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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolintroduktionen för nyanlända elever organiseras 

och genomförs i grundskolan. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra lärare på tre olika 

skolor där jag har utgått från deras beskrivningar av skolintroduktionen. Undersökningen visar att 

samtliga skolor har introduktionsgrupper där eleverna placeras i och det framgår att skolorna väljer 

att utforma undervisningen i introduktionsgruppen på varierande sätt. De ämnen eleverna läser i 

introduktionsgruppen och hur övergången till reguljär klass sker ser olika ut på de undersökta 

skolorna. De intervjuade lärarna beskriver att studiehandledning på modersmålet är ett centralt 

inslag i skolintroduktionen samt att regelbunden kartläggning av elevens kunskaper görs. Några av 

de framgångsfaktorer i introduktionsgruppen som lärarna i studien upplever är höga krav på 

eleverna, bra föräldrakontakt, flerspråkig personal och studiehandledning på modersmålet. Studien 

har en teoretisk referensram i ett interkulturellt perspektiv där vissa centrala begrepp ur 

perspektivet har kopplats till resultatet. Vidare så framgår det att ansvaret över skolintroduktionen 

vilar på den enskilda läraren i vissa fall, och i en del fall tar skolorna ett gemensamt ansvar för 

introduktionen av nyanlända. Det som enligt tidigare forskning framgår vara bäst är att göra 

skolintroduktionen till ett gemensamt ansvar för hela skolan.  
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1. Inledning 
 

Det är inte alla barn som får sin skolintroduktion via förskoleklassen. Många barn flyr eller flyttar 

till Sverige av olika orsaker, med eller utan sina föräldrar. Dessa elever benämns i ett 

skolsammanhang som nyanlända elever. De nyanlända eleverna får en skolintroduktion till den 

svenska skolan som genomförs på varierande sätt i olika skolor. Det finns olika typer av 

skolintroduktionsmodeller, en del elever placeras primärt i en introduktionsgrupp medan vissa 

elever direkt integreras i den reguljära klassen. I enlighet med Skolverkets (2012) stödmaterial att 

främja nyanlända elevers kunskapsutveckling framgår det att de nyanlända eleverna är en mycket 

heterogen grupp och elevernas tidigare skolbakgrund ser olika ut. Vissa har lång skolerfarenhet 

medan andra har en liten eller obefintlig skolerfarenhet (Skolverket 2012). Enligt Skolverkets 

allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) framgår det att en del har permanent 

uppehållstillstånd redan vid ankomsten till Sverige medan andra har fått vänta under en längre tid 

på flyktingförläggning eller som inneboende hos bekanta. De flesta av dem har kommit med sina 

föräldrar men vissa har kommit ensamma. En del av dessa elever är asylsökande medan andra har 

flyttat hit för att den ena föräldern gift sig med en svensk medborgare. Vissa har flytt från krig och 

misär och andra har haft en relativt trygg tillvaro i sitt hemland. Det som är gemensamt för denna 

grupp elever är att de brutit upp från sina tidigare liv (Skolverket, 2008). Det som förefaller vara av 

intresse för mig är hur skolor kan organisera och genomföra en skolintroduktion som är utmanande 

och stimulerande för eleverna i denna, minst sagt, heterogena grupp. Genom kvalitativa intervjuer 

med fyra lärare ska jag undersöka hur skolor väljer att organisera och genomföra 

skolintroduktionen för nyanlända elever.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur skolintroduktionen för nyanlända elever 

organiseras och genomförs med utgångspunkt i tre kommunala grundskolor i Örebro kommun. 

Genom att undersöka hur fyra lärare beskriver skolintroduktionen för nyanlända elever vill jag 

även medverka till ökad kunskap som förhoppningsvis kan förbättra skolintroduktionen för denna 

grupp elever. Med utgångspunkt i detta syfte har följande frågor formulerats: 

 

 Hur beskriver lärarna att skolintroduktionen för nyanlända elever organiseras och 

genomförs på deras skolor? 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärarna när det gäller skolintroduktionen för 

nyanlända elever? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel som innehåller inledning, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar och begreppsdefinition. Därefter kommer kapitel två, som är uppsatsens bakgrund, 

där relevanta texter och tidigare forskning om skolintroduktionen presenteras. Vidare kommer 

även studiens teoretiska förankring att redogöras. Efter detta följer studiens metod kapitel där 

datainsamlingsmetoden beskrivs och slutligen kommer resultat av undersökningen med 

efterföljande diskussion och analys.  

 

1.3 Avgränsningar 

 
Denna uppsats undersöker skolintroduktionen för nyanlända elever i Sverige. Utifrån studiens 

omfattning avgränsas undersökningen till hur skolintroduktionen för nyanlända elever organiseras 

och genomförs, med särskilt fokus på tre grundskolor i Örebro kommun. I studien har jag även lyft 

fram verksamma lärares uppfattningar om skolintroduktionen. Studien avgränsas till grundskolan 

och därför kommer inte litteratur som specifikt berör övriga skolformer att presenteras.   
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1.4 Begreppsdefinition: 

Nedan följer begreppsdefinitioner på ett antal nyckelord i studien som kan behöva förtydligas för 

läsaren. 

Nyanlända elever: Enligt Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) 

syftas begreppet nyanlända elever på barn och unga som kommer till Sverige nära inpå eller under 

sin tid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. I enlighet med 

Utbildningsdepartementet (2013) ses eleven inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång 

(2013). 

Skolintroduktion: Med begreppet skolintroduktion avses den nyanlända elevens första 

introduktion till den svenska skolan 

Förberedelseklass/introduktionsgrupp/introduktionsklass
1
: Skolverket (2008) beskriver 

begreppet förberedelseklass som en grupp eller klass i grundskolan där nyanlända elever får 

introduktion samt grundläggande svenskundervisning i.  

IVIK: Enligt Skolverket (2008) framgår det att IVIK är en introduktionsutbildning för nyanlända 

elever i gymnasieskolan  

Språkutveckling: Ett språkutvecklande arbetsätt innebär, enligt Skolverkets hemsida, att eleven 

bland annat får möjlighet att både i tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala 

tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker
2
.  

Andraspråk: I Skolverkets (2008) begreppsförklaring framgår det att andraspråket är det språk 

som lärs ut efter att individen lärt sig sitt förstaspråk/modersmål.  

 

Modersmål: Modersmålet är språket barnet lär sig först (2008). 

Studiehandledning: Med studiehandledning syftar Skolverket (2008) på studiehandledning som 

ges till eleven på dennes modersmål eller det språk eleven undervisats i före ankomst till Sverige 

(2008).  

 

                                                           
1
 Dessa termer används synonymt i tidigare forskning och kommer därmed även göras i denna studie.  

2
 Från (http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-

utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt). 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
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2. Bakgrund 
 

Detta kapitel består av fyra delar med relevans för uppsatsens ämne. Den första delen behandlar 

Skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av nyanlända elever i den svenska skolan. Den 

andra delen presenterar nationell kritik mot skolintroduktionen, den tredje delen av bakgrunden 

redogör för Örebro kommuns riktlinjer gällande skolintroduktionen för nyanlända elever, den 

fjärde delen består av tidigare forskning i ämnet och slutligen presenteras det interkulturella 

perspektivet som använts som referensram i studien. 

 

2.1 Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur skolans lagar, förordningar och föreskrifter 

ska tillämpas i skolan. De utgår från en eller flera av skolans författningar och beskriver hur skolan 

kan och bör handla i sin praktik. De allmänna råden syftar till att påverka skolans utveckling i en 

viss riktning och bör således följas om inte kommunen och skolan kan visa att utbildningen 

genomförs på andra sätt som ändå leder till att kraven uppnås (Skolverket 2008). Bortsett från en 

del bestämmelser som reglerar skolgången för bland annat asylsökande elever är det samma 

bestämmelser som gäller för de nyanlända eleverna som för alla andra elever i skolan. De allmänna 

råden för utbildning av nyanlända elever (2008) har sin utgångspunkt i FN:s konvention om barns 

rättigheter, artikel två, som tydliggör att rättigheterna inkluderar alla barn. 

2.1.1 Kommunen bör ha riktlinjer 

Enligt Skolverket (2008) bör den enskilda kommunen ha riktlinjer för mottagandet av nyanlända 

elever och se till att skolans personal har kännedom om dessa. I riktlinjerna framhålls vikten av 

individanpassade lösningar i skolorna, så att alla elevers behov blir tillgodosedda oavsett bakgrund. 

Skolverket (2008) poängterar vikten av att även andra berörda personer inom exempelvis 

flyktingmottagningar, familjeomsorgen och frivilligorganisationer har kunskap om riktlinjerna. 

Vidare bör den enskilda skolan ha rutiner för hur själva mottagandet ska gå till och för att 

information om anmälan till skolan ska vara lätt tillgänglig för både elever och vårdnadshavare. 

Skolverket (2008) menar att det är en fördel om skolan kan tillhandahålla information på de språk 

som nyanlända barn i kommunen behärskar. Skolan uppmanas även att ”så snart som möjligt skapa 

goda och förtroendefulla relationer med elevens vårdnadshavare” (2008, s 8).  
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2.1.2 Inskrivning 

Av Skolverkets allmänna råd (2008) framgår det att ett vanligt tillvägagångsätt för inskrivning av 

elev i skolan är att en skolledare tillsammans med exempelvis klasslärare, skolsköterska och tolk 

träffar familjen och försöker få en bild av elevens tidigare skolgång. Skolan kan även få 

information om elevens hälsotillstånd och eventuella vaccinationer. En del skolor har även ett 

välkomstsamtal med eleven och vårdnadshavare i anslutning till inskrivning. Samtalet förs ofta i 

elevens hem och personalen lägger stor vikt vid att lyssna på föräldrarnas tankar kring sina barns 

skolgång (2008). Enligt Skolverkets allmänna råd bör kommunen arbeta för att samarbetet mellan 

olika berörda parter i samhället utvecklas, för framtagandet av gemensamma rutiner och en god 

ansvarsfördelning. I Skolverkets allmänna råd läggs stor vikt vid att utveckla en gemensam 

kunskap och förståelse för de olika parternas roll i introduktionen för nyanlända. Skolan måste 

fastställa vilket innehåll skolintroduktionen på respektive skola ska ha. Vidare skall skolan ha 

rutiner för de nyanlända elevernas introduktion i klassen, och det är även viktigt att personalen tar 

tillvara och visar respekt för elevens erfarenheter av skola och lärande. Personalen bör ha 

överseende med att de ”osynliga” reglerna i skolan kan vara förvirrande p.g.a. elevens kulturella 

erfarenheter (2008, s 10). 

2.1.3 Den sociala gemenskapen 

Enligt Skolverkets (2008)  riktlinjer bör skolan hjälpa eleven in i klassen och skolans gemenskap 

genom att erbjuda faddrar, mentorer och kamratstödjare för eleverna. Skolan bör med fördel ta 

hjälp av personal med utländsk bakgrund som arbetar på skolan eftersom att de utgör en värdefull 

tillgång för elever, föräldrar och även för skolan (2008). I de allmänna råden (2008) framgår det 

även att skolan bör ta stöd av modersmålslärare och tolkar för att kunna hjälpa eleverna att 

beskriva sina erfarenheter, kunskaper och behov. De framhäver att samverkan mellan familj och 

skola bör ske i dialog och skolan har en viktig roll i att skapa förståelse och tydliggöra de 

styrdokument som gäller för den svenska skolan (2008). 

 

Skolinspektionen (2009) skriver även om den sociala gemenskapen och förklarar att 

skolintroduktionen ska hjälpa eleverna att hitta sin väg in i livet i Sverige och måste därmed utgå 

från en individuell bedömning. Skolinspektionen (2009) poängterar att skolan utgör barn och 

ungas viktigaste arena för social gemenskap bortsett från familjen och är därmed en viktig del i de 

nyanlända elevernas introduktion till både vardags- samhälls- och arbetsliv i Sverige. 

Skolinspektionen (2009) konstaterar att en avgörande faktor för hur väl eleven lyckas med sina 

studier är om en nyanländ elev snabbt blir en del av skolans gemenskap eller inte. 
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2.1.4 Kartläggning 

Enligt Skolverket (2008) bör den enskilda skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevernas 

läs- och skrivförmåga samt kartlägga deras kunskaper i modersmålet, svenska språket och övriga 

språk eleven behärskar. De förklarar även att skolan bör kartlägga elevens kunskaper i olika ämnen 

gällande begrepp, förståelse och problemlösningsförmåga. I Skolverkets allmänna råd framgår det 

att skolan måste kartlägga tidigare erfarenheter för att kunna anpassa undervisningen till elevens 

kunskaper. Skolverket (2008) menar att skolan bör ha rutiner för hur kartläggningen ska 

genomföras och dokumenteras samt rutiner för vem som ska göra dessa. Kartläggningen 

genomförs upprepade gånger med strukturerade samtal med elev och möjligtvis vårdnadshavare. 

Det framgår även att det är viktigt att läraren i detta fall samarbetar med modersmålsläraren eller 

den lärare som ger studiehandledning på modersmålet. Kartläggningen av elevens kunskaper måste 

vara bred, så att de olika ämneslärarna får insikt i vad och hur eleven tidigare har lärt sig (2008). 

 

2.1.5 Individuell bedömning av eleven innan placering 

När det kommer till undervisningens organisation framgår det av Skolverkets (2008) riktlinjer att 

skolan bör överväga vilka rådande för- och nackdelar undervisningen i förberedelseklass eller 

vanlig klass innebär för varje elev. I de allmänna råden för utbildning av nyanlända elever skriver 

skolverket (2008) att: 

Det viktiga är att den nyanlända eleven inte slentrianmässigt placeras i klass eller grupp utan 

att det görs en individuell bedömning utifrån vad som är bäst för just henne/honom (2008, s 

13).  

 

Enligt Skolverket har många nyanlända elever behov att få vara i en grupp där språknivån och 

undervisningen anpassas efter deras behov. För andra elever passar det bättre att gå i en reguljär 

klass och få ett individuellt anpassat stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Enligt 

Skolverket (2008) är syftet med förberedelseklassen och IVIK att ge elever de grundläggande 

kunskaper i svenska språket som de behöver, samtidigt som man tar vara på och utvecklar 

elevernas ämneskunskaper. Skolverket (2008) menar att det är elevernas individuella behov och 

förutsättningar som är avgörande för hur länge en elev ska vara placerad i förberedelseklassen. En 

del skolor organiserar undervisningen för nyanlända genom att de elever som är placerade i 

förberedelseklass/IVIK får delta i delar av undervisningen i reguljär klass i exempelvis matematik 

och praktisk-estetiska ämnen med syfte att ge eleverna förutsättningar att tidigt bli delaktiga i 

skolans gemenskap (2008). Skolverket (2008) poängterar att studier gjorda i förberedelseklassen 

och den reguljära klassen ställer krav på skolans medvetna arbete att föra in de nyanlända eleverna 
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i skolans gemenskap. I enlighet med skolverkets allmänna råd (2008) bör skolan även vara flexibel 

och ha beredskap att kunna ändra i sin organisation. Under läsårets gång bör skolan kunna ändra 

tjänstefördelning och gruppindelningar om det skulle behövas för att på bästa sätt kunna möta de 

nyanlända elevernas behov (Skolverket 2008).  

 

2.1.6 Individuellt anpassat stöd 

Skolverket (2008) poängterar att elever både i förberedelseklassen och i den reguljära klassen är i 

behov av individuellt anpassat stöd. Skolverket (2008) hänvisar till en inspektion de gjort som 

visar att nyanlända elever, med god skolbakgrund, ofta upplever att deras ämneskunskaper 

försummas medan de ensidigt ägnar sig åt lära sig det svenska språket. Skolverket (2008) menar att 

det även i förberedelseklassen är viktigt att undervisningen för nyanlända, så långt det är möjligt, 

omfattar alla ämnen. I de allmänna råden framgår det även att skolan måste utvärdera 

undervisningen och effekten av placeringen för den enskilda eleven. Skolan bör även regelbundet 

se över sina rutiner för mottagning och introduktion. Skolverket framhäver att skolan också har 

ansvar att bedöma till vilken grad de nyanlända elevernas behov av studiehandledning på 

modersmålet, modersmålsundervisning och svenska som andraspråk tillgodoses (2008). Skolverket 

konstaterar att det inte enbart är kunskap om aktuella förordningar som är nödvändigt i arbetet med 

nyanländas undervisning, utan att man även bör ha kunskap om de internationella konventionerna 

som Sverige har ratificerat. Fortsättningsvis skriver dem att: 

 

När det gäller utbildning och skolgång är FN:s konvention om barnens rättigheter ett manifest 

som har konsekvenser för hur såväl kommun som skola förväntas agera när det gäller 

nyanlända barn och ungdomars skolgång. Det är därför angeläget att berörda på alla nivåer har 

kunskap om vilka krav på verksamheten som barnkonventionen ställer (2008, s 18).  

 

När det kommer till den enskilda lärarens roll i undervisningen av nyanlända elever framgår det av 

de allmänna råden att denne bör ha grundläggande kunskap om vad andraspråksinlärning innebär. 

Vidare förväntas läraren ha kunskap om vad som är specifikt i sitt undervisningsämne. Det bör 

strävas efter en kompetensutveckling i skolan som leder till ett språkutvecklande arbetssätt i 

samtliga ämnen, vilket förtydligas med att ”ämnesstudierna bedrivs på ett sådant sätt att det 

stimulerar såväl utveckling av det svenska språket som den ämnesspecifika kunskapsutvecklingen” 

(2008, s 18). 
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2.1.7 Modersmålsundervisning och studiehandledning 

Skolverket (2008) konstaterar att eleven har rätt till modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet, men att skolor med få elever med annat modersmål än svenska 

kan ha svårt att anställa adekvat personal. Av den anledningen är det viktigt att kommunen ser till 

att inventera behovet och tillgången av modersmålslärare samt att samordna möjliga resurser 

mellan kommunens skolor. Enligt Skolverket (2008) framgår det att det tar flera år för en person 

att tillägna sig ett nytt språk tillräckligt bra för att kunna använda det i olika skolämnen. Det tar 

ännu längre tid om eleven i fråga inte har haft möjlighet att utveckla sitt modersmål eller om 

eleven inte har gått i skolan innan den kom till Sverige. Skolverket fastslår att forskning inom 

ämnet påvisar att läsinlärning på modersmålet stärker det svenska språket och beskriver att 

modersmålet som ”effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling” (2008, s 15). Därmed är 

skolans ansvar och skyldighet att ge eleverna studiehandledning på modersmålet vid behov. I de 

allmänna råden konstateras att de nyanlända eleverna ofta har goda kunskaper i både teoretiska och 

praktisk-estetiska ämnen med sig. Det är av stor vikt att eleverna får sina kunskaper erkända och 

bedömda genom att få betyg i en del ämnen, även om de ännu inte behärskar det svenska språket 

ordentligt. Skolverket förklarar att när skolan validerar elevernas kunskaper på detta sätt är 

modersmålsläraren en resurs för ämnesläraren. Skolverket (2008) förklarar att en ytterligare viktig 

aspekt i undervisningen för nyanlända elever är att låta de använda hjälpmedel som lexikon, digital 

information och ämnesläromedel på modersmålet för att kunna utveckla språkkunskaper och 

ämneskunskaper. Elevens modersmålslärare, studiehandledare, ämneslärare och lärare i svenska 

som andraspråk bör stödja elevens lärande genom att erbjuda olika verktyg och hjälpa eleven att 

utveckla en god studieteknik (2008). 

2.2 Nationell kritik mot skolintroduktionen 

 
En arbetsgrupp från Utbildningsdepartementet (2013) har haft i uppdrag att utarbeta förslag för att 

förbättra utbildningen för nyanlända elever. Utbildningsdepartementet (2013) framhäver att det 

finns ett behov av en tydlig definition av termen nyanlända elever. De menar att en definition 

skulle klargöra vilka som ska omfattas av de rättigheter och skyldigheter som förslaget kommer 

medföra, vilket är ett krav för att kunna värna om elevens rättsäkerhet.  

 

2.2.1 Brister i undervisningen för nyanlända 

I Skolinspektionens (2009) granskning av utbildningen för nyanlända elever framgår det att många 

av dem granskade kommunerna har brister i deras utbildning. Enligt inspektionen får de nyanlända 
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eleverna inte den utbildning de har rätt till. Skolinspektionens (2009) granskning visar att 

nyanlända elever sällan placeras i reguljär klass direkt och att de oftast placeras oreflekterat i en 

form av introduktionsklass ”där undervisningen är enhetlig utan hänsyn till individuella 

förutsättningar och där de hålls kvar för länge” (2009, s 7). Det framgår även av granskningen att 

de nyanlända eleverna i många fall får undervisningen avskild från resten av skolan och i vissa fall 

även i en egen skola utanför skolan, med isolering som följd. Skolinspektionen är kritisk till denna 

typ av undervisning och menar att den motverkar integration. Av Skolinspektionens andra 

granskning från 2014 framgår det att undervisningen för nyanlända elever inte är tillräckligt 

utmanande och individanpassad. Detta beror enligt Skolinspektionen (2014) framförallt på att 

skolorna inte har ett samlat grepp över de nyanlända elevernas utbildning och att det istället blir 

den enskilda lärarens ansvar. De framhäver även att skolorna brister i att utföra relevanta 

anpassningar till elevens språk- och kunskapsutveckling och har svårt att definiera vilket behov 

eleverna har och vilka åtgärdes som behöver göras. Skolinspektionen framhäver att ”anpassningar 

och särskilt stöd för de nyanlända eleverna förefaller också, precis som andra delar i de nyanlända 

elevernas utbildning, leva ett eget liv vid sidan av skolans normala processer” (2014, s 8). 

 

2.2.2 Avsaknad av gemensamma riktlinjer 

Enligt Utbildningsdepartementets (2013) förslag för att förbättra utbildningen fastställs det att flera 

länder saknar användbara riktlinjer för hur skolintroduktionen för nyanlända elever bör 

organiseras. Även om det finns rådande riktlinjer så förklarar arbetsgruppen att dessa är så pass 

tolkningsgenerösa att de blir ineffektiva i skolans praktik. Utbildningsdepartementet menar att 

bristen på kvalitet i styrdokumenten sänder signaler om att utbildningen för nyanlända elever inte 

är en högprioriterad fråga och att varje skola själv får lösa de utmaningar de möter. Detta leder till 

att skolorna arbetar med dessa frågor på mycket olikartade sätt och med varierande resultat (2013). 

Utbildningsdepartementet (2013) konstaterar att mottagandet av nyanlända elever sker på olika sätt 

i olika kommuner. De hänvisar till den dåvarande Myndigheten för skolutveckling och deras 

rapport från 2007 som visar på att många kommuner inte har en kommunövergripande 

introduktionsplan för eleverna. I dessa fall är det vanligt att den enskilda skolan har ansvar för 

elevens introduktion till skolan och dessutom till samhället (2013). 

 

2.2.3 Avsaknaden av riktlinjer leder till skev ansvarsfördelning 

I skolinspektionens (2009) granskning av utbildningen för nyanlända elever i flertalet kommuner 

framgår det att ofta saknas gemensamma riktlinjer i kommunerna om hur undervisningen ska 

organiseras och bedrivas. Detta leder till att enskilda rektorer och lärare får bära hela ansvaret för 
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att både ta emot eleverna och ge dem en ändamålsenlig undervisning. Skolinspektionen (2009) 

framhäver även att arbetet sällan utförs av rektor och att det ofta utförs av lärare och eldsjälar i 

skolan, vars verksamhet inte ingår i skolans kvalitetsarbete eller rektorns pedagogiska ledarskap. 

 

2.3 Örebro kommuns riktlinjer  

Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever (2013) 

tar utgångspunkt i skolverkets allmänna råd från 2008 gällande nyanländas utbildning. Riktlinjerna 

för Örebro kommun utformades 2009 i syfte att säkerställa en likvärdig förskola och skola för 

nyanlända barn och elever. Deras mål är att samtliga skolor i Örebro kommun ska kunna erbjuda 

de nyanlända eleverna en undervisning av hög kvalitet. När det kommer till arbetet med nyanlända 

elever framgår det enligt Örebro kommun (2013) att kommunen ska:  

 

 ”ha en organisation för mottagande och utbildning av nyanlända elever där 

skolverksamheternas olika ansvarsområden tydligt framgår  

 anpassa antalet platser för nyanlända elever utifrån aktuellt behov  

 möjliggöra en snabb skolplacering utifrån den nyanlända elevens förutsättningar och behov 

 skapa förutsättningar för rektor att bedriva undervisning för nyanlända elever som håller 

hög kvalitet.” (2013, s 6) 

 

Gällande skolplaceringen av eleverna anser kommunen att det är viktigt att ha en flexibel 

organisation som man kan anpassa efter ett ökat eller minskat elevunderlag. När de nyanlända 

eleverna får erbjudande om en plats i grundskolan sker detta i samråd med eleven, 

vårdnadshavaren och den mottagande rektorn. Valet av skola bör grunda sig i elevens 

förutsättningar och behov. Kommunens grundprinciper för skolplaceringen är att yngre elever i 

årskurs F-3 får en plats på sin anvisningsskola medan äldre elever ”som behöver undervisning i 

introduktionsgrupp eller språkklass” (2013, s 6) bör erbjudas plats på en skola med särskilt 

uppdrag att organisera mottagandet för elever i årskurs 4-9. Ibland kan det finnas möjlighet att barn 

i samma familj erbjuds plats på samma skola. De skolor som har ett särskilt uppdrag är oftast f-9 

skolor med ”svenskspråkig miljö där undervisningen för nyanlända håller hög kvalitet” (2013, s 6). 

Målet är att en sådan kvalitet ska finnas på samtliga skolor. 

 

Örebro kommuns (2013) riktlinjer för undervisningen överensstämmer med Skolverkets (2008) 

allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Örebro kommun (2013) skriver att 
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undervisningen för nyanlända elever ska vara en naturlig del i skolan och organiseringen av den 

ska främja delaktighet och inkludering. Vidare ska undervisningen även motverka isolering och 

segregering. Enligt riktlinjerna bör modersmålsläraren inkluderas i det dagliga arbetet och eleven 

ska erbjudas undervisning i samtliga ämnen.   

 

Rektor ansvarar för att skolan har en plan för arbetet med nyanlända  

elever och att planen är förankrad hos all personal. I planen ska skolan formulera  

sin organisation¸ rutiner, innehåll, ansvarsområden, arbetssätt och uppföljning av  

utbildningen. (2013, s 7). 

 

2.3.2 Perrongen 

I samband med att riktlinjerna togs fram startades även mottagningsenheten Perrongen. Perrongen 

är kommunens gemensamma mottagning för alla nyanlända barn och ungdomar. Enligt 

kommunens riktlinjer ska information, om hur anmälan till Perrongen sker, finnas lätt tillgänglig 

för elever och vårdnadshavare. Den första kontakten med den svenska skolan, för de nyanlända 

barnen, blir ett första möte på Perrongen. I riktlinjerna (2013) framgår det att mötet sker i form av 

ett samtal där vårdnadshavare och barn får information om barnomsorgen och skolsystemet i 

Sverige. De får även möjlighet att få svar på eventuella frågor. Vidare sker en kartläggning av 

elevernas bakgrund, förutsättningar och behov samt en efterfrågan av deras skolerfarenheter och 

intressen. Denna kartläggning ligger sedan till grund för eventuella erbjudanden om skolplacering 

(2013). I perrongens arbete ingår det även att aktivt söka upp nyanlända barn som folkbokfört sig i 

Örebro men ännu inte börjat i skolan.  

 

 
2.4 Tidigare forskning 

 
När litteratursökningen för studien gjordes använde jag mig av Örebro universitets databaser och 

sökte på ord och fraser med relevans för ämnet, som exempelvis, nyanlända, skolintroduktion, 

föreberedelseklass, refugees, newcomers. I början av litteratursökningen fann jag Nihad Bunars 

(2010) forskningsöversikt om nyanlända elever som till stor del varit vägledande i mitt fortsatta 

litteratursökande. Kapitlet tidigare forskning är uppdelat i två avsnitt där det första avsnittet 

behandlar forskning kring nyanlända elevers skolintroduktion, sedan följer ett avsnitt som 

beskriver studiens teoretiska perspektiv. Med anledning till att det inte gjorts särskilt omfattande 

forskning kring ämnet presenteras litteratur från 90-talet och framåt.  
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2.4.1 Forskning påvisar att introduktionsgrupp är vanligare än direktplacering 

I Nihad Bunars (2010) forskningsöversikt om nyanlända elevers lärande i den svenska skolan finns 

nationella såväl som internationella studier presenterade. Studiens syfte har varit att kartlägga och 

diskutera den akademiska forskningen om nyanlända elever i Sverige samt att identifiera 

eventuella kunskapsluckor i forskningen. Bunar (2010) beskriver den akademiska forskningen om 

nyanlända elever i Sverige som kraftigt underutvecklat när det kommer till flera olika aspekter och 

menar att det bland annat saknas policyanalyser på nationell och lokal nivå och forskning om 

mottagningssystemets olika aspekter.  

 

Inger Bergendorff (2014) hänvisar i En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända 

elever till Bunars (2010) forskningsöversikt om nyanlända, i vilken han konstaterar att det finns för 

lite forskning kring ämnet. Bergendorff (2014) menar dock att det finns tillräckligt mycket 

forskning kring lärande, språkutveckling och interkulturalitet för att avsevärt kunna förbättra 

nyanlända elevers utbildning. Bergendorff beskriver att det inledande arbetet handlar om att skapa 

en skolintroduktion med ett holistiskt perspektiv. I denna helhetssyn kring de nyanlända eleverna 

innefattas deras tidigare skolgång, livssituation och hälsa. Författaren poängterar att 

skolintroduktionen enbart är en introduktion till skolgången och att kopplingen till den reguljära 

undervisningen därför måste vara tät (2014).  

 

I Monica Axelssons och Jenny Nilssons (2013) undersökning “Welcome to Sweden”: Newly 

Arrived Students’ Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular 

Classes som handlar om nyanlända elevers skolintroduktions framgår det att det i huvudsak finns 

två sätt att organisera skolintroduktionen på; i introduktionsgrupp eller i direktplacering i reguljär 

klass. Det som förefaller vara det vanligaste sättet är med introduktionsgrupp där eleverna får 

undervisning i svenska som andraspråk och, i olika utsträckning, även i andra ämnen.  

 

Mathias Blobs (2004) genomförse en studie där han bland annat beskriver de olika organisatoriska 

modellerna för skolintroduktionen i storstäderna Stockholm, Malmö, Göteborg och Köpenhamn. 

Blob (2004) förklarar att skolo-r med många nyanlända elever oftast tillhandahar 

förberedelseklasser medan de skolorna med få nyanlända elever istället får individuella 

stödåtgärder under eller utanför schemalagd tid. Stödåtgärderna kan även ges enskilt eller i en 

mindre grupp. I studien påvisar han att det finns stora skillnader i kommunernas olika modeller, 

framförallt i ansvarsfrågan samt att det i kommunerna saknas en övergripande policy för hantering 

av skolintroduktionen för nyanlända elever. I studien framhävs det att det råder bristande resurser 
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och otillräcklig kompetens och att samarbetet mellan skolorna och kommunen är bristfälligt. 

Däremot menar han att det finns en hög medvetenhet om vikten av ett nära samarbete med 

föräldrarna, betydelsen av modersmålslärarna och studiehandledning på modersmålet (2004). 

 

2.4.2 Mottagande och kartläggning 

Bergendorff (2014) skriver om den svenska skolintroduktionen och menar att den kan delas upp i 

tre olika delar: kartläggningen, förberedelseklassen och övergången till den reguljära 

undervisningen. Dessa tre delar bör enligt Bergendorff bilda en obruten kedja så att de nyanlända 

eleverna får den bästa introduktionen till sin skolgång i Sverige. Hon beskriver en modell av 

skolintroduktionen som utgår från ett holistiskt perspektiv där de centrala utgångspunkterna 

innebär att skolan bör ha tilltro till elevens vilja och förmåga samt att utgå från att vårdnadshavarna 

vill barnets bästa. Vidare bör skolan även ha förmågan att upptäcka om någon elev är utsatt och 

utgå från ett interkulturellt perspektiv i mötet med de nyanlända elever. Bergendorff (2014) 

beskriver att det i flera olika kommuner finns verksamheter som står för mottagandet av nyanlända 

elever där de utgår från ett familje- och skolperspektiv. Hon förklarar att mottagningsenheterna 

ofta heter Välkomsten och har en verksamhetsidé med grund i forskning kring flyktingskap där 

STOP-modellen används (S - struktur, T - Tid/samtal, O - Organiserad lek, P - 

parental/föräldrastöd) som är en metod utvecklad av bland annat två barnpsykologer
3
. 

Antonovskys tes KASAM , som handlar om betydelsen av sammanhang beskrivs också av 

Bergendorff som ett centralt inslag i verksamheten (2014).  

 

När kartläggningen av en nyanländ elev sker tar ett arbetslag emot eleven med anhöriga och lär 

känna eleven genom bland annat olika samtalstekniker. Bergendorff (2014) belyser att personalen 

som arbetar med skolintroduktionen arbetar efter fasta ramar kring hur samtal, kartläggning och 

bemötande bör gå till. Hon förklarar att det är viktigt att notera att kartläggningen som görs av 

eleven i första hand ska vara vägledande i planeringen av den fortsatta undervisningen och inte 

syfta till att värdera barnets kunskapsnivå. Författaren skriver fortsättningsvis att det som sker i 

kartläggningen och samtalet handlar i hög grad om att: 

 

Identifiera individens styrkor och att skapa lust att lära och utvecklas i det nya sammanhanget, 

såväl för barnet som för vårdnadshavarna. För att detta ska kunna ske, måste ”det gamla” 

                                                           
3
 ”Metoden utvecklades av Lars H Gustafsson och barnpsykologerna Agneta Lindkvist och Birgitta 

Böhm”….”KASAM, känslan av sammanhang, Antonovsky (1923-1994)” (Bergendorff 2014, s 38) 
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synliggöras och tillmätas ett värde så att det kan befrukta ”det nya” och skapa nya möjligheter. 

(2014, s 39)  

 

2.4.3 Förberedelseklassen  

Christina Rodell-Olgac (1995) är docent och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola och 

skriver i boken förberedelseklassen, en rehabiliterande interkulturell pedagogik om sina 

erfarenheter av att ha arbetat i förberedelseklassen. Hon förklarar att förberedelseklassen blir vägen 

in i den svenska skolan med alla dess arbetsmetoder, regler och förhållningssätt, vilka kan se helt 

annorlunda ut jämfört med det eleverna är vana vid. Enligt henne är stabiliteten i 

förberedelseklassen är skör och gruppsammansättningen förändras ofta. Detta ställer stora krav på 

lärarna och de blir ansvariga för att erbjuda eleverna stabilitet och kontinuitet menar Rodell-Olgac 

(1995). Hon menar att läraren måste finna en balans mellan den trygghet som fasta rutiner ger och 

en kreativ undervisning som inte riskerar att skapa nytt kaos hos eleverna som kan uppleva att 

världen är förvirrande och kanske till och med hotfull (1995). Bergendorff (2014) skriver om 

förberedelseklassen och vad som utmärker den. Hon förklarar att nyanlända elever med likartade 

behov får de grundläggande kunskaperna i det svenska språket och en introduktion i olika ämnen 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Eleven får en skolintroduktion i ett sammanhang där de 

tillsammans med andra får tid och möjlighet att reflektera kring mötet med, det Bergendorff 

hänvisar som, det svenska. Bergendorff (2014) lyfter fram att målet med skolintroduktionen är att 

eleven ska kunna tillgodogöra sig den vanliga skolverksamheten så bra som möjligt och att 

personalen bör lägga fokus på att uppmärksamma elevens okända resurser och hjälpa dem att 

använda dessa resurser i sin fortsatta skolgång. 

 

2.4.4 Modersmålets betydelse för undervisningen 

Enligt Bergendorff (2014) och Rodell-Olgac (1995) är det av stor vikt att eleverna får använda sig 

av sitt eget språk i undervisningen och betonar modersmålets betydelse för undervisningen. 

Rodell-Olgac skriver att hon den första tiden låter en kamrat gå bredvid den nya eleven och 

fungera som tolk. Hon menar att denna metod även ger betydelse åt den som hjälper, eftersom att 

denne får träna ansvar och formulera sina kunskaper till den andra eleven. Om ingen i klassen eller 

läraren själv kan modersmålet kan man ta hjälp av föräldrar eller hemspråkslärarna
4
 (1995). 

 

 

 

                                                           
4
 Begreppet ändrades 1996 till modersmålslärare (Utbildningsutskottet 1996/97:UbU12) 
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2.4.5 Övergång till den reguljära klassen  

Rodell-Olgac (1995) menar att övergången från förberedelseklassen till den vanliga klassen sker 

utifrån elevernas egna förutsättningar och att det därför varierar från elev till elev. Hon skriver 

fortsättningsvis att det brukar märkas när en elev är redo att övergå till en stor klass, barnen börjar 

bli ”lite oroliga och mera intresserade av vad som sker runtomkring i skolan och i närområdet” 

(1995, s 55). Olgac-Rodell (1995) framhäver att när eleven vill titta i andra böcker än de vanliga 

och de börjat läsa lite svenska är det dags. Innan övergången sker är det dock viktigt att läraren 

samtalar med elevens föräldrar och blivande klasslärare för att på så sätt kunna lägga upp en 

successiv integrering för denne.  Rodell-Olgac (1995) belyser att en del elever börjar i den nya 

klassen i ett övningsämne som är bekant för dem medan vissa elever vill börja i sin nya klass fullt 

ut och går där helt och hållet (1995). Både Rodell (1995) och Bergendorff (2014) framhäver att 

eleverna ofta får en tillhörighet i en vanlig klass och därmed får bekanta sig med undervisningen 

och skapa relationer med klasskamrater och lärare. Enligt Rodell-Olgac (1995) bör läraren dock 

bromsa dessa elever och hålla dem kvar några lektioner i veckan för att det inte ska bli ett bakslag 

där de tycker att det är alldeles för svårt i den nya klassen. Rodell-Olgac beskriver fortsättningsvis 

att en del elever måste man ”puffa på ut ur den lilla trygga gruppen in i den stora klassen, annars 

skulle de aldrig komma iväg” (1995, s 56). Det är av stor vikt att läraren uppmärksammar att ingen 

elev är kvar och fastnar i förberedelseklassen i flera år, om de snarare är i behov av 

specialundervisning eller någon annan hjälp fram häver författaren (1995).  

 

Bergendorff (2014) poängterar att den bästa övergången från förberedelseklass till reguljär klass 

sker successivt och att en medveten strävan att eleven ska lyckas måste finnas. Hon betonar vikten 

av att eleven får fortsatt studiehandledning på modersmålet även efter övergången till reguljär 

klass, där det bedöms behövas (2014). Enligt Rodell (1995) sker övergången lättare i en 

mångkulturell skola och skriver att:  

 

Sannolikt är det lättare att integrera elever i de ordinarie klasserna på en skola i det 

mångkulturella Rinkeby. Där finns det i allmänhet ett större beredskap och kunskap hos 

lärarna i de mottagande klasserna, som huvudsakligen är sammansatta av barn med varierande 

kulturell och språklig bakgrund (1995, s 55) 

 

Bunar (2010) är kritisk till avsaknaden av fasta regler kring när en nyanländ elev bör flyttas till den 

reguljära klassen och menar att beslutet oftast styrs av lärarens subjektiva bedömningar och 

”magkänsla” av elevens sociala mognad. Bunar hänvisar till tidigare forskning som visat på att 
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skolpersonalens egna bedömningar av elever med utländsk bakgrund ofta är färgade av negativa 

förväntningar och förklarar att detta kan komma att påverka elevens framtid. Bunar (2010) skriver 

att det är ”angeläget att övergången från förberedelseklass till vanlig klass styrs av tydliga, 

transparenta och konsekventa regler för att undvika godtycke, subjektiva ”magkänslo”-

bedömningar och onödiga låsningar i systemet (2010, s 57) 

 

2.4.6 Föräldrakontakten 

Lärarens tro på, och respekt för, föräldrarnas vilja och kapacitet att ta hand om sitt barn är 

avgörande för ett bra samarbete mellan skola och hem. Rodell-Olgac (1995) betonar att läraren 

måste utgå från att alla föräldrar vill sitt barns bästa och att det inte finns någon anledning till att 

ifrågasätta föräldrarnas förmåga att vara goda föräldrar. Fortsättningsvis menar hon att det är 

väldigt viktigt att läraren informerar, i detalj, om hur den svenska skolan fungerar eftersom att den 

kan skilja sig en hel del ifrån föräldrarnas uppfattningar och erfarenheter. Tydlighet eftersträvas 

när man informerar om praktiska rutiner, om demokratiska förhållningssätt mellan elev och lärare, 

om pojkar och flickors lika värde, om vikten av att komma i tid och om mycket mer som kan anses 

vara självklarheter i Sverige men kanske inte ur ett globalt perspektiv. Rodell-Olgac (1995) belyser 

att läraren kan lägga grunden för ett gott samarbete med föräldrarna genom att ha samtal i grupp 

med tolk närvarande, där läraren kan informera om hur arbetet går till i den svenska skolan. På det 

sättet blir det möjligt att undvika eventuella missförstånd eller konfliker som skulle kunna uppstå. 

Ett annat sätt att kunna göra föräldrarna delaktiga är genom elevernas läxor. Hon menar att läraren 

bör förklara hur värdefullt detta är för barnen och om föräldrarnas egen skolgång inte räcker till 

kan läraren med fördel ta hjälp av släktingar, vänner eller syskon som har möjlighet att engagera 

sig (1995). 

 

Bergendorff (2014) skriver om samarbetet mellan olika parter inom och utanför skolan och menar 

att samverkan är ett nyckelbegrepp när det kommer till nyanlända elevers skolintroduktion. För att 

skapa ett holistiskt synsätt och för att kunna främja elevernas utveckling bör samverkan ske både 

inom och utanför skolan. Detta är i samma linje med forskaren Nihad Bunar som vid ett 

seminarium vid Myndigheten för skolutveckling (2007), enligt Bergendorff (2014), ska ha 

beskrivit ”positiv och aktiv samverkan med vårdnadshavare och det omgivande samhället” (2014, 

s 36-37) som en av flera eftersträvansvärda förutsättningar i en likvärdig skola.  
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2.4.7 Hela skolans angelägenhet 

Bergendorff (2014) menar att skolintroduktionen för nyanlända elever måste vara hela skolans 

angelägenhet. En god skolintroduktion ställer krav på att den fortsatta undervisningen för de 

nyanlända bygger vidare på det som gjorts inom ramen för skolintroduktionen och fångar upp 

eleven där den är; på det kunskapsmässiga samt det socioemotionella planet. Bergendorff (2014) 

beskriver olika förutsättningar för att den nyanlända elevens skolgång ska bli framgångsrik och 

menar att alla lärare bör ha kunskap om vad andraspråksinlärning innebär i det egna ämnet. Som 

ämneslärare menar hon att det är betydelsefullt att vara medveten om sitt eget språkbruk och kunna 

se vilka svårigheter som kan uppstå i ämnet och kunna urskilja svårigheter som uppstår på grund 

av språket från svårigheter som beror på fackspråket (2014). Bergendorff anser även att ytterligare 

en förutsättning för att de nyanlända eleverna ska få en framgångsrik skolgång är att personalen på 

skolan delar synen om att flerspråkighet och ett kulturellt utbyte är viktiga verktyg för lärande. 

Bergendorff skriver följande: ”för att nyanlända elevers skolgång ska lyckas måste såväl den 

enskilde läraren som hela organisationen bidra och ta sitt ansvar” (2014, s 35). Hon menar 

fortsättningsvis att en särskild utmaning är undervisning av de elever som anländer till Sverige 

under deras senare skoltid och som därmed, på väldigt kort tid, förväntas uppnå samma mål som 

svenska barn haft en hel grundskoletid på sig att uppnå. Det krävs ett medvetet arbete, ett 

interkulturellt förhållningssätt, kunskaper om hur flerspråkigt lärande går till samt kunskap om 

hälsofrämjande faktorer. Bergendorff förtydligar att det krävs att arbetet leds av en rektor som är 

engagerad och förstår uppdragets komplexitet (2014).  

 

2.5 Teoretisk förankring 

 
Denna studie har en teoretisk förankring i ett interkulturellt perspektiv. Jag har valt att använda 

mig av det interkulturella perspektivet då detta perspektiv, enligt min mening, kan ses som 

vägledande i arbetet med skolintroduktionen för nyanlända elever. Inom perspektivet strävas det 

att uppnå en ömsesidig process mellan olika kulturer och det finns flertalet likheter som går att 

finna inom det interkulturella perspektivet samt inom forskning om skolintroduktionen. Dessa 

likheter är bland annat den positiva synen på flerspråkighet; där vikten av flerspråkig personal i 

arbetslagen betonas samt att modersmålslärarna och svenska som andrapråkslärarna bör integreras 

i undervisningen. Föräldrakontakten är även ett centralt inslag inom forskning kring 

skolintroduktionen och likaså inom det interkulturella perspektivet. Vidare har jag även inom 
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ramen för denna studie presenterat att både Bergendorff (2014) och Rodell-Olgac (1995)  belyst 

det interkulturella perspektivet som ett inslag i skolintroduktionen för nyanlända elever.  

2.5.1 Interkulturellt perspektiv 

Monica Englund (2008) beskriver i sin avhandling Interkulturellt lärande. Intentioner och 

realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början hur riksdagen redan 1985 fattade beslutet 

om att all undervisning bör präglas av ett interkulturellt synsätt. Detta beslut är utgångspunkten i 

Englunds doktorsavhandling där hon tar upp flertalet olika aspekter av det interkulturella 

perspektivet där hon dels utgår från politiska dokument men även utifrån skolans praktiska 

verksamhet. Englund (2008) beskriver några lärandekompontenter i ett interkulturellt perspektiv 

och menar att följande punkter är viktiga att beakta:  

Kulturkompetens. Att synliggöra den egna kulturens dolda och omedvetna värderingar samt 

öka förståelsen för andra kulturella värderingar, (såväl intrakulturella som interkulturella 

värderingar). 

Demokratiskt förhållningssätt. Att fostra till tolerans och respekt samt förebygga fördomar, 

mobbning och diskriminering, det vill säga demokrati- (medborgar-) fostran och beaktandet av 

de mänskliga rättigheterna. Kritiskt tänkande och möjlighet att påverka. 

Tillgång till samhällsspråket. Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella 

möjligheter att få tillgång till och utveckla samhällets språk, svenska, inom alla domäner. För 

elever med annat modersmål än svenska tillförsäkras detta oftast 

genom undervisning i svenska som andraspråk. 

Modersmålserkännande. Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter 

att bevara och utveckla modersmålet samt använda det som ett redskap för lärande (2008, s 

120).  

 

Englund (2008) förklarar att det är först vid konfrontation med andra kulturer som individen kan 

bli medveten om sin egen kultur, och att individen inte bör se den andres kultur som ett hot. Istället 

bör den utforska vilka möjligheter som kulturen ger. Englund (2008) beskriver det interkulturella 

lärandet och förklarar att det inte handlar om att bevara statiska kulturer, utan att snarare övervinna 

kulturella barriärer genom att låta olika värden, normer och livsstilar utvecklas tillsammans och 

under influens av andra kulturer. Hon resonerar kring det interkulturella lärandet och menar att det 

nödvändigtvis inte alltid är en harmonisk process. Englund (2008) förklarar att konfrontationer 

med olika kulturer samtidigt kan innebära att konflikter uppstår, som ibland kan bli omöjliga att 

lösa inom ramen för undervisningen. Vidare så menar Englund att olika undervisningsmetoder inte 

kan maskera brister i samhället och i politiska strukturer. Hon betonar även att den interkulturella 
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undervisningen inte på ett direkt sätt kan påverka de strukturella och politiska frågorna som är 

relaterade till det mångkulturella samhället. 

 

2.5.2 Mellanmänsklig interaktion 

Pirjo Lahdenperä (2004) som är professor i interkulturell pedagogik förklarar i boken Interkulturell 

pedagogik i teori och praktik att termen interkulturell är en term som antyder en process, ett 

gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet. I ett interkulturellt perspektiv betonas enligt 

Lahdenperä (2004) även kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmötet, som bland annat 

ömsesidig respekt, tolerans och jämlikhet. Författaren förtydligar att interkulturalitet som begrepp 

refererar till de två orden inter och kultur. Ordet inter betyder mellanmänsklig interaktion och 

kultur har i detta fall betydelsen: ”ett meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans 

liv” (s 29).  Det framgår även av Lahdenperä (2004) samt Englund (2008) att det som skiljer 

begreppet mångkulturell från interkulturell är att det mångkulturella är mer av ett statiskt tillstånd 

och inte en ömsesidig process, vilket det interkulturella perspektivet är. 

2.5.3 Ett förhållningssätt 

Lahdenperä (2004) framhäver att det inom interkulturell pedagogik studeras socialisation, lärande 

och undervisning i ett globalt sammanhang för att kunna bygga upp en kompetens hos alla 

pedagoger ”i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan till individens utveckling och lärande” 

(2004, s 14).  

Lahdenperä (2004) skriver fortsättningsvis om vad som kännetecknar goda interkulturella 

lärandemiljöer och menar att verksamhetsplaner och lokala arbetsplaner är viktiga redskap för 

skolan och dess verksamhet. Hon menar att en förutsättning för att skolan ska utvecklas till en 

interkulturell lärandemiljö är att verksamhetsplanen bör avspegla den mångkulturella 

elevsammansättningen. Skolans verksamhetsplan ska enligt Lahdenperä (2004) innehålla de 

värden, färdigheter, språk etc. som är viktiga för eleven, och för att lyckas med detta bör 

modersmålslärare och föräldrar från språk- och minoritetsgrupper involveras i arbetet. Lahdenperä 

framhäver att ett interkulturellt lärande kräver kontakt mellan olika grupper vad gäller etnicitet, 

språk, klass, genus osv. På grund av denna anledning menar Lahdenperä (2004) att det är viktigt att 

skolledningen skapar nya heterogena grupper för att underlätta interkulturella möten. Hon 

poängterar att modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk bör ingå i skolans arbetslag.  

Pirjo Lahdenperä (2010) skriver i boken Möten i mångfaldens skola Interkulturella arbetsformer 

och nya pedagogiska utmaningar om undervisning av flerspråkiga elever och menar att det inte 

enbart är den enskilds lärares ansvar och förklarar att hela lärandemiljön bör vara organiserad så att 
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undervisningen blir ett gemensamt lärarlagsarbete. Detta är i sin tur direkt kopplat till kommunal 

politik där kommunens sätt att organisera undervisningen för flerspråkiga barn har stor betydelse. 

Lahdenperä (2010) beskriver två olika sätt att se på barns flerspråkighet och beskriver 

monokulturella antaganden samt interkulturella antaganden. Lahdenperä förklarar att 

monkulturella antaganden om flerspråkighet är uppfattningen om att det i Sverige bör pratas enbart 

svenska och att det svenska språket därmed är det viktigaste språk för ett barn med ett annat 

modersmål än svenska. Inom det monokulturella synsättet ifrågasätts modersmålsundervisningen, 

trots positiva forskningsresultat gällande elevens skolframgång, och barnens rätt till 

modersmålsundervisning och undervisning på modersmålet motarbetas och negligeras av skolan. 

Lahdenperä (2010) framhäver att många skolor väljer att organisera modersmålsundervisningen 

efter skoltid och i separata skollokaler. Modersmålsundervisningen ses som frivillig och anses inte 

vara ett ordinarie skolämne, vilket medför att elevens deltagande av undervisningen försvåras. 

Lahdenperä (2010) tillägger även att ämnet svenska som andraspråk inte heller ses som ett eget 

ämne och eleverna ses och bedöms efter hur mycket svenskhet de förvärvat samtidigt som 

erfarenheter, kunskaper och kompetenser i andra språk och kulturer ses som ett hinder. Lahdenperä 

(2010) problematiserar den monokulturella synen och menar att den kan bli diskriminerande för 

den enskilda eleven och att det kan minska elevens motivation att lära sig svenska.  

Inom interkulturella antaganden framgår det av Lahdenperä (2010) att flerspråkighet ses som något 

berikande, både för den enskilda eleven samt för samhället i övrigt. Lahdenperä (2010) menar att 

elevernas olika språk inte är rangordnade, utan att varje språk har sitt egenvärde. Fortsättningsvis 

skriver hon att lärare bör stödja och stimulera språkutvecklingen i barnens olika språk genom att 

ett samarbete råder mellan modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och föräldrar. Detta 

görs med hjälp av åtgärdsprogram och uppföljning av eleven. Inom ett interkulturellt synsätt ses 

samtliga lärare som språklärare och språkutvecklare, även ämneslärare inkluderade. Elisabeth 

Elmeroth (2010) skriver även i Möten i mångfaldens skola Interkulturella arbetsformer och nya 

pedagogiska utmaningar där hon fastslår att alla lärare är språklärare. Hon beskriver hur 

ämneslärare kan bli medvetna genom att uppmana flerspråkiga elever att använda sig av sitt 

förstaspråk i undervisningen. Detta kan göras genom att exempelvis jämföra uttryck på de olika 

språken och göra gloslistor. Elmeroth (2010) skriver om additiv och subtraktiv tvåspråkighet och 

förklarar närmare att additiv tvåspråkighet innebär att ett språk läggs till det andra och berikar det. 

Medan subtraktiv tvåspråkighet sker på grund av att andraspråket långsamt tynar bort. Detta sker 

när eleven får för lite motiv att hålla det vid liv. Elmeroth (2010) förklarar att språk utvecklas om 

behovet för det finns, och att de sociala villkor som språken utvecklas under är avgörande för om 
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eleven når skolans mål som är additiv språkutveckling. För att additiv språkutveckling ska kunna 

ske måste omgivningen betrakta språken som värdefulla. Elmeroth resonerar kring detta och menar 

att flerspråkighet sällan ses som en tillgång, om det inte gäller språk som vi är vana att höra som 

exempelvis engelska. Detta leder till att en stor del av de flerspråkiga eleverna lämnar både 

modersmålsundervisningen och sitt förstaspråk. När de flerspråkiga eleverna byter dominansen på 

sitt första språk mod dominans på andraspråket drabbas de av subtraktiv tvåspråkighet.  

Nabila Alfakir skriver tillsammans med Pirjo Lahdenperä och Max Strandberg (2010) även i 

Möten i mångfaldens skola Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar där 

författarna skriver om föräldrakontakten ur ett interkulturellt perspektiv. De beskriver ett projekt 

på en månkulturell/mångetnisk skola där syftet varit att förbättra och utveckla samarbetet mellan 

lärare och föräldrar på skolan. Författarna menar att samarbetet mellan lärare och föräldrar kräver 

en särskild kompetens och att det är viktigt att utveckla lärarna och föräldrarnas interkulturella 

kompetenser och förståelse för varandras situationer. Ett interkulturellt förhållningssätt i avseende 

på föräldrakontakten innebär att läraren är medveten om att det finns olika sociala koder och 

fördomar som begränsar samarbetet med föräldrarna. Fördomarna kan komma både från 

föräldrarna, men även från lärarna. Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) skriver om utökad 

interkulturell kompetens och menar att lärarna bör utveckla sina kunskaper kring kultur, tradition 

och religion och det faktum att det kan finnas skilda uppfattningar om undervisning och 

uppfostran. Inom det interkulturella förhållningssättet innebär det även att läraren är nyfiken på 

andra människor och deras perspektiv – om skolorna i helhet har ett interkulturellt förhållningssätt 

menar författarna att positiva signaler sänds till föräldrarna vilket i sin tur leder till bättre 

samverkan mellan skola och föräldrar. Fortsättningsvis poängterar författarna att det även är viktigt 

att skolpersonalen informerar de föräldrar med bristande kunskaper om hur det svenska 

skolsystemet fungerar. Det handlar om att förklara vilka arbetssätt som gäller i skolan, dess 

värdegrund, elevdemokrati bland annat.  

3. Metod 
Det empiriska materialet som använts i studien är intervjuutskrifter av intervjuer med fyra 

grundskolelärare. Här presenteras det tillvägagångssätt som har använts för att undersöka studiens 

frågeställningar.  
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3.1 Intervjumetoden 
Intervjumetoden har använts som datainsamlingsmetod i enlighet med Martyn Denscombes (2009) 

motivering i boken forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna där han beskriver att intervjumetoden med största sannolikhet är en 

lämplig metod när forskaren vill få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor eller 

erfarenheter. Denna metod valdes eftersom att avsikten med studien varit att undersöka hur 

verksamma lärare beskriver skolintroduktionen på respektive skola. Jag har använt mig av 

kvalitativa intervjuer som gjorts med fyra verksamma lärare på tre olika grundskolor i Örebro 

kommun. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2012) framhäver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun att det som utmärker den kvalitativa intervjun är att syftet med den är att förstå 

ett visst ämne av vardagsvärlden utifrån den intervjuade personens eget perspektiv. Intervjuerna 

som gjordes var av en semistrukturerad art, vilket enligt Denscombe (2009) innebär att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas. Detta innebär att intervjupersonen 

är flexibel när det gäller ordningsföljden och ger informanten möjlighet att utveckla sina svar. Den 

semistrukturerade intervjun passade studien bäst eftersom att jag ville utgå ifrån informantens egen 

berättelse, samtidigt som jag ville få med specifika frågor med relevans för undersökningen. 

 

3.2 Urval 
I studiens tidiga skede hade jag avsikten att få med både ett elev- och lärarperspektiv i arbetet. Jag 

valde dock tidigt att utesluta ett elevperspektiv ur uppsatsen, eftersom att uppsatsens omfattning 

hade blivit för stor då. Studiens fokus ligger således på att beskriva och jämföra de olika skolornas 

praktiker och att utgå från lärares uppfattningar om skolintroduktionen. Valet av informanter till 

intervjuerna skedde på ett slumpartat sätt där jag tog kontakt med olika skolor i Örebro kommun 

via kommunens lista över grundskolor. Inledningsvis tog jag kontakt med tre skolor genom att 

skicka ut e-post till rektorerna med en förfrågan om att ställa upp på en intervju. På grund av 

bristen på respons valde jag dock att skicka ut e-post till ett tiotal olika rektorer och vänta på svar 

från dem och därefter intervjua de som svarade först. En av informanterna valdes ut på detta vis. 

Medan jag väntade på respons från övriga rektorer valde jag att samtidigt ringa till olika skolor i 

kommunen och fick positiv respons från en lärare som ville ställa upp. De övriga två informanterna 

var dels en vän till mig som arbetar i en introduktionsgrupp samt en kollega till henne. Denscombe 

(2009) vidhåller att ”de människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet väljas därför att 

de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en särskild position” (2009, s 251). 

Jag har strävat efter att få en viss variation på lärarna vad gäller ålder, kön, bakgrund samt 
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utbildnings- och yrkeserfarenhet för att sedan kunna jämföra och se om variationen kan bidra till 

större skillnader i deras svar. Nedan kommer en beskrivning av respektive lärare som ingått i 

intervjuerna och en sammanfattande beskrivning av den skola de arbetar på. Ambitionen är att 

läsaren på detta sätt lättare ska kunna följa med i texten. Av etiska skäl är samtliga skolor och 

lärare anonyma och presenteras därmed med fingerade namn.  

Björkskolan är en F-6 skola med ca 300 elever. På skolan finns en introduktionsgrupp där de 

nyanlända eleverna placeras i. Birgitta, 45 år arbetar som förstelärare i svenska som andraspråk 

och har huvudansvaret för skolintroduktionen på skolan. Hon har arbetat på skolan i 6 år och har 

15 års yrkesverksamhet från olika skolor. Birgitta har en lärarexamen från sitt hemland Kosovo, 

före detta Jugoslavien, och en i Sverige där hon läst ämnena svenska, svenska som andraspråk och 

specialpedagogik. 

Centrumskolan är en F-9 skola med ca 750 elever och beskriver sig själv som en mångkulturell 

skola. På skolan har man valt att placera de yngre eleverna (åk F-3) direkt i reguljär klass och 

elever i åk 4-6 samt åk 7-9 i var sin introduktionsklass. Jag intervjuade Cecilia, 28 år gammal som 

har läst ämnena svenska som andraspråk, engelska och specialpedagogik. Hon har arbetat i skolan i 

snart två år och undervisar i introduktionsklassen (åk 7-9), men är inte huvudansvarig.  

Ceasar är 67 år gammal och arbetar också på Centrumskolan. Han har en lång yrkeserfarenhet och 

har bland annat arbetat som modersmålslärare i finska. Han har utbildning i ämnena svenska som 

andraspråk samt specialpedagogik och undervisar i introduktionsklassen (åk 7-9). Han har arbetat 

på Centrumskolan i 24 år och har även huvudansvaret för introduktionsklassen. 

Ekens skola är en F-9 skola med ca 800 elever. På skolan finns en introduktionsgrupp för elever i 

årskurs F-6 och en för elever i årskurs 7-9 som de nyanlända eleverna placeras i. Ella, 27 år 

gammal har läst lärarprogrammet med ämnena svenska, matematik, bild och naturkunskap. Hon 

har arbetat på skolan i lite mindre än ett år och har under denna period haft huvudansvaret för 

skolans introduktionsgrupp (F-6) och dess undervisning. 

3.3 Genomförande 
Vid genomförandet av intervjuerna använde jag mig av tematisering av intervjun i enlighet med 

Steinar Kvale och Svend Brinkmanns (2009) beskrivning i den kvalitativa forskningsintervjun. Jag 

skrev intervjufrågor med relevans för studiens syfte, utifrån de kunskaper som jag förvärvat under 

uppsatsen gång. Efter att frågorna formulerats bestod intervjuguiden av en kort bakgrundsdel samt 

tre temaområden: organisation, undervisning och modersmål (se bilaga 1). Jag talade i telefon med 
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informanterna och vi bestämde oss för en tidpunkt som passade dem och därefter utfördes 

intervjuerna på respektive informants arbetsplats. Denscombe (2009) skriver att forskaren måste 

försöka finna en plats för intervjun där de kan vara ostörda. Vid samtliga intervjuer har vi kunnat 

sitta i antingen ett tomt grupprum eller klassrum. Vid ett intervjutillfälle var det dock flera avbrott 

på grund av andra lärare som gick in i rummet och detta upplevdes som ett störningsmoment i 

intervjun av både mig och informanten. Intervjuerna spelades in med en mp3-spelare och innan jag 

startade inspelningsfunktionen bad jag informanten om godkännande att spela in intervjun. Jag 

introducerade intervjufrågorna med enkla bakgrundsfrågor som ålder och utbildningsbakgrund av 

den anledningen att Denscome (2009) poängterar att det är lämpligt att börja intervjun med en lätt 

fråga. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter att genomföra. Beträffande undersökningens validitet 

anser jag den vara hög eftersom att jag ville undersöka hur lärare beskriver skolintroduktionen för 

nyanlända elever och hur dem ser på den, vilket jag gjort genom att ställa frågor om hur 

skolintroduktionen genomförs och vilken uppfattning de har gällande den. 

3.4 Analys av data 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa. Min avsikt har varit att försöka återge 

det som sagts så ordagrant som möjligt, i enlighet med Denscombes (2009). Jag har använt mig av 

fingerade namn i transkriberingen för att garantera informanterna deras anonymitet. Andreas Fejes 

och Roberth Thornberg (2009) hänvisar i handbok i kvalitativ analys till Bogdan och Biklen (2007) 

som förklarar att kvalitativ dataanalys är den process där forskaren systematiskt undersöker och 

arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. Vid bearbetning av datamaterialet 

har fokus legat på att söka efter likheter och skillnader i informanternas berättelser. Jag har försökt 

finna det som varit viktigast för studiens syfte och frågeställningar samt delat upp detta i olika 

teman. Detta har gjorts genom att jag flertalet gånger läst intervjuutskrifterna och lyssnat på 

ljudinspelningarna. Vissa teman var tydligt framträdande medan andra mönster tog längre tid att 

se. Vid analysen av intervjuerna har jag använt mig av det interkulturella perspektivet där jag 

undersökt om något i informanternas berättelser ger uttryck för ett interkulturellt förhållningssätt. I 

och med att studien är avgränsad till att undersöka hur introduktionen organiseras och genomförs 

har jag i analysen begränsat mig till att använde centrala begrepp inom det interkulturella 

perspektivet med relevans för informanternas berättelser.  Därmed har följande begrepp valts ut 

och använts som analysverktyg i resultatanalysen: 

 Monokulturella respektive interkulturella antaganden 

 Utökad interkulturell kompetens (i avseende på föräldrakontakten) 
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3.5 Metoddiskussion 

Intervjuerna har utförts med vetskapen att informanterna bara representerar sig själva, och att 

resultatet därmed inte kan generaliseras till samtliga lärare. Detta resultat ger oss dock en 

inblick i några verksamma lärares uppfattningar kring ämnet. Denscombe (2009) skriver om 

intervjuareffekten och personlig identitet och framhäver att det finns studier som tyder på att 

informanter svarar olika beroende på hur de uppfattar intervjupersonen. Det är framförallt 

intervjuarens kön, ålder och etnisk bakgrund som har störst inverkan på informantens ärlighet 

och vilja att ge information. Denscombe förklarar att vissa frågor får människor att känna sig 

besvärade eller att inta försvarsställning – då finns det en risk att informanten svarar i enlighet 

med vad de tror att forskaren förväntar sig av dem. Denscombe (2009) poängterar att 

forskaren inte kan ändra på sina personliga kännetecken som exempel kön, ålder, etniskt 

ursprung och yrke men han råder forskare att förhålla sig passivt och neutralt till informantens 

uttalanden. Jag har strävat efter detta förhållningssätt i genomförandet av intervjuerna. Jag 

hade ambitionen att komma i kontakt med lärare som undervisar nyanlända elever som 

placeras direkt i reguljär klass, tyvärr hade jag inte möjlighet till detta.  Detta beror troligtvis 

på att skolorna i större utsträckning använder sig av introduktionsgrupper där direkt placering 

av eleverna är mindre vanligt. Jag ville även intervjua en rektor, för att på så sätt få en mer 

detaljerad och möjligtvis djupare bild av hur skolan organiserar skolintroduktionen. Det fanns 

ingen rektor som hade möjlighet att ställa upp och ingå i denna intervjuundersökning men jag 

anser dock att respondenterna hade tillräckligt god insyn i verksamheten för att kunna besvara 

samtliga frågor som ställdes under intervjuerna. 

3.6 Etiska aspekter 
Under arbetets gång har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) 

och bejakat de krav som ställs på forskaren. Dessa principer utgör riktlinjer för etikkommitténs 

granskning av forskningsprojekt. Av principerna framgår det att det ställs krav på både arbetets 

kvalitet samt forskarens integritet. Inom Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning innebär forskningskravet att tillgängliga kunskaper utvecklas, 

fördjupas och att de använda metoderna förbättras medan individskyddskravet finns för att skydda 

samhällets medlemmar. I mitt arbete har jag följt Vetenskapsrådet fyra allmänna huvudkrav, vilka 

är följande:  

 

Informationskravet som innebär att forskaren måste informera deltagaren om studiens syfte samt 

informera dem om deras uppgift i projektet och vad som gäller för deras deltagande. Forskaren ska 
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även upplysa dem om att deltagaren är frivilligt och att de när som helst kan avbryta det. Jag har 

följt informationskravet genom att delge samtliga informanter med information om uppsatsen syfte 

och genom att förklara för dem att deras deltagande i studien är frivilligt. Informationen 

upprepades även vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste hämta deltagarens samtycke för deltagandet, 

samtycke bör också hämtas från föräldrar om deltagaren är under 15 år. Jag har även uppfyllt 

samtyckeskravet i och med att jag fått samtliga informanters samtycke.  

Konfidentialitetskravet innebär, enligt Vetenskapsrådet, att deltagare i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på ett säkert ställe för att 

förhindra att otillbörliga får tillgång till dem. Deltagarna ska inte heller kunna identifieras av 

utomstående personer, detta gäller särskilt uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga. Jag har 

uppfyllt konfidentialitetskravet och eftersom att jag värnar om informanternas integritet har det 

varit en självklarhet att göra dem anonyma genom att skriva ut fingerade namn 

Nyttjandekravet är det sista huvudkravet och innebär att insamlade uppgifter om enskilda 

personer enbart får användas till forskningens syfte. Jag försäkrade varje informant om att all 

information enbart skulle användas till uppsatsens syfte. 
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4. Resultat  

I följande kapitel kommer resultatet av intervjuundersökningarna att presenteras och därefter 

kommer en diskussion och analys av resultatet.  

 

4.1.1 Samtliga skolor placerar eleverna i introduktionsgrupper 

Tabell 1. Typ av placering 

 Direktplacering Introduktionsgrupp Tillhörighet i 

annan klass 

 

Björkskolan Nej Åk 1-6 Efterhand  

Ekens skola Nej Åk F-6 resp 7-9 Efterhand  

Centrumskolan  Åk F-3 Åk 4-6 resp 7-9 Direkt  

 

 

I likhet med det som presenterats inom ramen för denna studie har samtliga skolor valt att 

organisera skolintroduktionen för de nyanlända eleverna med introduktionsgrupper. På de 

undersökta skolorna har de särskilda grupper för yngre respektive äldre elever. På Centrumskolan 

har de däremot valt att placera yngre elever (årskurs F-3) direkt i reguljär klass, och i Ekens skola 

har skolan beslutat att yngre elever (årskurs F-3) får gå en väldigt begränsad tid i 

introduktionsgruppen, där de i princip enbart genomgår en kartläggning för att sedan placeras i 

reguljär klass. Läraren på Ekens skola uppger att anledningen till detta är för att forskning kring 

andraspråksutveckling tyder på att barn under 9 år lär sig fortare i klass än i introduktionsgrupp. 

Därmed framgår det att Centrumskolan, och även Ekens skola till viss utsträckning, valt att följa 

grundprinciperna i Örebro kommuns riktlinjer för nyanlända gällande placeringen av yngre elever 

(åk F-3) direkt i reguljär klass, vilket Björkskolan valt att inte göra (se s. 12).  

 

4.1.2 Introduktionsgrupperna är organiserade på olika sätt 

Samtliga skolor har introduktionsgrupper för de nyanlända eleverna men dessa skiljer sig åt i 

utformningen. På Centrumskolan placeras de nyanlända eleverna i en introduktionsgrupp, 

samtidigt som de även får en klasstillhörighet i en vanlig klass, där eleven placeras efter sin 

aktuella ålder och deltar i undervisningen till en viss utsträckning. De läser samtliga ämnen; 

svenska, engelska, praktisk-estetiska ämnen, matte, natur- och samhällsorienterande ämnen dock 
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med störst fokus på svenskan och framförallt på att lära sig skriva och läsa, särskilt om de inte kan 

det sedan tidigare. På Björkskolan får eleverna, likt på Centrumskolan, även undervisning i 

samtliga ämnen, men eleverna tillhör endast introduktionsgruppen. Birgitta upplever att detta är 

positivt för eleverna och uttrycker att det: 

Blir lättare att komma in och känna sig trygga, att det är just språket som avgör. Språket är ju 

nyckeln till allt. Kan du NO, SO då kan du lättare vara med kompisarna och umgås och tycka 

att jag kan, jag har lärt mig det här i introduktionsklassen... Men de här eleverna har rätt att få 

undervisning i alla ämnen från början. Och då gäller det att organisera, inget är omöjligt vi har 

provat här och det går jätte bra och det här är inte första året” (Birgitta). 

På Ekens skola placeras eleverna först i en introduktionsgrupp där de framförallt får undervisning i 

ämnena svenska, engelska och matte. Ella förklarar att rektorn beslutat att de nyanlända eleverna 

ska ha anpassad skolgång vilken innebär att de inte behöver läsa samhälls- och naturorienterade 

ämnena enligt kursplanen. Hon uttrycker att: 

Så att dom har inte religion alltså, följer kursplanen helt och hållet. Utan det vi gör, vi har lite 

SO, NO men vi nuddar, vi går inte in på djupet mer utan vi nuddar.  Vårt huvudämne det är ju 

SVA, svenska som andraspråk, och sen så har vi matte och engelska till största del. Det är dem 

tre ämnena som vi lägger mest krut på. Men sen även så plockar vi in bild och mycket sånt här 

kreativt (Ella). 

 

4.1.3 Avgörande faktorer för valet av organisationsmodell 

Det som avgör valet för skolintroduktionsmodellen på de undersökta skolorna är olika. På 

Centrumskolan framhäver Cecilia att orsaken är för att eleven ska få vara med i en större 

gemenskap. Hon upplever att eleverna i större utsträckning är med i gemenskapen nu, till skillnad 

från förut då de hade en egen introduktionsskola skild från resten av skolan som enligt henne 

skapade ett utanförskap. Cecilia berättar att de nyanlända eleverna tidigare fick utstå glåpord av 

vissa av de övriga eleverna på skolan: ”Nu är de en del av gemenskapen, och de andra eleverna 

kallar dem inte för import och liknande. Som det kunde bli tidigare.” (Ur intervju med Cecilia). 

Ceasar är däremot kritisk till den organisationsmodell skolan har för tillfället och upplever till 

skillnad från Cecilia att organisationsformen utgör ett hinder för honom. Hans arbete och 

undervisningsambitioner försvåras på grund av att eleverna tillhör olika klasser och att det blir 
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sådan stor spridning. Han beskriver att det blir svårt arbeta med exempelvis genrepedagogik
5
 när 

det inte är en sammansatt grupp elever. På Björkskolan uppger Birgitta att skolan grundat sitt val 

av organisationsmodell, där eleverna är placerade i introduktionsgrupp och får undervisning i alla 

ämnena där, på forskning kring nyanlända och förklarar att hon håller sig uppdaterad.  

4.1.4 Den enskilda lärarens behörighet  

Det som är gemensamt för Birgitta, Cecilia och Ceasar är att samtliga har behörighet i svenska som 

andraspråk och specialpedagogik. Dessa tre är flerspråkiga och har ett annat modersmål än 

svenska. Ella har svenska som modersmål och saknar behörighet i svenska som andraspråk, men 

hon har ambitioner att läsa detta och uttrycker att hon anser det vara viktigt. Ella berättar att en av 

hennes kollegor är tjänstledig för tillfället och läser upp behörighet i svenska som andraspråk. Hon 

betonar att hon själv lärt sig en hel del av kollegans kunskaper i ämnet och menar att ”på ett sätt så 

skulle alla lärare läsa svenska som andraspråk, för att alla lärare kommer komma i kontakt med 

elever som har svenska som andraspråk” (Ur intervju med Ella). Birgitta påtalar att hon är väldigt 

påläst när det gäller forskning kring nyanlända elevers lärande och har i många år varit insatt i 

dessa frågor. Hon har dessutom skrivit en handlingsplan för skolans mottagande av nyanlända 

elever och brukar föreläsa för andra lärare om frågor kring utbildning av nyanlända elever. Hon är 

även förstelärare på skolan i ämnet svenska som andraspråk.  

4.1.5 Ett gemensamt ansvar  

Ella, Birgitta, och Ceasar uppger att de själva har huvudansvaret över skolintroduktionen på 

respektive skola, och uttrycker att de har stöd av skolans rektor. Birgitta upplever att hon har 

väldigt mycket inflytande och har lyckats genomföra många positiva förändringar i organisationen. 

Hon är väldigt tydlig med att betona att Björkskolans rektor är stöttande och positiv till hennes 

arbete samtidigt som hon även förklarat i intervjun att hon är aktiv och håller sig uppdaterad 

gällande ny forskning som görs om nyanlända elever och delar med sig av detta till kollegorna. 

Hon poängterar att: 

All forskningen säger ju det, och jag är ganska uppdaterad. Jag åker varje år, en gång per 

termin, till en flerspråkhetskonferens. Och nu blir det 12-13 mars som jag går på nästa. Där 

brukar man bli uppdaterad om allt som är nytt om nyanlända. Så jag är ganska aktiv då jag  har 

varit SVA-stödjare för tre år sen, för hela sydväst. Och då har vi gått Gibbons cirkel modell 

och där lärde jag mig väldigt mycket. Under den tiden hade jag nedsatt tjänst. Jobbade 80% 

                                                           
5
 Bidrar till att utveckla elevens vardagsspråk och skolspråk. Läraren hjälper eleven att bli medveten om olika 

texters språkliga mönster och att kunna se att olika texter har olika syften (http://www.andrasprak.su.se/om-
oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-%C3%A4r-genrepedagogik-1.96361). 
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och 20% fick jag läsa litteratur, åka iväg till Stockholm och besöka andra skolor som har 

jobbat länge med cirkel modellen och språkutvecklande arbetssätt. Och då kände jag att det 

här måste vi arbeta med på den här skolan! (Birgitta). 

Birgitta upplever att skolintroduktionen för nyanlända elever är något som berör hela Björkskolan 

och inte enbart henne. Birgitta beskriver hur lärarna på Björkskolan haft pedagogiska konferenser 

och genomgått en fortbildning i språkutvecklande arbetsätt, som Birgitta handlett. Hon beskriver 

hur lärarna mottog detta och säger att: 

I början köper ju inte alla lärare detta på en gång, då måste man ändra arbetssättet och det var 

kämpigt i början. En del köpte på en gång och kände att det här är något hela skolan behöver. 

Den här modellen är inte bara för nyanlända, det är ju för alla barn. Det gynnar alla barn om 

man jobbar med språkutvecklande arbetssätt. Det är inte bara något för SVA
6
 elever och 

nyanlända (Birgitta).  

På Centrumskolan arbetar lärarna gemensamt i ett arbetslag där Ceasar har huvudansvaret över 

verksamheten. Däremot har hela arbetslaget en gemensam planering av undervisningen för de 

nyanlända eleverna. Ellen förklarar att hon har huvudansvaret, tillsammans med rektorn på Ekens 

skola och säger att: 

Då är det jag som har huvudansvaret tillsammans med rektorn då och så har vi specialpedagog 

inblandad. Vi har mycket kontakt med skolsköterskan och så men det är Jag som bedriver 

undervisningen med hjälp utav rektorns riktlinjer (Ella). 

Ella framhäver att hon brukar gå runt i skolan och besöka de övriga klasserna där hon berättar om 

det arbete som sker i introduktionsgruppen och informera elever och lärare om att det går 

nyanlända elever i skolan. Hon brukar även delge denna information under skolans föräldramöten.  

Och det är viktigt att man, att man kan prata om det här att man kanske kan ta hand om en ny 

som kommer. Riktigt så, och det har varit positivt för många. Både för mentorlärare, som är 

mina kollegor, att få visa upp oss och vad vi gör. Dom vet inte heller allt vi gör. (Ella) 

4.1.6 Mottagande och kartläggning 

På både Björkskolan och Centrumskolan är det de intervjuade lärarna (Birgitta respektive Ceasar) 

som tar emot de nyanlända eleverna och träffar dem för ett första samtal och kartläggning. Eleven 

hänvisas till skolan från Perrongen som även skickar en kort kartläggning av den nya eleven. När 

det kommer till det första mottagandet på Ekens skola skickar Perrongen uppgifterna om den nya 

                                                           
6
 Svenska som andraspråk 
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eleven till rektorn, som vidarebefordrar informationen till Ella och hennes kollegor i 

introduktionsgruppen, och kallar dem till ett möte. Därefter planerar de tillsammans ett första möte 

med elev och förälder. Ella framhäver att: 

Efter det här mötet som vi har då träffar vi målsman eller den som är, det är inte alltid att alla 

har en förälder. Men den som har vårdnaden. Det är den som är med och eleven…Vi pratar 

och känner lite hur det är med den eleven. Har den några intressen, skolbakgrund? Vi får en 

väldigt kort kartläggning från Perrongen. Den är bara väldigt ytlig kan man säga så vi försöker 

få lite mer information där.  (Ella). 

 

Birgitta och Ceasar instämmer med ovanstående citat och poängterar likt Ella att det är en väldigt 

kort kartläggning som görs på Perrongen. Ella förklarar att kartläggningarna som görs i 

introduktionsgruppen utförs kontinuerligt, åtminstone en gång i veckan.  

På Björkens skola förklarar Birgitta att kartläggningen görs en gång i samband med att eleven 

börjar, med stöd av studiehandledare eller språkstöd och att kartläggningen måste göras inom två 

månader. Vidare gör ämneslärarna även egna kartläggningar i respektive ämne. På Centrumskolan 

framgår det av Cecilia att kartläggningen, på samma sätt som på Björkskolan, ska vara klar inom 

två månader och att det är lärare i respektive ämne som gör den. Den ansvariga läraren för 

introduktionsgruppen gör även en egen kartläggning av eleven. 

Lärare i respektive ämne… går ut till elevgruppen och har lektioner med dem för att se vilken 

nivå de ligger på. I samband med detta görs kartläggning av eleverna. Detta fortsätter hela 

terminen. (Cecilia). 

4.1.7 Nyanländ på en mångkulturell skola 

Av intervjuerna framgår det att Centrumskolan har en hög andel elever med utländsk bakgrund. 

Det som Cecilia upplever kan vara en fördel med detta är att de lätt kommer in i gemenskapen, 

eftersom att de kan få hjälp av en annan elev som talar samma språk. Samtidigt upplever hon att en 

svårighet med detta är att de inte lär sig svenska lika snabbt. Även i Centrumskolans 

kvalitetsredovisning framgår det att det är viktigt att skolan inte tar emot för många nyanlända 

elever från Perrongen och att det är bättre för den enskilda elevens språkutveckling att denne 

placeras på en annan skola, samt för de övriga elevernas språkutveckling med. 

För går man i en introduktionsgrupp med flertalet elever som talar arabiska eller 

vietnamesiska eller somaliska då blir det lätt att eleverna, så fort dem inte har lektion, pratar på 
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det språket med varandra istället för att använda svenskan. Och då kanske det tar längre tid för 

dem att lära sig tala svenska.  (Cecilia) 

4.1.8 Tidsperioden i introduktionsgruppen 

Samtliga informanter uttrycker att det är individuellt hur länge en elev går i förberedelseklassen. 

På Ekens skola går eleverna i introduktionsgruppen i ca två månader och därefter känner lärarna 

efter ifall eleven skulle kunna börja i vanlig klass, och vilken klass de i sådana fall skulle passa i. 

Däremot uppger Ella att eleverna i de flesta fall får gå kvar i introduktionsgruppen i ca ett år och 

uttrycker att ”det finns speciella, inte riktlinjer men, det är sagt att eleven ska gå upp till ett 

år…”(Ur intervju med Ella). Vidare framgår det även av intervjun att de på Ekens skola ofta väljer 

att flytta ner elever en klass om de kommer i mitten av terminen, eller om de inte gjort färdigt 

årskursen i sitt hemland. 

Många elever har vi nästan valt att gå ner en klass, om de kommer mitt i, att de inte gjort klart 

kanske årskurs fyra i sitt hemland… Det är lite beroende på elev till elev, så allt eftersom 

kommer de börja med olika ämnen (Ella). 

Cecilia uttrycker att de nyanlända eleverna oftast får gå kvar i introduktionsklassen i 1-2 år, även 

om detta är väldigt individuellt och det finns vissa undantag. Cecilia anser att det som, enligt henne 

är avgörande för hur länge en elev går i introduktionsgruppen är dels hur mycket de hunnit lära sig 

men även deras motivation. Elevens tidigare skolbakgrund anser hon också vara en avgörande 

faktor för hur länge eleven går i introduktionsgruppen. 

Det som är avgörande är hur mycket dom lärt sig och deras motivation. Väldigt individuellt, 

de som har en gedigen skolerfarenhet kanske bara behöver gå där i 3-6 månader medan vissa 

elever som kanske har är analfabeter och tar längre tid på sig – dom behöver vara där upp till 

två år. Det beror helt på individen (Cecilia). 

4.1.9 Övergången till reguljär klass 

Vid övergång från introduktionsgrupp till reguljär klass framgår det att Ella ordnar ett möte och 

samlar elevens blivande lärare och mentor, och lämnar över kartläggningar och allt underlag för 

det eleven gjort i introduktionsgruppen. Hon uppdaterar dem om vad eleven ifråga behöver träna 

på. Dessutom presenterar hon även den nya mentorn för föräldrar och elev under 

utvecklingssamtalet ”så föräldrarna fick ett ansikte, det här är den nya mentorn” (Ur intervju med 

Ella). På Björkskolan sker övergången relativ fort och om eleven påvisar goda kunskaper i något 

eller några ämnen så får denne undervisningen i reguljära klassen, även om eleven gått en väldigt 

kort tid i den svenska skolan. Birgitta uppger att det är hon som avgör när övergången sker och att 
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hon tittar på den aktuella kursplanen och kollar hur mycket eleven hunnit med i respektive ämne. 

Hon uttrycker även att ” det inte är så att de ska ha lärt sig hundra procent svenska utan de ska 

fortsätta utveckla språket i ordinarie klass men de har fått en introduktion, en grundläggande 

introduktion (Ur intervju med Birgitta). På Centrumskolan har eleverna redan en tillhörighet i 

ordinarie klass och när lärarna i introduktionsgruppen märker att den har tillräckligt kunskap i ett 

eller flera ämnen får eleven skickas ut till sin klass i de aktuella ämnena. Informanterna uttrycker 

att de försöker slussa ut eleverna så fort som möjligt på samtliga skolor. 

4.1.10 Hjälpmedel i undervisningen 

På samtliga skolor har eleverna tillgång till lexikon, på de språk de förstår, i undervisningen. Även 

när de går i den reguljära klassen framgår det av Birgitta att alla elever ska ha tillgång till lexikon, 

som själv köper in dessa. På Ekens skola och Centrumskolan används även datorer i 

undervisningen där alla elever på Centrumskolans, inklusive de elever som går 

introduktionsgruppen, har tillgång till en egen dator. Ceasar upplever att det positiva med datorn 

som undervisningsmedel för nyanlända är att det går fort för eleven att få hjälp med enstaka ord 

och översättning. Vidare förklarar han att konsekvenserna med en egen dator är att det kan hända 

att de inte följer reglerna för datoranvändningen. 

4.1.11 Studiehandledning på modersmålet 

På samtliga skolor beställer de studiehandledare från modersmålsenheten som finns med i 

klassrummet ett antal gånger i veckan. Studiehandledaren används både inom 

klassrumsundervisningen och står bredvid läraren när denne har lektionsgenomgångar exempelvis, 

och brukar även sitta utanför klassrummet med eleverna enskilt, i par eller i grupp. Ella beskriver 

även att hon i förväg förbereder studiehandledaren genom att exempelvis mejla denna och beskriva 

om det är något särskilt de har arbetat med i klassrummet och som behöver klaras upp. Av 

informanternas utsagor framgår det att skolorna beställer olika mycket studiehandledning och 

informanterna uttrycker att ekonomin kan vara avgörande i vissa fall. På Centrumskolan finns 

språkstödjare med i undervisningen i större utsträckning än studiehandledare. Det framgår att 

skillnaden mellan dessa två är att språkstödet finns med och stöttar i det aktuella språket medan 

studiehandledaren, förutom språkkunskaperna, även är delaktig i det pedagogiska arbetet och i 

planeringen av undervisningen. Studiehandledaren ska även kunna följa med eleven efter 

övergången till den reguljära klassen vid behov.  
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4.1.12 Modersmålet i klassrummet 

Samtliga informanter uttrycker att eleverna får använda sig av sitt modersmål i undervisningen, 

även om detta sker på olika sätt. Två av lärarna som själva är flerspråkiga uttrycker att de upplever 

att det är en tillgång att kunna förklara på det språket eleven förstår: 

Om de inte förstår det på svenska eller engelska.. och jag ger dem instruktioner på alla möjliga 

sätt; med kroppsspråk, med gester, bilder och alla möjliga sätt och sen så funkar det ändå 

inte… då kan jag ändå prata med dem på somaliska och förklara (Cecilia).  

Lärarna förklarar att de elever som talar samma språk kan hjälpa varandra att förstå det svenska 

språket. Lärarna beskriver hur de elever som talar samma språk hjälper varandra i klassrummet, en 

elev som varit i gruppen lite längre är till en stor hjälp för de allra nyaste eleverna. 

Vi är i gruppen för att lära oss svenska, men känner jag att jag inte når fram med information 

då kan jag be en elev. Eftersom att vi inte har en arabisktalande i klassrummet jämt, lärare 

alltså, vi som är i klassrumet är lärare som pratar svenska och engelska hela tiden (Ella). 

En aspekt som är gemensam för Centrumskolan och Björkskolan är att de arbetar flerspråkig 

personal på båda skolorna och det framgår att dessa personers språkkunskaper blir en viktig 

tillgång i undervisningen. 

”…jag har 14 språk just nu, men Hanna kan ju fyra språk, och Ali kan ju tre, och jag kan två; 

dem som kommer från Balkan. Så vi täcker nio språk själva, och så köper vi de fem andra 

språk som vi inte kan själva
7
” (Birgitta).  

4.1.13 Modersmålundervisning 

Samtliga informanter betonar modersmålets roll i undervisningen av nyanlända elever och 

uttrycker att de är medvetna om att forskning påvisar att eleven tillägnar sig det nya språket bättre 

om denne får använda sig av modersmålet i undervisningen. Det framhäver alla att de uppmuntrar 

föräldrarna att söka om modersmålsundervisningen för deras barm. Birgitta, Ceasar beskriver hur 

de aktivt avråder föräldrarna från att exkludera sina barn från deltagande i 

modersmålsundervisningen för att de vill ”satsa” på svenskan. De betonar vikten av att delta i 

modersmålsundervisningen och försöker aktivt motarbeta liknande åsikter. Ella förklarar att en del 

elever väljer bort modersmålsundervisningen och uttrycker att:   

                                                           
7
 Dvs. studiehandledning på de övriga fem språken 



 
 

35 
 

Jag tycker det är otroligt viktigt men sen är det upp till var och en, alla kanske inte vill ha 

modersmål. Några, någon elev som jag haft har valt bort det att liksom nu är vi i Sverige och 

nu ska vi prata svenska (Ella). 

Birgitta berättar att när en förälder kryssat i ”nej” i ansökningsblanketten om 

modersmålsundervisning avråder hon dem från det och förklarar vikten av att eleven deltar i 

undervisningen.  

 

Självklart ska dom lära sig svenska, det är jätteviktigt. Vi bor i Sverige, det måste dom, och 

alla andra som kommer till Sverige. Men modersmålet det ska vi inte lämna vid sidan om…då 

brukar jag ta ett exempel: Dom barn som har ett bra språk, eller modersmål, det hjälper 

utvecklingen i andra språket och den kan jämföra de båda språket. Den vet vad ordet betyder 

på svenska och modersmålet – och den slipper memorera ordet hela tiden. Modersmålet 

stödjer utvecklingen i andraspråket, eller det tredje, fjärde eller hur många språk barnen än 

kan!” …Varför ska man glömma ett språk som man redan kan? Om du inte använder språket 

så stannar utvecklingen av där  (Birgitta). 

Ceasar förklarar att även han brukar säga till föräldrarna att: ”ni måste ta… för jag tycker det är A 

och O. Speciellt också för de elever som är analfabeter... de får möjlighet att läsa och skriva på sitt 

modersmål” (Ceasar). Det framgår att modersmålslärarna har sin undervisning på skoltid, istället 

för efter skolans slut vilket underlättar samarbetet mellan ämneslärare och modersmålslärare. 

Ceasar uttrycker även att han ser skillnad på de elever som har modersmålsundervisning och de 

som inte har det, att de som läser det utvecklas bättre i det svenska språket. På Ekens skola framgår 

det att modersmålsundervisningen sker på dagtid för de elever som har skolskjuts, och att de övriga 

eleverna får undervisningen efter skoltid. ”Och men det som är, är att när det sker 

modersmålsundervisning så är det den läraren som sköter det. Jag är inte inblandad i det” (Ella). 

 

4.1.14 Föräldrakontakten 

Informanterna uttrycker att de nyanlända elevernas föräldrar ofta är väldigt angelägna om hur det 

går för eleven på skolan och visar på stort engagemang samt att de upplever att föräldrarna har 

stort förtroende för lärarna. Birgitta framhäver att det viktiga är att ha ett bra bemötande och anta 

att föräldrarna vill barnets bästa. Samtidigt förklarar hon även att hon brukar informera föräldrarna 

om den svenska skolan och dess värdegrund. Hon menar även att skolans kontakt med föräldrarna 

förbättras på grund av att de arbetar flerspråkig personal på skolan. 
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Att man har ett bra bemötande, att man ska förvänta sig av föräldrarna, att även om de inte kan 

språket så har de ju kunskaper. Och de vill att deras barn ska lära sig och att det ska gå bra för 

dem. Det är jätteviktigt att man informerar föräldrarna om vad som gäller, vårt skolsystem 

kanske inte är självklart för dom…vi går igenom värdegrunden, rakt av. Det är jätteviktigt. 

Den här värdegrunden har vi, det här har vi rätt att kräva från er, det här kan ni kräva av oss 

(Birgitta). 

När det gäller föräldrakontakten betonar Ella att hon upplever att alla föräldrar hon träffat litar på 

lärarna och deras omdöme. Hon berättar att hon är tydlig med att förklara för föräldrarna att 

eleverna har rätt till studiehandledning på modersmålet.  

 

4.1.15 Svårigheter  

De motgångar eller svårigheter som lärarna upplever när det kommer till undervisningen i 

introduktionsgruppen är att kunna göra sig förstådd. Enligt Birgitta och Cecilia är den allra största 

svårigheten när eleven inte förstår undervisningen, och när kommunikationen brister på grund av 

språkbarriärer.  

Ella upplever att den stora spridningen av eleverna är en stor motgång och det faktum att alla är på 

väldigt olika nivåer. Hon upplever att det blir problematiskt att arbeta tematiskt med eleverna på 

grund av att de befinner sig på olika nivåer. Ceasar uttrycker också att detta är en svårighet och 

menar att den största svårigheten han upplever är att introduktionsgruppen på skolan numera inte 

är en egen grupp med ett visst antal elever. Han förklarar att han tidigare hade en gemensam 

lektionsplanering för samtliga nyanlända eleverna och kunde använda sig av metoder som läs-

strategier
8
 i undervisningen. Eftersom att eleverna nu tillhör olika klasser och läser samtliga ämnen 

i andra grupper har det blivit allt svårare för honom att göra sin planering.  

4.1.16 Möjligheter  

Ella och Cecilia upplever att det positiva med introduktionsgruppen är gemenskapen i 

gruppen och att de växer tillsammans samtidigt som eleverna tar hjälp av varandra. 

Ella uttrycker att det är positivt att de nya eleverna kan få hjälp av de andra och säger 

att:  

                                                           
Fyra strategier som används för att eleven ska kunna förstå det den läser: att kunna förutspå, ställa frågor, reda 
ut det som är oklart och att kunna sammanfatta (http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/) 

http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/
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En som har vart här i en månad till exempel kan få lära den som kommer hit och visa att det 

här kan jag. Jag kan visa att så här gör man när man kommer in. Vi kommer in, vi ställer 

skorna här, vi sätter oss.. 

Eleverna i introduktionsgrupperna får en trygg start tillsammans och Cecilia betonar vikten av ”en 

bra grund i en liten grupp” (Cecilia). De framgångsfaktorer som Birgitta upplever finnas i 

introduktionsgruppen är att läraren bör ha höga förväntningar på eleven och ett bra samarbete med 

föräldrarna, vilket hon menar är en viktig resurs. Hon betonar även vikten av att ha en bra 

organisation och ledning som stöttar den enskilda läraren. Situationsbunden undervisning är även 

något hon ser som en framgångsfaktor i undervisning av nyanlända elever där läraren kan utgå från 

det som sker i stunden.  

Jag har en jättebra rektor och ledningsgrupp, hela vägen. Det känns skönt, att man har den här 

stöttningen uppifrån. Oavsett hur mycket jag kämpar – om inte jag har ledningsgruppen och 

rektorn med mig så hjälper det inte. Jag är jättenöjd.  (Birgitta) 

Gällande Centrumskolans organisationsmodell där eleverna har sin bas i introduktionsgruppen och 

även tillhörighet i de ordinarie klasserna framgår det av de intervjuade lärarna att eleverna lättare 

kommer in i ett socialt sammanhang och att övergången sker lättare eftersom att de redan hunnit 

knyta kontakter i de reguljära klasserna. Ceasar ser integrationen med övriga elever i skolan som 

den största möjligheten med deras organisationsmodell.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Lärarens inflytande  

Hur mycket inflytande den enskilda läraren har över verksamheten framgår vara en avgörande 

faktor för hur undervisningen går till. Birgitta som har möjlighet att genomföra de förändringar 

hon önskar göra upplever att de har en väldigt bra introduktion på Björkskolan, till skillnad från 

Ceasar som uttrycker ett missnöje över hur skolan valt att organisera introduktionen för nyanlända 

elever. Han blickar gärna tillbaka i tiden och önskar att skolan hade kunnat ha en sådan 

introduktion som de hade förut, där alla nyanlända elever befann sig i en och samma grupp. Han 

uttrycker även att han hade kunnat undervisa eleverna på ett bättre sätt om organisationen hade sett 

annorlunda ut. Det är intressant att fråga sig om informantens långa erfarenhet och ålder är 

avgörande i detta fall, med tanke på hur länge han har arbetat i skolan och att han bevittnat flera av 

de förändringar som skett i den svenska skolans historia.  
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4.2.2 Ett gemensamt ansvar 

Ytterligare en aspekt som framgår vara av avgörande betydelse för att skolintroduktionen ska 

kunna utföras på bästa sätt är att hela skolan är med och är angelägna om utbildningen för 

nyanlända elever. Alla lärare bör på olika sätt vara delaktiga i den, vilket framhävs av Bergendorff 

(2014)  som menar att skolintroduktionen är hela skolans angelägenhet och att ”för att nyanlända 

elevers skolgång ska lyckas måste såväl den enskilde läraren som hela organisationen bidra och ta 

sitt ansvar” (2014, s 35). Birgitta nämner även hur viktigt det är med en stöttande rektor och 

ledning. Eftersom att de nyanlända eleverna så småningom kommer att ingå i de vanliga klasserna 

förefaller det enligt min uppfattning vara logiskt att de redan från början får möjlighet att känna 

gemenskap med övriga skolan. Enligt min uppfattning är exemplet från Centrumskolan där lärarna 

arbetar gemensamt med kartläggningen, placeringen av den nya eleven samt att planeringen av 

undervisningen är ett gott exempel på hur skolans övriga personal kan göra sig delaktiga i arbetet 

med skolintroduktionen. Birgitta som själv är SVA-stödjare på skolan och delar med sig av 

kunskaperna kring undervisning av nyanlända med resten av lärarna är också ett gott exempel på 

hur man kan göra skolintroduktionen till hela skolans angelägenhet.  

Av Ellas intervju framgår det att hon sträckt ut handen till övriga lärare och informerat om 

verksamheten, men det framgår inte särskilt mycket om hur responsen från lärarna sett ut. Det 

faktum att hon uttrycker ”…att få visa upp oss och vad vi gör. Dom vet inte heller allt vi gör” kan 

tolkas som att de övriga lärarna inte är särskilt insatta i de nyanlända elevernas skolintroduktion. 

Samtidigt är skolans introduktionsgrupp relativt ny vilket möjligtvis kan ha en inverkan, detta 

skulle alltså kunna vara ett steg till att inkludera resten av skolan i arbetet. Av tidigare forskning, 

Skolverket (2008) och av informanternas utsagor framgår det att nyanlända elever skulle gynnas av 

ett samarbete kring skolintroduktionen som innefattar de verksamma lärarna i 

introduktionsgruppen samt resten av skolans personal. En slutats som jag drar är att det inte enbart 

är eleverna och den verksamma läraren i introduktionsgruppen som gynnas av samarbetet. 

Troligtvis gynnas övriga lärare också av detta samarbete eftersom att dessa elever så småningom 

också kommer bli ”deras”.  

4.2.3 Introduktionsgruppen som en isolerande eller sammansvetsande verksamhet 

Dokument från Skolverket (2008) och Skolinspektionen (2009, 2014) framhäver att 

introduktionsgruppen kan vara isolerande i sig, och att många skolor runt om i Sverige har 

introduktionsgrupper som brister rejält i sin kvalité. Samtidigt tyder forskning, av exempelvis 

Bunar (2010), på att en tidsbestämd period i introduktionsgruppen är det optimala för nyanlända 
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elevers lärande. Två av de intervjuade lärarna framhäver att det är gemenskapen bland eleverna 

inom introduktionsgruppen som är det mest positiva och att ”en bra grund i en liten grupp” (Ur 

intervju med Cecilia) är en framgångsfaktor för introduktionsgruppen. Alla elever bär med sig 

olika kunskaper och lär sig på olika sätt, därmed är det viktigt att beakta dessa olikheter även i 

valet av introduktionsmodell och att inte sporadiskt placera den nyanlända eleven utan vidare 

eftertanke, vilken både Skolverket och Skolinspektionen avråder från. Likt Skolverkets riktlinjer, 

där det framgår att skolan bör ha individanpassade lösningar för utbildningen nyanlända elever, 

menar jag att skolan borde möta elevernas olikheter genom att organisera och erbjuda eleverna 

olika alternativ. Exemplet från Centrumskolan där eleverna placeras i en egen introduktionsgrupp 

samtidigt som de får tillhörighet i en vanlig klass är ett exempel på hur detta hade kunnat 

genomföras eftersom att eleverna får den trygga starten i den egna gruppen utan att för den delen 

exkluderas från den övriga skolan. 

4.2.4 Avsaknaden av nationella riktlinjer 

Det går att resonera kring frågan om hur likvärdig skolintroduktionen och utbildningen för 

nyanlända elever egentligen är med tanke på att det är olika riktlinjer som gäller i olika kommuner, 

och att vissa kommuner till och med saknar enhetliga riktlinjer. I studiens bakgrund framgår det 

exempelvis att den enskilda skolan bör inkludera modersmålsläraren i det dagliga arbetet samt att 

eleven ska erbjudas undervisning i samtliga ämnen. Dessa två krav har inte uppfyllts av samtliga 

undersökta skolor. Det är problematiskt att skolintroduktionen kan anordnas på så varierande sätt i 

olika kommuner och till och med på olika sätt inom samma kommun. Av Skolinspektionens (2009, 

2014) granskningar leder avsaknaden av riktlinjer även till att skolorna håller kvar eleverna i 

introduktionsgruppen olika långa perioder och ibland även onödigt länge. Enligt Bunar (2010)  är 

en begränsad tidsperiod i introduktionsklassen mest gynnsamt för eleven. Den mest optimala 

tidsperioden enligt honom är 6-12 månader. Detta är möjligvist något som alla skolor bör förhålla 

sig till. 

4.3 Analys utifrån ett interkulturellt perspektiv 

4.3.1 Ett interkulturellt förhållningssätt i utbildningen för nyanlända elever 

Vid organiserandet och genomförandet av skolintroduktionen för nyanlända elever förefaller det 

vara den enskilda läraren som i många fall blir tvungen att ta ansvaret själv. Detta är problematiskt, 

särskilt om personen ifråga inte har de rätta kompetenserna som krävs för att kunna undervisa 

nyanlända elever. Samtidigt tyder detta på hur viktigt det är att skolan i helhet och i synnerhet den 
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enskilda läraren som ansvarar för undervisningen av nyanlända har goda kunskaper och rätt 

kompetens. Björkskolan och Centrumskolan förefaller enligt min mening, till viss del, använda sig 

av ett interkulturellt perspektiv i sin undervisning av nyanlända elever. Även om de inte uttryckt 

det ordagrant i intervjun så har de dock uppvisat vissa aspekter som enligt Lahdenperä (2004) 

kännetecknas som interkulturella. Hon beskriver det interkulturella perspektivet och förklarar att 

det kräver kontakt med olika grupper och att skolledningen därmed bör skapa ”nya heterogena 

grupper för att underlätta interkulturella möten” (2004). Enligt intervjuundersökningen visar det 

sig att båda skolorna har flerspråkig personal och informanterna uttrycker även att personalens 

språkkunskaper bidrar till en bättre kontakt med elever och föräldrar.  

Om begreppet interkulturella antaganden kopplas till resultatet framgår det att både 

Centrumskolan och Björkskolan ger sken av att ha interkulturella antagande. Det framgår av 

informanternas utsagor, från båda skolorna, att det arbetar flerspråkig personal i 

introduktionsgruppen vars språkkompetens tas tillvara på, vilket underlättar kommunikationen 

mellan läraren och eleven samt med elevens föräldrar. Gällande modersmålsundervisningen visar 

det sig att modersmålslärarna på Centrumskolan ingår i skolans dagliga verksamhet, som är något 

som betonas av Lahdenperä (2010) som en del av de interkulturella antagandena. Inom det 

interkulturella synsättet menar Elmeroth (2010) att alla lärare ses som språklärare, och att lärare 

bör använda sig av språkutvecklande arbetsätt i alla ämnen. Detta kopplar jag till Ellas uppfattning 

om att alla lärare egentligen borde läsa svenska som andraspråk, eftersom att de flesta lärare 

kommer i kontakt med elever som har ett annat modersmål än svenska. 

Vid analys av resultatet utifrån begreppet monokulturella antaganden går det att tolka vissa inslag 

hos Ekens skola. Det faktum att modersmålslärarna inte är delaktig i skolans övriga praktik är 

något som utmärker ett monokulturellt synsätt. Ella säger att hon inte är inblandad i 

modersmålsundervisningen och att undervisningen sker efter skoltid, förutom för de elever som får 

skolskjuts. Det framgår att modersmålsundervisningen sker isolerad från den övriga verksamheten 

och att modersmålslärarens kompetens inte utnyttjas i skolans arbete. Både Lahdenperä (2004)  

och Skolverket (2008) framhäver att modersmålslärarna utgör en viktig resurs för elever och lärare 

och att skolorna därför bör integrera dem i arbetslaget. I enlighet med Lahdenperäs (2010) 

beskrivningar är detta ett monokulturellt sätt att se på flerspråkiga elever. 

Det framgår av informanternas utsagor att föräldrakontakten är viktig på respektives skola. 

Informanterna beskriver hur de skapar goda förutsättningar för föräldrakontakten och på 
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Björkskolan framgår det att det är viktigt att bemöta föräldrarna väl och att gå igenom den svenska 

värdegrunden och det svenska skolsystemet. Utökad interkulturell kompetens beskrivs av Alfakir, 

Lahdenperä och Strandberg (2010) där författarna menar att lärare bland annat behöver få en bättre 

och större förståelse kring föräldrarnas kultur. Författarna poängterar även att skolpersonalen bör 

tydliggöra vad som gäller i den svenska skolan för föräldrarna ifall de inte har den kunskapen. 

Informanterna belyser föräldrakontakten på olika sätt, där de uppfattar att föräldrarna litar på 

lärarna och känner sig väl mottagna. Jag tolkar resultatet som att skolorna har en medvetenhet om 

att en god föräldrakontakt är viktig vid mötet med nyanlända elever, i enlighet med det 

interkulturella perspektivet. Detta är även i linje med det Rodell-Olgac (1995) beskriver om 

föräldrakontakten i boken Förberedelseklassen: en rehabiliterande interkulturell pedagogik som 

också uttrycker att lärare ska bemöta föräldrarna väl och förmoda att de vill sina barn väl, 

samtidigt som läraren informerar om det svenska skolsystemet.  

Med tanke på den kritik som framförts från flera olika håll (Utbildningsdepartementet 2013; 

Skolinspektionen 2009; Skolinspektionen 2014; Bergendorff 2014; Bunar 2010) är det i hög grad 

tid att ge skolorna nationella riktlinjer för skolintroduktionen som de kan arbeta efter. Detta hade 

eventuellt underlättat det organisatoriska arbetet för skolorna samt för den enskilda lärarens arbete. 

Men framförallt så hade det bidragit till att ge de nyanlända eleverna en mer likvärdig utbildning. 

Enligt det interkulturella perspektivet bör skolan ta vara på elevens kunskaper, både kulturella och 

språkliga, och modersmålets väsentliga roll för elevens kunskapsutveckling framhålls. Jag 

förmodar att ett interkulturellt förhållningssätt vid arbetet med skolintroduktionen för nyanlända 

elever kan ha en stor betydelse för dess kvalité. Jag tror, precis som Bergendorff (2014) skriver att 

med kunskaper om ett interkulturellt perspektiv och därmed språket och modersmålets betydelse i 

undervisningen skulle skolintroduktionen kunna förbättras oerhört.  
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Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor: 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Utbildningsbakgrund? 

 

Tema ett: organisation 

1. Hur organiseras skolintroduktionen för nyanlända elever på skolan? 

           -Hur går det till?  

           -Med förberedelseklass eller placering i reguljär klass? 

           -Varför har den metoden valts? 

2. Hur genomförs kartläggningen av elevens tidigare erfarenheter? 

          -Hur ofta görs den? 

3. Vilken roll har elevens föräldrar vid skolintroduktionen? 

4. Vem eller vilka har huvudansvaret för organiserandet av skolintroduktionen?  

          -Är det ett gemensamt ansvar för hela arbetslaget/skolan? 

          -Ligger ansvaret hos en viss person? 

5. Vilken effekt anser du att den valda organisationsmodellen har på eleverna? 

       -Vilka möjligheter/svårigheter? 

 

Tema två: undervisning 

Om undervisningen sker i förberedelseklass: 

1. Vilka ämnen får eleverna undervisning i? 

2. Får eleven delar av sin undervisning i den reguljära klassen?  

         -Vad avgör detta? 

3. Ungefär hur länge brukar eleven gå i förberedelseklassen? 

4. Har eleven möjlighet att använda sig av olika hjälpmedel som surfplatta eller lexikon? 



 
 

 
 

5. Hur avgörs övergången till reguljär klass? 

6. Vilka svårigheter upplever du i arbetet med förberedelseklassen? 

7. Vilka möjligheter/framgångsfaktorer ser du? 

 

Om undervisningen sker i reguljär klass: 

1. Deltar eleven i undervisningen för samtliga ämnen?  

2. Har eleven möjlighet att använda sig av olika hjälpmedel som surfplattor eller lexikon? 

3. Vilka möjligheter och svårigheter ser du med denna undervisning? 

 

Tema 3: modersmål 

1. Hur ser du på modersmålsundervisningen? 

2. Har eleven möjlighet att använda sig av sitt modersmål i undervisningen?  

           -Om ja, i vilken utsträckning? 

3. Erbjuds eleven studiehandledning på sitt modersmål? 

          -Om ja, hur ofta? I grupp eller ensam? 

         -Inom ramen för klassrumsundervisningen eller utanför klassrummet? 

          -Om inte, vad beror det på?  

4. Vilka möjligheter och svårigheter ser du när det kommer till användandet av modersmålet i 

undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Hodan Ibrahim Botan och jag läser min sista termin på lärarutbildningen vid 

Örebro universitet och skriver för närvarande c-uppsats i ämnet pedagogik.  Uppsatsen har för 

syfte att söka kunskap om hur skolintroduktionen för nyanlända elever organiseras och 

bedrivs på ett antal skolor i Örebro kommun. 

 

I min undersökning skulle jag gärna vilja ha med lärare och rektorers värdefulla kunskaper 

inom ämnet och önskar därmed att intervjua lärare och rektorer som arbetar med undervisning 

av introduktionselever, organiserar själva mottagandet eller på annat sätt medverkar i 

utbildningen för nyanlända på skolan.  

 

Intervjuerna kommer att vara i ca 30-45 minuter och beröra ämnesområdena organisation, 

undervisning och modersmål. Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i mitt 

arbete vilket innebär att deltagandet är frivilligt samt att alla som deltar lovas anonymitet. 

Intervjun kommer enbart att användas för forskningens syfte. 

 

Jag hoppas att du som läser detta eller någon annan i ditt arbetslag (eller skolan) har möjlighet 

att ställa upp. Jag skulle gärna vilja genomföra intervjuerna under vecka 46-47.  

Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta mig för mer information 

 

 

Hodan Ibrahim Botan   

073 771 64 06 

hodibh091@studentmail.oru.se 

 

Vänligen 

Hodan 
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