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Varför gör de på detta viset? 

En kvalitativ studie av de faktorer som påverkar kommuner då de organiserar skolverksamhet för 

asylsökande.  

 



1 
 

 

Innehåll 

Inledning .................................................................................................................................................. 2 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................ 4 

Källor och avgränsningar ......................................................................................................................... 4 

En kvalitativ metod .................................................................................................................................. 5 

Frågeområden och undersökningsdel ................................................................................................. 7 

Tidigare forskning .................................................................................................................................... 9 

Organisatorisk forskning.................................................................................................................... 10 

Pedagogisk forskning ......................................................................................................................... 13 

Bakgrund ............................................................................................................................................... 15 

Lagen ................................................................................................................................................. 15 

Styrdokumenten ................................................................................................................................ 17 

Resultat .................................................................................................................................................. 20 

Kommun 1 ......................................................................................................................................... 20 

Organisatorisk personal ................................................................................................................. 20 

Pedagogisk personal ...................................................................................................................... 22 

Kommun 2 ......................................................................................................................................... 23 

Organisatorisk personal ................................................................................................................. 23 

Pedagogisk personal ...................................................................................................................... 24 

Kommun 3 ......................................................................................................................................... 25 

Organisatorisk personal ................................................................................................................. 25 

Pedagogisk personal ...................................................................................................................... 27 

Analys .................................................................................................................................................... 28 

Kommunikation ................................................................................................................................. 28 

Forskning ........................................................................................................................................... 29 

Ekonomi ............................................................................................................................................. 31 

Slutsatser ............................................................................................................................................... 32 

Organisatoriska frågeställningarna ................................................................................................... 32 

Pedagogiska frågeställningarna ......................................................................................................... 35 

Avslutande reflektioner ..................................................................................................................... 36 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 38 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................... 41 



2 
 

 

Inledning 
Min första tjänst. På annonsen stod det att man sökte en pedagog för att undervisa 

asylsökande elever, mycket mer stod det inte. Samtidigt kunde man läsa i tidningarna på orten 

att kommunen planerade att ta emot flera hundra asylsökande. Genast gick meningarna isär, 

frågor ställdes och åsikter av varierande intelligens nivå luftades. Samtidigt som nyheten att 

kommunen likt andra kommuner runt om i landet skulle ta emot asylsökande så skrev jag en 

c-uppsats inom ämnet religion. Jag skrev om nationalistiska organisationer i Sverige och deras 

symboler. I samband med detta besökte jag i undersökningssyfte forum där allehanda saker 

diskuterades och ett av de hetare ämnena som diskuterades var just de asylsökandes placering. 

I några av fallen kom just den kommun jag bodde i upp på forumen och den beskrevs som 

”numera död” då antalet asylsökande sakta skulle ”kväva orten”. Nyfikenheten hos mig växte, 

jag ville veta mer om hur man skulle organisera skolverksamheten för de asylsökande, jag 

ville engagera mig och bidra till att detta blev en positiv kraft för det samhälle jag bosatt mig i 

istället för att ge dessa ”tangentbordsriddare” rätt i att kalla kommunen för döende.  

På anställningsintervjun blev det med ens tydligt att svaren kanske inte nödvändigtvis fanns 

färdiga på bordet, arbetsbeskrivningen inte så där utmejslad som jag trott. Det ska nämnas att 

kommunen tidigare inte tagit emot asylsökande och därför inte behövt organisera en 

skolverksamhet för dessa. Men detta faktum fick mig endast att bli mer nyfiken och 

intresserad. Efter att ha blivit erbjuden jobbet och tackat ja så flög veckorna förbi. Sakta men 

säker så formades en organisation som existerade parallellt med den skolverksamhet den 

”vanliga” skolan bedrev. 

I denna organisation fanns kompetent personal på flera platser, människor med flera års arbete 

inom skolverksamhet bakom sig. Men trots all denna erfarenhet kom dessa första veckor att 

präglas av frågor, tvivel och beslut fattade i farten. Många gånger togs beslut som redan 

veckan efter fick revideras.  

Missförstå mig inte och tro att denna uppsats är någon form av kritik riktad mot det arbete 

som kommunen och skolverksamheten bedrivit, inte alls. Tvärtom så är jag glad och stolt att 

få vara med i början av en sådan resa där alla jobbar mot samma mål med ett engagemang 

som jag misstänker andra verksamheter skulle känna avundsjuka emot.  
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Den bakgrund jag ovan gett är istället en guide in i det tankesätt som till slut lett till att jag 

valt ämne att skriva om. Samma nyfikenhet som fick mig att söka den anställning jag idag 

har, samma nyfikenhet motiverar mig till att göra den kartläggning jag i detta arbete kommer 

göra.  

Min verksamhet utspelar sig på en skola där den ordinarie skolverksamheten rullar på som 

den gjort sedan urminnes tider. Lärarna är lärare, rektorn är rektor, skolsköterskan 

skolsköterska också vidare. Rutiner finns, scheman finns och arbetstider följs. Själv håller vi 

till i utkanten av detta, min klass och jag. Vi finns i närheten, ibland mitt bland den vanliga 

verksamheten, ibland i skyddet av vårt klassrum. Klassens utformning varierar, ibland lämnar 

en elev klassen för att läsa andra ämnen med den vanliga verksamheten, ibland lämnar den för 

att skickas tillbaka till sitt hemland. Fortfarande är arbetsbeskrivningen för mig lite flytande, 

jag är inte lärare, heller inte socionom. Jag är inte psykolog, heller inte optiker men jag är lite 

av varje och listan kan göras längre.  

Denna arbetsbeskrivning, eller brist på arbetsbeskrivning tilltalar mig samtidigt som den 

skrämmer mig. Vad gör jag nu? En fråga jag ställt mig fler gånger än jag haft svar på den och 

jag är av övertygelsen att jag inte är ensam. Därför vill jag veta, hur ser det ut i kommuner där 

man tagit emot asylsökande och organiserat skolverksamheten?  

Med denna studie vill jag också bidra till att kasta ljus över ett relativt nytt 

undervisningsområde, ett område som många kommuner idag arbetar hårt med i syfte att 

skapa en trygg institution till dessa asylsökande elever. Ämnet blir också väldigt relevant då 

skolverket i sina råd till pedagoger som undervisar asylsökande verkligen pekar på det faktum 

att eleven framgår är till stor del avhängig på kommunens förmåga att organisera sig. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommuner som tar emot asylsökande 

organiserar skolverksamheten. Undersökningen syftar till att belysa de grunder på vilken 

organisationen byggts upp på. Därtill görs en komparation av de kommunerna som ingår i 

studien.  

Kommunerna kommer att undersökas utifrån både ett organisatoriskt och ett pedagogiskt 

perspektiv och syftet har brutits ned i följande frågeställningar: 

Organisatoriskt 

- Vilka val och avväganden ligger bakom beslut som fattats gällande utformandet av 

organisationen kring skolverksamheten för asylsökande elever? 

- Vilka faktorer står bakom dessa val och avväganden? 

 

Pedagogiskt 

- Vilka pedagogiska mål sätts upp? Hur planeras och genomförs undervisningen för att 

uppnå målen? 

- Vilka faktorer måste det pedagogiska arbetet främst ta hänsyn till då den planerar sin 

undervisning? 

- Hur påverkar organisationens ramar det sätt på vilket pedagogen kan utföra sitt 

pedagogiska arbete? 

Källor och avgränsningar  
Att göra en studie över samtliga kommuners verksamhet kring undervisningen för 

asylsökande blir ohållbart om man ser till antalet kommuner i Sverige. Istället har jag gjort ett 

urval av tre kommuner. Valet av just dessa kommuner motiveras av dels det faktum att de 

nyligen tagit emot asylsökande dels, det faktum att de rent geografiskt ligger i samma region, 

mellersta Norrland. Kommunerna har dessutom tagit emot ungefär lika många asylsökande 

och de är relativt likvärdiga i befolkningsmängd.  

Undersökningen baseras på intervjuer. Valet av intervjupersoner har styrts utifrån 

frågeställningarna. Det blir alltså intervjuer med personal som är involverad i verksamheten. I 

denna grupp har en person ur den organisatoriska gruppen- (en person i chefsposition), och en 
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ur den pedagogiska- (lärare/pedagoger) valts ut som intervjuobjekt. Intervjuerna är således 

kvalitativa.
1
 

En av de undersökta kommunerna är min egen arbetskommun och jag måste därför särskilja 

mig från de objekt jag kommer att intervjua och den organisation jag kommer undersöka. Av 

denna orsak väljer jag av självklara skäl bort mig själv som intervjuobjekt, av samma 

anledning väljer jag bort mina arbetskollegor på den skola jag arbetar på. Istället har jag valt 

annan personal som inte på en daglig basis arbetar med mig. 

Den sista avgränsningen som gjorts är de frågeområden som intervjuerna kommer fokusera 

kring. Avgränsningen gällande respondenterna är att studien begränsats till grundskolans 

organisation och inkluderar alltså inte berör elever på gymnasiet. Gällande frågeområdena så 

är detta en formulering som återkommer ofta i denna studie. Begreppet syftar enbart till att 

symbolisera ett flertal frågor som har en gemensam beröringspunkt, de aktuella 

frågeställningarna av denna studie.  

En kvalitativ metod 

Denna studie undersöker en specifik del av kommunernas skolverksamhet. I denna 

verksamhet finns det idag enbart ett fåtal ledare och pedagoger. Dessa kommer vid en 

kvantitativ studie inte att utgöra en tillräckligt stor grupp för att kunna dra generella slutsatser 

men kan likväl bidra till värdefull kunskap om organiserandet av undervisning för 

asylsökande elever. I detta fall är det dessa specifika kommuners organisation jag vill kunna 

kartlägga och jämföra. Detta gäller oavsett om det är den organisatoriska personalen åsikter 

kring vilka faktorer som motiverar dennes val eller om det är pedagogens.
2
 För att utröna 

detta är det mer givande att låta respondenten fritt tala kring ett antal områden (läs 

forskningsdelen för att se vilka områden som berörs) för att sedan kvalitativt tolka svaren.  

En annan anledning till valet av metod i denna studie är också det faktum att jag som snart 

nyutbildad lärare inte har en klar uppfattning om hur en verksamhet organiseras och en 

explorativ kvalitativ studie tillåter mig att få svar på de frågor jag vill ha svar på utan att 

behöva ha en erfarenhet av yrket
3
.  

                                                           
1
 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn Forskningsmetodik Studentlitteratur, Lund 1991 s. 101,104 

2
 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer Trost och Studentlitteratur, Lund 1993 s. 14 

3
 Malterud, K. Kvalitativ metod i medicinsk forskning. Studentlitteratur, Lund 2009 
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Vidare ska också sägas att studiens utformning är induktiv, det vill säga att den är bedriven, 

inte utifrån en hypotes eller utifrån en given teori, utan utifrån det faktum att 

svaren/sammanställningen i sig ska bidra till att skapa ny kunskap
4
.
 
 

För min studie har jag valt att göra den semistrukturerad där mina informanter intervjuas en 

efter en. Intervjuerna följer olika skeenden. Vid den inledande kontakten ges den tilltänkta 

informanten en enklare information kring studiens syfte samt hur den kvalitativa studien 

kommer läggas upp. Vid accepterande av deltagande går en information ut till denne där 

informanten informeras om de etiska aspekterna
5
.  

Informationen innefattar vem jag är, vad studien syftar till, hur informantens svar behandlas 

och redovisas, att dennes identitet är konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt och går att 

avbryta, om frågor uppkommer vem hen ska  kontakta, eller om studien behöver 

kompletteras, att jag kan komma att kontakta hen i efterhand.   

Efter att informanten kontaktats, accepterat och delgetts informationen kring studien så har 

jag bokat in hur studien ska genomföras. Intervjuerna har genomförts via en muntlig intervju, 

endera via Skype på datorn eller via telefon. Beslutet gjorde att de vanliga ställningstagandena 

som man som intervjuare annars måste ta ställning till kunde uteslutas såsom lokal, tidpunkt, 

min klädsel. Istället uppkom en rad nya frågor.  

Ställningstagandet kring tidpunkt för det fysiska mötet försvann förvisso men istället 

behövdes det ta ställning till hur tidpunkten via ett skype-samtal skulle fastställas. Frågor som 

tillkom var då, hur påverkar tidpunkten samtalets kvalité? Skulle jag genomföra intervjun via 

Skype även med de objekt som finns inom min egna kommunsgränser? I samtliga fall valde 

jag att vara konsekvent, samma tid och via samma medium, detta för att undvika en 

kvalitetsförändringsfaktor som skulle kunna påverka resultatet.
6
 

Den kvalitativa studiens resultat synas sedan med hjälp av de nyckelord som redovisas i 

Tidigare forskning. I synandet av stoffet som uppkommit av intervjustudien så analyseras 

respondenternas svar och kopplas till de nyckelord som redovisas i tidigare forskning. 

                                                           
4
 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik Studentlitteratur, Lund s. 51 

5
 Ibid s. 8 

6
 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken Studentlitteratur, Lund 2009 s. 30 
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Frågeområden och undersökningsdel 

En semistrukturerad intervju syftar inte till att låta frågorna begränsa svaren, istället ska 

intervjun utformas så att man snarare utgår från frågeområden. Den semistrukturerade 

intervjun är att föredra vid kvalitativa intervjuer då den inte begränsar respondenternas svar 

genom att ställa för ledande frågor. Frågeområden är ett brett begrepp men för denna studie är 

betydelse enkel. Det är de frågeställningar studien har och de får stå som modell för de frågor 

och följdfrågor som sedan ställs till respondenterna. 
7
 

För den organisatoriska gruppen har nedanstående frågeställningar fått stå till grund för 

frågeområdena: 

- Vilka val och avväganden ligger bakom beslut som fattats gällande utformandet av 

organisationen kring skolverksamheten för asylsökande elever? 

- Vilka faktorer står bakom dessa val och avväganden? 

 

Ur dessa frågeställningar valdes frågeområden ut som kan liknas vid att låta informanten 

kartlägga den egna verksamheten. Följande frågeområden har formulerats. 

1. Hur ser verksamheten kring asylsökande ut i din kommun? 

Informanten tillåts inledningsvis reflektera kring sin egen verksamhet. Följdfrågor ska 

syfta till att bygga ut bilden kring informantens roll, hur denne har påverkat sin 

organisation. 

 

2. Vilka val och avväganden har verksamheten ställts inför? 

Denna fråga är tänkt att följa föregående resonemang, få informanten att konkretisera 

de val och avväganden som legat till grund för organiserandet av verksamheten. 

Följdfrågorna handlar om hur informanten eventuellt resonerat vid dessa val. Hur och 

vart bakgrunden till beslutet kommit ifrån.  

 

3. Vilka faktorer har organisationen fått ta hänsyn till i planerande av 

askolverksamheten och vilka följder har dessa faktorer fått? 

Frågeområdet ska belysa den sista frågeställningen och följdfrågorna ska syfta till att 

nysta i faktorerna så påverkar beslutsfattande processen.  

                                                           
7
 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer Trost och Studentlitteratur, Lund 1993 s.61-93 



8 
 

För den pedagogiska gruppen har nedanstående frågeställningar fått stå till grund för 

frågeområdena: 

- Vilka pedagogiska mål sätts upp? Hur planeras och genomförs undervisningen för att 

uppnå målen? 

- Vilka faktorer måste det pedagogiska arbetet främst ta hänsyn till då den planerar sin 

undervisning? 

- Hur påverkar organisationens ramar det sätt på vilket pedagogen kan utföra sitt 

pedagogiska arbete? 

 

Återigen används dessa som grund för att kartlägga pedagogernas/lärarnas uppfattningar om 

sin verksamhet samt hur de själva organiserar den. 
8
 

1. Hur ser verksamheten kring asylsökande ut i din kommun? 

Informanten tillåts inledningsvis reflektera kring sin egen delaktighet. Följdfrågor ska 

syfta till att bygga ut bilden kring informantens roll, hur denne har lagt upp sin 

verksamhet. 

 

2. Vilka mål satts upp för verksamheten? 

Denna fråga är tänkt att följa föregående resonemang, få informanten att konkretisera 

de val och avväganden som legat till grund för planeringen av verksamheten. 

Följdfrågorna handlar om hur informanten resonerat vid dessa val. Hur och vart 

bakgrunden till beslutet kommit ifrån.  

 

3. Vilka faktorer har du fått ta hänsyn till i processen som ligger bakom 

planerandet av den pedagogiska verksamheten och hur? 

Frågeområdet ska belysa den andra frågeställningen och följdfrågorna ska syfta till att 

nysta i faktorerna så påverkar beslutsfattande processen. 

4.  Hur påverkar organisationen som du har kring dig ditt sätt att utöva ditt yrke? 

 

                                                           
8
 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer Trost och Studentlitteratur, Lund 1993 s. 61-93 
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Tidigare forskning 

 

Figur 1 – Beskrivning av forskningsfält. Egen illustration (2014). 

Illustrationen får inleda detta avsnitt av den enkla anledningen att den på ett tydligt sätt 

illustrerar det område som studien ämnar till att belysa.  

Forskningsfältet kring studiens specifika syfte är oerhört begränsad, för att inte säga 

obefintligt.  Vad gäller den pedagogiska forskningen har det tidigare forskats på nyanländas 

lärande, kartläggningen av deras skolbakgrund och vilken pedagogik som är gynnsam för 

deras lärande. Denna typ av pedagogisk forskning är den som faller under området som är 

svartmarkerat i figuren. Det finns samtidigt forskning kring kommuners val av 

organisationsform och till viss del också de följder som organisationsformerna får, inom 

ramen för den andra cirkeln. Idag saknas emellertid en kartläggning över hur kommuner 

organiserat sin asylverksamhet och vilka faktorer som påverkar deras beslut vilket gör att jag 

inte kan finna tidigare forskning inom den enklav av dessa cirklar som ovan beskrivs. 

I granskandet av forskningen har ett antal nyckelord med tillhörande förklaringar uppkommit. 

Dessa nyckelord redovisas dels i detta men används också i studiens resultat och 

analysavsnitt. Där ställs de emot denna undersöknings resultat analyseras gentemot vad 

tidigare forskning kommit fram till. 
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Då syftet är att belysa de grunder på vilka kommunerna väljer att organisera sina 

verksamheter har just begreppen kommun och organisation varit centrala. Nedan presenteras 

den tidigare forskningen i form av ett antal studier. Dessa diskuteras källkritiskt för att 

därefter belysa det för denna studie relevanta innehållet samt de nyckelord som senare 

kommer ligga till grund för min analys. 

Organisatorisk forskning 

Den första studien inom den organisatoriska forskningen, Hindemith – Wehlén 

Motivationsfaktorer som påverkar organisationer och individer är inriktad på 

motivationsfaktorer som påverkar organisationer
9
. Studien letar aktivt efter faktorer som 

påverkar individers motivation. Författarna har gjort en kvalitativ intervjustudie som man 

utfört på ett företag, alltså inte en kommun. Studien är dock relevant för min egen då den 

pekar på faktorer inom en organisation som driver sättet på vilken man valt att organisera sig. 

I intervjuerna med de som står för organiserandet framkommer också faktorer som påverkar 

beslutsfattningsprocessen och det är främst de som är aktuell för denna studie. Givet på 

förhand är att de slutsatser som kan dras från vad ledare inom ett företag anger inte kan 

användas rakt av på organiserandet av kommunal skolverksamhet. De faktorer och slutsatser 

som författarna kommer fram till är likväl användbara. 

Studiens resultat genererar i, för dennes författare, en rad faktorer som påverkar motivationen 

hos de anställda på företaget. Där redovisas också en annan faktor som för personalen inte 

påverkar deras motivation direkt men likväl påverkar företaget - det nyckelordet är ekonomi. 

De kan tydligt se att de anställda ser ekonomin som en faktor som påverkar deras jobb. 

Framförallt är det då företaget tvingas till förändringar på grund av ekonomin som de 

påverkas, ofta är dessa förändringar av negativ karaktär då det innebär nedskärningar. Utöver 

ekonomin så är en annan viktig faktor som påverkar företagets organiserande också 

kommunikationen med dess anställda genom en dialog som resulterat i att de beslut som fattas 

tas väl emot av de anställda på företaget. För att dialogen ska vara meningsfull förutsätts att 

det verkligen är en dialog där ett utbyte av erfarenheter och åsikter går både vägar och att en 

utveckling kan ske på grund av den. Hindemith – Wehlén kommer i sina slutsatser fram till att 

denna dialog enbart kan finnas i en organisation där personalen känner sig trygg och att 

organisationen i sin tur är medvetna om de anställdas behov och är lyhörd gentemot dessa. 

  

                                                           
9
 Hindemith – Wehlén, Motivationsfaktorer som påverkar organisationer och individer  Malmö Högskola 2010 
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Den andra organisatoriska studien är gjord av Karolina Parding. Hon har skrivit artikeln 

Lärarens arbetsvillkor- handlingsutrymme i tider av förändrad styrning.
10

 Hennes artikel 

bygger på en intervjustudie med gymnasielärare där de beskriver hur deras handlingsutrymme 

begränsas av skolorganisationens förändringar. Då syftet med hennes studie är att belysa 

gymnasielärarnas upplevelser av organisationens förändringar snarare än vilka faktorer som 

ligger bakom förändringarna så är även denna studie bara till viss del relevant för min egen 

studie. Av intresse är dock att studien lyfter fram en rad faktorer som påverkat organisationen 

till att fatta en del beslut. Dessa faktorer är forskning och byråkratisk kontroll.  

Parding beskriver en sammanslagning av fyra skolor där sammanslagningen motiverades med 

att den var baserad på den för tiden nya läroplanen Lpo94 och genom detta stödde sig på vad 

styrdokumenten och forskningen gjorde gällande. 
11

 Författaren belyser i sin slutsats även en 

annan central del som ligger till grund för kommunens organiserande av denna specifika 

skolverksamhet, nämligen skillnaden mellan yrkesprofessionalism och 

organisationsprofessionalism. Inom kommunala beslutsfattningar är den senare rådande. 

Besluten är också i större grad påverkad av byråkratisk kontroll 

(organisationsprofessionalism) snarare än pedagogisk personals erfarenheter och den 

forskning som stödjer dem (yrkesprofessionalism).
12

  Det finns alltså ett glapp mellan dessa 

två där den byråkratiska kontrollen är den styrande och den som påverkar pedagogiska 

personalens kontroll över sin egen situation.  

Elinor Edvardsson Stigwne har författat Förändringsprocesser i kommunal organisation- en 

studie av organisation och meningsskapande i två förvaltningar. Här granskas hur 

kommuners förändringar i organisation påverkar verksamhetens anställda samt hur 

strukturerna påverkas av förändringarna. Detta gör författaren genom att studera två 

förvaltningar inom en kommun, fastighetsförvaltningen och vårdförvaltningen. 

Frågeställningarna utgår ifrån dels hur förändringsprocesser påverkar individens antecipering 

av meningsskapandet, dels hur organisationsstrukturer säger sig vilja organisera och hur de i 

själva verket gör och till sist hur de ideologiska strukturerna förändras under processens 

gång.
13

 Återigen faller denna studie inom ramen för organisatorisk forskning, denna gång med 

                                                           
10

 Parding, Karolina, Lärarens arbetsvillkor- handlingsutrymme i tider av förändrad styrning Didaktisk tidskrift, 
vol 19, no 2, Jönköping University Press 2010 
11

  Ibid s. 101-102 
12

  Ibid s. 107-108 
13

 Edvarsson Stigwne, Elinor, Förändringsprocesser i kommunal organisation – en studie av organisation och 
meningsskapande i två förvaltningar Departement of Education and Psychology Linköping University, Linköping 
1997 s. 5  
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ett syfte som delvis utgår ifrån individers uppfattningar av organisationens förändringar. Den 

relevanta delen av Stigwnes studie i detta sammanhang träder fram då författaren redogör för 

hur kommuners beslut fattas och på vilka premisser för att sedan redogöra för de 

implikationer besluten får.
14

 Det författaren presenterar i sitt resultat kan åter sammanfattas i 

ett nyckelord, kommunikation.  

En av de grupper Edvardsson Stigwne följt, omsorgsgruppen, är i färd med att förändra 

organisationen. De har blivit ombedd att själva ge bidrag till hur denna förändring av 

organisation ska ske. När sedan ett beslut kommer som går rakt emot vad de själva föreslagit, 

så tydliggör detta enligt författaren hur kommunikationen mellan verksamheten och de 

styrande, i detta fall stadshuset, är utan värde och därför påverkar verksamheten negativt.  

I ett tidigare avsnitt redogör författaren för kommunens bakgrund, till varför denna valt att 

omorganisera och på vilka premisser man gjort dessa förändringar. 
15

 Det som framkommer är 

först de förslag på förändringar som kommunen kommit fram till. De motiveras enbart i 

positiva ordalag för den enskilda verksamheten. Då beskrivningen av processen fortsätter så 

framkommer ett nyckelord jag i tidigare forskning belyst fram. Förslagen stöter på protester 

och efter att ett antal remisvar uttalar sig ett kommunalråd på ett allmänt möte: 

Krympande resurser och minskade intäkter var anledningen till att vi måste göra 

något åt kommunen, också att vi får allt  flera åtaganden, inte minst inom 

äldreomsorgen. Vårt mål var att maximalt utnyttja våra resurser, att resurserna 

skulle finnas ute i verksamheten och att vi skulle bevara den kvalitet och service 

som vi har.
16

 

Nyckelordet som återigen blir aktuellt är alltså ekonomi och det författaren här pekar på är att 

till viss del ekonomin fått styra då de byråkratiska tagit beslut om en kommunal verksamhet. 

Sammanfattningsvis har då i den organisatoriska forskningen identifierats två nyckelord, 

ekonomi och kommunikation, som påverkande faktorer vid beslutsfattningsprocesser inom 

organisationer.  

                                                           
14

 Edvarsson Stigwne, Elinor, Förändringsprocesser i kommunal organisation – en studie av organisation och 
meningsskapande i två förvaltningar Departement of Education and Psychology Linköping University, Linköping 
1997 s. 175 
15

 Ibid s. 83-90 
16
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Pedagogisk forskning 

Det pedagogiska forskningsfältet är stort, men forskning som har med undervisning av 

asylsökande att göra är begränsat. Skolverket har publicerat texter gällande råd och 

bestämmelser som i sin tur bygger på den forskning som i dagsläget är aktuell i ämnet och blir 

på grund av detta relevant att diskutera i forskningsläget. Skolverket har idag vad gäller 

asylundervisning däremot inte utkommit med vad man inom ordinarie skolverksamhet kallar 

styrdokument. Detta motiveras av att man anser att de asylsökande eleverna som ska 

undervisas tillhör den ordinarie skolverksamheten och har samma rättigheter som övriga 

elever.  

Det finns dock vissa skillnader mellan ordinarie skolverksamhet och asylsökande. För att 

klargöra dessa skillnader har man utkommit med en skrift i vilken det står att läsa dels vilka 

lagar och regler som gäller för dessa elever, men också en sammanställning utifrån vad den 

pedagogiska forskningen säger om nyanländas elevers lärande.
 17

 Denna skrift riktar sig direkt 

mot skolor som hjälp i deras arbete att organisera och bedriva en skolverksamhet för 

asylsökande elever. Den bygger också på ett tidigare utkommet arbete av skolverket som 

heter allmänna råd för utbildning av nyanlända
18

.  

Dessa skrifter är också de som de allra flesta informanter använder som referens då de 

hänvisar till vad forskningen säger. Detta arbete blir också det jag främst kommer använda 

mig av då jag analyserar de svar som respektive kommun ger. Bägge skrifterna berör på ett 

eller annat sätt frågor som hur en verksamhet bör organiseras för att möta behoven som dessa 

elever möjligtvis kan ha 

Följande punkter lyfter skolverket fram som framgångsfaktorer då man organiserar 

skolverksamheten.  

En individuell bedömning av elevernas förmågor samt en individuellt anpassad skolgång. 

Kartläggningen av elevens tidigare kunskaper är något som lyfts fram. Denna bör ske över en 

längre tid då det är mycket som är nytt för eleven. Tillgångar som tolk, faddrar och 

klasskamrater med samma modersmål är något som bör ligga till grund för en skolas beslut 

om var eleven ska placeras. Den bör kartlägga i vilken utsträckning eleven kan skriva och 

läsa, vilka språkkunskaper denne har, hur kunskaperna ser ut i övriga skolämnen beträffande 

begrepp, förståelse, med mera. Skolan ska också ta ställning till hur denna kartläggning ska 

                                                           
17

 Skolverket, Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång Elanders tryckeri 2014 
18

 Skolverket, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 2009 
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genomföras, av vem och hur ofta. Detta ska ske tillsammans med en fortsatt kontakt med 

vårdnadshavare, förklarat genom formuleringen kommunikation mellan skolans olika lärare 

samt med familj och rektor. I denna bedömning eller kartläggning ska också skolan ta 

ställning till hur undervisningen ska bedrivas, om det ska ske i vanlig klass eller i särskild 

grupp. Det framhålls också  hur man än beslutar så bör man vara förberedd på att förändra sin 

organisation.
19

 

Kartläggningen ska i sin tur leda till att skolan kan göra en bedömning om vilken typ av 

undervisning eleven bör ta del av i ett inledande skede av sin skolgång. Här talar skolverket 

om hur en integration i den ordinarie skolverksamheten ska ske. Ofta talar man om att direkt 

integrera eleven i klassen med hjälp av studiehandledare och annan pedagogisk personal för 

på så sätt undvika att eleven hamnar i en så kallad förberedelseklass då denna anses som ett 

exluderande och segregerande av den enskilde eleven så genom en föreberedelseklass inte får 

delta och integreras med ordinarie skolverksamhet och de övriga eleverna.  

Då kartläggning är gjord bör kommunen se över sina resurser, i skolverket rubricerat som 

tillgången till studiehandledare och modersmålsundervisning, finns det resurser inom den 

egna organisationen eller bör de hämtas in? Går det att omorganisera? Återigen blir 

organisationens flexibilitet en faktor för framgång. För skolans del kopplar denna del vidare 

på det som avhandlades under individuell planering. Säkerställer man att eleven får en 

skolgång utifrån dennes förutsättningar eller blir denne slentrianmässigt inplacerad i en 

förberedelseklass? Får eleverna utvecklas från där de befinner sig eller måste de börja om? 

Och ges de möjlighet att på sitt eget språk få utvecklas?  I undervisningen så är undervisning 

på modersmålet något som forskning, enligt skolverket, pekar på som en framgångsfaktor, i 

kombination med studiehandledning och hjälpmedel så som lexikon och digitala hjälpmedel. 

Även validering i form av betygssättning lyfts fram som en faktor. 

När eleven till fullo går in i en reguljär klass är uppföljningen viktigt. Lika viktigt är också 

stödet till den ämneslärare som har ansvaret för eleven. Höga förväntningar från skolan på 

elevernas förväntade utveckling nämner skolverket som nyckelfras.
20

 

 

                                                           
19

 Skolverket, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 2009 s. 12-13 
20

 Skolverket, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Danagårds grafiska, Stockholm 2008 s. 14-16 
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Lärarnas förmåga att undervisa i ett andraspråk. Läraren ska vara väl insatt i hur det är att 

arbeta med elever som har ett annat modersmål. Med formuleringen vill skolverket också visa 

på att kommunens organisation möjliggör för lärarens förmågor genom flexibilitet i 

organisationen där kompetenser inom organisationen tillvaratas och utvecklas. Återigen pekar 

riktlinjerna på att kommunens riktlinjer och plan bör vara tydlig för alla inom organisationen 

samt att de har som ansvar att se till att detta är in enlighet med förordningar så som FN:s 

barnkonvention.
21

 

Bakgrund 
Ofta i de kvalitativa intervjuerna som genomförts i denna studie kom ämnen som 

styrdokument och skollag upp, detta har bidragit till utformandet av hur detta 

bakgrundsavsnitt ska se ut. Först och främst har jag valt att lyfta fram vad lagen säger om 

undervisningen, vad som är rent specifikt för asylsökande elever och vad man som 

asylsökande delar med vanlig skolverksamhet. Därefter granskar jag de råd och riktlinjer som 

skolverket tagit fram för undervisningen och organiserandet för de asylsökande eleverna (eller 

nyanlända som skolverket väljer att kalla dem). 

Lagen 

FN:s barnkonvention har tydliga stadgar gällande hur ett barns rättigheter bör följas. Dessa 

lagar som påverkar inte direkt verksamheten i det enskilda landet utan fungerar mer som 

riktlinjer fastställda av de konventionsstater som godkänt dokumentet. I artikel 28 och 29 i 

barnkonventionen står att alla länder ska kunna erbjuda en kostnadsfri grundskoleutbildning, 

uppmuntra till gymnasial- och högskolestudier, göra dessa möjliga utifrån de förutsättningar 

som eleven har till exempel genom studievägledning.  

Vidare säger konventionen: 

Artikel 29 

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att  

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk 

och psykisk förmåga; 
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Artiklarna som berör barns rättigheter till undervisning avslutas med följande skrift, vilket 

styrker det jag i tidigare stycke beskrev som att konventionen ska ses som rekommendationer 

som bör efterlevas men inte påverka  lagarna i det egna landet: 

Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför 

inskränkning i den enskildes och organisationers rätt att inrätta och driva 

utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning att de i punkt 1 i denna 

artikel uppställda principerna iakttas och att kraven uppfylls på att 

undervisningen vid dessa anstalter skall stå i överensstämmelse med vad som 

från statens sida angivits som minimistandard.
22

  

Från och med den 1 juli 2013 antogs en lag i Sverige som sa att alla papperslösa (där 

asylsökande räknas in)- gömda barn ska ha rätt att gå i skola. Tidigare hade det varit upp till 

varje kommun och skola att själva avgöra om man skulle erbjuda skolverksamhet till dessa 

barn och i vilken form. I och med den nya lagen stadgades det att alla barn i åldrar som 

motsvarar de åldrar som representeras i det svenska skolsystemet skulle erbjudas 

skolverksamhet. Lagen skiljer sig dock mellan barn som är folkbokförda i Sverige och sådana 

som saknar uppehållstillstånd:  

Lagstiftningen är tydlig när det gäller rätten till utbildning. Enligt 7 kap. 2 § 

första stycket skollagen har barn som är bosatta i Sverige skolplikt enligt 

bestämmelserna i detta kapitel.  

--- 

Av tredje stycket framgår att skolplikt inte gäller barn som avses i 29 kap. 2 § 

andra stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga 

barn. 

Av 29 kap. 2 § första stycket skollagen framgår att med bosatt i landet avses 

enligt skollagen den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen 

(1991:481). 

---  

                                                           
22

 Hammarberg, Thomas Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnens rättigheter  
Edit Norstedts Tryckeri AB, Stockholm, 2006 s. 47-48 
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Av andra stycket första punkten framgår att som bosatt i landet ska vid 

tillämpningen skollagen anses även den som inte är folkbokförd här men som 

omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl.
23

 

Av dessa stycken kan vi följa hur lagen skapats för att inkludera samtliga barn bosatta i 

Sverige, oavsett om de är folkbokförda, asylsökande eller gömda. 

Det vi kan utläsa i första stycket är att alla elever har skolplikt men de tre nästkommande 

styckena stipulerar att elever som ryms inom lagen för asylsökande inte innefattas av 

skolplikten men likväl har samma rätt till utbildning. 

 

Styrdokumenten 

Då man inom den ordinarie skolverksamheten i Sverige talar om styrdokumenten och 

riktlinjer finns det en dokumentation att falla tillbaka på i form av skollagen, läroplaner och 

ämnesplaner. För asylsökande elever är detta emellertid något som saknas i dagens 

skolverksamhet för asylsökande. 

För undervisningen av nyanlända eller asylsökande har skolverket inrättat ett eget avsnitt på 

deras hemsida.
24

 Till detta har man också gett ut en skrift, allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever
25

 som får ses som en handledning för personal inom skolverksamheten. 

Denna skrift är den som mest liknar ett styrdokument riktat till den pedagogiska personal som 

undervisar asylsökande elever. Den är indelad i ett flertal stycken som jag nedan kommer 

redogöra för innehållet i.
26

 

Mottagande 

Då en familj kommer som asylsökande är det enligt dessa riktlinjer viktigt med att kommunen 

och skolan har en tydlig rutin kring hur mottagandet ska gå till, att samtlig personal inom 

skolan samt de familjer som kommer har eller får kunskap om den strukturen. Detta för att 

skapa en förtroendefull relation till den blivande elevens vårdnadshavare.  

                                                           
23
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Detta uppnås enligt riktlinjerna genom en transparens där kommunen är tydliga med hur 

mottagandet ska gå till samt att det finns en tydlighet där man i samtal med eleven och dennes 

vårdnadshavare etablerar en bra kontakt och förmedlar vilka riktlinjer som kommun och skola 

har för den blivande eleven.
27

 

Introduktion 

Under introduktionen är det återigen upp till kommunen på en organisatorisk nivå att 

förmedla organisationens syn på undervisning till eleven samt att klargöra för alla deras roll i 

denna undervisning. Från skolans sida är innehållet i introduktionen, rutiner för elevens 

introduktion i klassen samt kontakten och återkopplingen med dennes hem det som lyfts fram 

som viktigt, tillsammans med en kartläggning
28

.  

Individuell planering 

Vid en nyanländs elevs start i en ny skola ska en kartläggning av dennes tidigare kunskaper 

göras. Här har skolan ett stort ansvar.
29

 

Undervisningen 

Skolverket ställer sig följande frågor som reflektionspunkter i organiserandet av 

undervisningen: 

I undervisningsfasen bör kommunen se över sina resurser, finns det resurser inom den egna 

organisationen eller bör de hämtas in? Går det att omorganisera? Återigen blir organisationens 

flexibilitet en faktor för framgång. 

För skolans del kopplar denna del vidare på det som avhandlades under individuell planering. 

Säkerställer man att eleven får en skolgång utifrån dennes förutsättningar eller blir denne 

slentrianmässigt inplacerad i en förberedelseklass? Får eleverna utvecklas från den punkt där 

de befinner sig eller måste de börja om? Ges de möjlighet att få utvecklas på sitt eget språk?  

När eleven till fullo går in i en reguljär klass så är uppföljningen viktigt för eleven men precis 

lika viktigt är också stödet till den ämneslärare som har ansvaret för eleven. 
30
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Uppföljning och utvärdering 

För kommunen läggs här stort vikt vid att kontinuerligt se över sina rutiner och utvärdera 

effekterna av sina riktlinjer, samt se över hur resurser i form av modersmålslärare och svenska 

lärare utnyttjas inom organisationen. 

Skolan bör se över sina rutiner på ett liknande sätt som kommunens det vill säga utvärdera 

och reflektera över om arbetssättet är väl fungerande och om så inte är fallet hur bör det 

förbättras?
31

 

kompetensutveckling 

Återigen pekar riktlinjerna på att kommunens riktlinjer och plan bör vara tydlig för var och 

envar inom organisationen samt att de har som ansvar att se till att detta är in enlighet med 

förordningar så som FN:s barnkonvention.
32
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som ligger till grund för denna studie. 

Intervjuerna redovisas kommunvis, -först redovisas informanten som tillhör grupperingen 

organisatorisk personal, därefter informanten som tillhör det pedagogiska skrået.  

Kommun 1 

Kommun 1 är precis som de andra två en mellanstor kommun i mellersta Norrland. Denna 

kommun har tagit emot nyanlända under tidigare år men då bara i en mindre skala. Det har 

tidigare också enbart gällt invandrare som redan fått uppehållstilstånd i Sverige. Kommunen 

är nu i färd med att förbereda sig för att ta emot asylsökande familjer och skolverksamheten 

med att ta emot blivande elever.  

Organisatorisk personal 

Personen som intervjuats i Kommun 1 har en chefsbefattning. Denna roll ger hen, enligt sin 

egen beskrivning, ”en överblick över hela integrationsprocessen, från det att vi tar emot 

flyktingar till integration i skolan… och kontakt med [personal] och så vidare.”
33

 

Respondenten redogör sedan för hur organisationen ser ut genom att inledningsvis förklara att 

den inte är särskilt omfattande, det vill säga de personer som är anställda med arbetet att 

integrera i skolan utgör inte någon stor grupp.  De skolor som tar emot nyanlända har inte 

heller någon förberedelseklass, man ”jobbar in dem direkt i klassen”
34

, vilket innebär att den 

resurs man lägger på arbetet är det stöd som eleven får i form av en studiehandledare. 

Kommun 1:s organisation kring skolverksamhet för nyanlända har fått namnet ”barnintro” 

och består av en administrativ chef, en specialpedagog samt en Svenska som 

Andraspråkslärare(SvA-lärare).  

Specialpedagogen är den första instans som den blivande eleven stöter på. Specialpedagogen 

gör då ett individuellt prövande där man tittar till elevens kunskaper och behov för att lägga 

ett schema som passar utifrån dels elevens förutsättningar men också den skola som ska ta 

emot eleven. Specialpedagogens ser också över behovet av modersmålslärare och 

stödpersonal och inventerar vilka möjligheter som finns i kommunen. När detta är gjort 

överlämnas ärendet till den rektor vars skola den nyanlända eleven ska börja på. Här vill 

informanten också med vikt betona att när specialpedagogen gjort sitt jobb och eleven lämnats 
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över till den blivande skolan så är ansvaret rektorns gällande eventuella rekryteringar av 

stödpersonal, anpassningar av schemat och så vidare.
35

 

Gällande specialpedagogen så har denne också ett ansvar för fortbildningen i kommunen 

gällande undervisning av dessa elever och deras schemaläggning. SvA- läraren har i dagsläget 

en tjänst inom vilken läraren arbetar kommunövergripande med sitt skolämne och övriga på 

den skola hen i övrigt är verksam.  Vid intervjutillfället så berördes två skolor i kommunen av 

SvA-undervisningen. 

När intervjun kom in på hur utforminingen av skolverksamheten gått till säger hen att man i 

kommunen valt att inte ha en förberedelseklass: 

Ja om vi går tillbaka till för två år sen så fick jag i uppdrag av skolchefen att 

avskriva en sån här förberedelseklass och i och med det så tog jag och gjorde så 

att jag blev chef för en specialpedagog… Skolchefen sa att vi fick lösa den här 

uppgiften och vi tog med den här svaläraren efter ett tag sen har det ju som 

utkristalliserats vårt arbetssätt…… Det var ju så att vi såg ju att förberklassen 

inte var bra, det motverkade syftet att inkludera och blev istället exkluderande 

där man satt kanske i en annan byggnad. Och man såg ju att det tog längre tid.
36

 

Informanten berättar vidare att detta var en del i en tanke om att ha en flexibel organisation 

det vill säga man ville ha personer anställda centralt för att inte låsa dem vid en och samma 

skola. Hen beskriver det som att det inte fanns några hinder i utformningen av denna 

barnintrogrupp, förutom resurserna. Resurserna skapade ramar som gjorde att man inte kunde 

anställa till exempel ännu fler studiehandledare. Men, säger informanten: 

Det är ju egentligen inte ett hinder då det alltid är ett hinder. Sen är det ju också 

vanligt att man skyller på resurser, vi har inte råd och vi kan inte göra si och så 

för vi saknar resurser. Det vi har upplevt är ju att det här blir billigare än 

förberedelseklass. Om man samordnar med SvA lärare och så vidare ute på 

skolorna så blir det billigare.
37

 

Då informanten ska redogöra för de faktorer som påverkar utformningen av sin verksamhet så 

är det främst forskning i form av de råd som skolverket kommer med där begreppet flexibel 

                                                           
35

 Skolledare, kommun 1 (transkribering s. 4) 
36

 Ibid, s. 4 
37

 Ibid, s. 4  



22 
 

organisation står främst. Det finns dock ett hinder i att följa dessa rekommendationer och det 

är att kommunens storlek ligger dem i fatet. För att följa skolverkets råd bör, menar 

informanten, ett större urval av modersmålslärare finnas, vilket inte går att trolla fram. 

Kommunens storlek är också det som i slutändan kan stjälpa den plan för integration som 

kommun 1 har. Informanten menar att om 100-200 asylsökande skulle komma till kommunen 

finns i dagsläget varken lokaler, lärare eller resurser att integrera dem i skolverksamheten. 

Istället har man diskuterat en skolverksamhet på den eventuella förläggning som skulle 

inrättas.
38

 

Pedagogisk personal 

Informanten är en lärare som dels arbetar på högstadium med ämnet SvA, dels i mindre 

omfattning, med kommunövergripande integrationsfrågor. På frågan hur de organiserat sig 

svarar informanten att hen har svårt att prata utifrån några tydliga mål eftersom skolverkets 

har en sån brist på riktlinjer och styrdokument. Kommunen har dock en trestegsplan där man 

inledningsvis kartlägger individen, detta första steg ligger sedan till grund för om eleven 

slussas ut till fullo i ordinarie skolverksamhet eller om det blir anpassad studiegång som 

gäller. Tillsammans med ämnesläraren granskar man också ämnesplaner och erbjuder därefter 

anpassad undervisning i skolans alla ämnen för att fylla i kunskapsluckor såväl som språkliga 

brister.
39

 

 

Då informanten får svara på vilka faktorer som påverkat dennes verksamhet och den 

verksamhet som de asylsökande finns i så är det först och främst eleven som hamnar i fokus.  

Det handlar ju mycket om eleverna, deras tidigare erfarenheter, en del har ju 

ingen skolvana alls, kanske är analfabeter och [någon annan] kanske har gått 

några år så det är stor skillnad. Det man också måste ta hänsyn till är ju i vilket 

skick dom här ungdomarna är i när dom kommer. Man måste alltså ha en väldig 

flexibilitet i organisationen, allteftersom man lär känna de ser man ofta vilket 

skick dom är under dagen och då måste man vara med. Elevernas bakgrund och 

deras psykiska hälsa kan man säga.
40
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Utöver elevens bakgrund och behov nämns ekonomin som ytterligare en faktor, som påverkar 

verksamheten, men också relationen till ordinarie skolverksamhet. Här talar informanten om 

vikten av kommunikation med berörda ämneslärare och att detta är en faktor som verkligen 

påverkat organiserandet. Inom kommunen har man också en person som arbetar med 

fortbildning och kommunikation av skolpersonal i ordinarie skolverksamhet. Utöver 

kommunikationen och samarbetet med övrig skolpersonal är också relationen till de rektorer 

som finns på skolorna viktiga faktorer och att man utför regelbundna utvärderingar menar 

informanten
41

. 

Vidare faktorer som respondenten anger är forskning. Med forskning menar respondenten i 

detta fall en av skolinspektionens utkomna redogörelser för brister i skolverksamheten för 

nyanlända elever. Denna redogörelse har till mångt och mycket fått stå som modell i sättet 

som kommunen valt att organisera sig. Exempel på detta menar respondenten är hur man 

väljer att direkt integrera eleverna i ordinarie skolverksamhet, hur man stödjer dessa elever 

med hjälp av personal som talar deras modersmål och hur man aktivt arbetar med att fortbilda 

personal i den ordinarie skolverksamheten för att kunna möta eleverna behov
42

. 

 

Kommun 2 

Kommun 2 är likt övriga kommuner en medelstor kommun i mellersta Norrland.  Kommunen 

har valt att placera samtliga asylsökande i grundskoleåldern på samma skola. Man har alltid 

organiserat det så och har vana att hantera större grupper asylsökande elever i grundskolan. 

Organisatorisk personal 

Då informanten ombeds beskriva sin verksamhet gör hen det genom att beskriva en skola med 

förberedelseklass där undervisningen baseras på lika delar forskning som på beprövad 

erfarenhet.  De har en SvA-lärare och en studiehandledare med annat modersmål än svenska. 

Därtill har de en 60- och en 20-procents tjänst som kan användas i integrationsarbetet i 

klasserna samt modersmålsundervisningen.
43

  

Vid tillträdet av sitt arbete så var informanten i kontakt med en bekant till sig som arbetade 

med att ta fram kartläggningsmaterial av nyanlända i en annan kommun, samma typ av 

kartläggningsmaterial som skolverket menar på är av stor vikt vid organiserandet av 
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skolverksamheten för asylsökande. Enligt informanten är detta grunden i hanterandet av de 

eleverna som är nyanlända i kommunen. Det är också detta material som informanten 

refererar till då denne talar om forskning.  

Det finns ju både för och nackdelar med de förutsättningar som finns. Vi har ju 

förberedelseklass i dagsläget men det beror ju på vilket perspektiv man har. Men 

direktintegrering är ju jättebra, då visar man med tydlighet att man inte 

segregerar. Men sen är det ju så att ska man kunna nå målen resultatmässigt och 

då tror jag stenhårt på att man kombinerar de två. Det ska ju baseras på 

forskning och beprövad erfarenhet. Till exempel behålla modersmål för det är ju 

en jättebra grund att stå på för att kunna lära sig svenska. Och jag tror ju stenhårt 

på den modell vi har här.
44

 

Denna arbetsmodell förändras sedan med tiden, då förberedelseklassen ersätts med en ökad 

integration som varvas med studiehandledning. När informanten talar om integration så talar 

hen också om hela skolverksamheten där alla lärare aktivt arbetar med det 

kartläggningsmaterial som informanten refererade till tidigare. De får också möjlighet att 

fortbilda sig för att tillmötesgå de utmaningar som en asylsökande elev kan erbjuda i 

klassrummet. Kartläggningsmaterialet hör också ihop med vad som informanten anser vara 

den viktigaste faktorn som påverkar organiserandet av skolverksamheten nämligen elevens 

bakgrund, socialt och pedagogiskt.  Detta får ju konsekvenser vad gäller organisationen där en 

SYO och specialpedagogen på skolan får en viktig roll i integrationen.
45

   

Informanten uppger även att gruppens storlek inte är en faktor som påverkar utformningen av 

organisationen och det pedagogiska upplägget. Istället menar hen att den arbetsmodell man 

har idag arbetar utifrån å ena sidan kräver mycket planerande och mycket insats från alla, men 

att den ger också eleven ökad möjlighet till integration.
46

 

 

Pedagogisk personal 

Informanten från den pedagogiska personalen i kommun 2 säger så här om den organisation 

hen tillhör: 
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I dagsläget är vi en mindre grupp som arbetar tillsammans. Vi lägger stort fokus 

från början då eleven är ny för att hitta en lösning som passar bäst för den 

individen. Därefter har vi en arbetsgång som tillåter att eleven först får 

grundkunskaperna i språket för att samtidigt få stöd i sin integrering i de 

praktiska ämnena. 
47

 

Hen beskriver att detta delvis bygger på skolverkets råd och övrig forskning så som 

skolinspektionens granskning av undervisning för asylsökande men också på de tidigare 

erfarenheter som gruppens personal har. Informanten redogör också för arbetssättet som 

skolan har gällande nyanlända. Eleven ingår först i förberedelseklass med viss integration i 

några praktiska ämnen för att sedan, i steg två, placeras i vanlig klass där eleven enbart går 

ifrån klassen för viss övrig undervisning, till exempel SvA. Detta är, enligt informanten, 

givetvis helt individuellt beroende på elevens behov
48

.  

Då den pedagogiska personalen som blivit intervjuad i kommun 2 redogör för de faktorer som 

påverkat organisationen kring de nyanlända så poängteras vikten av kommunikation: 

Eleven hamnar i fokus och där ska ledningen ha plus, elevens behov, socialt och 

pedagogiskt är de faktorer som avgör hur vi ska arbeta med just denna elev. 

Givetvis har vi inte fritt med pengar vi heller men det har inte hittills varit ett 

stort problem även om vi har rätt många elever. Nej i och med att vi har alla på 

en och samma skola så kan vi styra rätt mycket med hjälp av kommunikation 

mellan leden. 
49

 

 

Kommun 3 

Kommun 3 har under en kortare tid tagit emot ett större antal asylsökande elever. De har även 

dessa grundskoleelever utplacerade på ett flertal skolor.  

Organisatorisk personal 

Informanten i kommun 3 beskriver sin roll som rätt fri där hen får formulera sitt uppdrag. Den 

begränsning som finns i detta fria uppdrag utgörs främst av de ekonomiska förutsättningarna, 

om vilka det beslutas i högre instans. 
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Hen kommer väldigt snabbt in på faktorer som påverkar den organisation man i kommun 3 

har idag.     

Det var ju inte den optimala situationen att ta emot så många, eftersom vi håller 

på att bygga en ny grundskola.  Vilket gjorde att vi inte hade några naturliga, jag 

menar den gamla skolan är liten och klasserna är fyllda och geografin är fylld av 

baracker. Liksom det var verkligen inte rätt tillfälle, det handlar om att tänka 

nytt, vad som helst. Jag gav mig inte på en punkt. Och det var att verksamheten 

skulle vara nära de skolor som finns för att det skulle finnas möjlighet att 

integreras. 
50

 

Antalet elever är alltså en faktor som påverkat, men också den geografiska placeringen av 

eleverna spelar in i organiserandet. 

När man vet att det kommer 450 personer till kommunen, migrationsverket 

säger ungefär 30 procent är ungdomar, då har man någon sorts hållpunkt, alltså 

130 ungdomar. Vad behöver jag då organisera för något i det stadiet? Och om 

det finns den här lägenhetsuppsättningen här och där kan jag ju också tänka mig 

ungefär vart de kommer att hamna. Då kan man ju organisera personalmässigt 

utifrån de två faktorerna.
51

 

Utöver dessa faktorer – antal, geografisk placering – nämner informanten vidare dels 

ekonomin men också erfarenheter som faktorer som påverkar organiserandet av 

skolverksamheten för de asylsökande - dels informantens egna erfarenheter, men också den 

samlade kunskap som en referensgrupp, som hen sammansatt bestående av individer i 

kommunen som har kunskap i ämnet integrering, som kommunen använde sig av i ett initialt 

skede besitter. 
52

 

I relationen mellan ekonomin som påverkande faktor och informantens tidigare erfarenheter 

så finner vi också att hen resonerar kring något som även skolverket i sina allmänna råd 

rekommenderar då man väljer placering av skolverksamheten för asylsökande i syfte att 

främja integrationen: 
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Liksom det var verkligen inte rätt tillfälle[att ta emot ett större antal asylsökande 

samtidigt som man bygger om en grundskola], de handlar om att tänka nytt, vad 

som helst. Jag gav mig inte på en punkt. Och det var att verksamheten skulle 

vara nära de skolor som finns för att det skulle finnas möjlighet att integreras.
53

 

När informanten diskuterar hur antalet elever påverkat valet av organisation så stöter vi också 

på hur skolverkets regler och mål använts. Här menar hen att dessa regler står som 

rekommendationer till hur den pedagogiska verksamheten ska påverkas och att kommunen 

har som mål att uppfylla dessa. Hen menar dock också att då andra faktorer har större 

påverkan så är det skolverkets regler i vissa fall att jobba mot än regler att uppfylla. 

Pedagogisk personal 

Eleven i fokus, säger den pedagogiska personalen som intervjuats i kommun 3. Elevens 

tidigare erfarenheter och särskilda behov är en del uppdraget enligt hen. Denna rehabilitering 

och undervisning, som respondenten använder som nyckelord, är något som gör att 

personalen har behov som hen menar i dagsläget av organisationen i dagsläget.
54

  

Dessa behov stannar heller inte bara vid behov av stöd i undervisningen utan också i frågor 

som integrering i ordinarie skolverksamhet och framtagningen av undervisningsmaterial men 

även tillgången till kuratorer och studie och yrkesvägledare har saknats. Behoven som 

pedagogen har haft har förts fram men informanten menar att de inte besvarats till fullo.
55

 

Pedagogen känner att bristen på kommunikation också leder till att denne saknar insyn i vad 

som sker vid beslutfattandeprocessen. Hen medger dock att det blivit bättre.
56

 Denna brist på 

insyn menar informanten gör att hen inte förstår samtliga beslut och på vilka faktorer som 

dessa grundar sig på. Men hen är tydlig med att alla beslut inte är av ondo: 

Arbetstiderna möjliggör planeringstid och tid till hembesök för att träffa barnen 

utanför skolan. För att få en uppfattning om eleverna. På detta sätt lär man 

känna dem bättre och kan anpassa skolverksamheten bättre.
57

 

Informanten pekar alltså på att, bristen på kommunikationen till trots, så tillåts denne utöva en 

flexibilitet i sitt yrkesutövande. En flexibilitet som möjliggör en individuellt anpassad 
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skolgång för de asylsökande eleverna. Inom citatet ryms också ett möte och tillfälle att lära 

känna den blivande eleven något som ligger till grund för en eventuell framtida kartläggning. 

Huruvida det är detta informanten refererar till framgår inte av intervjun. 

 

Analys 
I detta avsnitt redogörs för hur undersökningens resultat svarar mot tidigare forskning.            

Analysavsnittet disponeras i form av en komparation där rubriceringen tar sin utgångspunkt 

av de nyckelord som den tidigare forskningen lyft fram. Därefter presenteras analysen där jag 

ämnar besvara denna studies syfte med tillhörande frågeställningar som följs upp i avsnittet 

slutsatser där frågeställningarna får stå som rubriker. 

Nyckelorden som aktualiserats under studiens gång är följande: 

Kommunikation, Forskning, Ekonomi. 

I den analys som nedan följer så går ämnena och svaren ofta in i varandra, detta är något som 

redogörs under avsnitt slutsatser där jag ämnar visa på hur de olika kommunernas agerande 

och resonerande påverkats av faktorerna. För läsningen skull kommer jag att benämna den 

organisatoriska personalen som OP och den pedagogiska personalen för PP. 

Kommunikation 

Hindemath-Wehlén
58

 visar i sin forskning att kommunikation mellan leden, organisatoriskt 

och, i deras fall, personalmässigt, ger en ökad motivation att producera mera.  I deras 

forskning visas enbart de positiva effekterna av en bra kommunikation och inte hur en 

eventuell bristande kommunikation bidrar med för motiveringen för de anställda.
59

  

Elinor Edvardsson Stigwne har däremot undersökt hur en kommun som genomgår 

organisatoriska förändringar blir lidande på grund av en bristande kommunikation
60

. Även om 

dessa två studier har olika syften och undersöker skilda organisationstyper så visar de samma 

resultat, -en organisation där kommunikation mellan leden, oavsett om det är mellan 
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kommunalt anställd personal och sina chefer eller anställda och deras chefer, gynnar såväl 

arbetsmiljö som möjligheter till förändring.  

I Intervjuerna är dock nyckelordet kommunikation inte något som någon av OP benämner vid 

ord som en faktor som påverkar organisationen. Det gör däremot PP.  

I kommun 1 talar pedagogen om vikten av kommunikation, dels med övrig skolverksamhet i 

arbetet med integration av eleverna, men dels också om vikten av flexibilitet. För att 

kommunen ska kunna ha en integrerande organisation förutsätts en kommunikation mellan de 

olika delarna av organisation. Även pedagogen i kommun 2 talar om kommunikation som en 

faktor i positiva ordalag. Hen ger ledningen ett stort plus då den kommunikation som 

bibehålls dem emellan möjliggör att fokus för PP hamnar på elevens enskilda behov. Till detta 

kommer jag också nedan under Forskning.  

Kommunikation i denna kommun tycks med andra ord överensstämma med det Hindemith – 

Wehlén talar om då de granskar hur företaget bidrar för att öka motivationen hos sina 

anställda genom bra och tydlig kommunikation. 

Pedagogen i kommun 3 lyfter också fram kommunikation som en viktig faktor. Här 

framkommer dock istället, i varje fall till viss del, hur bristande kommunikation påverkar 

organiserandet negativt. PP i kommunen påpekar bristen av stöd i form av studie och 

yrkesvägledare, kurator med mera. Detta har hen påpekat för sin ledning men svar har 

uteblivit. Här kan man alltså dra slutsatsen att faktorn kommunikation har påverkan fast till 

skillnad från övriga kommuner i negativ bemärkelse. Det vi dock vet är att kommun 3 enbart 

under en kortare tid tagit emot asylsökande elever och att OP redan innan lyft fram 

kommunikation som en faktor som påverkat organiserandet, detta i form av den referensgrupp 

hen använt sig av i planerandeprocessen av skolverksamheten. Denna grupp är dock inte 

aktivt deltagande i den nuvarande organisationen utan har enbart fungerat som bollplank i 

organiserandet innan de asylsökande börjat anlända till kommunen.     

Forskning 

Skolverkets råd är eniga, en skolverksamhet för nyanlända, asylsökande elever ska bygga på 

ny forskning för att gynna elevens lärande. Karoline Parding framhäver i sin studie av lärares 

handlingsutrymme att den enskilde pedagogens verksamhet bör baseras på vad forskningen 

kommit fram till. När det däremot kommer till organiserande av skolverksamhet så menar hon 

att begreppet forskning är otydligt.  
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I hennes exempel slås fyra skolor ihop till en med motiveringen att det gynnar den blivande 

skolan. Man hänvisar till den nya läroplanen, en läroplan som Parding i sin rapport refererar 

till som forskning. Sen att motiveringen senare i rapporten visar sig mer baseras på ekonomi 

och byråkratiska beslut än pedagogisk forskning gör det icke desto mindre relevant för denna 

studie då en faktor aldrig ensamt påverkar organisationen.  

Skolverket är också tydlig att undervisningen bör stå på vetenskaplig grund, ett faktum som är 

klart för varje lärare oavsett om denne är gymnasielärare eller fritidspedagog. Den otydlighet 

som Pardings forskning uppmärksammar vad gäller hur stor betydelse pedagogisk forskning 

egentligen har i praktiken när skolverksamhet organiseras och planeras, stämmer bra överens 

med den bild som respektive kommun ger. Samtliga informanter nämner forskning och vad 

som är än tydligare är att det verkar råda samsyn inom respektive kommun gällande vilken 

forskning som ska fokuseras på. Kommun 1 och 2 nämner bägge skolverkets råd som 

drivande i organisationsprocessen. Dessa råd får dock olika rangordning beroende på vilka 

andra faktorer som påverkar. 

Kommun 1 är den kommun som tagit emot minst asylsökande och det är också den enda av 

kommunerna som inte nämner att faktorn ekonomi påverkat faktorn forskning. Detta får mig 

att dra slutsatsen att antalet elever påverkar mottagandet - att forskningen, får stå tillbaka då 

kommuner får högre kostnader i form av brist på lokaler och lärare. Det blir särskilt tydligt 

när OP säger att det är forskningen som ligger till grund för att kommunen valt att göra en 

viss typ av organisationsform med en flexibel organisation där elever direkt integreras i klass. 

Skulle det däremot komma ett större antal asylsökande elever skulle kommunen bli tvungen 

att öppna en skola på den flyktingförläggning som dessa asylsökande mest troligt skulle 

hamna på. Något som står i motsättning till skolverkets råd och rekommendationer. Detta på 

grund av, just det, brist på lokaler, ekonomi och lärare.  

Medan kommun 1 har en organisation som man menar grundas på forskning (men som 

påverkas ifall ekonomin förändras) har Kommun 2, som tidigare nämnts en större grupp 

asylsökande. I sin organisation utgår de visserligen till viss del från Skolverkets allmänna råd 

det vill säga forskning. De har dock, för att ta ett exempel, en förberedelseklass, något som 

skolverkets forskning motsätter sig de talar om att integrera och inte segregera elever. Enligt 

OP beror detta delvis på ekonomiska faktorer men också av en faktorn tidigare erfarenheter.  

Om kommun 1 fullt ut valt att basera sin organisation utifrån forskningen och kommun 2 

kompletterat forskningsfaktorn med faktorer som ekonomi och tidigare erfarenheter så har 
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kommun 3 den minst långt gångna synen på forskning. Enligt OP i kommun 3 så är de råd 

som skolverket kommit ut med precis vad de antyder, råd. Dessa råd har fått varit med i 

utformningen av organisationen men inte tagit en central roll likt den gjort i exempelvis 

kommun 1. Den har dock, i kommun 3, fått stå tillbaka till viss del för faktorer som ekonomi i 

form av geografiska förutsättningar och antal elever. 

I intervjuerna talar PP i respektive kommun inte om forskning som en faktor som påverkar 

skolverksamheten på samma sätt. Men det betyder inte att deras verksamhet inte bygger på 

forskning. Vi kan tydligt se på de svaren att de sätter eleven i ett individuellt fokus med en 

kartläggning som bakgrund vilket tydligt överensstämmer med vad forskningen säger. Detta 

betyder ju de facto att deras verksamhet bygger på forskning, vilket i sin tur antyder att även 

organisationens uppbyggnad påverkats av aktuell forskning. I den kommun som haft tydligast 

fokus på faktorerna kommunikation och forskning så ser vi också att PP mycket tydligt är 

införstådd i aktuell forskning.  

Ekonomi 

Den mest väntade faktorn som påverkat organisationens utformning är givetvis ekonomin. 

Detta faktum var något jag på förhand starkt misstänkte och kanske även du som läser redan 

innan du lyfte denna uppsats. Men detta är ändå intressant, speciellt om vi kan se i vilken grad 

ekonomin tillåts påverka organisationen och vilka andra faktorer som i sin tur påverkas av 

ekonomin. Kommun 1 är den av kommunerna som minst nämner ekonomin som ett hinder i 

deras planerande, möjligen kan faktorn vara ett hinder för framtida utveckling snarare än ett 

hinder i deras nuvarande organisation. Detta kan dock knytas till det faktum att de idag inte 

har några större kvantiteter av elever. 

Kommun 1 har framstått som den kommun som mest påverkats av faktorerna kommunikation 

och forskning. Samtidigt är det också den kommun som ser mörkast på en framtid där fler 

asylsökande elever kan komma att anlända då detta få negativa konsekvenser för 

organisationens kvalité. I varje fall om man tolkar OP:s redogörelse för planen att ta bort 

skolintegrationen från den ordinarie skolverksamheten och istället, av ekonomiska skäl, flytta 

den till en eventuell flyktingförläggning. 

Kommun 2 lyfter inte den ekonomiska faktorn som ett problem, inte ens om man formulerar 

om storleken på gruppen av asylsökande elever till ekonomi. För dem är ekonomin inte 

anledningen till att man valt en förberedelseklass utan istället har tidigare erfarenhet och 

forskning varit de viktigaste faktorerna.  
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Kommun 3 är den kommun där ekonomin kommit att vara den främsta faktorn som påverkat 

organisationens utformning. Detta mycket på grund av underliggande faktorer som antal 

asylsökande, geografisk placering av nyanlända familjer samt lokaler som kommunen har 

tillgång till för skolverksamhet.  I intervjun med OP framgår dock tydligt att denne trots den 

ekonomiska faktorn menar att hen inte tillåtit ekonomin att påverka vad forskningen 

framhäver som fördelaktigt för de asylsökande eleverna. Således menar informanten att 

resultatet blev en kompromiss där den ekonomiska faktorn inte till fullo tilläts påverka faktorn 

forskning.   

Märkbart är att i kommunen där vi tidigare visat att kommunikation är en hög faktor hos både 

OP och PP, kommun 1, visar det sig också att PP till viss del reflekterar över både forskning 

och ekonomi. Detta sker inte i intervjuerna med PP från kommun 2 och 3 där också faktorn 

kommunikation varit i mindre tydlig. 

Slutsatser 
Då jag började denna uppsats hade jag en svag, i brist på bättre ord, naiv förhoppning om att 

finna en avgörande faktor som påverkade kommuners organiserande av skolverksamheten för 

asylsökande. Där hade jag fel, istället fann jag att det fanns en rad faktorer som påverkade och 

att dessa faktorer påverkades av varandra. Efter att ha genomfört och bearbetat intervjuerna 

och analyserat den utifrån de faktorer – nyckelord – som identifierats utifrån tidigare 

forskning är det nu dags att knyta ihop trådarna och presentera undersökningens övergripande 

slutsatser. Detta kommer att göras genom att de inledande frågeställningarna besvaras.   

 

Organisatoriska frågeställningarna 

Inledningsvis formulerades följande frågor: 

Vilka val och avväganden ligger bakom beslut som fattats gällande utformandet av 

organisationen kring skolverksamheten för asylsökande elever? 

och 

Vilka faktorer står bakom dessa val och avväganden? 
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Kommunerna har gjort olika val gällande hur deras organisation utformats, beroende på vilka 

avvägande de gjort. Dessa avväganden är också gjorda utifrån olika faktorer som påverkat 

dem i deras val. 

 Kommun 1 har valt att fokusera på en lösning som uppfyller de mål och riktlinjer som de 

anser att skolverket och skolinspektionen satt upp. I denna tolkning ingår val som 

direktintegrering i ordinarie skolverksamhet med stöd av studiehandledning på modersmålet 

samt en flexibel organisation som fokuserar på eleven som individ. Vi kan se på informantens 

svar hur faktorn forskning, i deras fall skolverkets allmänna råd samt skolinspektionens 

granskning, legat till grund för deras organiserande. 

Att lösningen kan benämnas som kortsiktigt framgår tydligt i redogörelsen från OP då denne 

menar att vid ett större antal anländande elever än det nuvarande antalet så kommer 

organisationen förändras i hög grad. Vid ett större antal nyanlända elever skulle man, istället 

för att fokusera på de rekommendationer och råd som skolverket utkommer med i form av 

direkt integration, vara tvungen att övergå till att fokusera på att kunna erbjuda de nyanlända 

eleverna skola på plats i den förläggning som eventuellt skulle komma att bli aktuell Faktorn 

ekonomi skulle komma att påverka valet av organisationsform och man skulle välja att starta 

undervisningen vid det eventuella flyktingboendet som skulle anläggas. Något som senare 

enligt forskningen påverkar integrationsprocessen och ökar segregationen.  

Man hamnar alltså i en liknande situation som Parding beskriver
61

 där ett upplägg som 

baseras på forskning kan komma att stryka på foten för att ekonomiska faktorer omöjliggör 

den
62

. Huruvida kommunen kommer genomföra denna förändring vet ingen men att planen 

existerar visar hur stor påverkan faktorn ekonomi har för organiserandet.  

Då man i dagsläget utgått från faktorn forskning i organiserandet har man också en liten 

flexibel organisation där faktorn kommunikation är en bidragande faktor i hur kommunen 

organiserat undervisningen av asylsökande elever. Denna kommunikation är i OP:s fall en 

ständig dialog med den lilla flexibla organisation man byggt upp. Hur denna faktor påverkas i 

en situation där forskning inte längre är den faktor som främst får styra, utan ekonomi, kan 

inte OP svara på. Det framgår inte heller av den tidigare forskning jag tittat på. 
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Kommun 2 har valt att kombinera de riktlinjer eller råd som skolverket utkommit med vad de 

anser vara beprövad erfarenhet. Man har valt att ha en förberedelseklass, ett avvägande 

baserat på tidigare erfarenhet snarare än skolverkets råd. Respondenten talar tydligt om den 

erfarenhet som personalen på skolan har och hur den påverkat organisationens utformning.  

 Som ett exempel säger OP att en förberedelseklass ger eleverna och lärarna en trygg start där 

kartläggningen (det OP refererar till som forskningen) kan ske. Kommunens agerande är alltså 

till viss del förenligt med vad Skolverket framhäver i sin forskning
63

. Där skolverket menar att 

kartläggningen ska fortgå parallellt med den aktiva integrationen i klassen så har man 

emellertid från kommun 2:s sida valt att genom förberedelseklass ge eleven och skolan 

möjlighet att i hög grad genomföra kartläggningen. Till sist påverkas man också av ekonomin 

som utgör ramarna för hur stor hjälpen vid integrationen för eleverna kan vara, till exempel 

vilka typer av tjänster man kan erbjuda och hur man valt att rekrytera ny personal.   

Kommun 3 har likt kommun 2 i sina avväganden och val gjort ett aktivt val att till viss del 

bortse från skolverkets råd till fördel för OP:s tidigare erfarenhet men också med hänsyn till 

ekonomiska förutsättningar då man låtit organisationen byggas upp. Kommunen har dock, till 

skillnad mot kommun 2, placerat de asylsökande familjerna med barn i skolåldern på olika 

ställen i kommunen. Detta val har påverkats av en ekonomisk faktor då det inte står att finna 

bostäder i tillräcklig mängd för att placera dem på samma ställe. Detta har inneburit att 

asylsökande elever placerats på flera skolor i kommunen. Men även om OP i kommun 3 inte 

uttryckligen kopplar ihop dessa val och ställningstaganden med vad forskningen säger så det 

samtidigt helt i linje med vad skolverket i sin forskning kommit fram till är fördelaktigt för 

integrerandet av de asylsökande. Detta styrks i och med OP:s resonerande vart man valt att 

förlägga den pedagogiska verksamheten då en skola håller på att byggas om vilket försvårat 

möjligheten i kommunen att få in eleverna i samma lokaler. Istället har man funnit lokaler i 

anslutning till den ordinarie skolverksamheten, något som möjliggör ett system där man 

inleder med förberedelseklass för att, likt kommun 2, därefter gradvis integrera eleven i 

ordinarie skolverksamhet.  

Den ekonomiska faktorn begränsar med andra ord möjligheterna att fullfölja den plan som 

bygger på forskningsfaktorn då eleverna, på grund av lokalbrist, inte kan erbjudas en plats i 
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samma lokaler vilket i sin tur leder till att försvåra den flexibilitet som skolverket råder till.
64

 

Samtidigt menar OP att det ljusnar i framtiden då hen säger att en framtid med en ny skola 

innebär att integrationsarbetet för eleverna förbättras
65

. En situation där alltså ekonomin 

tillåter att forskningen får stå i främsta rummet av planering av organisationen.   

Pedagogiska frågeställningarna 

Dessa frågeställningar är formulerade utifrån de frågeställningar som riktar sig mot den 

pedagogiska personalen: 

Vilka pedagogiska mål sätts upp? Hur planeras och genomförs undervisningen för att uppnå 

målen? 

Då PP i de olika kommunerna redovisar målen med verksamheten för de asylsökande 

eleverna liknar svaren varandra även om formuleringarna är olika. I främsta rummet sätts 

eleven. Hos kommun 3 är det tryggheten för eleven som sätts i fokus, hos kommun 2 lyfts det 

sociala med hela familjens väl fram tillsammans med det pedagogiska. Kommun 1 är även de 

inne på det sociala med elevernas tidigare erfarenheter. Så det övergripande målet är 

detsamma, sätta eleven i fokus och utgår ifrån dennes tidigare erfarenheter.  

Själva planerandet av undervisningen tar sig dock olika uttryck. PP i kommun 1 har valt att 

placera eleven i den ordinarie skolverksamheten och utifrån dennes behov stödja genom 

tillgång till bland annat studiehandledning. 

I kommun 2 har PP fokuserat på att först ge eleven grundkunskaper i det svenska språket, för 

att därefter underlätta integrationen i praktiska ämnen genom stöd från personal, och till sist 

med hjälp av studiehandledare fullt gå ut i klass.  

PP i kommun 3 har valt en liknande väg som i föregående kommun, det vill säga ett stort 

fokus på den grundläggande svenskan. Man vill få eleven att känna sig trygg i sin vardag 

genom att erbjuda en förberedande klass.  

Vilka faktorer måste det pedagogiska arbetet främst ta hänsyn till då den planerar sin 

undervisning? 

och 
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Hur påverkar organisationens ramar det sätt på vilket pedagogen kan utföra sitt pedagogiska 

arbete? 

Gemensamt för kommunerna är att ekonomin är en faktor som påverkar det pedagogiska 

arbetet. Det som skiljer dem åt är i vilken grad den påverkar andra faktorer. Kommun 1 

hänvisar visserligen till att ekonomin har en viss påverkan men att denna ändå kommer i 

tredje hand. Istället lyfter PP fram kommunikationen som den enskilt viktigaste faktorn då 

undervisningen ska planeras. En positiv och konstruktiv kommunikation, med dels OP men 

också med ordinarie skolverksamhet, påverkar i stor utsträckning planeringen av det 

pedagogiska arbetet.  

Forskningen får även den en framträdande roll då den ligger till grund för hur elevens vardag 

ser ut tack vare den kartläggning man i kommunen gör. Forskningen, det vill säga 

kartläggningen, är något som också påverkar PP:s pedagogiska arbete i kommun 2. Likt 

kommun 1 så är kommunikationen en nyckel som påverkar planering och utförande av 

undervisningen. Just kommunikationen i kommun 2 främjas enligt PP av att man håller till på 

en och samma skola. Dessa faktorer tillsammans med den tidigare erfarenhet som finns i 

kommun 2 har bidragit till en arbetsmodell som både PP och OP känner fungerar. 

PP i kommun 3 pekar även denne på kommunikation som en faktor som påverkar arbetet. Till 

skillnad från föregående två kommuner är det bristen på kommunikation som är den 

påverkande faktorn. Denna brist leder också i förlängingen till att PP saknar insyn i den 

övriga verksamheten och inte kan se hur andra faktorer påverkar hens pedagogiska arbete.  

Avslutande reflektioner 

I och med den lagändring som tillät asylsökande att studera i svensk skola medan de väntade 

på besked gällande uppehållstillstånd så har kommunerna i många fall tagit emot dessa elever 

med öppna armar. Samtliga kommuner jag talat med i denna studie har haft de bästa 

intentioner gällande organiserande av skolverksamhet för deras asylsökande elever. Men i 

samtligas fall har också ett visst mått av rådvillhet funnits. 

”Vad förväntas av oss” har ofta frågan varit bland dem jag talat med. Från skolverkets sida 

har skrifter kommit ut med råd och vägledning men också men förmaningar att göra en 

kartläggning av de blivande elevernas tidigare kunskaper, en kartläggning som det inte finns 

en mall för hur man ska göra. Den rådvillhet som informanterna till viss del känt är alltså med 
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andra ord befogad, speciellt då skolverket nyligen gått ut med att de ska ta fram just ett 

kartläggningsmaterial.  

Efter att ha sagt sig vara beredd att ta emot dessa elever har kommunernas jobb varit att tolka 

sitt uppdrag. Det är här min studie tagit vid. Jag fann det till viss del uppmuntrande och till 

viss del bekymmersamt då resultatet presenterades. Den främsta insikten var att ekonomin 

styr och ställer med övriga faktorer vilket i sig är en dyster insikt.  

Tillåts ekonomin bli allt för rådande blir de övriga faktorerna en allt mer främmande och 

abstrakt verklighet. Detta syns också i skillnaderna mellan den relativt nya ”naiva” kommun 

1, där forskning och kommunikation var av mycket stor betydelse i verksamheten, och de 

äldre mer ”cyniska” kommunerna 2 och 3 som visste bättre och valde vägar där ekonomin 

fick en större roll.  

Kanske är det så man måste se på en organisation inom dagens kommuner, att man ser 

skolverkets råd som just råd, och inse att man måste låta dem stå tillbaka för vad kommunens 

plånbok klarar. Eller är det den kommun 1 som springer med huvudet in i väggen. Att en 

organisation där helt andra faktorer än ekonomi i slutändan gör att produkten blir sämre, än 

om man i ett tidigare skede lyssnat på sina äldre kommunkollegor? 

Bortser man från ekonomin och vilken påverkan denna har haft på organisationen så kan man 

tydligt peka på kommunikationens betydelse i formandet av en organisation för asylsökande. I 

de kommuner där både pedagoger och organisatorisk personal lyfter fram en fungerande 

dialog mellan organisationsplanet och pedagogerna och med ordinarie skolverksamhet så är 

också respondenterna positivt inställda till utformingen av organisationen. Där dialogen 

mellan skikten är mindre fungerande så gryr däremot en viss frustration.   

Detta kan också kopplas till i vilken utsträckning man arbetar utifrån forskningen, som i alla 

kommuners fall är skolverkets råd. Om man skulle, utifrån denna studie, formulera en hypotes 

så är det: Vid en fungerande kommunikation så finns en flexibel organisation och en 

integrering i ordinarie skolverksamhet medan där kommunikationen brister så har 

utvecklingen mot en sådan verklighet avstannat.      

Man kan också vända på det och se de fantastiska i att kommunerna med så begränsade 

möjligheter ändå lyckas skapa en, förhoppningsvis, givande och lärorik skolverksamhet för 

barn som tidigare saknat samma rättigheter som sina svenska motsvarigheter.  
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I vilket fall som helst hoppas jag att denna uppsats kan bidra med en översikt i hur kommuner 

valt att organisera sig, vilka ställningstagande man stått inför och vad de olika vägarna kan ha 

för slut.  

I denna uppsats har jag stött på flera områden som jag gärna velat fördjupa mig i. Vissa har 

varit av mer organisatorisk karaktär där vidare forskning skulle kunna syfta till att belysa hela 

kommuners val av organisationsform gällande asylmottagningen utifrån vilka faktorer som 

påverkar dem. Andra rent pedagogiska frågor hur faktorer, till exempel ekonomi, påverkar 

den faktiska undervisningen. Kanske i ett försök att mäta integration, hur fel det än låter. 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkat organisationen av 

skolverksamheten för asylsökande. Till detta har frågeställningar delats upp för att belysa det 

ur dels ett organisatoriskt perspektiv och dels ett pedagogiskt perspektiv. 

Organisatoriskt 

- Vilka val och avväganden ligger bakom beslut som fattats gällande utformandet av 

organisationen kring skolverksamheten för asylsökande elever? 

- Vilka faktorer står bakom dessa val och avväganden? 

Pedagogiskt 

- Vilka pedagogiska mål sätts upp? Hur planeras och genomförs undervisningen för att 

uppnå målen? 

- Vilka faktorer måste det pedagogiska arbetet främst ta hänsyn till då den planerar sin 

undervisning? 

- Hur påverkar organisationens ramar det sätt på vilket pedagogen kan utföra sitt 

pedagogiska arbete? 

 

Den tidigare forskning som granskats utifrån det syfte som formulerats har kommit att hämtas 

från två olika fält av forskning, organisatorisk forskning samt pedagogisk forskning. Valet av 

dessa två fält tedde sig naturligt dels för att de berör studiens syfte och dels för att det är de 

fält vars innehåll ligger närmast denna studies. Från den organisatoriska forskningen lyftes 

dels fram hur lärares situation förändras vid en organisatorisk förändring, dels hur företags 

anställda reagerar vid en liknande situation samt hur en annan kommunal organisations 



39 
 

förändring motiveras från de organisatoriska planet för att sedan tas emot av den personal som 

arbetar ”nere på golvet”. Relevant för studien är att författarna till dessa forskningsrapporter 

och uppsatser kommer fram till att: 

-  kommunikationen mellan de styrande av organisationen och de underordnade är en 

nyckel för att skapa en gynnsam miljö, oavsett om det handlar om försäljning av ett 

företags produkter eller om det handlar om undervisning av elever. 

- Ekonomin påverkar såväl prestationer hos enskilda individer men kanske framförallt de 

val som antingen kommuner eller företag gör då det kommer till organiserandet av en 

verksamhet.  

 

Den pedagogiska forskning som lyfts fram som relevant är inte i sig forskning utan av 

skolverket sammanställda forskningsresultat på hur undervisning för asylsökande elever bör 

organiseras. Det är just på grund av relevansen för denna studie som den fått representation 

under avsnittet tidigare forskning trots faktumet att det i sig inte är forskning. I dessa råd och 

bestämmelser så lyfts fram följande punkter som är relevanta för denna studie: 

- Kommunikation är av yttersta vikt för att verksamheten ska fungera. 

- Flexibilitet är en annan nyckel. 

- När man utformar en pedagogisk verksamhet bör man utgå ifrån relevant forskning. 

 

Som bakgrund för denna studie lyfts fram vad lagen säger om den undervisning som 

granskats i de olika kommunerna. Dels FN:s barnkonvention, dels svensk lagstiftning och 

även en kortare redogörelse för skolverkets allmänna råd. Denna ger en bild av vad våra lagar 

och regler ger kommuner för möjligheter i sitt organiserande av skolverksamhet för 

asylsökande elever.  

Studien har gjorts på tre kommuner i mellersta Norrland genom kvalitativa intervjuer där 

personal från både det organisatoriska skiktet samt det pedagogiska intervjuats. Intervjuerna 

har genomförts på ett semistrukturerat sätt där öppna frågor formulerats utifrån 

frågeställningarna.  

Svaren från de kvalitativa intervjuerna har sedan analyserats utifrån tre olika faktorer som 

identifierats utifrån vad tidigare forskning kommit fram till. De faktorer som för denna studie 

lyfts fram är kommunikation, forskning och ekonomi. 



40 
 

Studiens resultat visar att samtliga kommuner har en vilja att utforma sin organisation utifrån 

vad forskningen och skolverket, säger. Man har dock av olika anledningar fått göra andra val. 

I en av kommunerna (kommun 1) har man valt att forma sin organisation utifrån vad 

forskningen anser vara lämpligt. Denna kommun har, ska tilläggas, hittills enbart tagit emot 

ett fåtal asylsökande och lyfter fram det faktum att ett större antal nyanlända skulle påverka 

ekonomin, vilket i sin tur skulle innebära att de skulle behöva göra om prioriteringarna - 

ekonomin skulle få stå i första rummet. Kommun 2 och 3 har gått en annan väg. I kommun 2:s 

fall väljer man att låta faktorerna forskning, tidigare erfarenhet och ekonomi ömsesidigt 

påverka utformingen av organisationen. I kommun 3 lyftes framförallt fram faktorerna 

ekonomi och tidigare erfarenhet fram då ekonomin inte hittills tillåtit forskningens råd att göra 

sig gällande. Men då kommun 3 inom snar framtid emotser en positiv förändring av de 

ekonomiska förutsättningarna menar man att, likt kommun 2, går en framtid till mötes där en 

balanserad organisationsform baserad på olika faktorer kommer råda.  

Det faktum att samtliga kommuner på ett eller annat sätt valt att tolka sitt uppdrag och forma 

sin organisation på olika sätt går att tolka som att de saknar tydliga riktlinjer från skolverket. 

Detta styrks även med redogörelser från flera av respondenterna i studien då de uttrycker en 

oro över den brist på styrdokument som skolverket försett deras verksamhet med. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Intervjuer: 

Skolledare, kommun 1,utskrift finns hos författaren. 

Pedagog, kommun 1,utskrift finns hos författaren. 

Skolledare, kommun 2,utskrift finns hos författaren. 

Pedagog, kommun 2,utskrift finns hos författaren. 

Skolledare, kommun 3,utskrift finns hos författaren. 

Pedagog, kommun 3,utskrift finns hos författaren. 

 

Litteratur: 

Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik Studentlitteratur, Lund 

1991. 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund 1993.  

Malterud, K. Kvalitativ metod i medicinsk forskning, Studentlitteratur, Lund 2009.  

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund 2009. 

Ahrne, Göran & Papakostas, Apostolis, Organisationer, samhälle och globalisering,  

Lund: Studentlitteratur 2010. 

Bakka, JörgenF. & Fivelsdal, Egil & Lindkvist, Lars, Organisationsteori Struktur, Kultur, 

Processer, Liber AB: Malmö 2006. 

Hindemith – Wehlén, Motivationsfaktorer som påverkar organisationer och individer, Malmö 

Högskola 2010. 

 

Parding, Karolina, Lärarens arbetsvillkor- handlingsutrymme i tider av förändrad styrning, 

Didaktisk tidskrift, vol 19, no 2, Jönköping University Press 2010. 

  



42 
 

Edvarsson Stigwne, Elinor, Förändringsprocesser i kommunal organisation – en studie av 

organisation och meningsskapande i två förvaltningar, Departement of Education and 

Psychology Linköping University, Linköping 1997. 

Skolverket, Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång, 2014. 

Skolverket Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 2009. 

Hammarberg, Thomas, Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnens rättigheter, 

Stockholm, 2006. 

 

Internetkällor: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/regelverk 

Hämtad 131031 klockan 10:53 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/regelverk

