metoder för utvärdering av det kommunala och lokala 

arbete. Dan berätta att den viktigaste uppgiften de har att göra är att skriva de kommunala 

riktlinjerna. De håller på att skriva de kommunala riktlinjerna och beräknas vara klara år 

2011.  Dan avslutade intervjun med att berätta att de inte gör all arbete endast för att 

tillfredställa Skolverkets allmänna råd utan de gör också all arbete för att alla barn i 

Huddinges skolor ska få samma möjligheter. Om det saknas en kommunal policy kan 

ansvarsfördelningen bli oklar. Den oklara ansvarsfördelningen kan leda till en ostrukturerad 

skolgång för ensamkommande elever vilket i sin tur kan leda till ett ökat utförskap då eleven 

inte tillgodogör sig varken svenska undervisning såväl som inkludering i det svenska 

samhället. Detta sedan eleven fostras såväl i samhället som i skolan.
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