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Titel:  
Samverkan med hinder 
En kvalitativ studie av rektorers och deras chefers berättelser om mottagande av 
nyanlända elever 
 

English title: 
United cooperation with difficulties 
A qualitative study of headmasters´ and head of educations´ reports about 
organizing the arrival in school, of newly arrived students 
 

Abstrakt 
Studiens syfte är att analysera rektorers och deras chefers berättelse om mottagande av 

nyanlända elever. Metoden som har använts för att samla in empiriskt material för 

studien, är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att mottagande av elever sker beroende 

på den form rektor har beslutat om, vilka kan vara förberedelseklass, direktintegrering 

eller kartläggningsenhet. Det finns ingen gemensam policy eller vision, vilket kan 

innebära att likvärdigheten mellan skolorna brister. Resultatet visar vidare att läraren är 

en viktig del i elevens sociala samspel. Lärarna är en nyckelpunkt i bemötandet av 

elevens behov och förutsättningar.  

 

Nyckelord 
Elev, nyanländ, mottagande, organisation, social konstruktivism, språklig socialisation, 

stigma, symbolisk interaktion.  
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Förord 
Jag har alltid haft ett intresse för alla elever i min lärarkarriär, alla elever i en skola för 

alla – ska få samma rättigheter och möjligheter. Eleverna ska få samma rättigheter och 

möjligheter att utvecklas, utveckla och växa. En av mina kollegor sa att ”Sällan får du 

äta den frukt av det frö du sår”. Jag tänker att lite vatten på alla fantastiska små fröer i 

skolan gör att vissa växer snabbt iväg och andra kräver både gödsel och extra näring. 

Men till slut, med rätt stöd och hjälp, växer alla.  

 

Hösten 2014 påbörjade jag min specialpedagogutbildning, i syfte att arbeta för elever 

som behöver det där extra. Det där extra kan vara tallinjen i matematik, det kan vara 

analys av elevers behov i en årskurs, stöttning och rådgivning till lärare eller samtal med 

vårdnadshavare.  

 

Ett stort tack till min tålmodiga familj och vänner som stöttat och pushat mig under 

dessa fem terminer när jag studerat och fått nya kunskaper. Tack för all push, 

korrekturläsning och mellanmål, när jag behövt extra energi. 

 

Viktoria Lundström 

Augusti 2016 
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1 Inledning 

På skolan där jag arbetar har vi tagit emot flera nyanlända elever. I samtal med dem 

kommer det upp många saker som tycks påverka deras integration i Sverige och i den 

svenska skolan. I samtal med en av eleverna, som fingerat heter Amira, framgår det 

tydligt hur stor betydelse läraren har, för att skapa en god relation mellan elev-lärare 

men även förmåga som läraren besitter att skapa goda elev-elev relationer, ett gott 

socialt klimat. Amira återger att hon tidigare inte hade samma möjligheter att gå i 

skolan i sitt hemland. Eftersom familjen inte hade pengar för att köpa böcker eller 

pennor fick Amira inte gå till skolan. Hon är dessutom äldst och hjälpte till hemma. 

Bredvid Amira sitter en elev, som fingerat heter Ahmed, som kom till Sverige efter en 

lång vandring. Han berättar hur han gick från sitt hemland genom öknen, regn, suttit på 

båten och bett om att komma levande iland. Dessa två livsöden är två av många fler 

elevers livsöden, för de elever som kommer till min skola. Alla livsöden berör och jag 

känner en stor nyfikenhet för hur ett mottagande i skolan kan se ut, för de elever som 

precis har kommit till Sverige.  

 

I skolan möter pedagogerna elever i den obligatoriska skolformen, grundskolan, från 

cirka 7 år till cirka 15 år. Eleven möter pedagoger och personal, utvecklas och berikas. 

Den svenska skolan tar emot alla elever, i en skola för alla. Det är i en skola för alla som 

pedagogerna ska bemöta de förutsättningar och behov som finns. Skolan behöver 

organiseras så att alla dessa individer som kommer till skolan möts, utvecklas och tas 

emot (Gadler, 2014).  

 

Vad som är skolans viktigaste uppdrag kommer alltid att vara en 
tolkningfråga. Uppdragets faktiska innehåll konstruerar vi människor i 
relationer mellan varandra. Dessa relationer utgör den sociala kontext som 
varje individ upplever och urskiljer beroende på vem hen är och vem hen, 
direkt eller indirekt, är tillsammans med.  

             (Augustinsson & Brynolf, 2012, 145) 
 

I vårt samhälle existerar individer, samspelar med varandra och skapar samhället. 

Individen är skapad och skapare utav samhället. Beroende på hur dessa individer 

interagerar socialt sker möten, tolkningar och utveckling (Berger & Luckmann 1966; 

1979; Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). I samhället har vi människor som är på 

flykt, som flyttar och/eller strävar efter bättre livsvillkor (Bunar, 2011). En stad som har 

“öronmärkta” bostäder i endast en del av samhället kan innebära segregation för 
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samhället. Nyanlända elever1 samt deras föräldrar är väl medvetna om vilka dessa 

bostäder är, samt bostädernas läge i förhållande till det svenska samhället (Bunar, 

2015). De nyanlända familjerna upplever att de befinner sig i boenden i ett lågprioriterat 

område, som oftast är nedsatt i jämförelse med övriga samhället (Bunar, 2011). 

Nyanlända föräldrar visar även på en stor önskan att deras barn växer upp i utvecklande 

områden, där deras barn får de bästa förutsättningarna. Föräldrarna visar på en stor 

medvetenhet kring det område familjerna blir placerade i. Området där den kommunala 

skolan ligger i, är en representation av hur samhället omkring ser ut (Senfeng, 2016).  

 

  

                                                 
1 Nyanländ elev - en elev som har påbörjat sin utbildning efter han/hon fyllt sju år och startat skolan, en 
elev är inte nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (Riksdagen, 2010).  
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2 Syfte och frågeställningar 

När en elev som är nyanländ kommer till skolan, tar skolan emot eleven i den befintliga 

verksamheten. Hur detta mottagande beskrivs har jag undersökt genom intervjuer med 

rektorer samt deras chefer2. Anledningen till att jag har intervjuat rektorer och deras 

chefer är för att få en varierande beskrivning av hur ett mottagande kan se ut i skolan. 

Mitt syfte är att analysera muntliga framställningar från rektorer samt deras chefer, om 

organisering av mottagandet av elever som är nyanlända i Sverige. 

 

Jag har delat upp mitt syfte i följande frågeställningar:  

 

• Hur beskriver rektorer samt deras chefer organisering och mottagande av 

nyanlända elever? 

• Hur berättar rektorer samt deras chefer om organisering av undervisning, samt 

undervisningens innehåll? 

• Hur beskriver rektorer samt deras chefer, de resurser som finns att tillgå för 

eleverna? 

 

 

  

                                                 
2 Grundskolechef samt förvaltningschef. 
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3 Tidigare forskning 

I avsnittet Tidigare forskning kommer jag att lyfta olika områden som berör mina 

frågeställningar i studien. Dessa områden är rektorsrollen och samverkan, lärrarrollen 

och undervisning, organisation3 och ekonomi samt mötet mellan samhället och 

individen.  

 

På individnivå har läraren en stor betydelse för eleven, på gruppnivå har 

inkludering/exkludering i klassen/gruppen en stor betydelse för individen, och på 

organisationsnivå har organisatoriska dimensioner såsom beslut om direktintegrering 

eller förberedelseverksamhet en stor betydelse för gruppen och individen. 

Specialpedagogiken har flera olika inriktningar, där eleven och barnet alltid finns i 

centrum, och syftet är att utveckla efter de förutsättningar och behov som finns 

(Nilholm & Björck Åkesson, 2007). När organisering av strukturer i skolan görs är det 

viktigt att reflektera och fundera över syftet. Det är viktigt att, vid en placering, inte bara 

se till inkludering utan även se till de relationer och det sociala samspelet mellan 

eleverna. Är det möjligt att en exkludering kan innebära en inkludering, i ett senare 

skede. Den viktigaste utgångspunkten är att pedagogiken anpassas efter barnets 

olikheter (Nilholm, 2006). 

 

Skolans uppbyggnad eller särlösningar (särskola, särskild undervisningsgrupp4), 

påverkar hur specialpedagogiskt verksamheten kan arbeta. I en klassundervisning är det 

inte säkerhetsställt att det sker en inkluderande verksamhet. Det är beroende av verktyg 

och det specialpedagogiska synsättet, som finns att tillgå i skolan. En avgörande del av 

inkludering är hur eleven upplever detta genom ett erkännande och en tillhörighet 

(Nilholm, 2006).  

 

3.1 Rektorsrollen och samverkan 

Rektorns mångfacetterade roll och statliga uppdrag behöver ges en fast grund att stå på, 

av huvudmannen. Det är av stor vikt att delaktighet i de olika verksamhetsprocesserna 

skapas för rektorerna (Grutle, 2015). En annan viktig aspekt är samstämmighet i 

                                                 
3 Organisation är en form eller instrument som används för att nå ett mål (Haraldsson, 2016).  
4 Placering i årskurs och särskild undervisningsgrupp - En nyanländ elev ska genomföra kartläggning 
enligt steg 1 och steg 2, Skolverkets material och placeras i en årskurs. Rektor tar beslut om 
årskursplacering med hänsyn till förkunskaper, elevens ålder och personliga förhållanden (Riksdagen, 
2010).  
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styrkedjeprocessen mellan rektor och huvudman. Detta kan skapas genom tid, tid för 

möten och diskussion kring skolans viktiga frågor (Nihlfors & Johansson, 2013). Vidare 

ligger detta till grund för att rektor ska ha möjlighet att skapa en god organisation 

(Böhlmark, Grönqvist & Vlachos, 2012). 

 

Rektorernas roll står beskrivet i skollag och läroplan, och är ett statligt uppdrag. Ett 

statligt uppdrag med, en ibland, kommunal huvudman som har egna mål med skolans 

verksamhet. Detta handlingsutrymme mellan det statliga uppdraget, den kommunala 

huvudmannen och organisationsuppdraget är något som rektorer uttrycker som svårt.  

Grutle (2015) beskriver Torodd Strand begrepp handlingsrum. En ledares handlingsrum 

begränsas av hur organisationen är uppbyggd samt ledarens möjlighet till påverkan av 

och i den egna organisationen. Ledarens tillgång till information kan också vara en 

påverkansfaktor till hur stort eller litet handlinsutrymmet är. Huruvida en rektor har ett 

mandat till att utforma sin organisation eller ej, är beroende av hur rektorn tolkar och 

förstår handlinsutrymmet (Grutle, 2015). Ledarskapet är en ström av olika händelser 

och handlingar i processer. I varje handling finns ett visst utrymme för chefen att handla 

beroende på målsättning, syfte, medarbetarnas uttryckliga åsikt, lagar och regler. Detta 

handlingsrum är viktigt att chefen lär sig att bemästra (Augustinsson & Brynolf, 2012). 

 

Grutle (2015) menar att rektorns delaktighet i förberedelsearbetet, verksamhetens 

”nuläge”5 samt delaktighet i process och utvärdering av process är viktig, för att rektorn 

ska lyckas i sitt uppdrag. Rektorerna ger uttryck för en svårighet när denne inte har varit 

med i förberedelsearbetet, när rektorn tar över en redan påbörjad process. En svårighet 

är orden ”[…] implementert i skolen og personalet […].” (Grutle, 2015, 40) Att 

implementera en förändring och en process, där rektor själv inte har varit med i 

förberedelsen upplevs som en svårighet (Grutle, 2015).  

 

Nihlfors och Johansson (2013) beskriver det statliga uppdraget med den kommunala 

huvudmannen, och vill trycka på att en likriktighet är av stor vikt. En huvudman kan 

organiseras centralt i vissa frågor, för att skapa en likvärdighet för skolorna i 

kommunen. Skolchefer upplever att det är av stor vikt att medarbetare och chef är 

samstämmiga i beslut. Rektorer känner å andra sidan att de har ett behov av delaktighet 

i beslut, för att skapa en förståelse för grunden till beslutet. Det som i stor grad är 

                                                 
5 Nuläge – där skolan befinner sig idag. 
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framgångsdimensioner för rektorer, är struktur i den inre organisationen, förekomst av 

arbetslag samt arbetslagsledare kopplat mellan arbetslag och rektor. Rektorerna påpekar 

att andelen elever i behov av särskilt stöd påverkar om skolan anses som frangångsrik 

eller ej. Mellan de tre nivåerna stat, huvudman och rektor finns en viss motsättning, där 

rektorer uttrycker att de inte upplever en tydlighet eller känsla av delaktighet i beslut. 

Det saknas här olika möten, tillfällen för kommunikation där man kan uppnå en större 

samstämighet om rektor och huvudman träffas för att diskutera. Det finns även en 

uttryckt misstro hur styrkedjan och organisationen fungerar i samspelet rektor-närmsta 

chef (a.a).  

 

Att vara rektor är och förblir ett yrke som ingår i ett komplicerat system 
eller ett större nätverk där förutsättningarna ständigt skiftar både vad avser 
den politiska situationen internationellt, nationellt och lokalt och 
förändringar i sammansättningen av de barn och elever som deltar i 
utbildningen år från år och deras målsmän.  

                   (Nihlfors & Johansson, 2013, 50) 
 

I en organisation finns två olika element: informell och formell. Den informella delen 

innefattar bland annat interna maktförhållande, organisationskultur och intressen. Den 

formella delen innefattar strukturer, strategier och system i syfte att skapa ett ramverk. 

Utifrån ramverket skapas möjligheter för de formella aktörerna att mötas (Haraldsson, 

2016). I denna text kommer jag att rikta mitt fokus mot den formella delen – den 

samverkan som sker mellan olika aktörer inom skolan. I en organisation krävs 

samverkan mellan medarbetare, mellan chefer samt mellan medarbetare och chef. Syftet 

med samverkan är att nå upp till en högre kvalitet och/eller uppnå en högre 

kostnadseffektivitet. Samverkan kan ske mellan olika professioner, mellan 

organisatoriska enheter samt mellan huvudmän. Det är viktigt att det finns tydliga mål 

och syften med samverkan för att alla parter ska veta riktlinjerna för samverkan. Om 

inte dessa tydliga mål och syften finns kommunicerade med alla deltagare kan 

konflikter uppstå. För att undvika konflikter är det även viktigt att formulera de olika 

deltagarnas insatser och roller i samverkan (Anell & Mattisson, 2009; Haraldsson, 

2016). Rektorerna beskriver  i Nihlfors och Johanssons (2013) bok kring enhetens 

struktur och organisation, som en förutsättning för att i sin tur läraren ska få en god 

förutsättning att genomföra sitt uppdrag.  
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Rektorernas svar i vår undersökning bekräftar denna bild, eftersom de 
anser att deras sätt att leda i mycket stor utsträckning påverkar lärarnas 
arbete positivt, att barnen/eleverna vid skolan har stora möjligheter att nå 
målen i läroplanen och att deras arbete är värdefullt för att barnen/eleverna 
ska nå hög måluppfyllelse i sitt lärande.  

                   (Nihlfors & Johansson, 2013, 49) 
 

Rektorns ledarskap och organisationsförmåga har en stor betydelse för bland annat 

elevernas studieresultat, för arbetsmiljön samt personalens förutsättningar att utföra sitt 

uppdrag. Rektorn behöver skapa en god organisation för att möjliggöra 

kunskapsutveckling för såväl elever som personal. Kommunikation och information är 

en av de viktiga dimensionerna (Böhlmark, Grönqvist & Vlachos, 2012; Augustinsson 

& Brynolf, 2012).  

 

Ovanstående använder jag när jag analyserar, i kapitlena Organisation och mottagande 

samt Interna och externa resurser.  

 

3.2 Lärarrollen och undervisning 

I det relationella synsättet möts läraren och eleven och en förståelse skapas för elevens 

förutsättningar och behov. Läraren kan skapa ett gott bemötande av eleven, samt lägga 

en grund för elevens kunskapsutveckling när läraren känner till elevens behov och 

förutsättningar på förhand (Von Wright, 2002). För att kunna möta de behov och 

förutsättningar eleven är i behov av, är lärarens kunskaper vitala. Exempelvis är det 

viktigt om läraren känner till olika kulturer, vid mötet med nyanlända elever (Goodwin, 

2002). Det är även viktigt att läraren kan olika inlärningsstategier för att bemöta en 

nyanländ elev (Kirova, 2001) och att läraren har goda kunskaper i andraspråksinlärning.  

För att kunna möta alla elever är det av stor vikt att läraren känner till elevens bakgrund 

och tidigare erfarenheter (Von Wright, 2002).  

 

I relationen möts läraren och eleven, de lär känna och förstå varandra i ett sammanhang. 

Individens beteende och behov sätts i relation till sammanhanget. Detta beskriver Von 

Wright (2002) som det relationella perspektivet. Läraren reflekterar över eleven som 

någon som är i relation till olika kontexter. Eleverna behöver tid för att skapa 

anknytning och trygghet i det nya. Språkkunskaper är den centralt viktigaste delen för 

att bli en del av samhället. Utbildare måste därför ta en stor hänsyn till hur 
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språkutveckling kan ske för eleverna, i vilka former utbildning sker för dessa elever 

(Kirova, 2001). 

 

För att få effekter hos eleverna, måste läraren också stå i fokus. Det är läraren som är 

den enskilt viktigaste dimensionen för att eleven lyckas. Hattie (2009) menar att läraren 

måste få förutsättningen att se varje individ, planera, följa upp, återkoppla, ge feedback6 

och framförallt feed forward7. 

 

Den tidigare forskningen kring lärarrollen och undervisning används i analysen av 

Undervisning.  

 

3.3 Organisation 

Zetterquist Eriksson, Kalling och Styhre (2010) beskriver Taylors, Follets samt Chester 

Barnards organisationsteorier på olika plan. Taylor menar att en organisation skapas 

efter en teoretisk produkt och forskning och sedan hur detta omsätts till verkligheten. 

Organisationen måste först genomgå en grundlig analys, för att se vad organisationen är 

i behov av samt vilka utvecklingsmål som finns. Efter analysen är gjord presenteras 

denna och omsätts i praktiken. Det är alltså inte medarbetaren som bestämmer egna 

verktyg och metoder, utan analysen som avgör vad som är lyckosamt för 

organisationen. En nackdel med denna metod kan vara en upplevelse av 

avprofessionalisering hos medarbetaren när analys sätts i andra händer än de 

medarbetare som ska genomföra processen. Follett beskriver hur medarbetare kan 

arbeta i team, gruppdynamik och kollektivt beslutsfattande. Den egna drivkraften 

bygger på att medarbetaren känner sig delaktig i processer, får information samt är med 

i att bygga organisationen. Chester Barnard skriver att det ligger i människans intresse 

att organisera och vilja samarbeta, och det är då organisationen kan byggas upp. Det är 

chefens uppgift att ta beslut och formulera mål, samt kommunicera dessa till alla 

medarbetare (Zetterquist Eriksson, Kalling & Styhre, 2010).   

 

Zetterquist Eriksson, Kalling och Styhre (2010) presenterar Henri Fayols tankar kring 

hur en organisation kan administreras i fem grundläggande ord. Dessa fem 

grundläggande ord är planering, organisering, ledning, samordning och kontroll. I 

                                                 
6 En återkoppling på arbetet (Lindvall, 2006).  
7 En återkoppling på arbetet samt samtal kring hur eleven ska arbeta framåt (Lindvall, 2006). 
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planeringsstadiet avser Fayol att ledaren ska sätta upp mål och riktlinjer för framtida 

verksamhet, budgetarbete med mera. Dessa mål, riktlinjer och budgetarbete ska sedan i 

organiseringsstadiet göras verkliga i form av tillhandahållning av resurser. I ledning och 

samordning är det chefens uppdrag att samordna resurser, och vara en god ledare för 

sina medarbetare. Kontinuerligt ska även chefen kontrollera att planeringen efterföljs. 

En annan kontroll kan vara att rektor kontrollerar att läraren kontrollerar sig själv, att 

dokumentation lämnas in i tid (a.a).  

 

Vid organisationen i skolverksamheten kan ett mottagande av en elev som är nyanländ i 

skolan ske på olika sätt. Ett exempel är organisering i förberedelseklasser8 eller 

direktintegrering i reguljär klass. En fördel med förberedelseklass är att eleven får en 

lugn start i den svenska skolan, samt en lugn introduktionsstart till det svenska språket. 

Det är av stor vikt att eleven undervisas i reguljär klass, så att det inte blir en lång 

introduktionsperiod. I vissa kommuner kan dessa förberedelseklasser finnas på en skola, 

för att effektivisera och möjliggöra en bra organisation med utbildade lärare, samt 

lokaler. Beslut om direktintegrering kan vara ett resultat av ekonomiska och 

organisatoriska svårigheter. Det är då av stor vikt att eleven får möjlighet till 

studiehandledning på modersmålet vid en direktintegrering i reguljär klass 

(Regeringskansliet, 2013).  

 

Andra exempel på mottagande av nyanländ elev i skolan kan vara förändring i timplan, 

undervisning utanför skoltid, möjlighet till tolk under skoltid samt vid möte mellan hem 

och skola, mindre undervisningsgrupp, särskilda program och skolor utformade för 

nyanlända där syftet är att bygga upp och stärka det nya språket, parallell 

modersmålsundervisning samt kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet (Permisán & 

Fernández, 2007).  

 

En annan organisationsform är team. Eleverna som är nyanlända delas upp i mindre 

grupper där eleven får möjlighet att mötas i mindre konstellationer. Eleven ingår i denna 

form även i större kontext och delas upp efter behov och förutsättningar (Brinegear, 

2010).  

                                                 
8 Förberedelseklass - en elev kan delvis få undervisning i en förberedelseklass om han/hon saknar 
tillräckliga språkkunskaper i svenska, för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i ordinarie undervisning. 
Eleven får undervisas i förberedelseklass upp till två år. När eleven har tillräckliga kunskaper i svenska 
ska undervisningen i förberedelseklass avbrytas (Riksdagen, 2010:800).  
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Det är viktigt att det finns rutiner vid mottagande, slussning och verksamheten kring 

den elev som är nyanländ. Framgångsdimensioner är kunskap och kompetens kring 

andrapsråksinlärning och flerspråkighet samt flexibilitet i skolans organisation 

(Regeringskansliet, 2013). I skolgången är det av viktigt att eleven har motivation och 

använder den som motor att driva sin kunskaps- och andraspråksinlärning. För att 

läraren ska kunna möta eleven är det viktigt att kartlägga förkunskaper (Hultinger & 

Wallentin, 1996). Mottagandet i skolan skiftar beroende på skolans budget, samhällets 

ideologi och den rådande politiken som leder samhället (Goodwin, 2002). 

 

Ovanstående forskning använder jag när jag analyserar i kapitlena Undervisning samt 

Interna och externa resurser.  

 

3.4 Mötet mellan samhället och individen 

Vid integration av en nyanländ familj är det viktigt att hela samhället möter de olika 

kulturer som den nyanlända familjen kan ha med sig. Det är ett tillfälle till möte som 

kan skapa ny kunskap. Oftast så blir skolan och läraren den första personen som den 

nyanlända möter, som ska vidareförmedla det svenska skolsystemet (Angel & Hjern, 

2004).  

 

Brinegear (2010) refererar till Suarez-Orozco, som menar att nyanlända elever behöver 

utveckla en transkulturell identitet. Den nyanlända eleven måste få möjlighet att 

utveckla en ny kultur parallellt med den egna, för att skapa den egna identiteten. En ny 

elev måste lära sig ett nytt klimat i skolan och klassrummet, som denne även ska 

förhålla sig till. En nyanländ elev måste även förhålla sig till ett nytt språk. Brinegear 

(2010) refererar även till Igoa i samma artikel. Igoa menar att eleverna som är 

organiserade i en annan del av skolan och inte är direktintegrerade upplever ett mer 

tillåtande klimat, med en säker punkt att utgå ifrån i sin utveckling. Det är av stor vikt 

att utgå från eleven och låta denne utvecklas och se sig själv i positivt ljus. Igoa pekar 

på betydelsen av elevens upplevelse av trygghet innan denne kan ta till sig kunskap och 

ett nytt språk (Brinegear, 2010). Det är av stor vikt att det blir ett positivt möte där 

eleven möter andra elever. I detta mötet har eleven möjlighet att bli erkänd. Det är när 

eleven blir sedd som den kan bli erkänd och skapa en positiv bild av sig själv (Sernhede 

& Tallberg Broman, 2014).  
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Ett viktigt mål med skola och högre utbildning är att inkulturera eleverna i olika 
diskurssamhällen, dvs. att utrusta dem med kompetens att använda begrepp och 
tankesätt och vedertaget bruk inom grupperna så att de kan fungera i olika 
sammanhang.  

(Dysthe, 2001, 44) 
 

I samspelet med andra gör individen sociala jämförelser mellan sig själv och andra. 

Individen ställer sig själv i förhållande till andra och är i behov av en positiv värdering i 

denna jämförelse. När en elev känner tillhörighet till gruppen och utvecklar en positiv 

värdering i sin roll, sker en självkategorisering. I denna kategorisering är det vitalt att 

eleven får en positiv bild och därigenom skapar en god förutsättning, för en positivt 

synsätt på sig själv och sin egen förmåga (Thornberg, 2015). Augustinsson och Brynolf 

(2012) beskriver Cassirers olika aspekter på språket, beroende på hur man pratar samt 

vem eller vad man pratar om. Det finns fyra områden som språket innehåller: vetenskap, 

konst, myt och religion. I vetenskapen finns tyngdpunkt på objektivitet och precession 

av begrepp, i konsten finns flexibiliteten i språket, i myten och religionen uppstår 

språkets mystik och utveckling av ord och uttryck (Augustinsson & Brynolf, 2012). 

 

“It is critical that students of human development gain a broad, contextual 

understanding of children as existing within family, cultural, social, and political 

contexts.” (Igoa, 1995, 77) Igoa (1995) skriver att det är viktigt att vi ser på eleven ur ett 

holistiskt synsätt, för att senare kunna bygga vidare. Den nyanlända eleven upplever en 

konflikt mellan det redan upplevda och kända, exempelvis tidigare kulturen, och det nya 

upplevda, exempelvis språket och kulturen (a.a). 

 

Denna tidigare forskning har använts i min analys av Organisation och mottagande, 

Undervisning samt Interna och externa resurser.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som använts i studien. De teorier 

som beskrivs är symbolisk interaktion, diskurs och socialkonstruktivism, 

stigmatiseringsteori, språkutveckling samt språkutveckling och språklig socialisation. 

Dessa teorier ger en grund för hur det sociala samspelet sker samt vad som sker för 

individen i socialisationen.  

 
4.1 Symbolisk interaktion 

Vi interagerar och samspelar med andra, vilket innebär att vi pratar, gör kroppsrörelser, 

mimik, gester eller tystnad för att understryka något vi vill kommunicera. I vår 

kommunikation kan vi använda oss av symboler som är meningsfulla och signifikanta i 

det sammanhanget de används i (Trost & Levin, 2010). ”Their ”response” is not made 

directly to the actions of one another but instead is based on the meaning which they 

attach to such actions.” (Blumer 1969; 1979) I denna symboliska interaktionen sker fem 

huvudkomponenter. Dessa är att människan måste ses som en social individ som leds 

och utvecklas i den sociala kontexten, människan måste ses som en tänkande individ där 

reflektionen över andra samt den egna reflektionen är i centrum. Den tredje delen är att 

individer inte känner av situationer de är i, definierar och reflekterar över innan det 

faststlås vilken situation de är i. Det är vad som sker nu i tänkandet, i relationen, som 

avgör vad som sker. Vi reflekterar och ändrar oss inte i dåtiden. Den sista delen handlar 

om individen som en aktiv medskapare av den sociala interaktionen (Charon, 2009). 

Trost och Levin (2010) beskriver hur Blumer förklarar den symboliska 

interaktionismen. Blumer menar att individen agerar utifrån den mening budskapet 

tolkas. Budskapet sänds och tolkas, samt tas emot men behöver därför inte ha samma 

syfte, utan är upp till tolkaren att avgöra (Trost & Levin, 2010).  

 

I det sociala samspelet och i interaktionen sker kommunikation. Individer sänder ut 

kommunikation och individer är mottagare (Blumer, 1969; Charon, 2009). I sändningen 

kan även symboler skickas, exempelvis genom gester. Dessa gester blir en symbol om 

den understryker något än själva gesten i sig (Månsson, 2012). Det finns olika typer av 

symboler, exempelvis logotyper, symboler i form av gester som utspelar sig i sociala 

relationer eller värderingar. En symbol står inte själv, utan den blir först en symbol efter 

den tolkats. Denna symbol kallas även social symbol, då den skapas i det sociala 
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sammanhanget för att understryka något (Zetterquist Eriksson, Kalling & Styhre, 2010; 

Charon, 2009). 

 

Symbolisk interaktion består av tre delar. Dessa delar innefattar individens relation till 

en utsänd symbol samt dennes reaktion/agerande på symbolen, hur individen skapar 

mening genom social interkation samt hur ett agerande sker, i förhållande till ett objekt 

(Blumer, 1969). Symbolisk interaktion sker därför när olika delar interagerar och 

samspelar med varandra. Den symboliska interaktionen är en process som pågår och är 

inte en beständig produkt. När en individ interagerar använder individen olika symboler, 

exempelvis ljud, mimik, gester. En gest blir en symbol när den syftar till något mer än 

sig själv, exempelvis om den understryker det sagda ordet (Månsson, 2012; 

Augustinsson & Brynolf, 2012; Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). När sändaren 

skickar iväg en symbol, i interaktion, kan denna symbol tolkas olika beroende på vem 

som är mottagaren. Dessa symboler kan innebära en form av identifikation, en 

gemenskap kan uppstå genom symboler. Eftersom sändaren inte kan veta hur 

mottagaren tolkar symbolen, kan symbolerna även skapa missförstånd och konflikter 

kan uppstå (Blumer, 1969).  

 

I det sociala samspelet sker situationer där individer interagerar med varandra. Det är 

sedan i detta sociala samspel som symbolerna får mening. Hur symboler tolkas, förstås 

samt hur agerandet sker efter tolkning har stor betydelse för processerna i den sociala 

interaktionen (Blumer, 1969; Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). Andra typer av 

symboler är ord, hur vi uttrycker något och vilket ord vi använder för det. Beroende på 

vilken kategori av ord vi använder kommer mottagaren tolka detta (Charon, 2009).    

 

För att individen ska kunna vara en del i den symboliska interaktionismen, är en 

förutsättning att individen har förmåga att kommunicera och ha en symbolisk förståelse. 

När vi kommunicerar där sändare och mottagare har samma definition av symbolerna, 

undviks konfliktsituationer. För att gemensamma definitioner ska uppstå, krävs det att 

vi kommunicerar (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). Månsson (2012) 

understryker även detta i interaktionen, som även den är en dynamisk process. Han 

menar att i interaktionen interagerar individerna konstant med symboler där individer 

sänder och tar emot olika budskap. I detta utbyte sker den symboliska interaktionismen 

dynamiskt. Symbolerna är beroende av vart dem uttrycks, i vilket kontext samt när de 
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uttrycks. Dessa tre områden har betydelse för hur mottagaren tolkar symbolen 

(Augustinsson & Brynolf, 2012). 

 

Ovanstående teoretiska utgångspunkt använder jag i min analys, som återfinns i kapitlen 

Organisation och mottagande, Undervisning samt Interna och externa resurser.  

 

4.2 Diskurs och socialkonstruktivism 

Att studera sociala konstruktioner och diskurser handlar om att reflektera över vad som 

uttrycks, hur det uttrycks och hur det skulle kunna uttryckas på olika sätt (Börjesson, 

2009; Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). När det sociala samspelet äger rum 

skapas något, en start på en process, en kommunikation i en pågående process eller i ett 

avslut. Berger och Luckmann (1969; 1979) menar att samhället är socialt konstruerat 

och uppstår i detta sociala samspel. Individen föds in i detta sociala sammanhang och är 

medskapare av det. Det är när individen är i verkligheten som denne kan vara 

medskapare av sociala interaktioner (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000; Berger 

& Luckmann, 1969; 1979).  

 

För att se på ett ting eller beteende ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt, behöver vi se 

på den bakomliggande sociala påverkan, som ligger till grund för tinget eller beteendet. 

Ordet och språket får först en mening, när vi ger det mening. Det finns ingen logik 

bakom ordet, förrän vi tillskriver det mening. Samhället är således en produkt skapad av 

individen och individen skapas i det sociala sammanhanget (Wennerberg, 2010). Berger 

och Luckmann (1966) förklarar att socialkonstruktivismen innebär att samhället är 

socialt konstruerat och uppstår vid en interaktion. Denna konstruktion skapas genom ett 

samspel mellan individer. “The insight into the dialectic between social reality and 

individual existence in history is by no means new.” (Berger och Luckmann, 1966:207) 

Det sker ett samspel mellan individens existens och skapande samt samhället. Individen 

i samhället skapas genom interaktionen med andra individer. Berger och Luckmann 

(1979) beskriver Marx tankar i den sociala interaktionen. Marx menar att det är när vi 

tänker som vi även kan vara aktiva i den sociala interaktionen. Vi skapar en bas med 

våra tankar, som individen hela tiden överbygger med hjälp av interaktioner. I de 

sociala samspelet utbyts ständigt uttryck, rörelse och kommunikation. Gester, leende 

och handlingar tolkas av den andre. I mötet kan man säga att den andre är mer verklig 

än jag själv. Det är när individen ser och tolkar den andre som tankeverksamheten och 
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interaktionen sänds från en individ och mottas, samt tolkas av den andre. Ska detta 

göras på den egna individen, fungerar denne som både mottagare och sändare, vilket gör 

att den andre uppfattas som mer verklig än jag själv (Berger & Luckmann, 1979). 

 

Individen föds in i en socialt konstruerad värld och tvingas in i ett socialt sammanhang, 

att föhålla sig till. Det är därför av stor vikt att se i vilket socialt sammanhang individen 

befinner sig i, för att förstå denne (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000).  

 

Individen skapas genom interaktionen i samhället. ”This object is society as part of a 

human world, made by men, inhabited by men, and, in turn, making men, in an ongoing 

historical process.” (Berger & Luckmann, 1966, 211) Vi befinner oss i ett hjul där 

människan är en del av världen, människan skapar världen, uppfinner, skapar individer 

– allt detta i ständiga processer. Börjesson (2009) understryker att världen och samhället 

är en social konstruktion. För att kunna se världen måste vi ha skapat språket. Språket 

ligger ett steg före oss. Börjesson menar att ”För att det ska bli möjligt att se en tiggare, 

en invandrare, en schizofren eller en punkare så måste det finnas en sådan kategori på 

förhand.” (Börjesson 2009, 74) Det är våra kategorier som styr tankarna, människan ser 

det som redan är språkligt konstruerat. Dessa konstruktioner skapas med symboler, där 

språket fungerar som ett kategoriserande verktyg. Diskursen pekar på hur språket 

används (Börjesson, 2009). Vilken även kan ha en betydande effekt på huruvida en 

individ blir stigmatiserad eller ej. Samhället kan skapa stigmatisering genom språket 

och symboler (Goffman, 2011). 

 

Teorin kring diskurs och socialkonstruktivism använder jag när jag analyserar 

organisation och mottagande.  

 

4.3 Stigmatiseringsteori 

I det sociala samspelet möts eleverna i skolan. Grupper bildas för att individer känner en 

tillhörighet till varandra, alternativt att de inte känner en tillhörighet till en grupp och 

bildar en egen (Thornberg, 2015). Grupperna som skapas sker genom kategorisering 

mellan varandra (Elmeroth, 2008). Om en grupp eller en individ behandlas annorlunda, 

över tid kan detta skapa en stigmatisering. Denna stigmatisering kan innebära en negativ 

utveckling för eleven (Goffman, 2011). Thornberg (2015) trycker här på vikten av att 

känna till grupprocesser i sociala klimat. Han förklarar att vi måste se vilka värden och 
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vilket socialt klimat en grupp har och därefter medvetandegöra gruppmedlemmarna om 

dessa, för att skapa en förståelse för gruppens inre struktur. Som pedagog är det viktigt 

att förstå hur gruppens struktur är uppbyggd, samt hur den påverkar individen.  

 

Elmeroth (2008) menar att elever kategoriseras i relationerna mellan varandra. I 

samhället förekommer olika områden, aktiviteter och strukturer som skapar hierarkier. I 

dessa hierarkier förekommer även inkludering och exkludering, medvetet och 

omedvetet. Elmeroth menar att dessa olika företeelser skapar diskurser, vilket i sin tur 

innebär en kategorisering och kan innebära en hierarkisk ordning (a.a). Thornberg 

(2015) beskriver olika grupper i vårt samhället, exempelvis in- och utgrupper. Vi kan 

jämföra oss i en ingrupp, gruppen vi tillhör. Gruppmedlemmar tittar på varandras 

kroppsspråk, uttryck och språk och skapar i mötet den egna identiteten eller anpassar 

identiteten till gruppen. En utgrupp kan vara den gruppen som ingruppen inte tillhör, 

ingruppen skapar sin definition av att inte tillhöra den andra gruppen. I skolan kan det 

finnas in- och utgrupper inom samma klass, men även mellan klasser. En ingrupp kan 

exempelvis vara en grupp som identifierar sig och kommer från samma kultur (a.a).  

 

”Grekerna … skapade termen stigma för att beteckna kroppsliga tecken avsedda att 

påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status.” (Goffman, 

2014, 9) Det finns tre olika typer av stigman: kroppsliga knutna stigman, mentala 

avvikelser samt minioritetstillhörighet, exempelvis religiös stigman (Helkama, 

Myllyniemi & Liebkind, 2000; Goffman 2011; 2014). Stigmasymboler som ger uttryck 

för individens stigma, kan tolkas negativt av omgivningen medans prestigesymboler 

såsom emblem för en klubb, kan tolkas positivt. Det är i tolkaren som symbolen skapas 

till en positiv eller en negativ symbol i den sociala interaktionen. En symbol eller ett 

tecken kan även försöka döljas eller bytas ut av den stigmatiserade, exempelvis 

namnbyte (Goffman, 2014).  

 

När en individ med stigma interagerar med en person utan stigma, kan personen utan ta 

hänsyn till stigmat, vilket kan skapa en feltolkning av personen. Denna feltolkning kan 

skapa oro och osäkerhet hos den stigmatiserade. ”Stigman är ofta reella avvikelser, men 

att avvikelsen blir en känslig och genant omständighet är socialt betingat.” (Helkama, 

Myllyniemi & Liebkind, 2000, 64) Detta kan få följder för den sociala identiteten, som 

skapas i det sociala kontextet. Barnets ingång till skolan kan vara ett sådant tillfälle när 
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barnet upptäcker sitt stigma, i relation till andra (Goffman, 2011; 2014; Charon, 2009). 

Det är när barnet ser på det andre barnet som det sker en typifiering. Barnet typifierar 

efter ett schema, som går igenom vilket kön den andre har, hur denne ser ut etcetera. 

Individen tolkar den andra som en typ och interagerar med denne i en ”typisk” situation 

(Berger & Luckmann, 1979).  

 

Ovanstående teori använder jag i min analys, i kapitlen Organisation och mottagande 

samt Undervisning.  

 

4.4 Språkutveckling samt språklig socialisation 

Det är genom socialisation som ett lärande sker, där kommunikation och språket är 

grundläggande dimensioner. Dysthe (2001) beskriver att det sociokulturella synsättet 

härstammar från John Deweys teori “lära genom att göra”. Det är när vi gör saker som 

det uppstår ett lärande, lärandet är beroende av och i ett sammanhang. Vidare berättar 

Dysthe (2001) att detta är något som Vygotskij byggde vidare på. I skolan skapas olika 

utrymmen och forum som stimulerar till interaktion - lärande. Skolan skapar motivation 

genom hur de olika rummen byggs upp samt när forumen finns tillgängliga för 

individen (Dysthe, 2001). Språket bestämmer vårt tänkande och utvecklas dialektiskt 

med det (Augustinsson & Brynolf, 2012). 

 

I skolan finns olika redskap och informationskällor, som kan användas för inlärning och 

kunskapsutveckling. Eleverna måste dock lära sig att använda dessa 

informationsverktyg, för att skapa ett lärande (Dysthe, 2001). En informationskälla i 

skolan är texten. Texterna existerar i verkligheten, samtidigt som det är en reflektion av 

verkligheten. Texterna är konstruerade och konstruerande (Börjesson, 2009). 

 

Vygotskijs (1999) teorier om språk grundar sig i att tecken eller språk, eller andra 

redskap, skapas för att förmedla kunskap. Förhållandet mellan det egna tänkande och 

språket är komplext, men det är av största vikt att språket utvecklas där det finns 

möjlighet till uttryck. I språkutvecklingen i de vetenskapliga begreppen är ordet först ett 

abstrakt uttryck som sedan organiseras in till det konkreta. De vardagliga begreppen 

utvecklas oftast från det konkreta till att bli generaliseringar och fastna i det abstrakta 

tänkandet. Begreppen inom samhällsvetenskapen befästs genom ett samspel mellan 

barn och pedagog. Vygotskij (1999) ser samspelet som ett centralt moment i 
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inlärningsprocessen. Dysthe (2001) förklarar Vygotskij tankar vidare, där han menar att 

vi använder språket och vårt lärande på två olika plan. På första planet finns det sociala, 

på det andra planet är det inre i individen. Vi behöver först interagera med den sociala 

omgivning och därefter utvecklas och befästa det inre (a.a). 

 

En direkt inlärning av begrepp där orden hörs av eleven, som sedan ska lära sig orden 

på egen hand är inte fruktbar (Vygotskij, 1999). Barnet tillägnar sig inga begrepp i detta 

fallet, de använder sig av minnet istället för det abstrakta tänkandet. Nästa gång barnet 

ska använda ordet, blir det ett letande i minnet, för att försöka befästa ordet till 

föremålet. Barnet behöver samspelet, interaktionen och interagerandet för att kunna 

befästa ordet till ett begrepp i det abstrakta tänkandet (Vygotskij, 1999). Skolan behöver 

en medvetenhet kring de inre utvecklingsprocessen som sker vid en språkinlärning (a.a).  

 

Teorin om språkutveckling samt språklig socialisation använder jag i min analys, som 

återfinns i kapitlen Organisation och mottagande samt Undervisning.  
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5 Metod  

I detta avsnitt presenteras studiens metod, urval samt tillvägagångssätt vid 

datainsamling och databearbetning. Syftet med studien är att analysera 

intervjupersonernas berättelser om mottagande av nyanlända elever. Jag har därför valt 

en kvalitativ metod. En kvalitativ metod kan vara intervjuer, observationer eller analys 

av text (Ahrne & Svensson, 2011). Den kvalitativa undersökningen, i denna studie 

innebär att jag undersöker intervjupersoners berättelser. Undersökningen sker i en så 

kallad naturlig miljö, det vill säg på deltagarnas arbetsplatser på olika skolor, där 

deltagarens perspektiv och uppfattning står i centrum (Bryman, 2011).  

 

5.1 Urval samt tillvägagångssätt 

Då mitt syfte är att skapa en bild kring mottagande av nyanländ elev, genom de 

beskrivningar jag får, utifrån intervjuguiden, har jag valt enskilda intervjuer. För att 

begränsa empiriområdet har jag gjort ett urval (Bryman, 2011).  En presentation av 

studiens syfte och förfrågan om deltagande gjordes med tre förvaltningschefer via 

telefonkontakt, se Bilaga B. Ett bortfall skedde, då en av förvaltningscheferna tackade 

nej till att medverka. Urvalet gjordes baserat på antalet skolor, då jag eftersträvar att 

göra minst 5 intervjuer. Förvaltningschef förmedlade kontakt med rektorer, varpå jag 

mailade ut missivbrev, se Bilaga C. Rektorer och skolchefer bokade därefter in tider.  

 

Intervjuerna har skett under vårterminen 2016 i en mellanstor kommun, belägen i 

mellansverige. För att undersöka hur rektorer har organiserat ett mottagande på skolnivå 

har jag intervjuat fem rektorer. Jag har även intervjuat två av dessa rektorers chefer, en 

grundskolechef samt en förvaltningschef. Detta för att undersöka hur det skapas en 

organisation för mottagande av nyanlända elever.  

 

Min intervjuguide har varit delvis strukturerade (Merriam, 1994), eller semistrukturerad 

(Bryman, 2011). Detta innebär att jag har haft en intervjuguide (Bilaga 1), som fungerat 

som en mall som jag följt i mina intervjuer. I mina intervjuer har jag valt öppna frågor, 

för att skapa öppna, berättande och beskrivande svar. Jag blir därmed inte låst till 

intervjusvar, utan får möjligheten att skapa djup och bredd i mina frågor med hjälp av 

följdfrågor. Bryman (2011) menar att en strukturerad intervjuguide skulle innebära att 

varje intevjuperson möter samma frågor och kontext. För att kunna begränsa och 
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avgränsa svaren består de flesta strukturerade intervjuguiderna av slutna frågor. Målet 

och syftet med dessa intervjuer är att svaren ska kunna jämföras. 

 

Under intervjutillfället har jag antecknat stödanteckningar för att kunna ställa 

följdfrågor, samt spelat in intervjuerna. Varje intervju har tagit mellan 30-50 minuter att 

genomgöra. Sammanlagt har jag intervjuat fem rektorer och två av dessa rektorers 

chefer9. Jag har träffat 6 av intervjupersonerna individuellt på respektive individs 

arbetsplats, den sjunde intervjun gjordes på ett kontor. Bryman (2011) menar att 

rummet och lokalen har en stor betydelse för utfallet av intervjun. Rummets storlek, 

färger i rummet, vad som finns på väggarna, hur man sitter samt vilka kläder man har på 

sig kan påverka den intervjuade personen (Merriam, 1994). Jag har varit medveten om 

rummet som en dimension i mina intervjuer. På grund av att jag har åkt till 

intervjupersonernas naturliga miljö, kan detta inneburit att den intervjuade kan ha känt 

en stress för att denne är på sin arbetsplats och när som kan bli avbruten av en kollega 

då en situation uppstår. Om intervjun hade varit belägen utanför intervjupersonernas 

naturliga miljö, skulle det kunna bidra till mindre stress.  

 

Efter insamling av det empiriska materialet transkriberades materialet (Bryman, 2011). 

Det transkriberade materialet blev 29 sidors text. Jag har under min bearbetning valt att 

inte se till olika dimensioner i mina intervjuer såsom pauser, betonade ord, 

förlängningar av ljud etcetera, utan endast fokuserat på vad som har sagts snarare än hur 

det sades (Merriam, 1994). Anledningen är att det skulle bli en tolkning av den 

intervjuade och mitt syfte är återigen att få en beskrivning från intervjupersonen. Efter 

transkribering av materialet bearbetades materialet genom att sortera empirin efter mina 

syftesteman. Intervjupersonerna sorterades in i syftesteman med olika färger, för att se 

vem det är som berättat vad. Dessa teman har varit organisation och mottagande, 

undervisning samt interna och externa resurser. Resultatet presenteras utifrån dessa tre 

teman, tillsammans med teorier och tidigare forskning. Bryman (2011) understryker att 

resultatet får en mening, när det kopplas till teorier.  

 

5.2 Tillförlitlighet samt etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer har varit vägledande genom 

studien. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
                                                 
9 Förvaltningschef samt grundskolechef. 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att informera intervjupersonerna 

skriftligt eller muntligt om studiens syfte, hur intervjupersonernas svar kommer 

användas samt att det är frivilligt att delta och när som helst går att avbryta sin 

medverkan uppfylls informationskravet. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna 

lämnas sitt samtycke att delta (a.a). Jag har informerat intervjupersonerna muntligt, i 

samtal med förvaltningschef, samt skriftligt i missivbrevet.  Nyttjandekravet innebär att 

empirin inte får användas i annat syfte, än för studiens. Empirin kommer, efter 

godkännande av examinator, att förstöras (a.a).  

 

Konfidentialitetskravet betyder att intervjupersonerna avidentifieras, så att utomstående 

ej kan identifiera de som deltagits eller vart studien genomförts (Vetenskapsrådet, 

2002). Rektorerna kommer i studien att benämnas Rektor, följt av en siffra. 

Grundskolechef och förvaltningschef kommer benämnas som Skolchef 1 och 2. 

Intervjupersonernas svar har avidentifierats från ålder, genus samt etnicitet, för att inte 

skapa en värdering i svaren utifrån dessa aspekter. Charon (2009) menar att alla 

individer är medskapare i den sociala interaktionen. Det är när vi benämner någon eller 

något vid namn, som vi har skapat en symbol (Månsson, 2012). Symbolen tolkas olika, 

beroende på vem sändaren och mottagaren är (Blumer, 1969). Det vill säga, om jag 

benämner Rektor 1 som Johan skapar jag en symbol, som kan medföra att svaret tolkas 

utifrån den symbolen jag har tillskrivit intervjupersonen. Syftet med att inte benämna 

intervjupersonerna utifrån genus, etnicitet eller ålder är att låta svaren vara i fokus 

istället för tolkningen som benämningen kan medföra.  

 

Det finns två delar i en validitet i en undersökning. Den externa validiteten syftar till att 

undersöka om resultatet är applicerbart på andra enheter, inom samma 

forskningsområde. Den interna validiteten menar att man ser på hur väl resultaten 

stämmer med verkligheten, utan att forskarens egna tolkningar kliver in (Merriam, 

1994). En svårighet i validiteten är att när jag väljer olika begrepp, som förknippas med 

rektorers organisation av mottagande, kan dessa tolkningar bli subjektiva. Min 

undersökning skulle nått en högre intern validitet om jag hade skrivit uppsatsen med en 

annan student. Det har varit mina ögon som tittat på forskningsresultaten och inte flera. 

Andra begrepp skulle kunna kommit fram, om det är fler som reflekterar kring samma 

syfte (Bryman, 2011). Merriam (1994) menar att man når en högre inre validitet om fler 

forskare granskar samma område. Jag försöker även lyfta citat i min analys för att 
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befästa den inre validiteten för läsaren. Den externa validiteten skulle kräva ett större 

geografiskt område där jag förslagsvis intervjuar rektorer i olika kommuner och ställer 

resultaten i kommunerna mot varandra – ett större forskningsfält som underlag för mitt 

resultat skulle skapa en större extern validitet.  

 

5.3 Metodkritik 

Studiens metod, kvalitativ metod, innebär att jag undersökt intervjupersoners berättelser 

(Bryman, 2011). Intervjun har följt en semistrukturerad intervjuguide, se Bilaga A. 

Genom en semistrukturerad intervjuguide, möjliggörs att intervjuaren har haft möjlighet 

att ställa öppna frågor och följdfrågor. Motsvarigheten är att följa en strukturerad 

intervjuguide, fråga för fråga. Fördelen med dessa skulle vara att få samma svar, vid 

varje intervju (a.a). En nackdel med intervjuer är att svaren reflekterar det 

intervjupersonen känner och tänker för stunden (Ahrne & Svensson, 2015), vilket skulle 

kunna motverkas om intervjupersonen får ta del av intervjuguiden före intervjutillfället 

(Bryman, 2011). Ytterligare en nackdel med intervjun som metod är att den som 

intervjuar har tolkningsföreträde och väljer ut och tolkar svaren (Ahrne & Svensson, 

2015). De kvalitativa intervjuundersökningarna strävar efter att visa på djup i 

intervjusvaren snarare än bredd och generalisering eller överförbarhet i intervjusvaren. 

Däremot kan den kvalitativa undersökningen nå en hög trovärdighet, bland annat genom 

en respondentvalidering10 (Bryman, 2011). Jag har valt att inte ha en 

respondentvalidering på grund av tidsfaktorn som en avgränsning i insamling och 

bearbetning av mitt empiriska material.  

 

För att stärka trovärdigheten i studien, kan intervjuer kompletteras med observationer 

eller besök (Ahrne & Svensson, 2015). En begränsning i studien har varit tiden, där jag 

har tagit ställning till att tiden inte räckt till för besök eller observation av verksamheten. 

Jag ser det dock som en möjlighet, om tid finns, att göra besök i verksamheten, för att se 

hur rektorers och skolchefers mottagande ser ut.  

 

 

 

                                                 
10 Resultatet skickas till den intervjuade för att se om forskaren uppfattat intervjupersonen rätt (Bryman, 
2011). 
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6 Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens analys utifrån olika teman, som har sin 

upprinnelse i studiens empiriska material. Dessa teman är Organisation och mottagande, 

Undervising samt Interna och externa resurser. Utvalda empiriska sekvenser som 

exemplifierar teman, analyseras med hjälp av tidigare forskning och teorier.  

 

6.1 Organisation och mottagande 

Rektor 1 beskriver grundförutsättningar, kring vad som är viktigt för att rektorn i sin tur 

ska kunna lägga en god organisation på enheten. 

  

 Skolchefen, min chef, behöver lägga en bra grund med en tydlig  
kommunikation kring vad som gäller. Det är budget, tydliga ramar, 
anställningar och annat som behöver tydliggöras. Rutiner och riktlinjer. 
Vissa beslut kan jag vara med på, vissa behöver bara kommuniceras.  

 

Rektor 3 beskriver även hur detta omsätts på skolan.  

 

Det är vitktigt att se och kartlägga vilka förutsättningar skolan har. Min 
skola har många olika professioner. Vi har studiehandledare, lärare, fritids, 
spec. Det är upp till mitt beslut att lägga en god organisation, för alla, både 
elever och personal. Alltså en god organisation för alla, som håller hela 
skoldagen.  

 

Rektorer beskriver att en förutsättning för rektor att skapa en god organisation läggs av 

huvudman. Skolchef 1 och 2 uttrycker dock att det är upp till varje skola att lägga upp 

hur denna organisation ska se ut. Rektor En framgångsdimension är att det finns tid att 

diskutera beslut mellan rektorerna och deras chefer för att skapa delaktighet och 

förståelse för beslut som påverkar de processer som pågår i skolan (Grutle, 2015). 

Nihlfors och Johansson (2013) menar även att det som är framgångsdimensioner för 

rektorer, är struktur i den inre organisationen. Detta för att, bland annat, skapa goda 

förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling, elever och personalens arbetsmiljö. 

Genom en god organisation, som läggs av rektor, kan goda förutsättningar för  

kunskapsutveckling skapas (Nihlfors & Johansson, 2013). I organisationen är det viktigt 

att det finns rutiner vid mottagande och slussning av en nyanländ elev 

(Regeringskansliet, 2013).  
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Skolchef 1 berättar att ”mottagande och organisation av mottagande av nyanlända 

elever ser olika ut beroende på vilken enhet det är.” Vidare beskriver Rektor 1 att ”En 

elev som är nyanländ kan komma till skolan genom Migrationsverket, genom 

integrationssamordnare11, genom ett samtal till rektor/expeditionen eller genom ett 

direkt besök på skolan.” ”Kommunen har ingen policy eller gemensam vision”, berättar 

Rektor 1, kring hur ett mottagande eller organisering ska se ut. Det är upp till varje 

enskild skola att lägga upp organisationen kring mottagandet av en nyanländ elev. 

Skolchef 1 bekräftar att ett mottagande kan se olika ut och det är rektors ansvar på 

respektive enhet. Nihlfors och Johansson (2013) menar att samstämighet i 

styrkedjeprocessen mellan rektor och huvudman är betydelsefull, för att skapa en 

likvärdighet och en samverkan. Om det inte finns en gemensam policy eller vision kan 

likvärdigheten mellan skolorna gå förlorad. Nihlfors och Johansson (2013) vill trycka 

på att likvärdigheten är viktig för skolan. Grutle (2015) beskriver Torodd Strands 

begrepp handlingsrum. I handlingsrummet, där det inte finns någon gemensam vision 

eller policy att organisera efter, skapas ett stort handlingsutrymme för den enskilde 

rektorn.  

 

Grutle (2015) menar att huvudmannen behöver ge rektor en fast grund att stå på, där 

rektor kan vara medskapare och känna sig delaktig, i de beslut som tas. Det är viktigt att 

huvudman och rektor har en tydlig struktur för det handlingsrum som rektorn har. 

Rektorn kan begränsas av hur mycket denne kan påverka sin organisation, om det inte 

finns delaktighet i besluten. Informationstillgång kan även vara en dimension till hur 

mycket eller lite en rektor kan påverka beslut och känslan av delaktighet. Detta i sin tur 

speglar den organisation rektor lägger.  

 

Rektor 5 berättar om sin roll vid organisation av mottagande.  

 

Lärarna arbetar direkt med de nyanlända eleverna. Det är jag som ser till 
att det organisatoriska fungerar. Som schema, rutiner vi har, 
kartläggningen och kommunikationen ska fungera. Om studiehandledning 
hade organiserats centralt, skulle jag kunna lägga min tid på att vara ute i 
verkamheten mer, eller följa upp och utveckla rutiner. Det finns så mycket 
mer, men en liten enhet kräver mycket kommunikation.   

 

                                                 
11 Central integrationssamordnare i kommunen. 
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Nihlfors och Johansson (2013) menar att rektorns ledarskap och förmåga att leda 

påverkar lärarnas arbete, samt hur lärarnas arbete påverkar elevernas kunskapsresultat. 

Rektor behöver skapa en god organisation som möjliggör och skapar förutsättningar för 

en god arbetsmiljö och höga studieresultat för eleverna (Böhlmark, Grönqvist & 

Vlachos, 2012).   

 

Rektor 4 berättar ”Den nyanlända kan komma in direkt i klass eller starta i 

förberedelseklass. Lite beroende på vad kartläggningen visar”. ”På min skola har vi bara 

direktintegrering, något annat är inte möjligt på skolan”, berättar Rektor 1. Rektor 2 

berättar:  

 

Vi har kartläggningsenhet, dit kommer eleverna sina första 6-8 veckor. 
Sen går de ut i reguljär klass och är där samt i förberedelseklassen. Hur 
mycket de är beror på deras behov. Eleven kan ha svenska i reguljär klass, 
och biologi i förberedelseklassen. Det beror på tidigare kunskaper och 
skolbakgrund, bland annat. 

      

Skolchef 2 bekräftar enheternas olika sätt att organisera sin verksamhet, genom 

förberedelseklass eller direktintegrering. ”Det är upp till rektor att besluta, utifrån 

budget och de olika processer som finns på skolan. Det kan vara direkt ut i klass eller i 

kartläggningsenhet.” Regeringskansliet (2013) menar att skolan kan organisera på olika 

sätt vid mottagande av en nyanländ elev. Eleven kan tas emot genom förberedelseklass 

eller direktintegrering i reguljär klass. En förutsättning för att tas emot i reguljär klass 

direkt är en god organisering av studiehandledning på modersmålet. I enlighet med 

berättelsen från Rektor 1, som beskriver att denne inte har möjlighet till något annat 

beslut än direktintegrering, menar Regeringskansliet (2013) att beslut om 

direktintegrering kan vara ett resultat av ekonomiska och organisatoriska svårigheter. 

Andra exempel, som inte lyfts bland intervjupersonerna på hur ett mottagande kan ske 

är undervisning utanför skoltid, särskilda program och skolor för nyanlända (Permisán 

& Fernández, 2007).  

 

Rektor 1 menar att ”Specialläraren tar mindre grupper med nyanlända och undervisar. 

Det är en organisatorisk lösning, eftersom eleverna direktintegreras, så att de kan få det 

stöd, i svenska som de behöver.” Brinegear (2010) menar att nyanlända elever kan delas 

in i mindre grupper, för att få stöttning efter sina behov. Grupperna delas in efter 

elevens behov och kan även ingå i större sammanhang.  
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Skolchef 1 berättar att skolan inte diskuterar att inte ta emot någon, utan utgår ifrån en 

inkluderande tanke, alla är välkomna. Detta budskap är inte ett aktivt uttalat eller 

marknadsfört inom kommunen, utan mer ett passivt budskap som alla rektorer ska 

känna till, menar Skolchef 1 och berättar:  

 

Vi vill vara en skola för alla, det slitna begreppet. En känsla för alla där 
det finns möjligheter för mig som pedagog, eleverna ska känna samma 
sak, föräldrar ska också känna samma. På det sättet är vi tydliga. Vi pratar 
för mycket kring nyanlända, vi bör prata elever. 
            

I skolan interagerar eleverna med varandra. För att elever ska känna en tillhörighet, 

bildas grupper. Grupper kan skapas genom att känna en tillhörighet till varandra, eller 

genom att känna ett utanförskap (Thornberg, 2015). Elmerot (2008) menar att grupper 

skapas genom kategorisering mellan varandra. Enligt stigmatiseringsteorin innebär detta 

att en individ kan stigmatiseras, om en grupp eller individ behandlas annorlunda över 

tid. Stigmatiseringen kan innebära en negativ utveckling för eleven (Goffman, 2011). 

Skolchef 1 uttrycker i citatet ovan, att vi bör prata om elever, istället för nyanlända. 

Detta symboluttryck medför olika tolkningar, inom symbolisk interaktionism, beroende 

på vilket uttryck vi använder (Charon, 2009) och i vilken kontext samt när det uttrycks 

(Augustinsson & Brynolf, 2012). När vi tillskriver någon eller något en symbol, kan 

detta innebära en identifikation. Eftersom sändaren inte vet hur mottagaren tolkar 

symbolen, kan detta skapa missförstånd och konflikt kan uppstå (Blumer, 1969). För att 

konflikt och missförstånd ska undkommas, måste vi ha samma definition av symbolerna 

(Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). Skolchef 1 menar att fokus bör riktas mot att 

prata elever istället för nyanlända. Berger och Luckmann (1969) menar att i den sociala 

interaktionen skapas även individen. Vi befinner oss i ett hjul, där individen är en del av 

skapandet och skapandet skapar individen, en tvåvägsprocess (Börjesson, 2009). Enligt 

socialkonstruktivismen skapas samhället i det sociala samspelet. Skolan får här en stor 

roll, då denne skapar en ram för social interaktion (Berger & Luckmann, 1969; 1979). 

När barnet börjar skolan kan detta vara den första interaktionen med andra barn, vilket 

kan medföra att barnet upptäcker sitt stigma (Goffman, 2011; 2014; Charon, 2009). 

 

När jag har ställt följdfrågan ”Hur arbetar skolan med olika kulturer?”, berättar Rektor 3 

följande: 
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Vi försöker prata om en internationell tillgång istället för att prata om 
kulturer på skolan. Detta för att vi vill visa att man förbereds för en större 
värld. Organisationen är som den är. Mycket beroende på hur mycket 
pengar vi får till oss. Om vi får tillräckligt? Tillräckligt är det nog aldrig i 
skolans värld.  

 

I mötet med en ny kultur, blir den en tillgång, enligt Rektor 3. Det är därför viktigt att 

hela samhället möter familjen, för att bilda och skapa nya kunskaper (Angel & Hjern, 

2004). Istället för att benämna elever med många olika kulturer, väljer Rektor 3 att prata 

om en internationell tillgång. Vilken symbol sändaren uttrycker, skapar en 

tolkningsmöjlighet för mottagaren (Blumer, 1969; Trost & Levin, 2010). Börjesson 

(2009) menar att när vi uttrycker oss med ord, har vi redan där satt en stämpel och en 

värdering. Genom social interaktion skapas organisationens innehåll där elever, 

personal och vårdnadshavare möts och är medskapare till den sociala interaktionen 

(Berger & Luckmann, 1969; Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). Detta innebär att 

individen är medskapare i den sociala interaktionen, där individen även skapas i den 

sociala interaktionen (Wennerberg, 2010).  

 
Rektor 3 uttrycker en internationell tillgång, där tillgången tolkas som en positiv 

dimension i lärandet.  

 

Rektor 2 beskriver följande på följdfrågan ”Hur organiseras studiehandledning?”:  

 

Vi har studiehandledare på arabiska, somaliska, tjetjenska och andra språk. 
De schemaläggs efter behov, av specialpedagog. Vissa elever skulle 
behöva studiehandledare i mycket större utsträckning, än vi kan ge.  

 

Alla rektorer beskriver att studiehandledare finns på modersmålet, dock inte i den 

tidsomfattningen man önskar. Speciallärare fungerar som resurs för elevernas behov av 

språklig träning på 3 av 5 skolor. Regeringskansliet (2013) menar att det är av stor vikt 

att eleven får studiehandledning på modersmålet vid en direktintegrering, så eleven inte 

känner sig exkluderad i ett inkluderande sammanhang. Skolans uppbyggnad eller 

särlösningar 12 påverkar hur den specialpedagiska verksamheten kan bedrivas. Skolans 

uppbyggnad samt eventuella särlösningar sätter ramen för verksamheten och kan 

innebära en specialundervisning av inkluderande form, samt exkluderande form. Den 

inkluderande formen kan innebära att specialläraren har undervisning i mindre grupp i 

                                                 
12 Särskola, särskild undervisningsgrupp.  
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klassrummet, undervisning eller handledning av individ i klassrummet. Den 

exkluderande formen kan innebära att specialläraren tar ut elever från klassrummet för 

att ha separat undervisning före, under eller efter ett lektionspass. Beroende på elevens 

behov och förutsättningar kan eleven ha behov av förberedelse, och därför sker en 

separat undervisning före ett lektionspass, för att skapa en förståelse.  

 

6.2 Undervisning 

Studien visar att undervisningen organiseras på olika sätt. Rektor 4 berättar att: 

 

Alla nyanlända är direktintegrerade i klasserna. En nyanländ elev får 
beslut om anpassad timplan. I beslutet är fokus på svenska och svenska 
som andraspråk. Eleven är inte med under den reguljära klassens hela 
skoldag.  

 

Rektor 3 beskriver att den nyanlända eleven tas emot i förberedelseverksamhet och  

  

 Eleven får undervisning i svenska som andraspråk, hemkunskap, idrott,  
matematik, samhällsvetenskap och lite biologi. Det är mest begrepp som 
läraren lär ut, i de olika ämnena och baskunskaper så eleven ska kunna 
komma ut i reguljär klass så småningom.  

 

Rektor 5 berättar, i motsats till Rektor 3, att den nyanlända eleven får ndervisning i alla 

ämnen. Vidare beättar Rektor 5 att tyngdpunkten ligger på svenska och språkutveckling. 

Permisán och Fernández (2007) menar att mottagandet av en nyanländ elev kan se ut på 

olika sätt. Det handlar till exempel om förändring i timplan, mindre undervisningsgrupp 

eller särskilda program där syftet är att stärka och bygga upp det nya språket.  

 
Rektor 2 beskriver hur läraren arbetar i kartläggningsgruppen:  

 

Läraren i kartläggningsgruppen arbetar med begrepp, till exempel kläder, 
färger och mat. Oavsett när eleven kommer in, så ska eleven få möjlighet 
till samma kunskaper. Det handlar om att individanpassa. Läraren gör det 
genom att skriva i elevens utvecklingspapper. 

 
Goodwin (2002) menar att lärarens kunskaper är vitala för elevens kunskapsutveckling, 

där läraren ska kunna bemöta elever från olika kulturer, samt vid inlärning av ett 

andraspråk. Innehållet som varje nyanländ elev möter är olika beroende på hur rektor 

har valt att organisera sin verksamhet, berättar Skolchef 2. Den minsta gemensamma 

nämnaren alla skolor har är den lagstyrda delen. Oavsett organisation ska eleverna nå 
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målen när de går ut årskurs 9 (Goodwin, 2002). När läraren känner till elevens behov 

och kunskaper på förhand kan denne bemöta och möta eleven. I mötet kan läraren skapa 

en god grund för elevens kunskapsutveckling (Von Wright, 2002; Goodwin, 2002). I 

organisation av skolans verksamhet är det viktigt att det finns tid att skapa goda 

relationer som ligger till grund för att elevens behov tillgodoses (Von Wright, 2002). 

Rektor 4 berättar att ”Jag schemalägger alla, vilket innebär att jag ser till att det finns tid 

och resurser. Det är viktigt att äta med eleverna, vara på rast och lära känna eleverna i 

olika sammanhang.” Det är betydelsefullt att rektor skapar förutsättningar för läraren, 

för att läraren i sin tur ska kunna se varje individ, planera, följa upp och återkoppla till 

eleven (Hattie, 2009). 

 

Som Rektor 5 berättar set är viktigt med en individanpassning på alla plan för de 

nyanlända eleverna i ett mottagande. Rektor 4 berättar fördelen med direktintegrering: 

 

 De nyanlända eleven får träffa samma pedagoger, de är med samma elever  
under hela sin skoltid. En fördel blir att det är samma personer, 
runtomkring eleven hela dagen. Det skapas relationer, det är viktigt.  

 

Rektor 2 förklarar, å andra sidan, fördelen med sin organisation: 

 

Det är viktigt att eleven får träffa pedagoger med kunskap och kompetens. 
I kartläggningsenheten finns pedagoger med kunskaper i förskolans 
pedagogik och språkinlärning. Det finns kunskaper inom svenska som 
andraspråk. Språkinlärning. Det är viktigt att möta med rätt kunskaper.  

 

Kirova (2001) menar att de nyanlända eleverna behöver knyta an och känna trygghet i 

det nya, vilket tar tid. Lärarens kunskaper om andraspråksinlärning är betydelsefullt för 

hur läraren bemöter eleven (Goodwin, 2002). Lärare behöver även ta hänsyn till hur och 

när språkutveckling kan ske för eleverna, för att ge eleverna möjligheter till en god 

språkinlärning (Kirova, 2001). Dysthe (2001) skriver om Vygotskijs teorier om 

språkinlärning, som sker på två olika plan, det sociala planet och det inre i individen. I 

undervisningssituationer är det även viktigt att se över innehållet i språkundervisningen 

så att denna överrensstämmer med språkutvecklingen. I språkutveckling är språket först 

ett abstrakt begrepp, som blir till ett konkret begrepp vid användning. En direkt 

inlärning där eleven hör ett ord och sedan muntligt ska upprepa det, tillhör inte en god 

inlärningsstil. Istället för att tillägna sig begreppet abstrakt och letar i sitt minne istället 

för att befästa det konkret (Vygotskij, 1999).  
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Ett viktigt mål för skolan är att utrusta eleverna med begrepp och tankesätt, för att 

fungera i olika sammanhang (Dysthe, 2001). Det är av stor vikt att det blir ett positivt 

möte, när elever möter andra elever (Sernhede och Tallberg Broman, 2014). Rektor 2 

berättar om lärarens viktiga roll vid utveckling av elevens sociala förmåga:  

 

Läraren är ju ute på rast med eleverna och använder rasten som ett 
lärtillfälle. Innan rasten pratar läraren om begrepp som boll, hoppa, ruta 
och så. Efter rasten blir det ett lärtillfälle att prata om vad man har gjort, 
hur det har gått, vad har vi gjort. Läraren får även möjlighet att lyssna till 
hur eleverna kommunicerar under rasten.  

 

Dysthe (2001) berättar om John Deweys uttryck ”lära genom att göra”. I görandet lär 

sig individen, lärandet är beroende av ett sammanhang. I skolan skapas olika 

sammanhang som stimulerar till lärande. För att skapa en god grund för eleverna att 

utveckla sociala färdigheter och en positiv kunskapsutveckling, är det av stor vikt att 

elev och lärare har tid tillsammans. Det är viktigt att det finns tid att skapa en god 

relation, som bygger på att läraren lär känna elevens förutsättningar och behov. Detta 

för att kunna bemöta och möta elevens uttryckta behov (Von Wright, 2002). Den sociala 

interaktionen är vital för språkutvecklingen där barnet behöver inteagera för att kunna 

befästa ord (Vygotskij, 1999). Det är i det sociala som ett lärande sker (Dysthe, 2001). 

Människan är en social individ som leds och utvecklas i den sociala kontexten (Charon, 

2009). I det sociala samspelet och i interaktionen sker ett utbyte av kommunikation 

mellan sändare och mottagare (Blumer, 1969; Charon, 2009). Eleven gör jämförelser 

mellan sig själv och andra och skapar omvärlden samtidigt som omvärlden skapar 

denne. Det är viktigt att eleven får en positiv bild i denna jämförelse och i skapandet av 

den sociala identiteten, för att skapa en positiv självbild (Thornberg, 2015).  

 

Goodwin (2002) menar här att lärarens kompetens är viktig. Att läraren har rätt 

kompetens att kunna bemöta en elev från en annan kultur, som lär in svenska som ett 

andraspråk. Läraren behöver även ha kompetens i att använda olika strategier där 

nyanlända får möjlighet att skapa anknytning och trygghet i något nytt, då det nya 

landet även kan innebära ett nytt språk, nytt alfabet samt en ny samhällsstruktur 

(Kirova, 2001). Hultinger och Wallentin (1996) pekar på att det även är viktigt att 

trycka på elevens egna motor att lära sig ett andraspråk och tillägna sig kunskaper.  
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Rektor 1 förklarar att speciallärare går in och undervisar elever som är nyanlända. 

Varför det är en speciallärare som går in och undervisar beror på tillgång av pedagogiskt 

personal, förklarar Rektor 1. Specialpedagogikens syfte är att ha barnet i centrum och 

utveckla de behov efter de förutsättningar som finns (Nihlholm & Björck Åkesson, 

2007). Det är vitalt att det finns kompetens kring vilket syfte det finns med vilken 

organisationsform. En inkluderande tanke vid exempelvis direktintegrering kan få ett 

exkluderande syfte. En avgörande del av syftet är utvärdering och upplevelse av syftet 

hos individen (Nilholm, 2006).  

 

I tiden mellan lärare och elev, mellan elever sker en social interaktion (Blumer, 1969). 

Rektor 2 berättar att ”Läraren är en viktig del i elevens sociala samspel och att denne 

även är med under raster, som en lärande process.” Det är genom denna socialisation 

och interaktion som ett lärande sker (Dysthe, 2001). Barnet behöver samspel, 

interkation, för att kunna befästa begreppen (Vygotskij, 1999). Den sociala 

interaktionen sker genom sändare och mottagare. Sändaren sänder ut med hjälp av en 

symbol och mottagaren tolkar och agerar på symbolen och sänder tillbaka. En symbol 

kan exempelvis vara mimik eller gester (Blumer, 1969; Trost och Levin, 2010). En gest 

eller mimik blir en symbol om den understryker något än sig självt. Individer använder 

sig av dessa symboler vid en interaktion (Månsson, 2012). Det är i interaktionen som 

symbolerna får en mening. Dessa symboler kan även skapa missförstånd beroende på 

hur de tolkas av mottagaren (Blumer, 1969).  

 

I interaktionen gör individerna jämförelse med varandra (Thornberg, 2015). Rektor 2 

menar att när läraren är ute på rasten tillsammans med eleverna används rasten som en 

undervisningssituation innan och efter rasten. ”Läraren är ute för att lyssna, se och 

använda det läraren ser på rasten i undervisningen.” I den sociala interaktionen sker en 

jämförelse där de två parterna tolkar varandra. I jämförelsen är individen beroende av en 

positiv värdering för att skapa en god självbild. Med självbilden kommer en tro på den 

egna förmågan och ett positivt synsätt på sig själv som ligger till grund för en god 

kunskapsutveckling (Thornberg, 2015). 

 

6.3 Interna och externa resurser 

Andra aktörer som är verksamma i skolan förutom lärare, rektor och deras chefer är 

integrationssamordnare samt kartläggare. Skolchef 1 beskriver kartläggarens uppdrag: 
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Kartläggaren är centralt samordnad och arbetar med Skolverkets 
kartläggningsmaterial. Syftet med den centrala kartläggaren är att 
personen i fråga ska ha goda kunskaper i numeracitet och litteracitet, 
skolorna har haft svårt att organisera för detta tidigare.  

 
Å andra sidan beskriver Rektor 4 den centrala kartläggningen som en nackdel:  

 

När den nyanlända eleven kommer är det viktigt att familjen får träffa ett 
ansikte som de känner igen. Det är så många ansikten, det är jag, lärare, 
musiklärare, matsal, sjuksköterska. Om kartläggningen gjordes av 
personal på skolan, skulle det vara ett ansikte mindre att komma ihåg och 
att bilda en relation till. 

 

När syfte, mål eller riktlinjer inte är tydliga eller  kommunicerade med alla inblandade 

parter kan detta medföra en konflikt (Anell & Mattisson, 2009; Haraldsson, 2016). Det 

är chefens uppgift att kommunicera beslut och mål till alla berörda parter (Zetterquist 

Eriksson, Kalling & Styhre, 2010).  

 

Von Wright (2002) menar att det är personen närmst eleven som skapar en relation, som 

är vital för elevens kunskapsutveckling, trygghet och självbild. Det är viktigt att det görs 

en god kartläggning av tidigare kunskaper, samtidigt som eleven bildar förtroende och 

trygghet (Hultinger & Wallentin, 1996).  

 

Skolchef 2 berättar att det finns en integrationssamordnare centralt:  

 

Integrationssamordnaren arbetar med att vara med i mottagandet, på något 
sätt. Vi vill ha en snabb och rättssäker hantering av de nya eleverna som 
kommer. Integrationssamordnaren ska även vara en omvärldsbevakare 
som sprider sin kunskap. Personen organiserar även 
modersmålsundervisningen och till viss del studiehandledning.  

 

Rektor 1 berättar att ”När den nyanlända eleven kommer till skolan sker ett 

introduktionssamtal, detta är steg 1. Familjen och läraren pratar om familjens bakgrund, 

skolbakgrund, tidigare hemförhållande och ger en introduktion till skolan.” Det är av 

stor vikt att mötet med skolan blir ett bra möte, då den nyanlända familjen oftast träffar 

skolan som en första instans i samhället. Det är viktigt att hela samhället möter upp 

familjen och skapar goda förutsättningar för interaktion, där den nyanlända familjen 

skapar förståelse och kunskaper kring det nya (Angel & Hjern, 2004). Rektor 2, 
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beskriver arbetet med en ideel förening där föreningen skapar aktivitetssamtal för hela 

familjen:  

 

Familjen får information om aktiviteter i orten och eleven erbjuds sedan 
att kostnadsfritt prova på en av aktiviteterna. Den nyanlända eleven 
matchas ihop av föreningen med ett annat barn som redan går på 
aktiviteten, ett integrationsprojekt som syftar till att skapa en meningsfull 
fritid.  

 

Lärare och skola behöver skapa en förståelse för hela elevens hemsituation för att kunna 

bygga vidare.”… contextual understanding of children as existing within family, 

cultural, social, and political contexts.” (Igoa, 1995, 75) Alla rektorerna uttrycker att de 

önskar att integrationssamordnare samordnar studiehandledning, detta för att underlätta 

för elevernas behov där de kan träffa samma studiehandledare som modersmålslärare, i 

större utsträckning. I dagsläget organiserar integrationssamordnaren 

modersmålslärarundervisningen och rektorerna studiehandledningen. Det är viktigt, som 

Igoa (1995) påpekar att skapa den röda tråden för eleverna i skolan där de får möjlighet 

att träffa och skapa relationer till vuxna.  

 
Rektor 5 beskriver situationen: 

 

På en liten enhet är det svårt på grund av organisatoriska faktorer och 
ekonomiska resurser att ha förberedelseverksamhet och studiehandledare 
utöver budget. En utvecklingsmöjlighet för huvudman är att ha 
studiehandledare centralt organiserat. 

 

Mottagandet i skolan skiftar beroende på skolans budget, samhällets ideologi och den 

rådande politiken som leder samhället (Goodwin, 2002). Alla intervjuade rektorer i 

denna studie uppmärksammar olika organisationsformer för undervisning samt 

svårigheter i begränsning av ekonomiska resurser. Dessa ekonomiska resurser kan ha 

sitt ursprung i den rådande politiken som leder samhället och samhällets ideologier som 

kan avspegla sig i vikten av skolans tillförskjutna medel (Goodwin, 2002). 
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7 Diskussion 

Mitt syfte med studien är att analysera rektorers och deras chefers berättelse om 

mottagande av nyanlända elever. Metoden som har använts för att samla in empiriskt 

material för studien, är kvalitativa intervjuer.  

 

7.1 Resultatdiskussion  
Rektors statliga uppdrag står beskrivet i skollag och läroplan (Grutle, 2015). Nihlfors 

och Johansson (2013) menar att det är viktigt att den kommunala huvudmannen kan 

organisera vissa frågor centralt, för att skapa en likvärdighet i skolorna. Grutle (2015) 

beskriver Torodd Strands begrepp handlingsrum. Beroende på hur stort handlingsrum 

rektorerna får från deras chefer, skapar rektorerna organisationen. Regeringskansliet 

(2013) beskriver olika former för organisation av mottagande av nyanlända elever, 

exempelvis förberedelseklass eller direktintegrering i reguljär klass. För att skapa en 

likriktighet kan huvudmannen organisera vissa frågor centralt (Nihlfors & Johansson, 

2013). För att undvika missförstånd och konflikt, är det viktigt att huvudmannen 

kommunicerar mål och syfte med alla berörda parter (Anell & Mattisson, 2009; 

Haraldsson, 2016).  

 

Läraren ska skapa ett gott bemötande, som ligger till grund för elevens 

kunskapsutveckling (Von Wright, 2002). För att nå dit är det viktigt att läraren har en 

bred kunskap, som innefattar andraspråksinlärning och kunskap om olika kulturer 

(Goodwin, 2002).  

 

Det är i socialisationen som ett lärande sker, i denna socialisation använder vi språket 

som uttrycks- och kommunikationsmedel (Dysthe, 2001). I socialisationen är det viktigt 

att mötet blir positivt, för att individen ska få en god självbild (Thornberg, 2015). När vi 

uttrycker oss med ett namn, ettiketterar vi något. Vi har därmed lagt en värdering i det 

vi uttryckt (Börjesson, 2009). Det är när vi uttrycker oss med våra symboler: ord, gester, 

mimik, tystnad, som den andra personen uppfattar dessa genom egen tolkning. 

Samhället är därmed socialt konstruerat och samhället skapas vid och i en social 

interaktion (Berger & Luckman, 1969). 

 

I studien framkommer det att mottagandet och organisationen ser olika ut beroende på 

vilken enhet det är. Rektorerna berättar att det inte finns någon policy i kommunen för 
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hur mottagandet eller organisationen ska se ut. Skolchefer bekräftar att det ser olika ut, 

på de olika skolorna, då det är rektors ansvar att organisera mottagandet. Alla rektorer 

uttrycker att studiehandledning finns på modersmålet, men inte i den tidsomfattning 

man önskar. De uttrycker vidare att de önskar att studiehandledningen organiseras 

centralt, istället för på varje enhet. Syftet är att följa elevernas behov när de flyttar till 

högstadiet, samt att eleverna får möjlighet att träffa samma person vid 

studiehandledning på skolan samt modersmålsundervisning. Vissa frågor kan 

organiseras centralt, för att skapa en likvärdighet i kommunen (Nihlfors & Johansson, 

2013).  

 

Hur rektor organiserar verksamheten är olika beroende på lokaler,läge samt ekonomiska 

förutsättningar (Nihlfors & Johansson, 2013). I ett mottagande av nyanlända elever bör 

huvudman organisera för en likvärdighet på skolorna, i de dimensioner som är 

påverkansbara. Dessa kan vara budget och resursfördelning, lokaltillgång, jämnt 

fördelat upptagningsområde mellan kommunala skolor samt översikt och reglering av 

pedagogers utbildning. Vid en översikt och reglering av pedagogers utbildning kan 

huvudmannen få en överblick och skapa riktlinjer för utbildad personal per enhet. 

Studiehandledning och modersmålsundervisning kan, med fördel, organiseras centralt. 

Vid en centralisering kan överblick över alla elevers behov i kommunen ske, vilket 

skapar en likvärdighet. Detta kan innebära att pedagogerna som undervisar i modersmål 

samt studiehandleder, får större möjligheter till ett närmare samarbete med skolorna, då 

de både träffar eleverna på skoltid vid studiehandledning samt efter skoltid på 

modersmålsundervisningen.  

 

En skolchef berättar om begreppet nyanlända, att begreppet elever borde användas 

istället. Symbolen, uttrycket, medför olika tolkningar vilket kan skapa missförstånd 

(Charon, 2009). Skolans personal bör prata om elever, då elevens bakgrund som 

exempelvis att denne är nyanländ, endast är en del av eleven och inte en definition av 

eleven. Det är lätt att fastna i uttrycket att eleven är nyanländ, istället för att utgå från en 

helhetssyn av eleven. Likaså berättar en rektor kring begreppet internationell tillgång, 

istället för olika kulturer på skolan. Det rektorn uttrycker till sina mottagare är en positiv 

syn, där nyanlända elever ses som en tillgång.  
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Intervjuerna visar på olika sätt att organisera undervisningen. Rektorerna berättar att 

eleverna tas emot i förberedelseklass, direktintegreras eller tas emot i en 

kartläggningsenhet under sina första 6-8 veckor och placeras därefter i reguljär klass 

samt förberedelseverksamhet i vissa ämnen. En lugn introduktionsstart skapas i 

förberedelseklass (Regeringskansliet, 2013). Med utgångspunkt i Regeringskansliet 

(2013) mening om en lugn introduktionsstart, finns det möjlighet att skapa detta på 

enheterna, för att eleverna ska få lära känna ett nytt kontext. Det är viktigt att eleven 

kartläggs av tidigare kunskaper (Hultinger & Wallentin, 1996). I introduktionsperioden 

kan eleven kartläggas. När eleverna delas upp i mindre grupper får de möjlighet att 

mötas i mindre konstellationer (Brinegear, 2010) och härigenom få en lugn start med 

möjlighet att skapa identitet och trygghet i den mindre gruppen. Kirova (2001) menar 

att den nyanlända eleven behöver tid för att känna trygghet och knyta an. Efter en 

introduktionsperiod är det viktigt att eleven får möjlighet att utveckla sina kunskaper i 

god takt och även kan blicka framåt mot nya mål. Eleven kan, efter 

introduktionsperioden är slut, fortfarande ingå i en mindre grupp under delar av 

skoldagen och samtidigt ingå i reguljär klass.  

 

Det är viktigt att elev och lärare får tid till att lära känna varandra och bilda en god 

relation. Läraren behöver känna till elevens behov och förutsättningar, för att skapa en 

god grund för eleven (Von Wright, 2002). En rektor berättar om lärarens viktiga del i 

elevens sociala samspel, där lärarna är med eleverna ute på rasterna. Det är därför 

viktigt att rektorn skapar organisatoriska förutsättningar, för att läraren ska få möjlighet 

att möta och bilda en god relation med eleverna.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer. Denna metod kunde ha 

kompleterats med observationer på skolorna, jag har dock avgjort att tiden begränsade 

denna möjlighet. I intervjuerna har en semistrukturerad intervjuguide använts, där jag 

som intervjuare har haft möjlighet att ställa öppna frågor och följdfrågor. Jag är 

medveten att jag som intervjuare har haft ett tolkningsföreträde, där jag har valt 

följdfrågor vilket kan ha påverkat resultatet. Om enkäter hade använts istället för 

intervjuer, med strukturerade frågor, hade resultatet troligtvis fått ett annat utfall. En 

fördel med enkäter hade varit att alla informanter hade fått samma frågor.  
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När jag kontaktade tre förvaltningschefer, varav en tackade nej till medverkan gjorde ett 

urval gjordes. För att få en bredd i mina frågor har både rektorer samt deras chefer 

intervjuas. Jag är medveten att detta urval kan ha medfört ett annat resultat.  

 

En annan aspekt i studien är de teorier som använts, studien hade fått ett annat resultat 

om andra teorier hade använts.  I denna studie utgår jag från teorierna symbolisk 

interaktionism, diskurs och socialkonstruktivism, stigmatiseringsteori och 

språkutveckling samt språklig socialisation. Teorierna som använts, anser jag, har varit 

användbara och gett djup och bredd till studiens syfte. Mina teorier förklarar och ger 

djup till såväl en individs som en grupps beteende, vilket är viktigt att tänka på vid ett 

mottagande.  

 

En annan reflektion är om studiens syfte blir besvarade i frågeställningarna. Syftet i 

studien är att analysera muntliga framställningar från rektorer samt deras chefer, om 

organisering av mottagandet av elever som är nyanlända i Sverige. Jag kan se att syftet 

återspeglas i frågeställningarna utifrån olika teman. Dessa teman är organisering och 

mottagande, undervisning samt resurser att tillgå för eleverna. I min analys, samt 

bearbetning av empiri har dessa teman varit återkommande. De finns presenterade i min 

analys med huvudrubrikerna organisation och mottagande, undervisning samt interna 

och externa resurser.  

 

7.3 Etikdiskussion 
De fyra forskningsetiska principerna har genomsyrat arbetet; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. Intervjupersonerna har 

avidentifierats i arbetet och benämnts med yrkestitel samt siffra. Jag är medveten att det 

kan ha blivit en tolkning av svaren, när jag har intervjuat och transkriberat samt valt ut 

viktiga citat till arbetet. Vad jag kan bedöma har intervjupersonernas svar inte hanterats 

oetiskt, efter dessa principer.  

 

7.4 Forskning för framtiden 
I min studie finns det frågor som upptäcks, och frågor i studien som kan vidarutvecklas. 

En av de frågor som väcks under studien är hur eleven tillgodogör sig kunskaper, 

beroende på vilken organisationsform eleven finns i. Hur och kan organisationsformen 

påverka elevens kunskapsinhämtning, vad är elevens upplevelse. En annan del är 

metodiken i mötet med nyanlända elever, hur lärare lägger upp sin undervisning samt 
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väljer innehåll. Vidare fråga att undersöka är hur symboler tolkas och påverkar 

mottagarens agerande. Till exempel hur tolkar lärare symbolen elev gentemot nyanländ 

elev, och vilka tankar väcks hos läraren, kring vem de möter?  
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9 Bilagor  
9.1 Bilaga A intervjuguide 
Intervjuguide – förvaltningschef/grundskolechef 

 

• Kan du berätta hur skolorna är organiserade i kommunen? 

• F-6/1-9/4-9?  

• Kan du beskriva hur  organisationen kring ett mottagande av en nyanländ elev 

gjord i skolan?  

• Grund till beslut, aktörer, roller samt rollinnehavarnas syfte. 

• Kan du berätta hur mottagandet av en nyanländ elev på skolan sker på skolan? 

• Undervisning, innehåll, resurser för eleverna. 

 

Intervjuguide - rektor 

 

• Kan du berätta hur din skola är uppbyggd?  

• Klasser, förberedelseverksamhet, förskoleklass? 

• Kan du beskriva hur ni tar emot en nyanländ elev på skolan?  

• Grund till beslut, roller, syfte?  

• Kan du berätta i vilka konstellationer som undervisning sker för eleven?  

• Innehåll i undervisningen?  

• Resurser? 
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9.2 Bilaga B inbjudan till intervju 
Inbjudan till intervju med förvaltningschef/grundskolechef- punkter att lyfta vid 

telefonsamtal. 

 

• Mitt namn är Viktoria Lundström och jag studerar till specialpedagog på 

Linnéuniversitetet, skriver uppsats under vårterminen.  

• Mitt syfte: analysera hur rektorer samt deras chefer beskriver och berättar hur 

organisation av mottagande av elever som är nyanlända sker, samt vad som 

ligger till bakgrund för beslutet. 

• Finns möjlighet att delta i studien: deltagande är frivilligt, kan avbrytas när som 

helst, du är anonym. 

• Intervjutillfället kommer att ta cirka 60 minuter, kommer spelas in, 

transkriberas.  

• Efter arbetet är godkänt raderas den inspelade intervjun.  

• Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

• Frågor, fundera, välkommen att kontakta mig.  
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9.3 Bilaga C missivbrev 
 
Missivbrev till rektorer i kommunen 

 

Hej, 

Mitt namn är Viktoria Lundström och jag studerar till specialpedagog på 

Linnéuniversitetet. Jag skriver min slutgiltiga uppsats under vårterminen 2016. Min 

uppsats syfte är att analysera muntlig framställning av rektorers och deras chefers 

beskrivning av organisation av mottagande av elever som är nyanlända samt vad som 

ligger till bakgrund för beslutet. 

 

Jag undrar härmed om du har möjlighet att delta i denna studie. Deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst under tidens gång. Du är anonym och ditt deltagande 

kommer endast benämnas vart din skola ligger geografiskt. Vid intervjutillfället som 

kommer att ta cirka 60 minuter, kommer spelas in och jag kommer samtidigt anteckna 

stödanteckningar. Allt som sägs under intervjun är konfidentiellt. Efter vår intervju 

kommer jag transkribera intervjun. Det inspelade materialet kommer användas för att 

avlyssnas av mig och kommer raderas efter arbetet är godkänt. Intervjustudien kommer 

ske enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Om du har möjlighet att delta i intervjun önskar jag att du återkommer till mig via mail 

eller per telefon, se kontaktuppgifter nedan senast den XX/XX. Vidare frågor om 

studien besvaras också på kontaktuppgifter nedan.  

 

Vänligen, 

 

Viktoria Lundström 

 

xxxx - xxx xx 

 

viktoria.lundstrom@xxxxxxx.xx 
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