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Sammanfattning 

Mitt arbete handlar om sex olika rektorers beskrivningar av hur de arbetar med nyanlända och 

flyktingbarn i en mottagarskola och fyra ordinarie skolor i en större svensk stad i 

Mellansverige. Med uppsatsen vill jag ge läsaren en förståelse och kunskap kring hur detta 

arbete ser ut och bidra till att fler människor får upp ögonen för arbetet med nyanlända i 

skolan. De frågeställningar jag har i min studie är ”Hur beskriver rektorer hur arbetet ser ut 

med nyanlända i skolan?” och ”Vilka faktorer lyfter de fram som centrala och viktiga i arbetet 

med nyanlända och flyktingbarn?” Jag använde mig av kvalitativ metod i min studie för att ta 

reda på informanternas uppfattningar och beskrivningar baserat på mina frågeställningar och 

syftet med arbetet.I min studie har jag låtit mig inspireras av grounded theory för att bearbeta 

och koda av intervjuerna. De tre teman som framträdde i intervjuerna var Organisering och 

kartläggning, Språket samt Skoldagens innehåll. Skolans arbete med nyanlända fokuserar 

dels på kartläggning av kunskaper och ett fokus på svenska språket. Men studien pekar också 

på betydelsen av att ta hand om eleverna och göra dem delaktiga i skoldagen genom olika 

hälsofrämjande aktiviteter. Detta tillsammans ger en bild av att skolan såväl som 

fritidshemmet är viktiga delar i nyanländas integration i den svenska skolan.  
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1. Inledning 

Sverige är idag år 2015 en smältdegel med människor från alla världens hörn och kanter. De 

har oftast gett sig på flykt undan konflikter och ekonomiska bekymmer i sina hemländer. 

Enligt Statistiska centralbyrån (2013) kommer de största flyktingströmmarna från Syrien och 

Somalia. Denna situation ställer krav på att skolorna ska ha kunskap och information kring 

uppdraget med att ta sig an de nyanlända eleverna med annan kulturell och social bakgrund.  

I skolan ska rektorer och personal arbeta med de nyanlända eleverna genom att underlätta 

deras inträde i det svenska samhället. Bland annat ska svenska som andra språk ges alla 

nyanlända elever enligt Skolverket (2011) som ett led i de nyanlända elevernas integration i 

det svenska samhället. Invandring är en ständigt aktuell fråga som många i samhället har 

åsikter om och som även berör den svenska skolan i och med de stora flyktingströmmarna 

från mitten av 1900-talet till modern tid och som påverkar Sverige. Jag vill i denna studie 

studera rektorers beskrivningar av hur de på skolorna arbetar med nyanlända barn eftersom de 

leder arbetet i skolan, har det högsta ansvaret och har överblick över arbetet och hur den 

politiska viljan styr arbete. Som situationen ser ut nu i dagens Sverige med flyktingströmmar 

kommer det krävas mer beredskap av pedagoger i skolan och därmed även hos 

fritidspedagogerna när det gäller mottagande så att de kan ge barnen en meningsfull fritid och 

integration där. Någon forskning som specifikt rör nyanlända och fritidshem finns det knappt 

om så jag har varit tvungen att förhålla mig till närliggande forskning som till exempel rör 

skola. I slutdiskussionen diskuterar jag min analys och det mina respondenter uttalat sig om. 

 

2. Bakgrund 

Sverige har länge haft en stor invandring. Historiskt sett finns det tre stora faser med olika 

typer av invandrargrupper som kommit till Sverige i modern tid. Den första stora vågen av 

invandrare kom från europeiska länder efter andra världskriget när människor flydde undan 

ekonomiska kriser i hemländerna enligt Migrationsinfo (2015). Den andra stora fasen bestod 

av arbetskraftsinvandrare på 1960-talet då det behövdes arbetskraft till industrin och till 

offentlig sektor. Den tredje stora fasen startade runt 1980-talet och bestod av flyktingar och 

politiskt förföljda från många av världens länder enligt Migrationsinfo (2015). Som jag 

tidigare nämnt har det på senare tid främst kommit syriska och somaliska invandare till 

Sverige. De har flytt undan konflikter och politisk oro i sina hemländer. Syriska medborgare 

har kommit till Sverige i stor skala sedan inbördeskriget bröt ut 2011 i Syrien. År 2013 var 

det 11 800 syrier som kom till Sverige, vilket alltså innebär en ökning med 150% jämfört med 
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året innan enligt Migrationsinfo (2015). Skolans uppdrag kräver resurser och beredskap för de 

nyanländas barn i de svenska skolorna. Skolan står i dagsläget inför stora utmaningar med att 

ta hand om och utbilda nyanlända elever som kommer till Sverige för ett bättre liv. Sveriges 

aktuella integrationspolitik spelar en avgörande roll för hur svenska skolan kommer att ta 

hand om den stora mängden nyanlända. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Mot ovanstående bakgrund, det vill säga de stora förändringar som skett i Sverige med en 

ökad andel nyanlända och flyktingbarn är syftet med min studie är undersöka hur sex rektorer 

beskriver arbetet med nyanlända och flyktingbarn inom skolverksamheten. Jag vill med 

denna studie få en förståelse av hur rektorer beskriver sitt arbete med nyanlända och den 

process som sker i skolan. För att uppfylla mitt syfte har jag formulerat följande 

frågeställningar:  

 Hur berättar rektorer om hur arbetet med nyanlända sker i skolan? 

 Vilka faktorer lyfter de fram som centrala och viktiga i arbetet med nyanlända och 

flyktingbarn? 

 

4. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning har i huvudsak ägnat sig åt att ta reda på hur situationen i skolan ser ut för 

barn och ungdomar som invandrat från andra länder till Sverige. Forskningen tar också upp 

situationer om familjer som invandrat till Sverige och den har tagit del av skolans perspektiv 

genom intervjuer med rektorer. De vetenskapliga disciplinerna i tidigare forskning är 

pedagogiska och samhällsvetenskapliga discipliner. Men även metodologiska och teoretiska 

perspektiv har använts, som till exempel deltagande observation i klassrummet och statistiska 

analyser. Forskningen innehåller internationella jämförande studier av det svenska 

mottagningssystemet som systematiskt analyseras gentemot andra länder.  

 

Någon forskning kring nyanlända och flyktingbarn i fritidshemmet har ännu inte utförts, så i 

det följande avsnittet kommer jag att redogöra för forskning som studerat närliggande 

verksamheter, såsom skola och förskola.  
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Elmeroth och Häge (2009) är två forskare i pedagogik samt lärare med erfarenhet av att 

arbeta med nyanlända. De beskriver i sin studie hur viktig skolgången är för barnen, att 

barnen får en känsla av normalitet och slipper undan den passivitet som följer om de inte gått 

i skolan. Elmeroth och Häge menar att de barn som inte har möjlighet till skola missar viktiga 

kunskaper men också kontakt med jämnåriga kamrater och med andra vuxna som finns 

utanför familjens kontaktnät. Skolan ger en trygghet till barn som kommit hit till Sverige på 

grund av olika skäl och där har de någonstans att vara och umgås med andra. Forskarna har 

genomfört sina studier utifrån intervjuer med barn och föräldrar som är flyktingar. Syftet med 

studien är att ge mer förståelse kring nyanländas situation i Sverige. Resultaten de redovisar 

är teman som historik kring migration och invandring men också om hur inbördeskrig i 

många olika länder tvingat människor på flykt. Bunar, professor i barn och 

ungdomsvetenskap, presenterar i en forskningsöversikt (2010) aktuell svensk forskning om 

nyanlända på nationell och internationell nivå. I översikten lyfter Bunar fram att det är viktigt 

att skolor ger trygghet till eleverna och att fokus ligger på att de lär sig det svenska språket 

som är en inkörsport i det svenska samhället. En del av forskningsöversikten beskriver arbetet 

med nyanlända i två skolor i Botkyrka kommun. Lärare och rektorer i dessa två skolor 

uttrycker att det är viktigt att eleverna deltar i musik, idrott och slöjd tillsammans med elever 

från den ordinarie klassen. Detta för att förhindra att de nyanlända eleverna blir alltför 

isolerade i sina internationella klasser. Enligt Bunar (2010) vet eleverna om att syftet med 

deras vistelse i de internationella klasserna är att de ska lära sig svenska för att sedan skickas 

till en ordinarie klass. Bunar hänvisar till en översiktlig studie genomförd av Blob där denne 

gjort en jämförelse mellan tre städer, Stockholm, Göteborg och Malmö och dess kommuner. 

Det framkommer i studien att det finns en medvetenhet hos skolorna att det är viktigt att ha 

ett nära samarbete med elevernas föräldrar medan betydelsen av modersmålslärare i 

förberedelseklasserna betonades olika. 

 

Runfors (2013) som forskat om förskolan, menar att den viktigaste uppgiften i förskolorna är 

att lära ut och förmedla sverigekunskap som inkluderar svensk kultur, svenska traditioner och 

det svenska språket. Syftet med Runfors studie är bland annat att diskutera spänningen mellan 

mångfald och enhetlighet. Hon har tagit del av andra författares verk om förskolan och 

förskolans policydokument i sitt arbete. Runfors har funnit att det idag förekommer färre 

vägledande policydokument för de anställda att luta sig mot. Detta menar Runfors kan ses 

som en effekt av reformen om målstyrd förskola, men även som ett uttryck för en ökad 

medvetenhet bland politiker om de utmaningar som ryms i frågor rörande kulturell mångfald. 
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Frågor om genomförande har förskjutits från politiker till förskolepersonalen. 

Sjögren och Ascher (2007) menar att skolan ger hälsofrämjande effekter för nyanlända, 

flyktingbarn och papperslösa barn då barnen samspelar tillsammans med andra vuxna och 

barn i en social tillvaro som är viktig. Barnen tillämpar kunskaper som är viktiga för att kunna 

leva i det samhälle de befinner sig i. Skolan ger en stabil och strukturerad vardag för barnen 

med aktiviteter som sker idag och imorgon. Detta är gynnsamt om de haft en traumatisk 

uppväxt där de flytt från krig och konflikt och där vardagen varit ostabil. Syftet med Sjögren 

och Aschers studie är att lära bland annat personal om hur nyanlända barn ska inskolas i den 

svenska skolan och hur personal ska arbeta vidare med dessa barn utifrån deras 

förutsättningar. De har intervjuat nyanlända barn och föräldrar samt personal i skolor som 

arbetar med nyanlända. Resultatet har blivit att boken har gett mer förståelse för nyanlända i 

skolorna och hur skolor kan arbeta vidare med dessa elever. Ur ett internationellt perspektiv 

finns det ett flertal olika tillvägagångssätt när det gäller hur nyanlända barn och flyktingbarn 

mottas och skolas in i det nya landet. Enligt Bunar (2010) blev bosniska barn som kommit 

som flyktingar till Tyskland under 1990-talet snabbt integrerade i det tyska samhället, medan 

de fortfarande efter sju-åtta år räknades som flyktingar med temporärt uppehållstillstånd.  

 

De kunde därmed skickas hem om det skedde ett regeringsbeslut. I jämförelse med Sverige är 

det väldigt sällsynt att barn här efter många års integration i det svenska samhället skickas 

tillbaka till sina hemländer. I Italien har barn oavsett sin migrationsstatus rätten att gå i den 

italienska skolan. Det finns olika strategier som är centrala i det italienska skolsystemet. 

Dessa strategier är att skolan måste ha vetskap om elevens tidigare kunskaper, att eleven får 

börja skolan när som helst under skolåret och att de nyanlända barnen ska vara utspridda i 

vanliga klasser för att undvika segregation och isolering enligt Bunar (2010). I USA har de 

skolor där det finns bra program för nyanlända en öppen atmosfär, det är inte bara fokus på 

inlärning av engelska, utan även elevens modersmål står i fokus. Barnens föräldrar är 

delaktiga i skolan för att kunna ha en aktiv roll i sitt barns utveckling enligt Bunar (2010).  

 

I Spanien går nyanlända elever i så kallade ”transnational classrooms” under sex månader, 

men bara om deras föräldrar ger sitt samtycke till det. I dessa klasser finns som mest tolv 

elever, med en eller två lärare och dessa ska ha utbildning och tidigare erfarenheter av att 

arbeta med nyanlända och flyktingbarn. De nyanlända eleverna deltar även i ordinarie klasser 

för att undvika socialt utanförskap och isolering från det spanska samhället. Varje nyanländ 
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elev har dessutom två stycken mentorer, en spansk och en som de delar sin nationella och 

språkliga bakgrund enligt Bunar (2010).  

Vetenskapsrådet (2014) presenterar en kunskapsöversikt som heter “Barns och ungas 

utbildning i ett segregerat samhälle”. Det innehåll jag finner mest relevant för min studie är 

författat av Bunar. Kapitlet heter “Nyanlända barn och ungdomar i den svenska skolan” där 

det tas upp hur villkoren för nyanlända elever ser ut i den svenska skolan. Jag har även tagit 

del av Skolinspektionen (2009) i Vetenskapsrådet (2014) där det lyfts fram hur många elever 

blir kvar för länge och stannar i förberedelseklasserna. Följden av detta blir att elevens 

integration motverkas.  

 

5. Teori 

5.1. Social konstruktivistiska perspektivet 

Jag är inspirerad av det socialkonstruktivistiska perspektivet och därför har jag valt att 

använda det som en teoretisk utgångspunkt för mitt arbete. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet handlar om kontrasten till en föreställning och om en objektiv bild av världen 

som inte är påverkad av uppfattningar och erfarenheter. I detta är vårt språk en viktig del i det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Med hjälp av att vi namnger föremål och företeelser 

skapas en konstruktion av sammanhang och verkligheter Burr (2003). Alla individer är med 

och skapar verkligheten och språket blir därmed betydelsefullt för att vi ska kunna förstå hur 

världen är skapad. Språket utgör med andra ord mer än ett verktyg för att kunna uttrycka sig, 

vi skapar världen med hjälp av språket. I en intervjukontext mellan en intervjuare och 

respondent ses den som ställer frågor, det vill säga intervjuaren som den dominanta parten i 

samtalet. I intervjun mellan de båda parterna är rollerna tydliga och där synen är att intervjun 

har ett tydligt mönster som följs av frågorna som ställs och besvaras. Enligt Mishler (1986) 

svarar en respondent visserligen på intervjuarens fråga men frågan är besvarad på ett sätt som 

respondenten skapar utifrån han eller hennes konstruktion av värderingar och åsikter. Själva 

kärnan i samtalet mellan intervjuaren och respondenten är den mening som skapas genom att 

båda parterna under samtalets gång försöker förstå varandra eller med Mishlers ord:”…a 

question may more usefully be thought of as part of a circular process through which its 

meaning and that of its answer are created in the discourse between the interviewer and 

respondent as they try to make continuing sense of what they are saying to each other” 

(Mischler, 1986, s. 53-54). Sammanfattningsvis kan socialkonstruktivism ses som en riktning 

om hur vi betraktar och förstår världen, det vill säga att allt vi upplever och beskriver är ett 

resultat av språk och sociala och kulturella konstruktioner (Burr, 2003). Det är en hjälp för 
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mig att luta mig mot socialkonstruktivismen när jag analyserar vad mina informanter berättar 

och säger. Det handlar om talet som ett fenomen utan några sanningsanspråk. Teorin förhåller 

sig till sociala interaktioner och en kulturell kontext för att förstå lärande enligt Woolfolk 

(2011). När jag intervjuar mina informanter utgår jag från att informanterna återberättar och 

lyfter fram viktiga delar av sin skolverksamhet. De områden som alla informanter lyft fram 

har jag valt att kategorisera och analysera. Att analysera det informanterna återberättar kan 

bidra med att ge nya erfarenheter inom det område jag har valt att skriva om. 

 

6. Metod 

6.1. Rapportens ansats 

I min uppsats har jag en kvalitativ ansats då jag ville ta reda på hur informanterna berättar om 

hur arbetet med nyanlända och flyktingbarn ser ut i skolorna. Enligt Bryman (2008) är 

kvalitativa intervjuer bra då intresset är riktat mot informanternas åsikter, uppfattningar och 

föreställningar kring ämnet. 

 

6.2. Datainsamlingsmetod 

I mina intervjuer med skolledningen har jag valt semistrukturerade intervjuer, där svaren som 

ges är öppna eftersom det ger mer utrymme åt informanterna att kunna utveckla sina svar. 

Fler frågor kan väckas från mitt perspektiv som följdfrågor under intervjuns gång. Enligt 

Bryman (2008) handlar semistrukturerade intervjuer om att jag i detta fall har en rad 

intervjufrågor som kan liknas vid ett frågeschema som jag ställer till informanterna. Min 

intervjuguide bestod av sju stycken frågor som jag använde när jag intervjuade skolledningen. 

 

6.3.  Urval 

Jag intervjuade sex stycken rektorer från sex olika skolor i en större stad i mellersta Sverige.  

De rektorer jag intervjuade arbetade alla på grundskolor. En skola var en enhet som mottog 

nyanlända och flyktingbarn under deras första period i den större staden och den skolan hade 

årskurser från två till nionde klass. Den andra grundskolan var en högstadieskola och de fyra  

resterande skolorna var från förskola till årskurs sex. Faktorer som kön eller ålder var inget 

jag fokuserade på när jag kontaktade informanterna utan jag var mer intresserad av att komma 

i kontakt med rektorerna för att få deras svar på mina frågor. Den typ av urval jag använde 

mig av var termen population och är enligt Bryman (2008) ett sätt där en forskare gör sitt 

urval från till exempel en stad, bostadsområden eller som i detta fall skolor där jag inriktade 

mig på rektorer. Min ursprungliga tanke var att intervjua pedagoger på skolorna men jag hade 
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svårt att få intervjuer med dessa då de hade mycket att göra. Resultatet av detta blev att jag i 

stället tog kontakt med rektorer på skolan för att få deras bild av arbetet med nyanlända. Mitt 

urval av de skolor där jag genomförde mina intervjuer bygger på de rektorer som ville ställa 

upp på intervjuer och som samtidigt hade mer eller mindre erfarenhet av målgruppen 

nyanlända. Vid valet av kommun utgick jag från ett geografiskt område och behövde därmed 

inte resa långa sträckor för att kunna göra min undersökning. 

 

6.4.  Genomförande 

Jag tog först kontakt med kommunen i den större staden i mellersta Sverige där jag fick tips 

om skolor som arbetade med nyanlända och flyktingbarn. Därefter skickade jag ut mail till ca 

tio skolor där jag presenterade mig, studiens syfte, exempel på frågorna samt försäkrade dem 

om att deras svar kommer att vara anonymt. Jag fick en del svar tillbaka där vissa pedagoger 

meddelade att de inte hade tid med intervjuer med anledning av nationella prov och 

utvecklingssamtal i skolorna. Därefter beslutade jag att ringa upp rektorer på de olika 

skolorna och boka tid med dem. Jag fick sammanlagt kontakt med sex stycken rektorer som 

ställde upp på intervju. 

 

6.5. Intervjuerna 

Informanterna fick först titta igenom mitt frågeschema så att de var förberedda och efter det 

ställde jag frågorna. Intervjuerna gjordes tillsammans med rektorerna i deras kontor vilket var 

bra, eftersom risken för intervjuerna skulle bli utsatta för störningsmoment minskade. Jag 

använde en ljudupptagningsenhet för att spela in intervjuerna som fick ligga mitt på bordet. 

Efter att jag slutfört två stycken intervjuer bytte jag ut och ändrade en fråga i min 

intervjuguide då jag tyckte att jag kunde få ut mer information via den. Den fråga jag bytte ut 

var, ”Hur kommer det sig att just du arbetar med flyktingbarn?” mot ”Finns det något som 

bekräftar er i arbetet med nyanlända? Vilka framsteg kan ni se?”. Jag bytte ut denna fråga 

eftersom jag först hade tänkt att intervjua pedagoger som arbetar med nyanlända i skolan. 

Den nya frågan passade bättre i sammanhanget då jag ansåg att frågan är mer specifikt 

inriktad mot centrala faktorer när det gäller nyanländas undervisning i skolan. 

 

6.6. Etiskt förhållningssätt  

När det gäller det etiska förhållningssättet i samband med intervjuerna av deltagare är det 

viktigt att ta tillvara på de etiska principer som gäller. Innan varje intervju jag gjorde 

informerade jag respondenten om att svaren kommer bli anonyma och enligt Bryman (2008) 
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betyder att konfidentialitetskravet har använts vid varje intervju då jag även har bytt ut 

respondenternas namn mot påhittade för att stärka deras anonymitet. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) betyder konfidentialitetskravet regel 6 att alla uppgifter om identifierbara personer 

skall antecknas, lagras och avrapporteras så att andra utomstående människor inte kan 

identifiera dessa personer som finns med i forskningen. Åtgärder måste göras av mig i detta 

fall för att försvåra för utomstående att de inte får reda på personernas identiteter och det var 

anledningen till att informanterna fick fingerade namn samt att jag varken nämner skola eller 

stad där jag gjorde mina empiriska undersökningar. Hur jag förhöll mig till 

informationskravet var att jag mailade eller ringde upp på telefon och där jag berättade att jag 

var student, beskrev mitt syfte och frågade om de var intresserade av att ställa upp på intervju. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren fråga deltagarna i undersökningen om de vill 

ställa upp samt informera om vilka villkor som gäller som till exempel att det de 

respondenterna säger stannar i min forskningsstudie. När det gäller samtyckeskravet där 

enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren inhämta informant samtycke till undersökningen. 

Detta gjorde jag genom att ringa eller maila och fråga om de ville ställa upp. De svarade 

antingen ja eller nej. 

 

6.7.  Analysmetod 

Den grundteori jag inspirerats av som metod i min forskningsrapport för analysen av 

intervjuerna var vissa delar inom grounded theory. Grounded theory innebär enligt Bryman 

(2008) en generell strategi vid kvalitativ dataanalys och det är att kodning är en central del i 

analysarbetet, som tar lång tid att genomföra då forskaren går igenom sina empiriska 

undersökningar genom att finna teman samt likheter och olikheter i sitt material. Detta gjorde 

jag genom att jämförde varje intervju och fann likheter och skillnader. Grounded theory 

innebär att teorin som forskaren tar fram bildas genom den empiriska forskningen som i detta 

fall är intervjuer. Grounded theory är det vanligaste synsättet en forskare har för analyser av 

kvalitativa data enligt Bryman (2008). Synsättet passade väl in på de intervjuer jag gjorde 

med informanterna som handlar om nyanlända och flyktingbarn på skolor. Jag ville utforska 

och komma fram till hur gruppen rektorer känner och tänker i arbetet med nyanlända i min 

studie. Jag valde sedan efter mina intervjuer att transkribera och sammanställa materialet. 

Därefter sökte jag specifikt efter återkommande likheter i materialet för att på detta sätt skapa 

teman. När dessa teman var funna sökte jag också efter skillnader och likheter inom 

respektive tema kring det som mina respondenter uttalat sig om. Jag har valt att stödja mig på 

Grounded theory för kodning och kategorisering av mitt material. Den del ur Grounded 
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theory jag använder mig av är fokuserad kodning Bryman (2008). När jag sedan gick igenom 

intervjutranskripten utkristalliserade sig olika teman efter att jag fokuserat på det mest 

väsentliga utifrån intervjuerna. Informanterna svarade relativt snarlikt på många områden och 

jag ville då ta ut det viktigaste från mina empiriska undersökningar med informanterna. De 

kategorier jag fann, fick jag när jag jämförde och såg likheter bland mina informanters svar 

och kunde då göra dessa teman till mitt resultat. Dessa teman; Organisation och kartläggning, 

Språket samt Skoldagens innehåll kom jag fram till genom att jag fann att alla informanter 

talade om organisation och kartläggning, som ett första steg för den nyanlända eleven i 

skolan. Språket blev också en kategori då alla rektorer pratade om detta och hur viktigt de 

ansåg det vara för eleven att kunna komma in i det svenska samhället. Skoldagens innehåll 

blev en kategori eftersom en större del av min intervjuguide kunde kopplas till just detta 

tema. Dessa teman hänger ihop för att de utgår från min intervjuguide och för att jag tyckte de 

var återkommande under mitt intervjumaterial. En nackdel som Bryman (2008) tar upp är att 

med grounded theory kan det ta lång tid att transkribera varje intervju som forskaren har gjort 

och det kan göra det svårt för forskaren att hinna med sin deadline till exempel. Utifrån mina 

intervjuer, transkribering, kodningar och skapande av teman gick jag sedan vidare och 

analyserade varje tema utifrån likheter och skillnader inom respektive tema. Detta presenteras 

under avsnittet Resultat. Här presenteras varje tema med hjälp av intervjutranskript från 

rektorerna och deras svar analysera i relation till tidigare forskning. Varje tema avslutas med 

en sammanfattning där likheter och skillnader inom temat belyses.  

 

7. Resultat 

I denna del kommer jag att redovisa de teman som framträdde i analysen utifrån de svar 

informanterna gav mig. Jag kommer att ta upp och belysa tre teman som jag skapade utifrån 

kodningarna från intervjuerna och där varje tema fick ett passande och sammanfattande namn 

för det område som belyses. Det första temat är Organisering och kartläggning, vilken jag 

kommer att redogöra för nedan. De övriga två, Språket och Skoldagens innehåll, behandlar 

jag längre fram i texten. 

 

7.1. Organisering och kartläggning 

I detta avsnitt kommer jag att introducera hur informanterna beskriver hur organiseringen och 

kartläggningen av elever sker på skolorna och hur det arbetet ser ut. Alla rektorer lyfter 

betydelsen av organisering och kartläggning som viktiga inslag i arbetet med nyanlända. På 

den skola som mottar eleverna först ligger det allra första momentet på att eleverna ska få en 



10 
 

inskolning till den svenska skolan berättade rektorn på skolan. Rektorn på den skola som 

mottar eleverna lyfte fram att det först sker en kartläggning av elevens kunskaper i elevens 

första period på skolan. Det sker även en inskolning i det svenska skolsystemet för den 

nyanlända eleven. Bertil, rektor på den mottagande skolan kommenterade hur elevens första 

tid i skolan ser ut: 

Bertil: Ja, alltså vi utgår från vårt uppdrag som är kartläggning av kunskaper, av tidigare 

skolgång. En inskolning i svensk skola. Just här har vi alltså sagt att vi tycker att det ska vara 

max 15-18 elever i varje grupp, i varje grupp arbetar två pedagoger. En med inriktning 

matte/NO, en med inriktning svenska/NO under hela den tid som dem är här, som vi har sagt 

bör vara ca 2 månader. Därefter flyttar man dem till en förberedelseklass kommer det med 

största sannolikhet att heta första januari 2016. 

 

Bertil beskriver vad som sker när eleven för första gången kommer i kontakt med svensk 

skola i den större staden, det vill säga att skolan kartlägger elevens tidigare kunskaper. Han är 

noga med att lyfta fram att de gör vad de ska genom att inleda med att säga att ”vi utgår från 

vårt uppdrag”. Bertil beskriver också att de utifrån det centrala uppdraget om kartläggning och 

inskolning så har de gjort en lokal tolkning av hur stora grupper de ska ha samt hur 

ämnesindelningen ser ut. Bertils beskrivning ligger helt i linje med Skolverkets direktiv 

(2013), att en kartläggning ska ske. Kartläggning enligt Skolverket (2013) innebär att elevens 

tidigare kunskaper ska sammanfattas i början av skolperioden för att eleven så snabbt som 

möjligt ska få tillgång till den ordinarie klassen och få undervisning där. Några av de övriga 

rektorerna som jag intervjuade lyfte fram hur elevens fortsatta skolgång ser ut med hjälp av 

kartläggning av tidigare kunskaper, från övergången från den mottagande skolan till de 

ordinarie skolorna i den större svenska staden. En av rektorerna berättade om den individuella 

utvecklingsplanen som varje nyanländ elev får när den kommer till en av de ordinarie 

skolorna. Lisa, rektor på en F-6 skola kommenterar hur skolan arbetar efter skollagen som 

definierar hur eleven ska få stöd.  

 

Lisa: Eleverna får en IUP individuell utvecklingsplan precis som alla andra barn. Skollagen kommer 

att definiera nyanlända och därmed kunna göra åtgärder, anpassningar och dokumentera IUP kommer 

räcka. Vi har börjat anpassa oss, i början skulle vi betrakta att eleverna har särskilt stöd och då fick man 

göra ett åtgärdsprogram där man skrev in åtgärden, studiehandledning på modersmålet. 

 

Lisa betonar i sin intervju att alla elevers rätt till en individuell utvecklingsplan, IUP enligt 

skollagen. Skollagen ges i denna intervju en central roll för att alla elever ska få en IUP. På 
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denna ordinarie skola F-6 får eleverna bland annat en individuell utvecklingsplan vilket ingen 

annan av informanterna valde att belysa och ta upp utan de använde begreppet kartläggning i 

stället. Lisas beskrivning ligger helt i linje med Skolverkets direktiv (2014), att den 

individuella utvecklingsplanen ska utgå från elevens tidigare kunskaper och styrkor och inte 

elevens eventuella bristande förmågor. Vidare enligt Skolverkets direktiv (2014) ska läraren 

följa upp och stödja elevens utveckling i relation till de nationella målen som finns för skolans 

verksamhet. Stig som är rektor på en F-6 skola kommenterar på ett liknande sätt hur elevens 

första period ser ut på skolan: 

 

Stig: Eleverna är först på den mottagande skolan i två månader innan de kommer hit. Sedan 

kartläggning av tidigare kunskaper på den skolan. Därefter placering på skolor som tar emot nyanlända. 

Yngre barn går direkt ut i en förberedelseklass, inte den mottagande skolan. Här upprättas en plan för 

eleven, tidigare kunskaper, när det är dags för integrering i ordinarie klass. Ser olika ut med tanke på 

bakgrund.  

 

Stig berättar hur eleverna efter cirka två månader kommer till den ordinarie skolan. Det 

upprättas en plan för eleverna av deras tidigare kunskaper och när det väl ska ske en 

integrering i den ordinarie klassen. Rektorn lyfter fram att det ser olika ut när barnen hamnar i 

en ordinarie klass då det påverkas av barnens bakgrund och vad de har för kunskaper sedan 

tidigare. Ju mer kunskap en elev har desto snabbare blir integreringen till den ordinarie 

klassen och eleven kan då börja där enligt Stig. Denna rektor hänvisar inte lika strikt till 

skollagen och skolans uppdrag utan säger att integreringen i klass är beroende av elevernas 

bakgrund. Bakgrund kan här dels tolkas som kartläggning av elevernas kunskaper men också 

en kartläggning av varifrån de kommer det vill säga land, kultur och språk. Karl som är rektor 

på en F-6 skola kommenterar hur denna skola arbetar vidare med elevernas tidigare 

kunskaper när de väl kommer till skolan: 

 

Karl: På mottagningsskolan blir det rätt övergripande, vilken bakgrund och livsberättelse de har, 

andra omständigheter de har i familjen, hur omfattande deras skolbildning har varit. Här blir det mer 

nerbantat, vilka kunskaper de har och behöver mer av, och detta jobb sker av lärare i förberedeklassen.  

 

Karl beskriver att man på mottagningsskolan jobbar med elevernas ”bakgrund och 

livsberättelse” hos eleverna. Han konstruerar således i sin intervju en bild av hur elevernas 

bakgrund kartläggs på mottagningsskolan. Han är dock tydlig med att på hans skola arbetar de 

främst med kartläggning av elevernas kunskaper.  
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Enligt Skolinspektionen (2014) har nyanlända elever mycket skilda erfarenheter när det gäller 

tidigare skolgång från sina hemländer. Många har gått i skola tidigare och därför är det viktigt 

att svensk skola tar reda på tidigare erfarenheter och kunskaper för att eleven ska kunna 

fortsätta utvecklas. Flera skolor har resurser till omfattande kartläggningar av elever men 

många av skolorna genomför inte tillräckliga kartläggningar enligt Skolinspektionen (2014). 

Lina, rektor på en F-6 skolan kommenterar hur de arbetar på hennes skola med eleverna: 

 

Lina: Kollar upp barnets placering, vilka grupp den hamnar och eventuellt får speciellt stöd. Lärare 

jobbar med att ge extrastöd till eleverna. Årskurs 4-6 speciell klass där det inkluderas vissa ämnen. 

 

Lina: Ja, lära oss bli bättre hela tiden annars fungerar det bra. Att alltid ha kunskaper om barnets 

hemland, språk och kultur. 

 

Lina menar att det är bra att känna till elevens bakgrund som språk, kultur och land. Vidare 

beskriver rektorn att förförståelse inför barnets ankomst till skolan är viktig då det kan 

underlätta i mötet med eleven. Detta ses som en stor resurs om skola och pedagoger har bred 

kunskap om elevens bakgrund som innebär språk, kultur och landshistoria då det betyder 

mycket för elevers inlärning. Det synsätt som rektorn har kopplar jag ihop med Bunars (2010) 

beskrivning av det italienska synsätt som finns om nyanlända elever. Bunar menar att det är 

framställt att i italiensk skola måste skola och pedagoger ha vetskap om nyanländas elevers 

tidigare kunskaper. Kunskaper innebär i detta sammanhang allt från språk till kultur från 

hemlandet eftersom barnen är födda och uppväxta i dessa länder och där de sedan tar med sig 

dessa kunskaper till det italienska samhället.  

 

Utifrån mina informanters redogörelser kan det sammanfattas att i skolor finns en 

förutbestämd plan över hur nyanlända ska tas om hand och att det sker en kartläggning av 

elevens tidigare kunskaper. Lärare hänvisar i intervjuerna till skollag och till skolans uppdrag 

och ger detaljerade beskrivningar av hur elevers kunskaper kartläggs bland annat med hjälp 

av IUP. Kartläggning av elevernas bakgrund i termer av språk, kultur och landshistoria är mer 

vagt beskrivet. Någon rektor beskriver betydelsen av att känna till elevernas hemland och 

kultur medan en annan rektor menar att det är mottagningsskolan som gör kartläggning av 

elevernas ”livsberättelse”. Tillsammans bidrar dessa utsagor i intervjuerna till att konstruera 

en bild av att kartläggningen av elevernas kulturella bakgrund inte är lika tydligt framskriven 
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på skolorna som kartläggningen av elevernas kunskapsbakgrund. 

 

 

7.2. Språk 

I detta avsnitt kommer mina respondenter att tala om språket, både det svenska och elevens 

modersmål och hur viktigt det är att kunna lära sig det svenska språket i skolan. De rektorer 

som finns på de ordinarie skolorna lyfter fram hur viktigt det är för de nyanlända eleverna att 

kunna behärska språket under sin skolgång. Lisa kommenterar hur central roll en individuell 

utvecklingsplan är för skolan ska kunna stötta eleverna. Till sin hjälp har de nyanlända 

eleverna en studiehandledning på sitt modersmål för att kunna anpassa sig efter och bättre 

förstå undervisningen på sitt eget språk. 

 

Lisa: Idag gäller en IUP där det framgår hur skolan stöttar och hjälper eleverna att nå målet. Framgår 

att rektor beslutar om att eleven läser svenska som andra språk och att vi har studiehandledning på 

modersmålet. I övrigt följer eleven undervisningen i sin grupp här. 

 

Lisa lyfter bland annat fram att det är just rektorn som beslutar om en elev får läsa svenska 

som andra språk i skolan. Enligt Skolverket (2013) är det mycket viktigt att kunna arbeta 

språk- och kunskapsutvecklande i alla former av ämnesundervisning. Jag kopplar det Lisa 

lyfter fram till den rättighet enligt 5 kap. 4 § skolförordningen där det skrivs att en elev har 

rätt att få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Studiehandledningen 

på modersmålet är en viktig resurs för skolor som arbetar med nyanlända barn då all 

information om den svenska skolan finns tillgänglig för eleven. Detta är ett sätt för skolan att 

vara effektiv när det gäller att lära ut. Lisa berättar också att det ibland saknas resurser i form 

av personal som kan språk som arabiska och somaliska vilket är ett problemområde eftersom 

många av eleverna kommer från dessa länder. Med hjälp av studiehandledningen kan 

eleverna få stöd i sin studiegång och se vilka mål som behöver uppfyllas för att bli godkänd. 

Däremot visar Bunar (2010) att det finns brister när det gäller mottagandet av nyanlända och 

en av faktorerna är den bristande handledning på modersmålet som är ett faktum på många 

skolor. Det som ska vara en viktig och lagstadgad rättighet som komplement i verksamheten 

existerar inte alltid med andra ord. Stig, rektor på en F-6 skola berättar hur integrering sker på 

hans skola. Socialisation och att elever snabbt som möjligt kommer in i en ordinarie klass 

lyfter Stig fram som viktigt. 
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Stig: Viktigt att eleven inte stannar för länge i förberedelseklass. Datum skrivs in, integrering ska ske, 

vissa ämnen, annat datum på heltid vara ute i ordinarie klass. Viktigt att det finns plan och att eleven 

kommer ut så fort det bara går. Viktigt med socialisation och att umgås med andra elever. Finns risk för 

isolation på grund av att man pratar sitt modersmål... 

 

Stig, rektor på högstadieskolan kommenterar vidare att en elev inte ska stanna allt för länge i 

en förberedelseklass då det finns risk för att eleven isoleras i samband med att den bara talar 

sitt modersmål. Samtidigt som en rapport från Skolkommittén (1996) nämner att en elev som 

får undervisning i sitt modersmål även utvecklar det svenska språket. Elever som får 

tvåspråkig undervisning i matematik och SO får högre betyg än vad andra invandrarelever får 

enligt Skolkommitténs rapport (1996). Det är en intressant aspekt att undervisning i både 

ämnena svenska och modersmål i skolan resulterar i högre betyg. Karl, som är rektor på en F-

6 skola kommenterar hur det ser ut när eleverna arbetar efter läroplan i skolan. 

Karl: Annars jobbar eleverna efter läroplanen i övrigt med antingen alla eller vissa ämnen, betoning 

på matte, svenska och engelska. Men också NO och SO. Det finns elever som är nyanlända men har bra 

skolbakgrund och uppnått skolmålen i till exempel matte. Det gäller att fånga upp elevernas nyanser om 

hur långt de egentligen ligger till i de olika ämnena. I övrigt handlar det om att låta eleverna vara så 

delaktiga som möjligt i aktiviteter, de blir placerade i förberedelseklass och i en ordinarieklass. Det tar 

ca 7 år att tillägna sig ett språk som är på den nivå som matchar skola och matchar de eleverna som har 

svenska som modersmål.  

 

Karl lyfter fram att det finns elever som anländer till skolan som redan innan har en bra 

skolbakgrund från sina hemländer. För elevernas första tid i skolan ägnas det mycket tid åt 

isolerad färdighetsträning i det svenska språket medan andra ämnen inte får lika mycket fokus 

och eleverna går därmed miste om en viktig del som berikar det svenska språket. Rektor och 

personal på denna ordinarie skola F-6 jobbar med ämnen som till exempel svenska, 

matematik men även NO och SO för att kunna ge alla de resurser som behövs för att eleverna 

ska kunna lära sig det svenska språket i snabbare takt. Det Karl lyfter fram är också något som 

framhålls av Skolinspektionen (2014) som bekräftar att andra ämnen också är en del av den 

viktiga inlärningen.  

 

Sammanfattningsvis framhåller rektorerna i min undersökning att det allra viktigaste för 

eleven är att lära sig är svenska. Detta styrks av en kunskapsöversikt genomförd av 

Vetenskapsrådet (2014) där det framgår att det svenska språket är den enkla lösningen för att 

skapa en god integration i skolorna. I de olika intervjuerna konstrueras dock en något 



15 
 

motsägelsefull bild med avseende på modersmålets betydelse i skolan där någon rektor tog 

upp vikten av att använda sig av studiehandledning på modersmål medan en annan rektor 

menade att det ”finns risk för isolation på grund av att man pratar sitt modersmål”. Ingen av 

informanterna tog upp vikten av att behålla och utveckla sina kunskaper i modersmålet trots 

att det finns forskning som styrker att eleven gynnas i andra ämnen men framför allt i det 

svenska språket om det parallellt sker undervisning i modersmålet (Skolkommitténs rapport, 

1996).  

 

7.3. Skoldagens innehåll 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vad informanterna berättade om hur skoldagarna 

kunde se ut med de nyanlända eleverna och vilka ämnen som var av stor vikt att lära sig. 

Olika ämnen belyses och dessa ämnen är viktiga för elevernas lärande förutom det svenska 

språket. En rektor berättade att det ibland kunde bli för invandrartätt och det då blev svårare 

med undervisningen medan en annan rektor menade att elever ibland behöver få arbeta själva 

utan att en lärare är närvarande hela tiden. Bertil, rektor, kommenterar följande när det gäller 

undervisningen, i den skola som först tar emot de nyanlända eleverna i den större staden. 

 

Bertil: Men ämnesvis men med svenska språk som inriktning hela tiden. Idrott har vi också, 2-3 

gånger för de yngsta för att man också ska lära sig sköta hygien efter det i skolan till exempel. Vi har 

inte alla ämnen som slöjd och musik och begränsat med hemkunskap men vi försöker ta de första 

grunderna där. 

 

På den mottagande skolan däremot fanns inte ämnen som hemkunskap, slöjd och musik även 

fast rektor säger att de tar de första grunderna där. En elev som har bra erfarenhet sen tidigare 

av matlagning från sitt hemland kan med andra ord inte fullt ut få respons inom det ämnet då 

det fortfarande inte är helt utvecklat på den här skolan. Eleverna som kommer till skolan har 

en mängd kunskaper och erfarenhet från andra kulturer sedan tidigare och dessa elever ska nu 

inskolas i den svenska skolan. Rektorn berättade att eleverna får lära sig sköta sin hygien efter 

idrottspassen och detta gällde de allra yngsta barnen som kommer till den mottagande skolan. 

Rektorer Bertil och Lisa kommenterar om utflykter samt en del om undervisning i vardera 

skola. 

 

Bertil: Som idag till exempel så var de två yngre grupperna årskurs två och tre och den andra gruppen 

årskurs fyra, fem och sex varit iväg med [namn på person], ut å det som då [geografisk plats] bjuder på. 
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Då sade barnen “det här är inte […] va?” Sådana här aktiviteter är viktiga för att skapa beredskap, att 

skola inte bara är att sitta i bänken som det har varit för många innan de kom hit. 

 

Bertil: Vi har deltagit på skoljoggen, vi har sagt att vi måste göra en sådana aktiviteter som 

kännetecknar vad som är svensk skola att åka på. Vi har varit på […] eftersom de är här bara två 

månader försöker vi hinna en sak med varje grupp som är här innan de försvinner. 

 

Lisa: Klassföreståndare visste väl om att de hade en elev i förberedelseklassen och dem hade dessa 

elever på flera ämnen som till exempel idrott och slöjden, även engelska. Även utflyktsdagar. Alla i 

förberedelseklassen var med på detta så de fick behörighet deras första dag. 

 

På den mottagande skolan berättar rektor Bertil att skolan varit bland annat på ett studiebesök 

eftersom det ska skapa beredskap hos eleverna. Bertil berättar att de gör aktiviteter som 

kännetecknar vad som är svensk skola. Lisa berättar att skolan har utflyktsdagar tillsammans 

med eleverna. När det gäller beredskap som rektor Bertil är inne på bekräftas den bilden av 

Sjögren och Ascher (2007) som menar att skolan fungerar som en hälsofrämjande del i 

nyanländas första tid i Sverige då skolan ger en stabilitet och en strukturerad tillvaro för 

eleverna då tiden som är schemalagd är planerad in i minsta detalj. I detta fall blir skolan en 

struktur och en språngbräda när det kommer till aktiviteter även utanför skolans väggar som 

till exempel skolutflykter då eleverna blir väl införstådda med vad som skall ske, vart de ska 

resa, hur de ska ta sig dit och hur länge de blir borta. Med en mer händelserik vardag innebär 

det att eleverna även är aktiva i olika moment som skoljogg och klassresor till viktiga platser i 

samhället. Hans, rektor på en högstadieskola samt Lisa kommenterar kring hur det ser ut med 

elevgrupper i skolorna. 

 

Hans: Blir väldigt invandrartätt, svårt att integrera från förberedelseklass till ordinarie om eleverna är 

många i antal och det är bra om eleven får omge sig med det svenska språket. 

 

Lisa: Eleverna ska få vara i fred ibland tycker jag och därför kan det vara en lärare på en elevgrupp. 

 

Det rektor Lisa säger bekräftas av Bunar (2010) som tar upp att genom en inrättande av 

mindre och blandade grupper där eleverna hjälper varandra, medvetenhet om att konflikter 

egentligen kan handla om svårigheter att uttrycka sig, se hur eleverna mår och att bekräfta 

deras identitet ger ett positivt utfall i skolan. Genom att elever blir mer delaktiga och kunniga 

i ett ämne desto mer kan de tänkas lära ut till sina klasskamrater och då behöver läraren inte 
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ha en alltför aktiv roll. Om eleverna tar hjälp av varandra inom svenska som andra språk till 

exempel sparas det tid och energi från bland annat lärarens håll. Detta gäller såvida läraren 

kan lära ut på ett bra sätt till eleverna så att de kan arbeta tillsammans med kunskapen i 

klassrummet. Sammanfattningsvis ges en bild av rektorerna att eleverna behöver ta del av 

skolans praktisk-estetiska ämnen men också mer vardagliga aktiviteter såsom utflykter, 

hygien och skoljogg. Rektorerna använder ord som ”skapa beredskap” och ”behörighet” för 

att lyfta fram och tillsammans konstruera en bild av skolan som hälsofrämjande.  

 

8. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen tar jag upp konsekvenser av min tolkning av det rektorer berättat för mig. 

Jag är medveten om rektorers personliga åsikter samt åsikter som rektorer förväntas ha på 

grund av sin yrkesroll. Det resultat jag fått fram i min studie ger en bild av hur sex rektorer 

beskriver hur arbetet med nyanlända ser ut i skolorna. Genom det material jag bearbetat och 

tagit fram redovisas skolans verksamhet med förberedelseklasser och de ordinarie klasserna 

ur sex olika rektorers perspektiv. Genom studien hoppas jag att läsaren får en större 

kännedom om hur nyanlända elevers skolgång kan vara utformad. Resultaten har hållit sig till 

studiens ursprungliga syfte där jag tar upp hur verksamheten, utifrån rektorers perspektiv, 

arbetar med nyanlända och vad för centrala faktorer som finns närvarande.  

 

Jag har i min analys lyssnat till de olika informanternas beskrivning av hur skolverksamheten 

för nyanlända bedrivs. Informanternas beskrivning av sina respektive verksamhet visar att 

skolor har arbetssätt som liknar varandra i stort sett och att skolorna följer Skolverkets 

direktiv. Informanterna har gett ett samstämmigt svar både i mottagningskola och ordinarie 

skola vad det gäller hur arbetet sker med elevens individuella plan och att lärandet av det 

svenska språket ligger i fokus. Betydelsen av att lära sig svenska beskrivs som viktig för att 

eleverna ska integreras på ett bra sätt av samtliga rektorer. I intervjuerna konstruerades 

således en något motsägelsefull bild av modersmålets betydelse i skolan där en rektor, belyser 

betydelsen av att ha studiehandledning på elevens modersmål, medan en annan rektor menar 

att elever kan isoleras om de pratar sitt modersmål för mycket.  

 

Tidigare forskning har visat att de elever som får hemspråksundervisning eller som det numer 

heter modersmålsundervisning har även lättare för att lära sig svenska än vad andra 

invandrarelever gör, som inte får den sortens undervisning enligt Skolkommitténs rapport 

(1996). Kan integrering av nyanlända elever i det svenska samhället ske snabbare om de får ta 
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del av båda språken, sitt modersmål tillsammans med det svenska språket inom skolans 

undervisning är en tanke. Skolkommittens rapport (1996) motsägs dock delvis i 

kunskapsöversikten av Vetenskapsrådet (2014) där den svenska kulturen lyfts fram som det 

önskvärda i skolorna medan utländska kulturer ses som en belastning när det gäller 

flyktingbarn och skola.  

Rektorerna lyfter också fram kartläggning av elevernas kunskaper som viktig. Några rektorer 

visar i intervjuerna upp att de följer skollag och skolans uppdrag med avseende på noggrann 

kartläggning av elevernas kunskaper. Däremot är kartläggning av elevernas bakgrund utifrån 

hemland, kultur och språk mer vagt beskrivet. Kunskaper eleven har kring sitt hemland dess 

språk och kultur kanske riskerar att försvinna om de inte underhåller det i skolan är min tanke 

Detta resultat ligger, åtminstone delvis, i linje med vad som beskrivits i Vetenskapsrådets 

kunskapsöversikt (2014), som visar att många skolor har dåliga kunskaper om elevernas 

bakgrund och kultur. Vissa kommuner och skolor visar dessutom på en bristande respekt för 

de nyanländas kulturella bakgrund enligt Vetenskapsrådet (2014). Rektorerna i denna studie 

belyser också betydelsen av skoldagens innehåll i form av hälsofrämjande aktiviteter för sina 

elever. Detta gör att barn som kommer med svåra trauman och erfarenheter i bagaget får en 

bättre och mer strukturerad vardag i och med deras inträde i den svenska skolan. Denna 

struktur får eleverna genom den inskolning som sker under deras första tid på den skolan som 

tar emot nyanlända. Strukturen som eleverna får stärks av det Elmeroth och Häge (2009) 

beskriver om hur viktig skolgången är för nyanlända barn som genom den får en mer aktiv 

och händelserik vardag och slipper undan den sorts passivitet och inaktivitet som hade skett 

om de inte gått i skolan och haft sin tillvaro uppstyrd. 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan göras i min studie är att skolans arbete med nyanlända 

fokuserar dels på kartläggning av kunskaper och ett fokus på svenska språket. Men studien 

pekar också på betydelsen av att ta hand om eleverna och göra dem delaktiga i skoldagen 

genom olika hälsofrämjande aktiviteter. Detta tillsammans ger en bild av att skolan såväl som 

fritidshemmet är viktiga delar i nyanländas integration i den svenska skolan och att detta är ett 

långvarigt och kontinuerligt område som ständigt behöver utvecklas i takt med 

samhällsförändringar och utmaningar vi står inför. Min förhoppning är att studien jag gjort 

fångar läsarens intresse för vidare forskning i ämnet. 
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Bilaga 

Hur upprättas en plan för de nyanlända barnen i deras första tid med skolan? 

Hur arbetar ni med nyanlända barn på skolan? 

Har skolan tillräckligt med resurser för att stötta eleverna? 

Vad för slags utbildning har du/ni som arbetar inom detta område? 

Har du/ni pedagoger fått någon specifik fortbildning inom området? 

Finns det något som begränsar er i arbetet? 

Finns det något som bekräftar ert arbete med nyanlända? Vilka framsteg kan ni se? 


