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Abstract 

Författare: Oscar Petersson 

 

Titel:  

 

Nyanlända elever 

En studie om skolors handlingsberedskap för mottagande av elever med annan 

språkbakgrund än svenska. 

 
Engelsk title:  
 

Migrant pupils  
A study of schools' preparedness for acceptance of students with different language 

backgrounds other than Swedish. 

 

 

 

Denna studie handlar om vilken handlingsberedskap skolor på landsbygden har vad det 

gäller mottagande av elever med annan språkbakgrund än svenska. Frågeställningarna 

är: Vilka krav ställs på de delaktiga rektorerna och lärarna? och hur har skolans 

mottagande av ickesvensktalande elever arrangerats? För att besvara dessa frågor 

används en kvalitativ metod. Studien görs på två olika skolor i samma kommun där en 

lärare och en rektor på vardera skolan intervjuas. Resultatet i studien visar att det inte 

finns några lokala riktlinjer i kommunen för nyanlända elever utan enbart dokument 

som högre instanser har utformat. Bristen på lokala riktlinjer medför en vag stödstruktur 

för lärarna och kraven som ställs blir på så vis otydliga. Vidare visar resultatet att 

skolornas mottagande ofta brister då kommunen inte har rutinmässig hantering kring 

nyanlända elever. Lärarna på skolorna tycker att kommunen bidrar med för lite 

hjälpmedel och resurser den första tiden för att bedriva en bra undervisning för de 

nyanlända eleverna. Ökade resurser skulle enligt intervjuerna generera möjligheter för 

lärare att förbättra mottagandet av nyanlända elever. Trots påvisade brister anser 

intervjupersonerna att skolorna hanterar mottagandet av dessa elever på ett fungerande 

sätt. De anser inte att saknaden av en förberedelseklass i kommunen behöver vara en 

nackdel. 

 

 

 

Nyckelord 
Svenska som andraspråk, nyanlända, integrationsprocess, modersmålsundervisning, 

skolorganisation, styrdokument, ramfaktorer. 
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1. Inledning 
 

På de flesta skolor runt om i Sverige finns det idag många barn med rötter i andra 

länder. Den första november 2012 uppgick Sveriges befolkning till 9 546 448 invånare, 

och av dessa har 1 921 992 invånare utländsk bakgrund, Statistiska centralbyrån (2013). 

Till utländsk bakgrund räknas människor som är utrikesfödda eller inrikesfödda med en 

eller två utrikesfödda föräldrar. De här siffrorna visar att cirka 20% av Sveriges 

befolkning består av människor med rötter i ett annat land än Sverige. Av den här 

statistiken går det inte att tala om exakt hur många barn med invandrarbakgrund det går 

i landets skolor. Inflyttningen till Sverige är stor och de flesta lärare kommer under sin 

yrkesverksamma tid träffa elever som flyttat till Sverige från ett annat land och som har 

andra kulturella bakgrunder. De svenska skolorna är idag mycket internationaliserade 

något som den svenska läroplanen också tar upp och belyser i skolans värdegrund och 

uppdrag: 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 

har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s 7). 

  

I läroplanen står det att det är skolans uppdrag att få människor med olika kulturella och 

etniska bakgrunder att kunna interagera med varandra, det vill säga att man ska få en 

förståelse för varandras kulturer och värderingar samt dra nytta av varandras kunskaper. 

På så vis kan en ”ökad integration bidra till tillväxt i ekonomin och ge förutsättningar 

för en ökad välfärd” skriver Svenskt näringsliv (2013) på sin hemsida. Med tanke på det 

ovan skrivna har skolan mycket att arbeta med då det idag finns många elever i den 

svenska skolan som bytt land.  

 

Många rapporter har skrivits som handlar om lärares inställningar/attityder och hur de 

arbetar med barn som har flyttat till Sverige från annat land och har en icke svensk 

kulturell bakgrund. Då har det oftast handlat om elever med en bakgrund från 

utomeuropeiska länder vars familjer har sökt sig till Sverige från konfliktdrabbade 

länder. 

 

Under min utbildning har jag kommit i kontakt med några lärare som har haft elever 

som har kommit från andra länder, elever som inte har flytt från krig eller liknande utan 

istället har kommit till Sverige på grund av att de har föräldrar som har fått jobb eller 

liknande i Sverige. Den här rapporten har fokus på elever som har kommit till Sverige 

från länder där familjerna inte har flytt från något utan istället lockats av arbete eller 

andra möjligheter som finns i Sverige. Arbetet kommer med hjälp av ramfaktorteorin 

belysa handlingsberedskapen hos två skolor. Lärarna och rektorerna har en betydande 

roll i mottagandeprocessen och är centrala i studien. Läraryrket har många uppdrag och 

det är väsentligt att ha en förmåga att kunna skapa ett lärande klimat och en positiv 

miljö i skolan för att kunskapsmässigt integrera alla elever på ett bra sätt. 
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I en klass som jag besökte under min utbildning fanns en elev som nyligen hade kommit 

till Sverige. Eleven kom från Tyskland och det svenska språket tog tid att lära sig tala 

men var enklare att förstå. I det här fallet och i ett liknande fall som jag varit med om 

tidigare har eleven börjat i en klass, i ett mindre samhälle utan att ha gått i en 

förberedelsegrupp. Dessa fall väckte mitt intresse att undersöka hur rektorer och lärare 

hanterar nämnda situation, vilken organisationsplan dessa skolor har och hur 

undervisning och integrering har arrangerats i aktuell klass för de inflyttade eleverna.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att synliggöra vilken handlingsberedskap skolor på landsbygden, där 

invandring är mindre vanlig, har vad det gäller mottagande av elever med annan 

språkbakgrund än svenska. Vilka rättigheter har eleverna till adekvat anpassad 

undervisning och vilken förmåga har skolorna att ge dessa elever adekvat undervisning.  

 

 

• Vilka krav har i enlighet med styrdokumenten ställts på de intervjuade rektorerna och 

lärarna? 

 

• Hur har, enligt rektor och lärare, skolans mottagande av ickesvensktalande elever 

arrangerats? 

 

3.  Bakgrund  
 

I detta kapitel kommer en kort redovisning om styrande dokument och den stödstruktur 

de utgör för skolans verksamhet. Dokumenten blir centrala för studien eftersom 

kommuners och skolors arbete utformas efter dokumentens innehåll. Skollagen, 

barnkonventionen och läroplanen måste beaktas och följas.  

 

 

 

3.1 Styrande dokument 
 

Skollagen är en lag som beslutas av vår riksdag. Den innehåller grundläggande 

förordningar som skolans organisation måste rätta sig efter. Där fastställs vem som har 

ansvar för skolan och hur ansvaret ska vara fördelat. Skollagen talar också om vilka 

rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har (Skollagen 2010). 

Enligt skollagens ska: 

 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
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personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare (Sverige 2010 kapitel 1 § 4). 

 

Detta utdrag visar tydligt att skolväsendet syftar till att ge alla barn och elever den 

utbildning de har rätt till. Att alla ska vara med är väsentligt oberoende bakgrund eller 

varifrån man kommer, står det i kapitel 1.8. I Kapitel 1.9 förstärks detta syfte ännu mer 

då det står att oavsett var barnet än är bosatt i Sverige är den försäkrad en likvärdig 

utbildning (Sverige 2010). Diskrimineringslagen (2008:567) främjar lika rättigheter 

oavsett etnisk tillhörighet och så vidare (Sverige 2010). Blir eleven inte väl 

omhändertagen på skolan där den går finns denna lag som inriktar sig på att motverka 

diskriminering. 

 

FN:s barnkonvention är ett internationellt dokument som beskriver barns rättigheter. 

Den antogs 1989 av FN:s generalförsamling och gäller för alla de 193 länder som 

ratificerat den. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som beskriver barns rättigheter. 

Liksom skollagen står det att alla barn är lika värda och att de har samma rättigheter 

utan åtskillnad vad gäller språk, hudfärg, social-, kulturell- eller etnisk bakgrund. De 

stater som ratificerat konventionen ska aktivt arbeta för att barnen skyddas mot någon 

form av diskriminering: ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på 

grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, 

uttryckta åsikter eller tro”(Barnkonventionen 2009 § 2.2).  

 

Barnkonventionen lyfter även begreppet ”barnets bästa”: ”Vid alla åtgärder som rör 

barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 

komma i främsta rummet” (Barnkonventionen 2009 § 3.1). Med det menas att barnets 

bästa i varje enskilt fall ska styra vilka åtgärder som sätts in. Vidare menar 

barnkonventionen bland annat att alla barn har rätt att leva, utvecklas, uttrycka sina 

åsikter, rätt till gratis grundskoleutbildning, lek, vila, sjukvård. Enligt kapitel 30 har 

dessutom varje barn som tillhör en minoritetsgrupp rätt till sitt eget språk, kultur, och 

religion (Barnkonventionen 2009).  

 

Läroplanen för grundskolan är en skrift som utfärdas och utformas av regeringen i 

Sverige. Den innehåller tre delar som ska genomsyra all undervisning i skolan: skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer och kursplaner som 

kompletteras med kunskapskrav. Skolans värdegrund och uppdrag föreskriver att 

skolans verksamhet ska bygga på: demokratiska grundprinciper, förståelse för andra 

människor, en likvärdig utbildning för alla, elevers rättigheter och skyldigheter, en god 

och lärorik miljö, svara mot nationella mål (Skolverket 2011 s 7-11). 

 

De övergripande målen och riktlinjerna tar upp: vilka normer och värden som innefattas 

i samhällets värderingar, vilka kunskaper som varje elev behöver, att alla elever har ett 

ansvar och inflytande, skolans samarbete med vårdnadshavare, vilka valmöjligheter som 

finns i världen och efter grundskolan, att eleverna ska få kunskap i betyg och 

bedömning och vilket ansvar rektorn har (Skolverket 2011 s 13-19). I den tredje delen 

av läroplanen behandlas kursplaner och kunskapskraven för varje ämne. Varje kursplan 

har samma upplägg där ämnets syfte först presenteras och därefter det centrala 

innehållet. Kunskapskraven redovisas slutligen för varje ämne och beskriver nivån för 

godtagbara kunskaper och för övriga betygsteg (Skolverket 2011 s 20-279). 
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4. Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt tar upp tidigare forskning inom område. Kapitlet berör bland annat lärares 

syn på invandrarbarn och deras föräldrar, jämlikhetsbegreppet, flerspråkighet, faktorer 

som spelar roll för elevers beteende, vikten av bra relationer mellan lärare och elev, 

skolans styrning samt varför en del elever från minoritetsgrupper lyckas samtidigt som 

andra misslyckas.  

 

 

 

4.1 Lärares syn på invandrarbarn och deras föräldrar 
 

Granstedt (2010) har i sin doktorsavhandling under två år intervjuat klasslärare och 

modersmålslärare som arbetar med elever med utländsk bakgrund för att få kunskap 

kring hur diskussionen förs kring dessa elever. Resultatet visar att invandrarelever och 

deras föräldrar ofta ses som ”en resurs och möjlighet när det gäller att utveckla skolan 

till att bli mer mångkulturell” (Granstedt 2010 s 170). Samtidigt visar avhandlingen på 

att det finns brister hos eleverna och föräldrarna med utländsk bakgrund, vad gäller 

svenska språket och kännedom om svensk kultur, vilket ofta leder till problem för både 

elever och lärare. I praktiken betyder det ofta att det uppstår problem när det kommer en 

elev med utländsk bakgrund till klassen trots att ”klasslärarna önskar och arbetar för att 

eleven och hens kulturella bakgrund ska tillföra något positivt” (Granstedt 2010 s 170). 

Granstedt visar också att det finns skillnader i klasslärarens och modersmålslärarens 

synsätt på elever med utländsk bakgrund. Modersmålslärare tenderar att se dessa elever 

som ett subjekt ur ett minoritetsperspektiv medan klasslärare ser eleverna utifrån ett 

majoritetsperspektiv. Detta betyder att eleven i klassrummet får mindre utrymme 

gentemot resterande elever. Medan modersmålsläraren har förutsättningarna för att 

tillmötesgå elevens behov med mindre tid och färre elever. Skillnaderna bidrar till att 

klassläraren ser dessa elever och deras föräldrar som annorlunda utifrån vad som är 

vanligt (Granstedt 2010).  

 

 

 

4.2 Flerspråkighet 
 

Flerspråkighet ansågs förr i tiden vara en källa till varför barn inte lärde sig något språk 

grundligt, men idag visar forskning att tvåspråkigheten underlättar den allmänna 

språkförståelsen. Att föräldrarna pratar två språk med varandra har ingen negativ 

inverkan på deras barns språkutveckling. Däremot menar Hwang & Nilsson (2003 s 

204+) att det är viktigt att föräldrarna stöttar sina barn gällande inlärning av det andra 

språket utöver modersmålet samt att det nya språket som ska läras in har en hög 

ställning i det samhälle där de lever.  

 

 

 

4.3 Faktorer som spelar roll för elevers beteende 
 

Dahlbeck (2012) skriver om kopplingen mellan etik och utbildning. Människor värderar 

saker och ting olika och därmed blir diskussionen komplex kring vad som är etiskt 

korrekt. Genom att besvara etiska frågor utifrån flera perspektiv kan detta hjälpa läraren 
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att sätta sig in i en elevs situation. Detta kan i sin tur bidra till att förstå elevens 

beteende. Det är dock omöjligt att till fullo förstå en annan individ, därför är det mest 

effektivt att försöka utvärdera individen genom att få en förståelse för till exempel yttre 

faktorer som uppväxt och familj. Ofta speglar dessa faktorer beteendet och kan därmed 

ses som orsaksförklaringar (a.a).  

 

   

4.4 Relationen mellan elev och lärare 
 

Ohlsson (2006) beskriver i sin avhandling hur sammanhanget kring eleven påverkar 

inlärningen. Lärarens roll är viktig för inlärningen och hen måste bistå eleven med 

material och ha positiva förväntningar på eleven för att maximera möjligheten att eleven 

ska lyckas. Ohlsson påpekar att lärare måste bygga upp positiva och hållbara relationer 

till sina elever och att det är av yttersta vikt att skapa förståelse för elevens bakgrund 

(a.a).  

 

 

 

4.5 Jämlikhetsbegreppet 
 

Jämlikhet är något som skolan länge har strävat efter men i takt med nya reformer har 

jämlikhetsbegreppet utmanats. Tolkningsproblematiken av nya läroplaner tenderar att 

leda till ojämlika krav och betygsättning. Privatisering genererar en ojämn 

resursfördelning som skapar ojämlika förutsättningar. Lidensjö och Lundgren (2012 s 

118-122) skriver att trots skolans försök att nå en skola för alla så förblir detta en utopi. 

Elever i skolan kommer alla från olika sociala bakgrunder vilket problematiserar hur 

utformningen av skolan ska se ut för att skolan ska bli en så jämlikplats som möjligt för 

alla.  

 

 

 

4.6 Skolans styrning 
 

Nilhfors (Lundgren m.fl. 2010) text handlar om hur skolan styrs från stats-, riksdags- 

och regeringsnivå till kommunal nivå. Hon menar att regeringens och riksdagens beslut 

formar hur skolans verksamhet kommer att se ut. Dessa beslut måste motsvara 

verkligheten på samtliga nivåer i systemet för att maximera möjligheterna för eleverna 

att lyckas i skolan. Därför måste besluten grunda sig på kunskap om skolans 

verksamhet. En analys och studier kring vilka faktorer som bidragit till bristerna i 

skolan blir viktig för att kunna besluta om vilka åtgärder och beslut respektive nivå bör 

ta (a.a). 

 

 

 

4.7 Varför lyckas inte alla elever från minoritetsgrupper 
 

Varför en del elever från minoritetsgrupper lyckas och en del inte skriver Sjögren 

(1997) om i rapporten Language and Environment. Hon betonar att varje samhälle ser 

olika ut och att flera faktorer spelar in i sökandet efter svaret på frågan. Att finna sin 

plats i ett nytt samhälle med ny kontext är ingen lättvindig uppgift. Skolan är en viktig 



  
 

9 

institution där eleven får kunskap om det nya samhället. Sjögren har studerat hur de 

kulturella värderingarna i Sverige ser ut i relation till länder runt Medelhavet. Hon 

menar att människor i Sverige söker en social trygghet genom att ingå en homogen 

grupp samtidigt som individen uppmanas till olika val i livet. Individen kan ses både 

som en fri individ och en individ med en strävan att ingå i en större gemenskap. Detta 

blir problematiskt vid byte av land där eleven kan känna större tillhörighet med 

hemlandet medan det nya landet ses som något främmande. Avslutningsvis nämner 

Sjögren (1997) Sveriges värderingar med kopplingar till jämlikhet. Människors strävan 

att ingå i fasta homogena gemenskaper måste förändras om minoritetsgrupper ska 

lyckas finna sin plats i samhället.  
 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning inom området fokuserat på: hur lärare ser på 

invandrarbarn och deras föräldrar, varför en del elever från minoritetsgrupper lyckas 

bättre än andra, lärarens roll för att få eleverna att lyckas och försöka förstå eleverna. 

Här har även jämlikhetsbegreppet och flerspråkighetsbegreppet tagits upp samt hur 

skolans verksamhet styrs. I föreliggande examensarbete kommer frågor om hur skolans 

mottagande av ickesvensktalande elever arrangeras att diskuteras. 

 

 

 

5.  Teori 
 

Detta examensarbete tar sin utgångspunkt från ramfaktorteorin och pygmalioneffekten. 

Dessa teorier går att koppla till arbetets syfte och frågeställningar. Ramfaktorteorin 

passar till syftet eftersom den lyfter flera faktorer som analyseras och som talar om 

varför en skolas organisation ser ut som den gör (Lundgren 1986). Positiva 

förväntningar som bidrar till en bra relation mellan lärare och elev så att motivationen 

förhöjs är viktigt för en främjande inlärningsmiljö (Jenner 2004).  

     

 

 

 5.1 Ramfaktorteorin 
 

På 70- talet presenterades denna teori av Lundgren i avhandlingen Frame factors and 

the teaching process (1972). Teorin är inspirerad av och vidareutvecklad från Urban 

Dahllöfs vetenskapliga arbete Skoldifferentiering och undervisningsförlopp fem år 

tidigare. Ramfaktorer är faktorer som påverkar undervisningen men är bortom lärarens 

kontroll. Lundgren skiljer på yttre och inre ramfaktorer. Exempel på en inre ramfaktor 

kan vara hur den sociala sammansättningen i gruppen ser ut, medan läroplanen står som 

exempel för en yttre ramfaktor (1986). Enligt Lundgren samspelar dessa inre och yttre 

ramfaktorer och kan ge avgörande effekter för hur en organisation fungerar och är 

utformad.  

 

Isberg (1996) har delat ramfaktorerna i fyra nivåer som ett komplement till Lundgrens 

inre och yttre ramfaktorer: den första nivån utgör regering och riksdag som styr genom 

läroplan och skollag. Den andra nivån består av kommunerna som beslutar hur skolans 

verksamhet ska prioriteras samt vilka ekonomiska resurser som ska tilldelas. Under 

kommunen (tredje nivån) finns skolenhetens organisation som utformar skolans policy. 

Detta resulterar i skolans arbetskultur och effektivitet. Isbergs sista nivå innefattar 

undervisningsprocessen. Lärarens planering av undervisningen styrs av ovan nämnda 
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nivåer och bidrar till hur planering, genomförande, feedback och utvärdering kommer 

att se ut (a.a).  

 

Genom ramarna ges förutsättningar för hur den pedagogiska processen kan komma att 

fortlöpa. Ramfaktorteorin betonar analysen av ramfaktorerna för att kunna förklara 

resultatet av skolverksamheten. Teorin visar därmed vikten av att utvärdera för att 

kunna utveckla och förbättra verksamheten. Detta kan bidra till lärarens möjlighet att 

lyckas eller misslyckas (Lundgren 1986).  

 

”Undervisningsprocessen formades av ramarna, dock inte så att ramarna kunde 

betraktas som orsak till en bestämd process och ett bestämt utfall; ramarna möjliggjorde 

eller omöjliggjorde olika undervisningsprocesser” (Lundgren 1999:33). 
 

 

I den kritiska analysen av organisationen bör resurserna betonas som en avgörande 

kontextuell faktor. Vilka resurser som finns att tillgå och hur resurserna fördelas är 

viktiga analysfrågor som inte kan uteslutas. En analys erbjuder inga faktiska svar utan 

ger förslag på varför organisationen ser ut som den gör. Eftersom analysen är central i 

ramfaktorteorin innebär detta att endast orsaksförklaringar kan formuleras. Det finns en 

komplexitet då analysen kan ge olika utfall beroende av vem som analyserar och vilka 

beståndsdelar i analysen som väljs att betonas. Lundgren menar därför att det är viktigt 

att diskutera olika utfall för att få en korrekt bild av organisationen. Detta ger också 

förutsättningar för en positiv utveckling eftersom åtgärder lättare kan sättas in då 

orsakerna har definierats (Lindblad m fl. 1999). 

 

 

 

5.2 Pygmalioneffekten 

 

Pygmalioneffekten handlar om hur förväntningar påverkar människor. I exempelvis ett 

klassrum styr lärarens förväntningar på eleverna hur mycket de lär sig och hur mycket 

de presterar. Jenner (2004) behandlar detta i rapporten Motivation och 

motivationsarbete.  

 

Denna teori presenterades av Rosenthal och Jacobsen (2003) och blev mycket 

uppmärksammad.  Teorin baseras på en studie som gjordes på en grundskola i USA där 

både elever och lärare ingick.  Eleverna delades in årskursvis i en experimentgrupp och 

en kontrollgrupp. Genom ett påhittat test valdes eleverna in i grupperna oberoende av 

social och ekonomisk bakgrund. Experimentgruppen bestod av elever som Rosenthal 

och Jacobsen slumpmässigt valde ut och påstod hade störst chans att lyckas med skolan 

i framtiden. Kontrollgruppen bestod av de övriga eleverna på skolan. Lärarna till 

eleverna fick reda på det påhittade testet och utan att meddela vare sig elever eller 

föräldrar testresultatet fortlöpte arbetet i skolan. Ett år senare gjordes en uppföljning av 

experimentet där det visade att eleverna i experimentgruppen var de som bäst hade 

lyckats uppfylla förväntningarna (a.a).  

 

Kunskap om elever som läraren innehar före mötet om elevens förflutna spelar roll för 

vad läraren kommer att förvänta sig av eleven. Rosenthal och Jacobsens undersökning 

fastställer att förväntningar som lärare ställer på eleverna är avgörande för deras 

utveckling. Jenner jämför detta med en ond spiral där förutfattade meningar om en elev 

kan få negativa konsekvenser. Spiralen uppkommer då negativa förväntningar får 
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fortgå. Jenner betonar vikten av att föreställa sig positiva bilder av mötet för att eleven 

ska utvecklas. Motivationen hos eleven kommer att växa om individen känner stöttning 

från skolverksamheten genom positiva attityder. Det gäller att bryta den onda spiralen 

till en positiv process för att lyckas genom positiva förväntningar. Professionaliteten 

som en lärare innehar medför en skyldighet att ”visa respekt och hysa positiva 

förväntningar på eleven”(a.a 2004 s 34).  

 

6. Metod 
 

I detta kapitel förklaras den undersökningsmetod som använts, vilka personer som har 

intervjuats och hur genomförandet av undersökningen gått till. Redogörelse för 

metodens styrkor och svagheter samt etiska överväganden tas upp i kapitlet.   

 

 

 

6.1 Undersökningsmetod 

 

De vanligaste metoderna är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Metoden som ska 

användas bestäms av studiens syfte. I denna rapport används en kvalitativ metod med 

intervjuer som undersökningssätt. Kvalitativ metod kan ge oss fördjupade kunskaper 

och därmed finna mönster eller samband hos samhälleliga fenomen. Genom intervjuer 

försöker forskaren samla in material i form av innehållsrika svar från de utvalda 

intervjupersonerna. Frågorna ska vara väl formulerade för att kunna besvara studiens 

frågeställning (Trost 2010).  

 

Enligt Bryman (2011) består den kvalitativa intervjumetoden av ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna som genomförts i denna studie har varit 

semistrukturerade. Det innebär att intervjuaren tar sin utgångspunkt från en 

intervjuguide med tematiskt planerade frågor vilket lämnar utrymme för samtal och att 

möjligheter att ställa följdfrågor som uppstår under dialogen. Semistrukturerade 

intervjuer leder på så vis till en öppen kommunikation mellan intervjuaren och 

intervjupersonen (Bryman 2011). 

 

 

 

6.2 Metodkritik 

 

Bryman (2011) beskriver tre centrala problem vad gäller kvalitativ forskning. Ett 

problem är att forskare tenderar att ta reda på teorier före intervjuerna ägt rum. 

Forskaren riskerar att påverkas av de förbestämda teorierna. Detta resulterar i förhastade 

slutsatser kring det som ska studeras. Studien kan därmed återge en felaktig bild av 

verkligheten. Ett annat problem som den kvalitativa forskningen ställs inför är 

tolkningen av det som ska studeras. Forskare har en benägenhet att omge studien med 

egna värderingar då krav ställs att kunna sätta sig in i andra människors perspektiv. 

Detta påverkas av forskarens sociala bakgrund och verklighetsuppfattning. Aktörernas 

svar och förklaringar är en av många faktorer som påverkas av denna problematik inom 

den kvalitativa forskningen. Det tredje problemet som Bryman (2011) betonar är att det 

är svårt att generalisera resultaten utifrån den kvalitativa forskningsansatsen. Detta 
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innebär att en kvalitativ fallstudie inte kan anses som universellt giltig. Fallstudien kan 

inte alltid anses gällande för majoriteten. Trots dessa kritiska punkter som Bryman tar 

upp har den kvalitativa metoden valts för denna studie. Kvalitativ metod som är 

tolknings- och förståelseinriktad är den metod som kan ge en fördjupad förståelse för 

den problematik som jag avser att studera.     

 

Kvalitativa metoder ger fördjupade kunskaper inom ett område eftersom frågorna kan 

utvecklas i samtalet. Den kvalitativa metoden kan bli lite av en ”insider”. Med detta 

menas att intervjuaren kommer de intervjuade nära och genom det ser världen ur 

undersökningspersonernas ögon. En uppfattning är att kvalitativa metoder oftast 

används ”som ett förberedande steg i ett forskningsprojekt” (Bryman 2011:114). 

 

 

 

6.3 Urval 

 

Undersökningen i denna studie är gjord på två skolor i samma kommun där 

invandringen är marginell. På båda skolorna har det nyligen börjat elever som inte 

behärskar det svenska språket. Båda skolorna har tidigare haft om än få nya inflyttade 

elever från andra länder. 

 

På den ena skolan, som i studien kallas för skola A, har intervjuer genomförts med 

klassläraren och rektorn. De personer som intervjuats har valts ut för att de är relevanta 

med tanke på studiens syfte och frågeställningar. Detta kallas enligt Bryman (2011) för 

ett målstyrt urval. Elevens klasslärare ingår i ett arbetslag med två andra lärare vilka 

också undervisar i klassen. Rektorn på skolan är även rektor för ytterligare en skola 

samt två förskolor. Klassläraren och rektorn har flera års erfarenheter från respektive 

yrken.  

 

På den andra skolan, som i studien kallas för skola B, har intervjuer genomförts med 

rektor och klasslärare. På denna skola har det också gjorts ett målstyrt urval (Bryman 

2011). Läraren som har intervjuats delar ansvaret över klassen med en annan lärare. 

Denna klass är dessutom större än klassen i skola A. Skola B är större än skola A vilket 

innebär att rektorn på den här skolan enbart har ansvar över en skola samt en förskola. 

De båda intervjupersonerna har flera års erfarenheter av sina yrken. Däremot är rektorn 

relativt ny på skolan. 

 

De två skolorna hade en konkret erfarenhet av att ta emot elever med annat modersmål 

än svenska. Den ena eleven hade flyttat till Sverige från Polen och den andra eleven 

hade flyttat till Sverige från Tyskland. Båda dessa elever flyttade tillsammans med 

föräldrarna till respektive ort på grund av att föräldrarna fått arbete i kommunen. 

 

 

6.5 Genomförandet 

 

För att ha möjlighet att genomföra studien kontaktades de för intervjuerna 

betydelsefulla personerna. Studiens syfte förklarades och frågor som skulle komma att 

diskuteras presenterades. Detta gjordes för att få berörda parters samtycke vilket innebär 

”att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när 

som helst” (Kvale 1997 s 107). Före intervjuerna ägde rum samlades förkunskaper in 
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om det ämne som studien är tänkt att utforska. Både författare och de intervjuade blir på 

så sätt medskapare i samtalen som utspelar sig i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 

2009). 

 

Den första intervjun ägde rum med klassläraren i lärarrummet på skola A. Stämningen i 

rummet kändes avslappnad med tanke på att båda parterna hade en bra relation sedan 

tidigare. Utifrån intervjuguiden ställdes öppna frågor och samtalet flöt på, följdfrågor 

ledde till helhetsinformation och beroende på de olika svaren skedde en 

vidareutveckling av frågorna. Intervjun med rektorn på skolan ägde rum några dagar 

efter den första intervjun. Denna intervju gjordes på rektorns rum. Frågorna som ställdes 

var öppna vilket ledde till att mycket följdfrågor kunde ställas, dels för att förtydliga 

frågorna men även för att utveckla svaren. 

 

Intervjuerna på skola B gjordes i ett grupprum på skolan. Först intervjuades läraren som 

var mycket entusiastisk till rapportens syfte vilket medförde ett lättsamt och öppet 

samtal. Trots att samtalet var givande kunde läraren tyvärr inte ge svar på alla frågor. 

Därefter intervjuades rektorn som hade förberett sig väl på frågorna och hen gav svar på 

alla frågor samtidigt som mycket följdfrågor kunde ställas. 

 

 

 

6.6 Databearbetning 

 

De fyra intervjuerna som gjordes varade mellan 30-40 minuter och efter varje intervju 

gjordes en transkribering. Med tanke på intervjuernas längd transkriberades de inte 

ordagrant utan det valdes istället ut citat som ansågs relevant för arbetets 

frågeställningar och resultat. 

 

Efter transkriberingen analyserades datamaterialet. Görs analysen före allt material är 

insamlat riskerar man att påverkas av svaren. På så vis kan intervjuarens uppfattningar 

ändras till en annan intervju, menar Hartman (2004). Enligt Hartman (a.a) görs analysen 

av det insamlade datamaterialet i två steg: det första genom att organisera och 

strukturera materialet, det andra steget genom att man letar efter något specifikt. Detta 

sista steg kallas för tolkning. 

 

 

 

6.7 Trovärdighet 

 

Om det vid intervjutillfället endast är en person som intervjuar är risken större att det 

blir en större personlig tolkning, än om två personer intervjuar, skriver Trost (2010). 

Genom inspelningar av intervjuerna, transkribering och att arbeta systematiskt med 

dessa är förhoppningen att den personliga tolkningen ska bli mindre subjektiv. 

Resultatet är tillförlitligt för de intervjuade skolorna men det är inte generaliserbart. 

Avseende studiens generaliserbarhet så visar resultatet på en allmängiltighet som har 

bärighet i andra pedagogiska praktiker/kontexter. Trovärdigheten stärks dock genom 

urvalets tydliga redogörelse. 
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Enligt Kvale finns inte den ultimata intervjupersonen utan ”olika människor är lämpliga 

för olika typer av intervjuer” (Kvale 1997 s 136). På så sätt finns det personer som kan 

vara bättre än andra att intervjua. Kvale menar att personerna man intervjuar ska vara 

kunniga, samarbetsvilliga, konsekventa, ärliga och att de håller sig till ämnet Det är det 

upp till intervjuaren att hitta och motivera en bra person att intervjua (Kvale 1997).  

 

Att vara en bra intervjuare är ingen lätt uppgift. Det innebär att man både ska vara 

expert inom sitt ämne och att man ska ha erfarenheter kring att intervjua andra 

människor. Detta innefattar inte bara att läsa böcker utan man måste även tillägna sig 

praktisk kunskap om intervjuteknik. Till detta räknas också att intervjuaren har god 

kunskap om mänskligt samspel och konsten att samtala med andra personer (Kvale 

1997). 

 

 

 

6.8 Forskningsetiska överväganden 

 

Individskyddskravet är grundläggande för forskningsetiska överväganden. Det innebär 

att personer som ställer upp på att intervjuas inte hängs ut. Det vill säga att de inte ska 

kunna kännas igen i forskningen och på så vis få insikt om deras livsförhållanden och så 

vidare (Vetenskapsrådet, 2002).  

 
”Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare”  

(Vetenskapsrådet 2002 s 5). 

 

Individskyddskravet konkretiseras utifrån fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet. Inom dessa fyra krav finns vissa särskilda regler 

som omger hur forskningen ska fortlöpa. Därmed kan dessa regelverk och normer ses 

som vägledning för att underlätta forskningsarbetet. De kan dock inte ses som 

universella regler eftersom problemen som uppstår under arbetet är varierande. Genom 

denna förklaring påvisas komplexiteten som forskningen kan ställas inför. Konflikter 

mellan kraven kan problematisera arbetet ytterligare (Vetenskapsrådet 2002).   

 

Informationskravet innebär att forskaren måste meddela personerna som ingår i studien 

om forskningens syfte. Därtill hör också att berätta hur forskningen kommer att fortlöpa, 

hur studien ska presenteras och vad forskningen tros kunna bidra med till 

undersökningsområdet. Då personerna tillfrågas ska även forskaren betona att 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ingen information ska 

undanhållas för de tillfrågade personerna även om denna information kan påverka 

deltagandet. Detta krav har följts då jag informerat samtliga intervjupersoner om deras 

rättigheter och studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Hur än personerna i studien väljs att studeras ska samtycke ges till medverkan 

Samtyckeskravet betyder att medverkan i studien kan avbrytas när personen vill, vilket 

lärarna och rektorerna har blivit meddelade om. Deltagarna har också rätt att ställa krav 

på forskaren och studiens utformning. Under studien kan deltagarna känna sig pressade 

eller obekväma vilket kan resultera i avhopp vilket stöds av forskningsetiken. 

Samtyckeskravet kan på så vis vara problematiskt för forskningen. Forskaren har dock 

rätt att motivera de medverkande till fortsatt deltagande (Vetenskapsrådet 2002).   
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Då studien ska redovisas är det viktigt att deltagarna inte ska kunna identifieras. Känslig 

information som kan undanröjas ska forskningen beakta och omformulera så att 

personen inte känner sig kränkt. Avvägning ska göras mellan den redovisade kunskapen 

och konsekvenserna för den enskilde individen. Under arbetets gång har därför många 

ändringar gjorts för att undvika att skolor och deltagare ska kunna identifieras. 

Konfidentialitetskravet innehåller dock undantag då studier i vissa fall kan behöva 

beskriva personhistoriska detaljer för att besvara forskningens syfte. Ett samtycke ska 

ges vid dessa studier (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Insamlat material får inte publiceras i andra sammanhang än i studiens rapport. 

Nyttjandekravet innebär därmed att uppgifter inte får fylla ett annat syfte än 

forskningssyftet. Deltagarna kan riskera att påverkas negativt om så sker. Övervägning 

om personerna i studien kan riskera att fara illa av forskningen måste göras innan 

studien påbörjas (Vetenskapsrådet 2002).  Uppgifterna som jag har samlat in har därför 

enbart används till denna studies syfte. 

 

 

 

7.  Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Resultatet visas 

genom sammanfattande texter och citat från både rektorer och lärare. För att underlätta 

för läsaren har resultatet delats upp i fyra olika teman. Varje tema följs av en analys. 

 

 

 

7.1 Riktlinjer 
 

Denna del av resultatet kommer att beröra vilka bestämmelser kommunen har gällande 

elever som flyttar till kommunen från andra länder. Skolorna ligger i samma kommun 

och lärare och rektorer har gett likartade svar. Rektorerna har dock haft lite mer kunskap 

inom detta tema och har därför kunnat ge mer utförliga svar.  

 

På den första frågan som handlar om hur kommunen tar emot en elev från ett annat land 

svarar båda lärarna att de inte vet hur rutinerna ser ut. Lärare på skola A säger att: ”Jag 

har inte sett någon plan för detta”. Båda rektorerna svarar att föräldrarna till eleven 

väljer vilken kommun de vill bosätta sig i. Därefter är det skolan på orten som tar emot 

eleven. I kommunen finns ingen förberedelseklass. Rektorerna och lärare menar att det 

inte är viktigt eftersom de socialiseras in snabbare i samhället/skolan och de lär sig 

språket fortare om de kommer direkt till en vanlig klass. Yngre barn har en förmåga att 

kunna anpassa sig till den nya miljön snabbare än äldre, säger rektor på skola A. 

Läraren på skola B håller med om detta resonemang men tillägger att det är tufft att 

direkt sättas in i en klass, men att detta arbetssätt ger en snabb effekt för framtida 

undervisning: ”I början när eleverna kommer till klassen tycker de att det är jobbigt 

när de inte förstår språket. Eleven som går i min klass nu var väldigt frustrerad i början 

och grät varje dag. Men nu är han som vilken annan elev i klassen”.  

 

Om skolans mottagande och arbetssätt motsvarar kommunens riktlinjer säger lärarna att 

de inte har någon vetskap om. När det gäller detta är det rektorerna på skolorna som 

bistår med svar. I intervjuerna framkommer det att eleverna har rätt till svenska som 
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andra språk och modersmålsundervisning. Rektor på skola A svarar på denna fråga: ”Ja, 

det tycker jag. De riktlinjer som vi har är att eleverna har rätt till svenska som andra 

språk och modersmålsundervisning. Vi har däremot inte rätt till några extra resurser 

utan får ta utav våra befintliga”. En rektor tillägger dock att deras skola har fått kritik 

från skolinspektionen för att de gett dessa elever för dålig studiehandledning. En 

studiehandledning syftar till att integrera nyanlända elever så att de kan följa klassens 

undervisning 

 

 

 

7.1.1. Analys  

 

I enlighet med Lundgrens ramfaktorteori kan faktorer framhävas som orsaksförklaringar 

till brister i mottagandet av nyanlända elever samt fördelar med hur skolorna hanterar 

dessa elever (Lundgren 1986). Det framgår tydligt att rektorerna har större kunskap än 

vad lärarna har om vilka riktlinjer det finns från kommunen vad det gäller mottagandet 

av elever från andra länder. Vilket inte är så ovanligt eftersom detta är rektorns ansvar. 

Denna kunskapsvariation medför en osäkerhet vilket jag tolkar som orsaksförklaring till 

varför rektorerna betonar ökad handledning för mottagandet och elevens studier. 

Rektorerna anser att eleverna lär sig språket och socialiseras in snabbare i 

skolan/samhället om eleven tidigt får påbörja studier i vanlig klass. Någon 

förberedelseklass nämns inte.  

 

 

 

7.2 Handlingsberedskap 
 

I denna del kommer skolans beredskap vad gäller mottagande av elever från ett annat 

land och med annan språkbakgrund redovisas. Även samarbetet mellan kommun och 

skola kommer åskådliggöras.   

 

Lärarna svarade överensstämmande att de åberopar tydligare riktlinjer om hur de ska 

bemöta och undervisa elever under den första tiden i klassen. Rektor A tycker att 

samarbetet mellan skolan och kommun fungerar bra men säger samtidigt att det vore bra 

om det fanns extra resurser att tillgå. Rektor B talar däremot om att hen försöker få 

kommunen att tillsätta en modersmålslärare som kommer ut till skolorna någon gång i 

veckan: ”Jag tror att det skulle vara bra om det fanns en modersmålslärare som kunde 

åka ut till klasserna på skolorna runt om i kommunen och ge lite studiehandledning åt 

eleverna”. 

 

Frågan som handlar om huruvida skolan är förberedd på att ta emot eleverna gav 

utrymme för flera intressanta svar. De fyra intervjupersonerna är överens om att 

resurserna är bristfälliga för att tillgodose dessa elevers behov men säger också att 

skolornas storlek underlättar mottagandet av eleverna. De menar att en liten skola gör 

det möjligt att överblicka alla elever och av den anledningen kan varje barn får den 

hjälp de behöver. Rektor på skola B tillägger att skolorna för det mesta inte är 

förberedda när en ny elev kommer då eleven i regel brukar börja snabbt efter att skolan 

fått reda på att någon ska komma. Hen berättar dock att lärarna på skolan har fått vana 

och rutin kring hur de ska hantera dessa situationer: ”Oftast är vi [lärare och 

rektor]inte förberedda eftersom det går snabbt när vi får reda på att eleven ska komma, 
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tills den kommer. På den här skolan är vi ändå ganska vana vid att det kommer elever 

så här och lärarna har fått lite rutin på hur de ska göra. Mitt intryck av lärarna är att 

de gör sitt allra bästa och att de är positiva inför uppgiften”. 

 

Rektorn på skola B betonar att kommunens låga nivåer av invandrare inte har betydelse 

för kommunens och skolans hantering av elever från ett annat land. Rektorn påpekar att 

barnen ofta är motiverade att börja skolan och ta till sig ny kunskap. Resterande 

intervjupersoner, rektor A och lärarna, menar att invandrartäthet har betydelse. Ett 

exempel som en av lärarna gav var att tätorten i kommunen har fler elever med rötter i 

andra länder och därför får de mer hjälp eftersom modersmålslärarna finns där. Rektor 

A resonerade likadant och tycker att tätorten försågs med mer extra resurser då 

modersmålsundervisningen fanns där. Hen menade att eftersom 

modersmålsundervisning ges på central ort transporteras eleverna dit från omliggande 

orter vilket gör undervisningen ineffektiv. Därmed blir kommunens storlek och 

ekonomi en förutsättning för hur resurserna ges: ”På så sätt blir det även en 

kostnadsfråga för att en större kommun har lättare att samordna detta. Jag menar om 

det finns fem barn på samma skola som har modersmålsundervisning så slipper de åka 

till något annat ställe”. rektor på skola A. 

   

 

 

7.2.1  Analys  

 

Lärarna är överens om att tydligare riktlinjer krävs för att förbättra mottagandet. Det 

åberopas från både lärare och rektorer att ökade resurser måste tillsättas för att kunna 

främja elevens utveckling vid ett tidigt stadium i integrationsprocessen. De nuvarande 

bristfälliga resurserna kan inte tillgodose de krav som ställs på skolorna vid 

mottagandet, är de intervjuade lärarna helt överens om. Enligt min tolkning tar 

kommunen inte hänsyn till de önskemål som lärare och rektorer framför, vilket även 

Isberg (1996) tar upp i diskussion om hur kommunens prioriteringar påverkar hur 

skolans verksamhet utformas.  

  

Enligt intervjuerna är lärarna tydliga i sitt påpekande att kommunens storlek påverkar 

hur mycket resurser som läggs på eleverna. De är eniga att en större kommun har mer 

resurser att tillgodose skolorna med än en mindre kommun. Läroplanen hänvisar till att 

skolorna ska sträva efter en likvärdig utbildning. I överresstämmelse med skollagen och 

barnkonventionen ska varje barn ha rätt till utbildning och utveckling oavsett var man 

bor (Barnkonventionen 2009) (Skollagen 2010). De två ramfaktorer som här har 

betydelse för de bägge skolornas handlingsberedskap och som påverkar hur skolornas 

organisation är utformade; kommunens storlek och avstånd till 

modersmålsundervisning.  

 

Det är uppenbart att vana och rutin styr kvalitén på mottagandet av en nyanländ elev. 

Det är också tydligt att erfarenheter bidrar med kunskap kring exempelvis vilka 

arbetssätt som brukar fungera. Lärarna är eniga om att ett lågt invandrartal ökar 

integreringsmöjligheten. Rutin och invandrartäthet är endast två av flertalet inre och 

yttre faktorer som kan komma att påverka elevens utveckling enligt Lundgrens (1986) 

ramfaktorteori.     
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7.3 Krav och styrdokument 
 

Detta avsnitt behandlar kraven som skolans organisation har på sig från högre instanser 

och de styrdokument som skolan har för att underlätta arbetet med elever från ett annat 

land.  

 

Den första frågan handlar om vilka krav som kommun, skollag eller beslut från högre 

instanser ställer på läraren/rektorn när det kommer en nyanländ elev till skolan. 

Intervjupersonerna svarar genom att tala om att skolan måste erbjuda det som eleverna 

är berättigade till, det vill säga svenska som andra språk och modersmålsundervisning. 

Under intervjuerna framkom dessutom att om det finns minst fem personer från samma 

land i en kommun ska en modersmålslärare finnas att tillgå. Rektor på skola B tillägger 

också att lärarna ska undervisa eleverna om andra kulturer, diskriminering och 

demokrati: ”Jag tänker mig att lärarna kan arbeta mer med andra kulturer. De kan 

arbeta med diskriminering och eleverna måste få kunskap om vårt demokratiska sätt att 

arbeta”.  

 

En fråga handlar om det finns styrdokument på skolan som kan påvisa hur arbetet ska 

fortgå kring eleverna. Lärarna och rektorerna svarar genom att berätta att läroplanen, 

kursplanerna och skollagen efterlevs i all undervisning. De nyanlända eleverna följer 

däremot kursplanen för svenska som andraspråk istället för svenska. En av skolorna har 

dessutom haft en studiedag om FN:s barnkonvention då lärarna fick lära sig mer om vad 

den innebär. Konventionen finns i skriftlig form på skolan och finns tillgänglig på 

internet, berättar Rektor B. Enligt rektor A är det dessutom krav från skolverket att varje 

elev ska få studiehandledning. En bestämd plan för nyanlända elever finns dock inte 

utan de likställs med elever som är i behov av särskilt stöd, vilket gör att resurserna får 

delas lika mellan dem. Detta säger lärare A:”Jag har inte sett någon speciell plan för 

nyanlända elever. De är som vilket annat barn som är i behov av särskilt stöd och 

resurserna får delas upp lika mellan alla de här barnen på skolan”. 

 

 

 

7.3.1 Analys  

 

Enligt intervjupersonernas granskning av skolans styrdokument tolkar jag det som att de 

anser att dokumenten innehåller både positiva och negativa delar. Det som framhävs är 

att det inte finns utformade riktlinjer för skolorna eller kommunen utöver nämnda 

dokument för att ta emot nyanlända elever. Det kan här tolkas som att nyanlända elever 

behandlas likt resterande elever med särskilda behov med undantag att de studerar 

svenska som andra språk. Rektor på skola B påvisar i sin kommentar hur lärarna arbetar 

i enlighet med läroplanen vad gäller förståelse för andra, diskriminering och 

demokratiska värden. Enligt hen anses elever från andra kulturer kunna medföra 

positiva effekter för resterande elever eftersom det genererar respekt och acceptans för 

andra människors levnadssätt. Skolorna får dessutom kontinuerligt med 

kompetensutveckling nämner rektorerna vilket kan ses som en indikation på att skolorna 

vill förbättra mottagandeprocessen. Skolpersonalen får på så vis mer kunskap i hur de 

ska hantera olika elevsituationer och förbättra både det generella arbetet kring 

demokrati samt mottagandet av nyanlända elever. Enligt Lundgrens (1986) 

ramfaktorteori är denna utveckling ett sätt att stärka stödstrukturen kring eleverna och 
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lärarna vilket analysen visar då utvärdering och utveckling av skolans verksamhet är 

viktiga verktyg för elevens förutsättningar att lyckas med studierna.  

 

 

 

7.4 Behov och påverkan 
 

I detta stycke berörs vilka förväntningar som finns på den nyanlända eleven, hur dennes 

behov kartläggs, hur kommunen tillgodoser med resurser, hur elevens undervisning är 

utformad samt hur föräldrarnas relation till skolan påverkar elevens skolgång. 

 

Den första frågan behandlar förväntningar som intervjupersonerna har på eleven och hur 

elevens behov kartläggs. Rektorerna svarar att de har positiva förväntningar på eleven 

på respektive skola och menar att det är omständigheterna som påverkar elevens vilja att 

lära sig exempelvis elevens egen motivation och självförtroende. För att kartlägga 

behoven som eleverna har kontaktas och hämtas uppgifter från tidigare skola. Om 

föräldrarna inte kan någon svenska finns det tolk att tillgå för att underlätta samarbetet 

mellan dem och skolan. Båda rektorerna är överens om är att samarbetet med 

modersmålslärarna behöver stärkas för att kartläggningen av elevens behov ska 

förbättras.  

 

Lärarna säger att de vet att det är viktigt med förväntningar men tycker att det är svårt 

eftersom det är komplicerat att mäta kunskaper från ett annat språk. Lärare A menar att 

det svenska språket vanligen är det som försvårar för dessa elever i varje ämne trots att 

lärarna gör sitt bästa vad gäller att översätta prov och redovisningar. ”Det är svårt att ha 

några förväntningar på eleven eftersom det är svårt att mäta kunskaper från ett annat 

språk. Det som ställer till det i varje ämne är svenskan[språket]. I min klass har vi gjort 

så att jag har fått göra prov på tyska[elevens modersmål] och om vi har haft någon 

muntlig redovisning har eleven fått göra det på sitt språk. Och så har jag fått 

översätta”. Båda lärarna tillägger att det även är viktigt att ha förväntningar på sig själv 

för att de ska kunna tillfredställa elevernas behov. 

 

Intervjupersonerna svar om kommunen tillgodoser elevens behov av resurser är 

negativa. Samtliga berättar att om det behövs extra resurser måste de tas från redan 

befintliga resurser på skolan. Rektor B säger bland annat: ”Våran specialpedagog 

jobbar 90 % på skolan och de procenten delar hon på alla barnen på skolan. 20 % 

läggs på svenska som andra språk och det är cirka fem lektioner i veckan till samtliga 

av dessa elever [det går flera nyanlända elever på skolan]. Ibland undervisar hon dem 

en och en i sitt rum och ibland gemensamt. Hen styr tiden lite själv beroende på vilka 

behov som finns”.  

 

Rektorerna är positiva när det gäller den individanpassade undervisningen trots att de 

inte kan svara hur den är upplagd. En av dem säger att det är önskvärt att det alltid är två 

vuxna i klassrummen, på så sätt blir det lättare att se varje individ. Den andra rektorn 

förklarar också att trots upprepade önskemål till kommunen om att skolorna ska få 

tillgång till bättre studiehandledning i form av material och ökat timantal av en 

modersmålslärare bejakas inte önskemålen. Lärarna berättar att de försöker nå en lyckad 

integrationsprocess trots att inte resurser tillsätts. När de inte kan förklara något 

muntligt för eleverna försöker de att rita bilder för att eleven ska förstå vilket är ett 

arbetssätt som brukar fungera, berättar lärare A.  
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Intervjupersonerna förklarar att båda skolornas svenska respektive 

modersmålsundervisning är utformade på samma sätt. De säger att eleverna har 

modersmålunderundervisning en gång i veckan. Då åker de in till huvudorten i 

kommunen där det finns en modersmålslärare. Undervisningen har de tillsammans med 

elever från andra delar av kommunen. Intervjupersonerna är dock kritiska till att 

modersmålslärarna inte har någon kontakt med lärarna vilket medför att det brister i 

kommunikationen kring elevernas kartläggning. Däremot är intervjupersonerna positiva 

till att modersmålsundervisning ges. Svenskundervisningen följer kursplanen för 

svenska som andra språk och arbetas både med specialpedagog och i klassrummet 

tillsammans med klassen. 

 

Hur föräldrarnas relation till skolan berör elevens skolgång har stor betydelse, tycker 

rektorerna och lärarna. De menar att täta och positiva kontakter med föräldrarna är en 

fördel för alla barn. Rektor A säger dessutom att föräldrarnas vilja att lära sig det 

svenska språket motiverar deras barn: ”Jätteviktigt! En bra relation underlättar. För det 

mesta är föräldrarna stöttande och många av dem börjar på SFI vilket även motiverar 

barnen att lära sig”.  

 

Den sista frågan handlar om hur den sociala situationen ser ut för de nyanlända eleverna 

Lärarna är överens om att det svåraste för dessa elever är att ta sig in i det sociala 

umgänget. Lärare B säger att det beror på språksvårigheter och menar att när de väl lärt 

sig språket brukar det inte vara några problem: ”Det var jättejobbigt i början. Han grät 

ofta på grund av att han inte förstod språket. Men han lärde sig det ganska fort och nu 

är han som vilken annan elev i klassen”. Lärare B tillägger också att storleken på 

klassen har betydelse. Deras klass består av 12 elever och detta underlättar den sociala 

integrationen. Rektorerna bekräftar också att klassens storlek spelar in liksom 

omgivningen i form av vilka fördomar som finns. Båda nämner också att lärarna har ett 

stort ansvar att eleverna trivs. Rektor A säger bland annat att: ”Det beror på flera saker. 

På hur eleven bjuder in, på hur samhället ser på invandring. Klassläraren har också ett 

stort ansvar”. Här tillägger även Rektor A att elevens karaktär och förmåga att skapa 

nya kontakter påverkar integrationen. Lärarna konstaterar också att elevens egenskaper 

påverkar den fortsatta utvecklingen både socialt och språkligt.   

 

 

 

7.4.1 Analys  

 

Intervjupersonerna vittnar om att nyanlända elevers kunskaper kartläggs då den 

föregående skolan kontaktas. Lärarna påvisar samstämt en problematik när det gäller att 

koppla information från tidigare skola till kraven i det svenska skolsystemet. För att 

förbättra kartläggningen ytterligare betonar lärare och rektorer att bättre material på 

elevens modersmål behöver finnas till hands på skolorna. De är också överens om att 

kommunikationen mellan modersmålslärare och ansvarig klasslärare behöver förbättras 

eftersom detta skulle främja kartläggningen ytterligare. Jag tolkar det som att 

intervjupersonerna tycker att en god kartläggning är fördelaktigt för elevens fortsatta 

utveckling. Detta går att koppla till Lundgrens (1986) ramfaktorteori som säger att 

analysen av omgivande faktorer bidrar till att främja utveckling. 

          

Resursproblemet blir åter påtagligt när intervjupersonerna är eniga om att de resurser 

som tillsätts tas från de redan befintliga. Trots dessa brister säger lärarna i studien att de 

försöker nå goda resultat. Återigen visar ramfaktorteorin på vikten av att analysera 
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ramfaktorerna. Denna analys åskådliggör bristen på resurser som förklaring till varför 

organisationen ser ut som den gör (Lindblad m fl. 1999). 

 

Rektorerna säger att tolk finns att tillgå vid behov vilket underlättar kommunikationen 

med exempelvis föräldrar. Det är uppenbart för mig att rektorerna tycker att nyanlända 

elever främjas av stöttande föräldrar som är villiga att påbörja SFI studier. Lärarna 

tillägger att positiva förväntningar på eleven och de själva är viktigt för att mottagandet 

ska bli gynnsamt. Jenner (2004) betonar att positiva förväntningar är viktigt. Enligt 

Jenner (2004) kan fördomar och negativa förväntningar ge förödande konsekvenser för 

elevens fortsatta utveckling.  

 

Utifrån intervjuade lärare framkommer det att det inte finns någon uttalad 

individanpassning för att nyanlända elever utan lärarna gör sitt bästa för varje elev. Men 

när en nyanländ elev ansluter sig till klassen tolkar jag det som att samtliga 

intervjupersoner tycker att antalet vuxna i klassrummet är otillräckligt i relation till 

behoven. Detta kan innebära en risk att eleven inte känner någon motivation och 

engagemang från lärarna vilket kan bidra detta till att de inte vill lära sig mer (Jenner 

2004). 

 

Lärarna betonar det sociala nätverket som den svåraste delen av integrationsprocessen 

på grund av den nyanlända elevens problem med det svenska språket. De beskriver 

processen som att elevens socialisering följer språkutvecklingen. En möjlig tolkning är 

att språket hämmar kommunikation och ses som en barriär för ökat umgänge. 

Intervjupersonerna framhäver också att elevens karaktär påverkar hur den sociala 

utvecklingen fortgår. Att få antal elever i en klass har en positiv inverkan en för 

elevernas lärande är något som alla intervjuade nämner och detta stämmer även in på 

ramfaktorteorin (Lundgren 1986). 

 

 

      

8 Diskussion 

  
Detta kapitel består av fyra delar. Den första delen innefattar diskussioner av resultatet 

och några direkta professionsrelevanta konsekvenser. I den andra delen diskuteras valet 

av metod och hur det har påverkat resultatet. Den tredje delen är en avslutande 

diskussion och avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

 

 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Genomgående visar resultatet att flera ramfaktorer påverkar undervisningens 

utformning som i viss mån är bortom lärarens kontroll. Studien visar att brist på 

resurser, social bakgrund, bristande kommunikation och de styrande dokumenten är 

faktorer som påverkar mottagandet av en nyanländ elev. Isberg (1996) visar hur de olika 

nivåerna ger konsekvenser för den enskilde eleven genom de beslut som tas från 

regering, kommun, skolans organisation och lärare. Regeringen utformar läroplanen 

som ger effekt på hur läraren utformar undervisningen. Lundgren (1986) tillägger så 

som resultatet påvisar att inre och yttre faktorer omger denna hierarkiska ordning vilket 

ger ytterligare konsekvenser för elevens skolgång så som resultatet påvisar. Dessa 
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faktorer omger mottagandet av eleven likt en stödstruktur. Barnkonventionen, skollagen 

och läroplanen är de dokument som de undersökta skolorna använder sig av och kan 

därmed ses som faktorer som bidrar till en stödstruktur. Kommunen har dock inte några 

specifika utformade riktlinjer utöver dessa dokument för hur mottagandet ska ske. 

Rektorn säger att rutin och vana är fördelaktigt vid mottagandet. Detta tyder på att en 

del lärare kan känna sig osäkra då en rutinmässig hantering inte etablerats i kommunen. 

Bättre riktlinjer för hur mottagandet ska hanteras önskas återkommande i studien från 

lärarna för att undgå att vana och rutin blir avgörande för ett gott mottagande. Ett 

utformat detaljerat dokument som lärarna kan utgå ifrån skulle utgöra en stabilare 

stödstruktur som främjar elevens utveckling. 

 

Kommunen har potential att utveckla mottagandet med nyanlända elever då det 

framkommer i intervjuerna att kommunens hanterbara storlek anses fördelaktig. Båda 

skolorna är små med ett relativt lågt elevantal vilket medför att lärarna har närmare 

samarbete med föräldrar och elever. På skolor med högre elevantal tenderar eleverna att 

inte vara under lika god uppsikt bland annat på grund av minskad kännedom om 

eleverna på skolan och lärartätheten. Detta kan förklara varför lärarna anser att 

integrationsprocessen fungerar trots påvisade brister. Lärarna påtalar dock att 

kommunen borde tillsätta resurser vid ökat behov för att stödja lärarens arbete istället 

för att ta från de redan befintliga resurserna på skolan. Ökade behov kräver också ökade 

resurser istället för att skolorna ska behöva prioritera vilka elever som ska få tillgång till 

stöd. Arbetsbördan ökar för den resurspersonen som finns på skolan vilket kan innebära 

en sämre utbildning för andra elever som kräver extra stöd. Utöver resurser i form av 

extra personal ger intervjupersonerna förslag på att bättre studiehandledning och 

material på elevens modersmål borde införskaffas för att underlätta inlärningen. I 

resultatet framgår det att undervisningsmaterialet ofta är bristfälligt vilket 

intervjupersonerna anser hämma utveckling.  

 

Förbättrad kommunikation mellan personalen på skolan och mellan skola och kommun 

skulle ge integrationsprocessen ökad effektivitet då elevens kartläggning blir tydligare 

och undervisningen därmed mer individanpassad. Modersmålsläraren och klasslärarens 

kommunikation är viktig i denna process för att undervisningen ska fortgå i takt med 

elevens utveckling. Resultatet visar dock att denna kommunikation är svag. Eleven 

påverkas av en ostrukturerad undervisning och att klassläraren och modersmålsläraren 

omges av en osäkerhet i planeringen av den fortsatta undervisningen. Genom en 

bristande kommunikationen blir uppföljningen hämmande vilket innebär svårigheter av 

planeringen av det fortsatta arbetet för samtliga parter. Intervjupersonerna i studien 

betonar modersmålsundervisning som viktig men att förbättring kan ske för att eleven 

ska omges av en god inlärningsmiljö. Hur kommunikationen mellan klassläraren och 

svenska som andraspråkläraren ser ut framkommer inte i resultatet. Eleverna har dock 

svenska som andraspråkundervisning ungefär en timme per dag, antingen med 

specialpedagogen på skolan eller med klassläraren. Med tanke på hur undervisningen är 

utformad borde det finnas tid till samarbete och utrymme för att diskutera elevens 

behov.  

 

Intervjuerna påvisar en vilja från lärarhåll om en ökad närvaro av modersmålslärare, 

framförallt under den första tiden, för att sedan successivt minska. Detta för att stödja 

elevens språkutveckling maximalt och socialisering i klassen. Resultatet visar att den 

sociala utvecklingen följer språkutvecklingen då språket främjar socialt umgänge. 

Språkundervisningen borde prioriteras eftersom hela integrationsprocessen förbättras då 

eleven erhåller ökade språkkunskaper. De nyanlända eleverna har en fördel eftersom de 
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lärt sig ett språk tidigare vilket främjar svenska som andraspråkundervisningen. Lärarna 

menar liksom Hwang & Nilsson (2003)  att flerspråkighet stödjer den allmänna 

språkförståelsen. Därför är det fördelaktigt om det bedrivs bra modersmål- och svenska 

som andraspråkundervisning. Jag tolkar det som att intervjupersonerna anser att 

kommunen borde ta hänsyn till denna fördel genom att ge stöd med resurser för en mer 

kvalitativ undervisning. Lärarna och rektorerna anser dock att eleverna gynnas av att 

direkt påbörja studier och socialiseras in i vanlig klass istället för i förberedelseklass 

vilket förkortar integrationsprocessen. Detta betyder att avsaknaden av en 

förberedelseklass inte ses som något negativt.  

 

En annan faktor som är en förutsättning för en lyckad språkutveckling och social 

utveckling är skolans föräldrakontakt. För om lärare och rektorer har en bra kontakt med 

föräldrarna underlättas arbetet med att få eleven studiemotiverad. Föräldrarnas vilja till 

att lära sig ett nytt språk bidrar till att barnets motivation stärks ytterligare. Jenner 

(2004) påvisar vikten av att ett motivationsarbete ständigt behöver främjas. Positiva 

förväntningar bör infinna sig hos personalen inför mottagandet av eleven, det vill säga 

att lärare och rektorer ska föreställa sig en lyckad integrationsprocess för att detta ska 

aktualiseras. Lärarens förväntningar påverkas av hur förberedd skolan och kommunen 

är inför mottagandet. Om läraren känner sig trygg med hanteringen av den nyanlända 

eleven borde den positiva energin även spegla elevens motivation och trivsel. Det första 

mötet påverkas enligt Jenner (2004) av kringliggande faktorer som social bakgrund, 

förväntningar, kultur och så vidare. Genom att personalen erhåller kunskap kring 

elevens situation före mötet kan den ökade förståelsen resultera i att eleven känner tillit 

till skolan vilket också bidrar till motivationsarbetet. Det är dock omöjligt att förstå en 

annan individs situation till fullo men ansträngningen kan ge positiva effekter för den 

fortsatta relationen påstår Dahlbeck (2012).   

 

Föräldrarnas stöttning tillsammans med elevens inneboende egenskaper och sociala 

förmågorna påverkar hur språk- respektive den sociala utvecklingen kommer att se ut. 

Intervjuerna innehåller förklaringar hur omgivningen kan ge stöd till viss del medan 

elevens karaktär avgör hur hjälpen tas emot. Skolan kan därmed försöka skapa en så 

främjande inlärningsmiljö som möjligt men i slutändan är det elevens egenskaper 

tillsammans med andra faktorer som blir avgörande för hur elevens utveckling kommer 

att se ut.  

 

En diskussion som intervjupersonerna lyfter i resultatet är huruvida nyanlända elever 

ska särskiljas från resterande elever med särskilda behov. Nyanlända elever kan ha 

likvärdiga behov som vilken annan elev som helst vilket kan resultera i kritik från 

kommunen mot kraven på utökade resurser vid mottagandet. I intervjuerna framgår det 

att de nyanlända eleverna behandlas likvärdigt med de andra eleverna med särskilda 

behov på skolan vilket stärker att resurser inte bör tillsättas. Hur skolorna väljer att 

definiera dessa nyanlända elever ger därmed olika konsekvenser för vilket stöd dessa 

barn får. Alla barn har olika behov vilket komplicerar denna diskussion ytterligare. 

Trots att en nyanländ elev ofta hämmas av bristande språkkunskaper behöver inte detta 

betyda att andra elever inte har större behov av stöd. Hur och vilka resurser som ska 

tillsättas blir därför en komplicerad bedömning likväl som att utforma generella 

riktlinjer. Den ekonomiska begränsningen kan troligtvis ses som en orsaksförklaring till 

varför extra resurser inte tillsätts lättvinnligt. Därmed styr ekonomi vilka resurser som 

tillsätts och därmed elevens möjlighet att lyckas med sina studier.  
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8.2 Metoddiskussion 

 

Intervjupersonerna kontaktades lång tid före att intervjuerna ägde rum vilket var 

fördelaktigt då ämnet och frågorna hann betänkas. Lärarna och rektorerna kände att de 

hade bristande kunskap kring hur hanteringen av nyanlända elever sker vilket väckte 

intresse för studiens syfte hos intervjupersonerna. Intervjuerna gav utrymme för 

följdfrågor och intressanta samtal. Svaren visade sig följa rapportens syfte väl vilket var 

ett givande bidrag till studien. Om fler personer och skolor hade ingått i studien tror jag 

att resultatet blivit mer allmängiltigt. Men på grund av tidsbrist då allt material ska 

samlas in och bearbetas valdes det bort. En kvantitativ metodansats hade dock gjort det 

möjligt att få in mer material från fler skolor. Denna metod hade dock inte givit mig lika 

djupa kunskaper och förståelse kring svaren och ämnena.  

 

Att jag hade en god relation med intervjupersonerna innan samtalen och att jag var väl 

insatt i ämnet genom mina studier var fördelaktigt. En relation till personen som 

intervjuas kan vara negativ. Subjektiviteten och tolkningen av svaren blir mindre 

tillförlitlig då parterna har en relation till varandra sen tidigare. Trovärdigheten minskas 

om endast en person genomför intervjuerna. Om det finns två intervjuare kan 

tolkningarna analyseras i samspråk på ett mer grundläggande vis. Intervjuerna spelades 

dock in och transkriberades vilket medförde att utrymme för egen tolkning minskades. 

Inspelningarna bidrog också till att tonläget i samtalen kunde beaktas som exempelvis 

tveksamheter. Dessa faktorer tillsammans med nedskrivna reflektioner och 

kommentarer efter vardera intervju minskade risken för att min egen uppfattning skulle 

ändras till följande intervju. Det kan även tilläggas att det inte finns några ultimat 

intervjuare och intervjupersoner utan ”olika människor är lämpliga för olika typer av 

intervjuer” (Kvale 1997 s 136). Intervjuer har förekommit i min utbildning och mina 

erfarenheter har kompletterats genom studier av böcker som handlar om intervjuteknik. 

Kvale betonar att dessa negativa påverkansfaktorer kan motarbetas genom en god social 

förmåga.  

 

 

 

8.3 Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på frågeställningarna som beskrivs i början av 

rapporten: 

 

 Vilka krav har i enlighet med styrdokumenten ställts på de intervjuade 

rektorerna och delaktiga lärare? 

Kraven som rektorerna och lärarna har när det gäller mottagandet av en nyanländ elev 

går att finna i de styrande dokumenten som skolan måste följa; FN:s barnkonvention, 

skollagen och läroplanen. Dessa dokument ska genomsyra skolans arbete eftersom de är 

allmänna lagar och förordningar. Nyanlända elever är enligt dokumenten berättigade 

modersmålsundervisning, om det finns mer än fem elever med samma modersmålsspråk 

i kommunen. De är också berättigade svenska som andraspråksundervisning och 

studiehandledning.  
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Förutom detta finns det krav på att de nyanlända eleverna liksom övriga elever har rätt 

till individanpassad undervisning och att skolan ska kartlägga nyanlända elever för att i 

fortsättningen kunna utveckla deras svagheter. Kommunen har dock inte utformat 

ytterligare riktlinjer utöver de ovan nämnda för att förbättra hanteringen av nyanlända 

elever. Bristen på tydliga riktlinjer som omger lärarna på lokal nivå medför en vag 

stödstruktur och kraven blir på så vis otydliga. Lärarna önskar återkommande förbättrat 

stöd vid mottagandet.  Utformade dokument utöver de redan befintliga anser lärarna 

vara behövligt för att i praktiken kunna lyckas med integrationsprocessen. Om det finns 

tydliga uttalade riktlinjer så förbättras lärarnas uppfattning kring vilka krav och 

förväntningar som ställs på dem. Rektorerna ska vara den pedagogiska handledaren för 

lärarnas arbete vilket innebär att dem också bär ett ansvar för att tolka de styrande 

dokumenten och inge lärarna med stöttning vid mottagandet av nyanlända elever.  

 

 Hur har, enligt rektor och intervjuade lärare, skolans mottagande av 

ickesvensktalande elever arrangerats? 

 

Studien visar att de undersökta skolorna inte är förberedda när eleverna börjar skolan 

eftersom det går fort från det att skolan får information om att en nyanländ elev ska 

börja sina studier på skolan till dess att eleven kommer. Skolan har därför inte den tid 

som krävs för att förbereda sig på vilka behov som tillkommer och hur mottagandet ska 

ske. Eleven har inte några tidigare erfarenheter från Sveriges skolsystem vilket 

problematiserar mottagandet. Trots att en förberedelseklass saknades i kommunen visar 

studien att det inte behöver vara en nackdel. Rektorerna påstår att integrationsprocessen 

förkortas om eleven får träffa klassen och påbörja integreringen direkt. Tidsbristen 

resulterar dock i att kartläggningen av elevens behov inte blir grundläggande. Om en 

längre förberedelsetid fanns hade möjligtvis behoven kunnat tillgodoses bättre. Detta 

påvisar att skolans mottagande ofta brister eftersom kommunen inte har rutinmässig 

hantering kring dessa elever.     

 

Elevens bristfälliga språkkunskaper bidrar till att det är svårt att ta sig in i en ny klass 

den första tiden, enligt intervjuade lärare. Den första tiden för eleverna uppfattas som 

svårhanterad av lärarna eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer på hur de ska 

göra. Kommunen bistår inte skolorna med extra resurser utan skolorna hänvisas att ta 

hjälp från de redan befintliga resurserna. Detta resulterar i att samtliga elever med 

särskilda behov drabbas av att en nyanländ elev tillkommer eftersom arbetsbördan för 

resurspersonen ökar. Oavsett antalet resurspersoner så är eleverna berättigade 

modersmålsundervisning och svenska som andra språks–undervisning vilket också 

arrangerats av skolorna.   

 

Slutligen kan dock samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare förbättras likväl 

som kommunikationen mellan skola, kommun och rektor. I resultatet påvisas det av 

lärarna och rektorerna att skolans mottagande omges av bristande samarbete och 

kommunikation. Därmed bör skolans mottagande av nyanlända elever arrangeras med 

förbättrad kommunikation och samarbete. Ett närmare socialt nätverk runt den 

nyanlända eleven bidrar till trygghet och en främjande inlärningsmiljö.  
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8.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Undersökningar kring hur andra kommuner arrangerar mottagandet av nyanlända elever 

skulle kunna komplettera studien och ge resultatet en större generaliserbarhet. Om fler 

kommuner inkluderas i dessa studier ges möjligheter att kunna urskilja likheter och 

skillnader för att generera djupare kunskap. Studier kring huruvida föreberedelseklasser 

påverkar skolans hantering av nyanlända elever kan också ses som ett förslag för 

framtida forskning. För att ge ytterligare dimensioner på resultatet i examensarbetet 

skulle intervjuerna kunna innefatta även elever, föräldrar och personal på kommunen 

inom utbildningssektorn. Ett sista förslag kan vara att göra en fördjupad litteraturstudie 

för att förtydliga högre instansers riktlinjer än mer. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
1. Hur tar kommunen emot en elev från ett annat land? 

 

2. Finns det någon förberedelseklass i kommunen? 

 

3. Vilka för- respektive nackdelar finns med kommunens sätt att ta emot dessa elever?  

 

4. Anser du att skolans mottagande och sätt att arbeta kring dessa elever motsvarar 

kommunens riktlinjer? Motivera! 

 

a) Är skolan väl förberedd på att ta emot den eleven? 

 

5. Vad skulle kommunen respektive skolan kunna förbättra i arbetet kring en elev från 

ett annat land? Förklara! 

 

6. Spelar det någon roll att kommunen inte är så invandrartät för kommunens och 

skolans hantering när det kommer en nyanländ elev? Motivera! 

 

7. Vilka krav ställs det på läraren/rektorn när det kommer en nyanländ elev till 

skolan/klassen från kommunen, skollag eller beslut från högre instanser?    

 

8. Finns det styrdokument på skolan som kan påvisa hur arbetet ska fortgå kring dessa 

elever?  

 

a) Om svar ja på fråga 8, hur ser dessa styrdokument ut?  

b) Om nej på fråga 8, varför finns det inte några styrdokument kring hur arbetet 

med dessa elever ska fortgå, tror du?  

 

9. Vilka förväntningar har ni på eleven? Hur kartläggs elevens behov och motsvarar 

behoven de förväntningar som skolan har på eleven?  

 

10.  Tillgodoser kommunen skolan med de resurser som elevens behov kräver? 

Motivera!   

 

11. Får eleven någon individanpassad undervisning och hur är den i sådana fall upplagd?   

 

12. Hur är elevens svenska respektive modersmålsundervisning utformad?  

 

13. Hur påverkar föräldrarnas relation till lärare/rektor elevens skolgång? 

 

14. Hur ser den sociala biten ut i klassen för dessa elever? 
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