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Sammanfattning 

De senaste åren har en stor ström av flyktingar kommit som nyanlända till Sverige.  Enligt 

Skollagen (8 §) ska alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk 

hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden, därför har syftet med denna uppsats varit 

att göra en fallstudie över hur en svensk skolas mottagande av nyanlända elever ser ut och 

eventuellt kan förbättras. Genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare på en skola i en 

medelstor svensk stad studeras här hur mottagandet av nyanlända elever ser ut, samt vilka 

rutiner som finns och vilka förbättringar som eventuellt kan göras i detta arbete. De områden 

som lyfts i studien är: Kartläggning; Skolgången; Inkludering, exkludering, integrering och 

segregation; Lärarens roll; och, Området som skolan ligger i. Resultaten som har 

framkommit i studien gäller bland annat lärarnas samarbete kring kartläggningen, 

bemötandet som nyanlända elever får av de övriga eleverna, språkstöd och vilka som bär 

störst ansvar för detta - lärarna, skolan eller de jämnåriga klasskamraterna. Lärarnas attityder 

gentemot mottagande av nyanlända elever, och även mot elevernas framgång eller icke-

framgång, är också något som har visat sig vara av vikt i mottagningsprocessen. 

Inkluderingen sätts även i ett större perspektiv när det uppkommer frågor om huruvida man 

lyckas följa det som skollagen säger om likvärdig utbildning eller ej när det gäller nyanlända 

elever, när skolan i fråga ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med hög invandrartäthet. 

Uppsatsen utgår från det sociokulturella perspektivet, som handlar om hur människor lär och 

under vilka omständigheter de utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag. 

 

Nyckelord 

nyanlända elever, nyanlända, inkludering, integration, kartläggning av nyanlända elever, 

mottagande av nyanlända elever. 
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1 Inledning 

De senaste åren har en stor ström av flyktingar kommit till Sverige. Många vuxna och barn 

har fått bryta upp och fly från den trygghet och det välbekanta som de en gång hade för att 

komma till ett helt nytt land med en helt annan kultur. Där möter de mycket kärlek men även 

många fördomar och en del hat.  

Barn som kommer till Sverige och börjar i den svenska skola får benämningen 

nyanlända elever. Deras utmaning är att introduceras i den svenska skolan, vilket sätter ett 

fokus på hur de tas emot av skolväsendet. Den största svårigheten är för många att lära sig 

det svenska språket, och det är också just språket som är grundläggande för hela deras 

skolgång. Enligt Skollagen (8 §) ska alla elever ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett 

geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden. Därför är det viktigt att även 

inkludera nyanlända elever, och undersöka hur vi på bästa sätt kan möta deras förutsättningar 

och behov i skolan för att kunna följa lagen. 

Det mångkulturella samhället som alla som lever i Sverige får ta del av, särskilt de 

som befinner sig i skolans värld, har lagt grunden för det intresse som har lett till denna 

uppsats. Fallstudien som här presenteras bygger på en kvalitativ undersökning av hur 

nyanlända elever tas emot i en svensk skola.  

Jag arbetar som lärare på en grundskola där det går ca 750 elever som representerar 

många olika nationaliteter. Det talas över 35 olika språk på skolan, och 95 % av eleverna har 

ett annat modersmål än svenska. 60 % av eleverna läser svenska som andraspråk (SVAS). 

Området som skolan ligger i har en stor arbetslöshet och socialt utanförskap bland sina 

invånare. I arbetet på skolan möter man dagligen människor som varit i Sverige många år, 

men fortfarande inte talar ett ord svenska.  

Genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare på en skola i Örebro studeras 

mottagandet av nyanlända elever, samt vilka rutiner som finns och vilka förbättringar som 

eventuellt kan göras i detta arbete.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Eftersom att mottagande av nyanlända elever generellt sett kan vara både problematiskt och 

komplicerat är syftet med denna studie att göra en fallstudie över hur en skolas mottagande 

av nyanlända elever ser ut och eventuellt kan förbättras. Intresset är att se hur lärares 
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erfarenheter av mottagandet av nyanlända elever ser ut i en F-9 skola, och om dessa stämmer 

överens med eller skiljer sig från de generella perspektiv på nyanlända som lyfts fram i den 

litteratur som studerats. Genom att intervjua fyra lärare som jobbar särskilt med mottagande 

av nyanlända elever bildas en bredare förståelse för hur detta mottagande ser ut. För att 

komma fram till ett resultat i denna studie används följande frågeställning: 

- Vilka rutiner har skolan i denna fallstudie när det gäller mottagande av nyanlända 

elever och deras introduktion i undervisningen? 

- Hur ser kartläggningsarbetet av nyanländas kunskap och förmågor ut? 

- Vilka brister finns i mottagandet av nyanlända elever? 

- Hur kan mottagandet eventuellt förbättras? 

1.2 Centrala begrepp 

Nedan följer kortfattade förklaringar av centrala begrepp i studien som kan behöva 

förtydligas för läsaren. 

Begreppet nyanlända elever avser elever som har varit bosatta utomlands och som 

numera anses vara bosatta i Sverige. Eleverna ska ha påbörjat sin utbildning här efter 

höstterminens start samma kalenderår som hon eller han fyller sju år. En elev anses inte 

längre vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (Skolverket, 2016). 

När en skola tar emot den nyanlända eleven och dess anhöriga efter ankomsten till 

Sverige inleds en kartläggning. Framför allt läggs då fokus på att lära känna den nya eleven 

genom att träffas dagligen och genom att använda olika samtalstekniker. Man följer en plan 

och kartläggningsarbetet pågår under ett antal veckor (Bergendorff 2014). 

För att ge de nyanlända eleverna de kunskaper som behövs för att de så tidigt som 

möjligt ska kunna ta del av den ordinarie undervisningen kan man välja att placera dem i en 

så kallad förberedelseklass (Skolverket, 2016). 

Begreppet inkludering uttrycker en demokratisk idé om hur undervisning ska 

organiseras. Claes Nilholm (2006) hävdar att det är viktigt att skolan ska utformas för att 

passa den naturliga variation som finns bland alla människor, snarare än att anpassas till 

elever som man försöker integrera i verksamheter och strukturer som inte är anpassade för 

dem. Det är också just det som är en viktig poäng med begreppet inkludering, som därmed 

är viktigt att särskilja från begreppet integrering.  
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Integrering innebär i princip motsatsen till inkludering; att man anpassar en 

avvikande elev in i en organisation, istället för att anpassa organisationen efter eleven. Trots 

att integrering innebär en passiv syn på eleven tenderar de problem som uppstår vid 

integrering att individualiseras och läggas på just eleven, istället för på själva organisationen 

av verksamheten.  

Exkludering samt segregation innebär att man plockar ut en person ur ett 

sammanhang till exempel från klassrummet och erbjuder hjälp till personen på ett sätt som 

tilltalar hen (Nilholm, 2006).  

För att tydliggöra förklaringen av dessa begrepp (inkludering, exkludering, 

segregation, och integration) används här en bild hämtad från Skolverket, (2014) Forskning 

i klassrummet: 

 

Bild 1. Illustration av inkludering, exkludering, segregation och integration. 

1.3 Bakgrund  

Under detta kapitel behandlas litteratur som har relevans för uppsatsens ämne; ett antal 

rapporter från Skolverket, skollagen samt artiklar skrivna av forskare inom 

pedagogikområdet.  
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Enligt Jenny Nilsson och Nihad Bunar (2016) har antalet nyanlända elever i skolor 

runt om i världen ökat. Ingen annan samhällsinstitution har ett så stort ansvar och inflytande 

över oss under så lång tid som skolan har, samtidigt som den möter så pass många 

utmaningar när det gäller detta.  

Dagens skolsystem ser ut på ett sådant sätt att skolgången i princip är oförändrad från 

det att eleverna börjar skolan vid 6-7 års ålder fram tills att de fyller 16 år och antingen 

avslutar sina studier eller väljer gymnasieinriktning. 98 procent av de elever som går klart 

grundskolan går vidare till gymnasiet, och ungefär 45 procent fortsätter därefter sina studier 

på universitet och högskola (Persson, 2007). För nyanlända elever ser dock situationen 

annorlunda ut eftersom det i många skolor saknas studiehandledning som är anpassad efter 

deras behov. På många håll saknas även lärare som är utbildade i språkutvecklande arbetssätt 

som kan hantera de elever som inte behärskar det svenska språket (Bunar, 2015). Det i sin 

tur påverkar alltså de nyanlända elevernas förutsättningar att ta till sig utbildningen och 

avsluta sina studier (se mer om detta under punkt 3.1). 

Enligt Lgr 11 ska den likvärdiga utbildningen: 

... anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper (Lgr 11 s.8). 

Det som står i Läroplanen (Lgr 11) stämmer alltså väl överens med Claes Nilholms (2006) 

definition av begreppet inkludering, som tidigare nämnts, enligt vilken skolan ska utformas 

för att passa den variation som finns naturligt hos alla människor. Det är också detta som är 

en av utgångspunkterna i denna uppsats. 

I Sverige finns det inga regler på nationell nivå som fastställer hur utbildningen av 

nyanlända studenter bör organiseras och genomföras (Nilsson & Bunar, 2016). Enligt 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2016) har dock barn som är 

bosatta i Sverige i åldrarna 7-16 år som huvudregel skolplikt och rätt till utbildning. 

Betydelsen av att vara bosatt i landet är enligt skollagen att man är folkbokförd i Sverige. 

Det finns dock undantag där vissa barn som inte folkbokförda i Sverige ändå ska ses som 

bosatta i landet. Dessa barn har ingen skolplikt, men de ska ha samma rätt till utbildning i 

den obligatoriska skolformen som skolpliktiga barn. Enligt Skolverket (2016) gäller detta 

undantag:  
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... barn som är asylsökande, barn med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd, barn som har rätt 

till utbildning av följd av EU-rätten, barn som är familjemedlem till en person som tillhör en 

främmande makts beskickning, barn som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller 

författning. (Skolverket, 2016, s. 12). 

 

Det svenska samhället har genom åren blivit allt mer etniskt och språkligt heterogena 

(Skolverket, 2012). Detta gör att de mångkulturella aspekterna helt enkelt syns mer i 

klassrummet nu än vad de gjort tidigare. I den svenska grundskolan har närmare 20 % av 

eleverna ett annat modersmål än svenska. Totalt finns det runt 150 olika modersmålsspråk 

närvarande bland eleverna i den svenska skolan. I dagsläget är situationen densamma i de 

flesta länder i västvärlden. Detta har medfört förändringar i skolan där allt fler ämneslärare 

dagligen möter en språklig mångfald i sin undervisning, men tyvärr inte har tillräcklig 

beredskap eller förberedelse för att möta denna förändring. Frågor som man förr ansåg var 

uteslutande språklärarnas, framförallt svensklärare och lärare i svenska som andraspråk, kan 

idag alltså vara något som berör i stort sett alla som tjänstgör på en skola, eftersom 

kunskapsutveckling för flerspråkiga elever sker inom alla ämnen under hela skoldagen 

(Skolverket, 2012). 

En rapport från Skolverket (2013) beskriver att antalet nyanlända elever ökar i 

Sverige, samt att det är mycket som tyder på att siffrorna kommer att fortsätta i den 

riktningen. I en analys som Skolverket (2015) har gjort utifrån migrationsverkets statistik så 

har totalt 40 000 nyanlända i åldrarna 13-18 år och 31 000 i åldrarna 1-12 år kommit till 

Sverige under 2015. Enligt Skolverket (2016) vistas elever i Sverige på olika villkor och 

förutsättningar. Det kan vara alltifrån att de är asylsökande, anhöriginvandrare eller barn till 

arbetskraftsinvandrare. Vissa av har kommit med sina vårdnadshavare medan andra har 

kommit hit ensamma. Man kan också vara nyanländ trots att man är svensk medborgare men 

har inte tidigare gått i svensk skola utan bott utomlands. Gruppen nyanlända elever är en 

heterogen grupp med en skolbakgrund som kan se väldigt olika ut. Det som de nyanlända 

har gemensamt är att de har fått bryta upp från ett sammanhang de tidigare levt och där 

svenska oftast inte har varit modersmålet.  

I Skolverkets rapport (2013) beskrivs det hur kommunerna runt om i Sverige kommer 

att behöva bygga upp beredskap och kunskaper som möjliggör ett mottagande av nyanlända 

elever som gör att samma goda kvalitet på utbildningen kan erbjudas till alla. Varje kommun 

har olika erfarenheter av att ta emot nyanlända. Vissa har lång erfarenhet och olika strategier 

för verksamheten, medan andra kommuner har lagt över ansvaret för skolans 
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mottagningsverksamhet mer på skolpersonalen. Skolverkets rapport (2013) beskriver att det 

behövs bättre förutsättningar för nyanlända elever och elever med annat modersmål än 

svenska. Bland annat nämns det att samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk, 

studiehandledare på modersmål och ämneslärare bör äga rum för att höja 

utbildningskvaliteten och få nyanlända elever att nå skolframgång (Bunar, 2015).  Enligt 

skollagen avser skolans värdegrund, konstuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, 

ledning och stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag nyanlända elever efter samma 

bestämmelser som alla elever. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att ta hänsyn till 

elevernas olika behov, samt att uppväga de existerande skillnader som finns i elevernas olika 

förutsättningar att tillgodogöra sig den obligatoriska utbildningen. Skolan ska alltså sträva 

efter att väga upp skillnader som uppstår i alla elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen, och det svenska utbildningsväsendet behöver därför hitta sätt att inkludera 

nyanlända elever, både pedagogiskt och socialt, samt att se till att de får den likvärdiga 

utbildning som de har rätt till (Bunar, 2015). 

2 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras en rad olika forskningsresultat som rör de frågor som denna 

uppsats behandlar. För att få fram relevant litteratur till studien har Örebro 

universitetsbiblioteks databas använts i litteratursökningen. De ord och fraser som har 

relevans för ämnet, och således har använts som sökord, är till exempel newly arrived 

pupils/students, nyanlända elever, immigrant pupils/students, refugee children, och 

flyktingbarn.  

2.1 Mottagande, introduktion och kartläggning 

Tore Otterup (2014) beskriver att mottagande av nyanlända elever inte är någon ny 

företeelse. Sverige och den svenska skolan har systematiskt tagit emot elever från olika 

länder och världsdelar under snart ett halvt sekel. Mottagande och introduktion av 

invandrarelever genom åren har skett på olika sätt utifrån skolans resurser, förutsättningar 

hos de aktuella invandrargrupperna, samt skolans och personalens kunskaper. 

Det man kan se hittills är att skolan har haft obetydlig hjälp av regler och förordningar 

om hur mottagande av nyanlända elever bör gå till, med undantag av av de allmänna råd som 
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skolverket har gett ut. Skolor och kommuner får ta mycket eget ansvar att hitta lämpliga 

lösningar eftersom att råden är mycket allmänna (Otterup, 2014) 

När Inger Bergendorff (2014) skriver om mottagande med kartläggning av nyanlända 

elever nämner hon att det i den svenska skolan har blivit allt vanligare att det tas emot 

nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket. På så vis ställs det alltså större krav 

på skolans personal att eleverna möts på det sätt som förväntas, på ett bra sätt där varje 

individ kan utvecklas där den befinner sig personligt och kunskapsmässigt. Eleven får 

samtidigt en möjlighet att fullfölja sin skolgång i det svenska skolsystemet.  

Bergendorff (2014) menar att skolintroduktionen av nyanlända elever kan beskrivas 

i tre delar: kartläggning, förberedelseklass och övergången till den reguljära undervisningen.  

Den första delen, kartläggningen, inleds med att ett arbetslag på skolan tar emot den 

nyanlända eleven tillsammans med hens anhöriga. Genom att använda sig av olika 

samtalstekniker lägger man fokus på att lära känna den nyanlände eleven och dennes 

kunskaper. Detta arbete pågår i ett par veckor. En särskild plan upprättas och följs, och i den 

inkluderas: att barn och vårdnadshavare erhåller grundläggande kunskaper rörande svensk 

skola, närsamhället, myndigheter och familjeliv; kartläggning av barnets kognitiva 

utveckling samt språk- och kunskapsutveckling; kartläggning av familjens livssituation och 

bakgrund; undersökning av barnets behov av medicinsk vård, rehabilitering eller särskilt 

stöd (Bergendorff, 2014, s.39). 

Pedagoger och socionomer är den personal på skolan som jobbar med den första 

delen av skolintroduktionen. Kartläggningen sammanställs och dokumenteras. Innan steg 

två av skolintroduktionen införs godkänner vårdnadshavare och barnet det underlag som 

tagits fram. För att säkra att de till fullo har förstått underlaget bör man vid behov använda 

sig av en tolk (Bergendorff, 2014) 

Det Bergendorff (2014) tycker är viktigt att notera är att en kartläggning inte ska 

förklara hur barnet ligger till kunskapsmässigt utan att den framförallt görs för att vägleda 

och planera den fortsatta undervisningen. Barnets behov av socioemotionellt stöd samt vilka 

insatser som behövs för att skolgången ska bli bra uppmärksammas både genom samtal och 

aktiviteter i kartläggningen. 

Det är reglerat i skollagen och därmed obligatoriskt att genomföra en inledande 

bedömning av en nyanländ elevs kunskaper. Skolverket har även framställt 

kartläggningsmaterial till steg 1 och 2 av introduktionen (kartläggning och 

förberedelseklass), som är obligatoriskt att använda i det här arbetet. Resultatet av 
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kartläggningen är tänkt att ligga till grund för vidare planering av den nyanlända elevens 

fortsatta undervisning. 

På grundskolenivå finns det huvudsakligen två organisatoriska modeller för 

mottagande av nyanlända elever. Den första är förberedelseklass, som senare leder till en 

övergång till reguljär klass, och den andra är direktintegrering. 

2.2 Nyanlända elevers situation och förutsättningar 

Nihad Bunar (2010) nämner i sin forskning att följande begrepp är några av de som ofta 

används i forskningslitteratur, myndighetsrapporter och policydokument för att benämna 

den grupp elever i den svenska skolan som står i fokus för hans forskningsöversikt: 

nyanlända, sent anlända, sent kommande, flyktingbarn, asylsökande barn, nyanlända elever, 

elever i förberedelseklasser, elever i internationella klasser, och IVIK1-elever (Bunar 2010 

s.8). Begreppen kan användas som synonymer, men de kan även markera administrativa 

skillnader, till exempel mellan flyktingbarn och asylsökande.  Med “flyktingbarn” menas 

enligt Migrationsverket (2016) en minderårig person som i sitt hemland riskerar förföljelse 

av olika anledningar, som t.ex. ras, nationalitet, religiösa eller politiska uppfattningar, kön, 

sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Enligt FN:s flyktingkonvention, 

svensk lag och EU-regler hänvisar termen “asylsökande” till personer som lämnat sitt land 

för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få 

uppehållstillstånd. På en organisatorisk nivå kan dessa begrepp och synonymer markera 

skillnader mellan till exempel elever i grund- eller gymnasieskolan.  

De nyanlända elevernas integration i skolan och skolprestationer kan ofta bero 

mycket på hur deras föräldrars utbildningsbakgrund och status i Sverige ser ut när det gäller 

till exempel jobb, bostad och socialt nätverk. Föräldrarnas bakgrund och nuvarande situation 

kan även påverka lärarnas vilja och möjligheter till samverkan med den nyanlända elevens 

hem (Bunar, 2010).   

De nyanlända eleverna har alla en gemensam nämnare, nämligen att de är 

nyinvandrade i Sverige och således nybörjare i den svenska skolan. Utmaningar, möjligheter 

och svårigheter är förutsättningar som detta för med sig för både individen, familjen, skolan 

och dess personal. Både de nyanlända eleverna och deras föräldrar respektive skolpersonal 

söker pedagogiska verktyg för att relationellt och organisatoriskt kunna positionera sig i 

                                                        
1 IVIK = Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella 
program 
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relation till förändringarna i elevens liv (Bunar, 2010). Det är också viktigt att skolor lär sig 

att förhålla sig till och hantera barn som har kommit till Sverige som flyktingar, eftersom 

dessa barn ofta har någon form av trauma med sig i bagaget. Det kan vara traumatiska 

händelser som inträffat i hemlandet, under flykten eller under asyltiden i Sverige (Bunar, 

2010).  

Jill Rutter (2006), å andra sidan, har forskat om hur mycket forskning det finns kring 

flyktingbarn i Storbritanniens traumatiska erfarenheter, med hur lite forskning det finns 

kring deras erfarenheter inom utbildning. Det hon finner är att många texter om flyktingbarns 

utbildning i Storbritannien fokuserar på vad bra praxis i skolan består av, närmare bestämt: 

vikten av en välkomnande miljö, fri från rasism; behovet av att möta flyktingbarns 

psykosociala behov, särskilt om de har haft traumatiska upplevelser sen tidigare; och, vikten 

av att säkra att flyktingbarnens språkliga behov möts, främst genom att stödja deras inlärning 

av det engelska språket. 

Jenny Nilsson & Nihad Bunar (2016) skriver i sin forskningsartikel om att nyanlända 

elevers pedagogiska och sociala behov har väckt frågor som tidigare försummats både 

politiskt och akademiskt. Dessa frågor handlar om vad som utgör passande organisatoriska 

strukturer, pedagogiska arbetssätt och interaktion med föräldrar för att skapa strukturer och 

möjligheter för nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har höga 

ambitioner, liksom att de lärare som arbetar med nyanlända elever i övergångsklasser är 

mycket kompetenta och engagerade i sitt arbete (Nilsson & Bunar 2016). Trots ett brett 

konsensus om vad skolans roll ska vara är standarden på mottagande av nyanlända elever 

mycket varierande. Detta är ett resultat av bristande policyer, riktlinjer och resurser, och 

tycks vara ett allmänt utbrett och nationellt gränsöverskridande problem. På individnivå 

hävdar Nilsson och Bunar (2016) att många nyanlända elever beskriver att de känner sig 

isolerade och inte har så många vänner i sina nya skolor. 

I skolverkets rapport Forskning i klassrummet (2014) beskrivs hur så kallade 

kamrateffekter kan påverka en klass, och enligt rapporten kan de ha en stor betydelse för 

elevers lärande. Något som är grundläggande för en elev är att få känna tillhörighet, och med 

en bra social miljö i skolan ökar förutsättningarna för ett gott lärande. Inlärning och resultat 

är något som påverkas av sammansättningen av eleverna, och det är därför viktigt att skolan 

arbetar med en tydlig värdegrund som en naturlig del i hela skolarbetet. Skowronski (2013) 

beskriver i sin forskning hur nyanlända elevernas gemenskap och utanförskap ser ut utifrån 

deras egen uppfattning. Den sociala gemenskapen sker i olika former. För de flesta av de 
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intervjuade eleverna har de tidigaste vägarna till social gemenskap med andra elever i 

högstadie- eller gymnasieskolorna skett i olika former av förberedande undervisning. Den 

tid som elever spenderar inom förberedande undervisningsnivåer innebär ofta att de ständigt 

flyttas runt i olika gruppkonstellationer, främst beroende på deras språkkunskaper i svenska. 

Trots detta har många av de intervjuade eleverna etablerat starka vänskapsrelationer i dessa 

grupper. Vänskaperna har även visat sig vara hållbara även efter att grupperna har splittrats. 

Vissa elever gick delvis i förberedelseklass och delvis i ordinarie undervisning vid den 

tidpunkt då intervjun ägde rum, och uttryckte en känsla av samhörighet med elever som är 

nya i Sverige - precis som de själva. Flera elever nämnde också trygghetskänslan som 

skapades av att gå i en klass där nästan alla har svårigheter med det nya språket. Samtidigt 

uttrycker många elever en längtan efter att få komma ut i vanlig undervisning eftersom det 

ger en större känsla av att vara en del av den samhälleliga normen. 

2.3 Skolgången 

I undervisningen av nyanlända elever uppstår ett behov av att förhålla sig till varandra på ett 

nytt sätt för både lärare och elever, vilket inom pedagogiken kallas för interkulturell 

undervisning eller pedagogik (Lahdenperä, 2004).  

 I kommande avsnitt beskrivs de undervisningsformer som riktas mot nyanlända 

elever när de kommer ut i den svenska skolan: förberedelseklass; direktintegrering i reguljär 

klass; och, övergången från förberedelseklass till reguljär klass. 

2.3.1 Förberedelseklass 

Bergendorff (2014) beskriver den andra delen av nyanlända elevers skolintroduktion, att de 

placeras i en så kallad förberedelseklass. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan den 

nyanlända eleven i en förberedelseklass få lära känna den svenska närmiljön samt träffa 

andra nyanlända elever med likartade behov. Där får de grundläggande kunskaper i det 

svenska språket och blir introducerade i olika skolämnen. Förberedelseklasserna är enligt 

Nihad Bunars (2015) forskning en organisationsform som inrättas för att ge nyanlända elever 

möjlighet och tid att begrunda den svenska kultur och det svenska språk som de möter på 

utifrån sina erfarenheter som nyanlända. Det innebär att den nyanlända eleven kan skaffa sig 

strategier för att känna sig trygg i det som sker och ta sig igenom sin skolgång.  Lärare i 

svenska som andraspråk, så kallade SVAS-lärare, ämneslärare, en fritidspedagog, samt 

representanter för elevhälsan är vad arbetslaget som arbetar i förberedelseklassen till 
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exempel kan bestå av. De ska ge eleven redskap för att klara den fortsatta skolgången och 

för den personliga utvecklingen. 

Bunar (2015) nämner att det finns ett antal fördelar man tagit fram med 

förberedelseklasser. Bland annat fortsätter man i förberedelseklassen att successivt kartlägga 

elevernas bakgrundskunskaper, barnen får lära sig grundläggande svenska i en trygg miljö 

och de introduceras till skolkulturen och det svenska skolsystemet. Dessutom ska det i 

förberedelseklasser finnas personal som är utbildad i svenska som andraspråk. Dessa lärare 

ska stötta eleverna i sin språkutveckling samt ge dem studiehandledning på deras modersmål.  

Det som kan vara nackdelen med förberedelseklasser, och som ofta ifrågasätts, är 

segregationen som eleverna kan hamna i. De nyanlända eleverna riskerar i en 

förberedelseklass att bli fysiskt isolerade från den övriga skolan. Dessutom är 

förberedelseklasserna oftast inte åldersintegrerade, vilket innebär att barn i olika åldrar, med 

olika förutsättningar, hamnar under ett och samma pedagogiska paraply. Ytterligare en 

nackdel kan vara att eleverna i förberedelseklassen kan hållas kvar lite för länge, och att det 

alltså dröjer innan de kommer ut i den reguljära undervisningen. Enligt Päivi Juvonen (2015) 

är den tanken med förberedelseklasser främst att de nyanlända eleverna ska få 

grundläggande kunskaper i det svenska språket. Eleverna ska i också förberedelseklassen få 

tid på sig att acklimatisera sig i en ny skolmiljö för att så småningom kunna delta i den 

ordinarie undervisningen i en reguljär klass. 

En lösning på den eventuella segregationen som uppstår när nyanlända elever 

placeras i förberedelseklasser kan vara att låta dem delta i de praktisk-estetiska ämnena 

tillsammans med den klass som det är tänkt att de så småningom ska tillhöra (Bunar 2015). 

Enligt Bunar (2015) antar man generellt sett att dessa ämnen inte kräver någon hög språknivå 

i svenska. 

2.3.2 Direktintegrering i reguljär undervisning 

Den andra varianten av skolintroduktion är direktintegrering, det vill säga att eleven får börja 

direkt i en ordinarie klass efter en kortare introduktion hos kommunens mottagningsenhet, 

med syfte att undvika den fysiska segregation som förberedelseklasser innebär i praktiken 

(Bunar, 2015). Monica Axelsson (2015) skriver om att mottagande i förberedelseklass har 

kritiserats, eftersom att man bävar för att de nyanlända segregeras i de organisationsformen. 

Hon nämner att några kommuner i Sverige valde att ändra organisationsform när 

skolinspektionen även uttryckte kritik kring denna form. Mottagningsformen blev då att man 
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istället för att ha de nyanlända eleverna i förberedelseklass direktintegrerade dem i den 

reguljära klassen (Axelsson, 2015). Direktintegrering i reguljär klass kan ske med eller utan 

modersmålsstöd eller stöd från en SVAS-lärare (Nilsson & Bunar 2016). Direktintegrering 

är vanligast för nyanlända elever i åldrarna 7-9, men används i somliga svenska kommuner 

för samtliga nyanlända elever, särskilt om det handlar om ett fåtal elever eller om det är en 

relativt liten skola (Nilsson & Bunar 2016). Den grundläggande tanken till denna 

organisatoriska modell är att eleverna ska få in språket snabbare när de befinner sig i ett 

språkligt sammanhang där språket används i en naturlig miljö, samt att de nyanlända 

eleverna integreras med andra jämnåriga infödda talare i svenska. Det talas mycket om att 

eleverna ska inkluderas vilket ska leda till integration, så denna modell ska leda till att 

eleverna snabbare blir en del av skolan (Päivi Juvonen, 2015).  

2.3.3 Övergången från förberedelseklass till reguljär klass   

Enligt Bunar (2015) finns det diverse studier som visar att övergången till den ordinarie 

klassen är den svaga länken i nyanländas utbildningskedja på grund av att eleven är 

omgärdad av både sociala och pedagogiska hinder för inkludering i klassen.  

Bergendorff (2014) påpekar att det är viktigt att man hela tiden har en medveten 

strävan om att eleven ska lyckas. Den successiva övergången från förberedelseklass till den 

reguljära anses av Bergendorff (2014) vara den bästa. Det kan då vara att eleven börjar sin 

skolgång i klassen i ett ämne som eleven kan och tycker om.  

Juvonen (2015) skriver om praktiska-estetiska ämnen som integrationsämnen. Hon 

nämner SVAS-lärarnas tankar kring direktplacering i de estetiska ämnena, och hävdar att det 

har en viss fördel för eleverna under förutsättningar att de har med sig en SVA-lärare som 

stöttar upp under lektionen och att en studiehandledare har introducerat ämnet innan de 

börjar. 

Att delta i olika aktiviteter med den nya klassen är väldigt värdefullt eftersom att det 

ger eleven en chans att pröva sin vingar. Genom att göra på detta vis skapas många tillfällen 

som kan uppmärksamma den nyanländas kunskaper i de olika klassrumssituationerna samt 

med de nya klasskamraterna. Bergendorff (2014) skriver även om vikten av att den 

nyanlända eleven ska fortsätta få studiehandledning på sitt modersmål i de ämnen där man 

anser att det behövs, även när övergången till den reguljära klassen är permanent.   

Enligt skolförordningen (5 kap. 4 §) ska elever vid behov få studiehandledning på 

sitt modersmål. I samma kapitel under samma paragraf står det även att elever som ska 
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erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på 

ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på 

modersmålet, om det finns särskilda skäl för detta.  Bergendorff (2014) menar att det blir 

lättare att erövra begrepp och arbetssätt i det svenska språket med hjälp av studiehandledning 

på sitt modersmål. 

2.4 Integrering och inkludering 

Enligt skollagen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov i utbildningen. Stöd och 

stimulans ska ges till eleverna för att de ska utvecklas så långt som möjligt, och skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska uppvägas 

(Skollagen 4§). Dessutom ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer 

av särskilda bestämmelser i lagen (Skollagen 8 §). 

I en rapport från Skolverket (Forskning för klassrummet, Skolverket, 2013) nämner 

Claes Nilholm att det är viktigt att särskilja begreppen inkludering och integrering. 

Begreppet inkludering har kommit att uttrycka en demokratisk ide om hur undervisningen 

ska organiseras. En viktig poäng med begreppet menar Claes Nilholm är att om den naturliga 

formen av undervisningen ska passa variationer som finns hos människor måste skolan 

utformas snarare än att anpassa till avvikande elever. Integrering, däremot, innebär att en 

elev som avviker ska anpassas in i en organisation, inte att organisationen ska anpassas efter 

eleven (Jenny Nilsson Folke, 2015). De problem som kan uppkomma då är att problemet 

individualiseras och läggs på eleven och inte organisationen av verksamheten (Nilsson 

Folke, 2015). Integrering innebär en mer passiv syn på eleven och i sämsta fall innebär det 

stora problem för alla involverade; den integrerade eleven, läraren, rektorn, klasskamraterna 

och föräldrarna (Nilsson Folke, 2015).  

En integrationsprocess åt två håll; den kräver att nyanlända elever anpassar sig och 

håller sig till landets allmänna värderingar, men den kräver också att samhället i 

mottagarlandet är öppet för diversitet i sociala miljöer och i skolan (Ministère de l’Éducation 

du Québec, 1998, i Allen, 2006, s. 251). Det innebär att skolans roll och lärarnas inställning 

till eleverna och deras lärande är viktigt även i det svenska samhället. 

När begreppet “integration” används som nyckelkoncept (istället för “inkludering”), 

och antas både av pedagoger och forskare som arbetar med nyanlända ungdomar i skolor, 

har de integrationssvårigheter som identifierats visat sig ha lika mycket att göra med hur 
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integration konceptualiseras som med hur det praktiseras i skolan, enligt flera 

forskningsstudier av nyanlända ungdomar i Quebec (Dawn Allen, 2006). 

I Skowronskis (2013) forskningsavhandling beskriver hon att det finns tydliga tecken 

på svårigheter för nyanlända elever att inkluderas i sociala gemenskaper i klasser på 

ordinarie undervisningsnivå. Nyanlända elevers tendens att ty sig till varandra kan enligt 

Skowronski (2013) därför delvis ses som en strategi för att hantera hinder för social 

inkludering. Det kan också innebära en trygghet för eleverna att någon annan i klassen förstår 

deras situation, och det kan även ha studiemässiga fördelar om eleverna har samma 

modersmål. Enligt Skowronskis (2013) undersökning är dock en stor orsak till de nyanlända 

elevernas ensamhet i början av tiden i den ordinarie undervisningen sättet de mottas på av 

de övriga eleverna.  

3. Metodologi 

I kommande avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsens analys, samt 

den metod som har använts för insamling av data. 

3.1 Teori 

Analysen i denna uppsats utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där språkets roll blir en 

viktig del i lärandet och tänkandet. Det handlar om människors lärande och under vilka 

omständigheter de utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag (Säljö, 2014). Detta 

såg jag som viktiga faktorer när det handlar om nyanlända elevers mottagande i Sverige, 

eftersom de plötsligt hamnar i en kontext som är helt ny och främmande för dem, och därför 

valde jag att utgå från detta perspektiv i min uppsats. 

Det sociokulturella perspektivet är en vetenskaplig teori som bygger på att sociala 

och individuella processer står i relation till varandra. Lev Vygotsky utarbetade denna teori 

genom att analysera idéer från olika samhällsvetenskapliga och humanistiska 

forskningsinriktningar, vilket ledde till att individuell psykologi kunde relateras till en 

sociohistorisk kontext (Wertsch, 1985).  

 Enligt den sociokulturella teorin är mänsklig utveckling inte individualistisk, utan 

snarare en social företeelse. Denna teori hävdar till exempel att en individs utveckling kan 

ses som en produkt av undervisningen, och inte som en förutsättning för den. Utvecklingen 
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kan också ses som ett resultat av individens sociala, historiska, och kulturella erfarenheter 

(Gibbons, 2002). 

Inlärning, och även språkinlärning, ses enligt Vygotskys sociokulturella teori som ett 

resultat av möten mellan individer i socialt samspel med varandra, i ett sociokulturellt 

sammanhang. Därför kan man ur ett sociokulturellt teoriperspektiv även analysera hur 

undervisning för nyanlända bör genomföras i skolan. Ur detta perspektiv handlar lärandet 

om ett samarbete mellan lärare och elever, där båda parter ses som aktiva deltagare (Gibbons, 

2013:39 i Otterup 2014). 

Analyser av hur människor lär och utvecklas är något som är starkt relaterade till 

frågan om hur vi tänker och agerar mer i allmänhet. Roger Säljö (2014) beskriver hur 

utveckling, lärande och reproduktion av kunskaper och färdigheter kan analyseras ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Ett av det sociokulturella perspektivets intressen vid analys av 

lärande och mänskligt tänkande och handlande är hur individer och grupper tillägnar sig och 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Det som då hamnar i fokus i ett sådant perspektiv är 

samspelet mellan kollektivet och individen. Utgångspunkten för ett sociokulturellt 

perspektiv är att människan är en biologisk varelse som har en uppsättning fysiska och 

mentala resurser som är mer eller mindre givna av naturen och bestämda av den art vi tillhör 

(Säljö, 2014). Termerna redskap eller verktyg har en speciell och teknisk betydelse i ett 

sociokulturellt perspektiv; de kan vara både språkliga (eller intellektuella) och fysiska 

resurser. Det är något vi har tillgång till och som vi använder för att förstå vår omvärld och 

agera i den (Säljö, 2014).  

Det sociokulturella perspektivet har genomsyrat arbetet med denna uppsats, och dess 

funktion har varit av särskilt stor betydelse under analyseringen av data för att urskilja 

resultaten. Jag har alltså utgått från det sociokulturella perspektivet, som handlar om hur 

människor lär och under vilka omständigheter de utvecklar kompetenser och färdigheter av 

olika slag, för att urskilja mönster som är genomgående hos de intervjuade lärarna. Analysen 

fokuseras på vilka olika sammanhang, sociala eller kulturella, som de intervjuade lärarna 

berättade om, och det ledde både till att jag fick fram resultat som jag själv hade kunnat ana 

sen tidigare, men också till att de nyanlända elevernas skolgång sattes i ett större samhälleligt 

perspektiv. 
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3.2 Metod  

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

I undersökningen som den här uppsatsen bygger på används semistrukturerad intervju som 

metod, eftersom det anses vara ett bra sätt att få fram kvalitativ information om ämnet som 

undersöks utifrån insatta personers, i det här fallet lärares, synvinkel.  

Martyn Denscombe (2009) beskriver olika alternativ av metoder som en forskare kan 

använda sig av, och han skriver att vid första tanken på att göra en intervju kan en uppfattning 

vara att det inte krävs någon större teknisk utrustning, samt att det bygger på en färdighet 

som man sannolikt redan har som forskare - att föra en konversation. Det finns många 

likheter mellan en konversation och en intervju, men en intervju är mycket mer än bara en 

konversation; en intervju består av antaganden och kunskaper, vilket är något som en 

konversation vanligtvis inte associeras till (Denscombe, 2009). Kvale och Brinkman (2014) 

menar att forskningsintervju är ett professionellt samtal där kunskaper konstrueras i 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Forskningsmetoden intervju är ett 

samtal som har struktur och ett syfte, där samtalsparterna inte är likställda, eftersom det är 

forskaren som definierar och kontrollerar situationen (Kvale & Brinkman, 2014).  

 Frågorna som ställts i intervjuerna har utformats för att kunna få öppna svar kring de 

ämnen som rör frågeställningen i denna uppsats. 

3.2.2 Val av intervjutyp 

Under insamlingen av data till denna undersökning användes personliga intervjuer med 

semistrukturerad inriktning. Denna intervjutyp valdes för att intervjun skulle vara så 

avslappnad och flexibel som möjligt, eftersom jag ville få fram öppna och utförliga svar på 

frågorna som ställdes. Eftersom jag inte visste vilka svar jag kunde förväntas få på de olika 

frågorna hade en helt strukturerad intervju med t.ex. enkätfrågor inte fungerat i den här 

undersökningen. 

I en semistrukturerad intervju har intervjuaren färdiga frågor och en färdig lista med 

ämnen som ska behandlas (Denscombe 2009). Detta hade jag förberett innan intervjuerna, 

och dessutom lagt till ett antal underfrågor (se bilaga 2).  

Att vara flexibel med ämnenas ordningsföljd under intervjun är något intervjuaren 

som ska vara inställd på, samt att låta personen som intervjuas tala utförligt om de ämnen 

som tas upp och utveckla sina ideer (Denscombe 2009). Detta är precis vad som eftersöks i 
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den här undersökningen, där enskilda lärares erfarenheter och tankar har stor betydelse för 

att kunna svara på uppsatsens frågeställning.  

Personen som intervjuas är den som ska betonas och frågorna ska vara öppna för att 

den intervjuade ska kunna utveckla sina svar och synpunkter (Denscombe 2009), och detta 

försökte jag efterfölja i varje intervju. 

3.2.3 Etiska aspekter 

Det finns ett antal förutsättningar och etiska riktlinjer som ska följas när någon har samtyckt 

till att delta i en forskningsintervju (Denscombe 2009). Vetenskapsrådet (2002) och Kvale 

& Brinkman (2014) nämner att det finns fyra huvudkrav som man ska förhålla sig till. Det 

är dessa fyra huvudkraven som har följts under insamlingen av data till denna uppsats.  

Det första är Informationskravet, som betyder att man som forskare informerar 

undersökningsdeltagare om det allmänna syftet med undersökningen, om deras uppgift i 

projektet samt vilka villkor som gäller för att delta. Det ska tydligt framgå att de som ställer 

upp på intervjun deltar frivilligt i projektet och att de har rätt att avbryta sitt medverkande 

när som helst. Det är viktigt att man informerar om att uppgifterna är endas till för 

forskningen och kommer inte att användas i något annat syfte (Vetenskapsrådet 2002). Detta 

krav har uppfyllts i detta projekt genom att ett informationsbrev skickades ut till de blivande 

informanterna när de förfrågades om att delta i en intervju (se bilaga 1). 

Det andra viktiga huvudkravet är Samtyckeskravet. Det betyder att ett samtycke ska 

inhämtas från den deltagande (Vetenskapsrådet 2002). I detta projekt har samtliga 

intervjudeltagare gett sitt muntliga samtycke.  

Det tredje viktiga huvudkravet är Konfidentialitetskravet, och det syftar på att 

deltagarna som ingår i forskningen har ingått i en överenskommelse vad som ska göras med 

datan som man frambringar tillsammans. Den privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen kommer inte att avslöjas (Kvale & Brinkman 2014). Det är viktigt att 

obehöriga inte kan ta del av personuppgifter att det förvaras på ett sådant sätt. Detta krav 

uppfylls genom att informanternas namn är kodade, samt genom att all data har sparats på 

uppsatsförfattarens privata dator, Ipad och mobiltelefon som ingen annan har tillgång till.   

Det fjärde och sista huvudkravet är Nyttjandekravet. Syftet med detta krav är att all 

forskning om enskilda personer som inkommer endast får användas i forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Även detta krav uppfylls i detta projekt, då all data kommer att 

kasseras efter uppsatsens godkännande. 
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3.2.4 Urval 

Huvudtanken med urvalet inför intervjuerna var att få tag på lärare som har erfarenheter av 

att jobba med nyanlända elever. Informanternas kön, ålder eller utbildning är faktorer som 

skulle kunna påverka hur de svarar på frågorna, men detta analyseras inte i denna uppsats. 

Dessa faktorer hade heller ingen betydelse för vilka som blev utvalda till att intervjuas. 

Fyra lärare som arbetar i verksamheten med nyanlända elever har valts ut som 

informanter, genom att de var de enda som svarade med intresse på brevet om 

intervjuförfrågan som skickades ut till tio lärare i kommunen. Samtliga lärare jobbar på en 

skola där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Tre av informanterna 

är kvinnor och en är man. Två av dem är i 30-årsåldern medan de resterande två är i 60-

årsåldern. Två av dem har svenska som modersmål, medan de övriga har rumänska och 

somaliska som modersmål. De har alla arbetat som lärare under olika lång tid, allt från 3 till 

32 år. En översikt över detta samt intervjudatum finns under Tabell 1. De aspekter som 

nämns ovan, framför allt hur länge informanterna har arbetat som lärare samt vilket deras 

modersmål är, skulle kunna ha betydelse för hur de upplever hur introduktionen av 

nyanlända elever fungerar, men det har dock inte analyserats närmare i denna uppsats på 

grund av att dess nivå begränsar utrymmet för den typen av analys. 

Det som de fyra lärarna har gemensamt är att de alla har läst Svenska som andraspråk 

(SVA) och är utbildade SVA-lärare. Tre av lärarna undervisar i SVA idag och den fjärde 

undervisar i Engelska. 

Lärare 1 (L1) är utbildad 4-9 lärare i grunden, med svenska och historia som 

basämnen. Senare kompletterade han sin utbildning med svenska som andraspråk. Han har 

även behörighet i samhällskunskap, eftersom han tidigare har jobbat som 

förvaltningssocionom. Han har under sin tid som lärare undervisat både i högstadiet, 

mellanstadiet och i förberedelseklass. 

Lärare 2 (L2) är utbildad språklärare i sitt hemland, Rumänien. Hennes huvudämnen 

är franska och rumänska, och rumänska är även hennes modersmål. När hon kom till Sverige 

utbildade hon sig i (SVA) svenska som andraspråk. Hon har i sitt arbete som lärare 

undervisat i nästan alla årskurser. 

Lärare 3 (L3) är utbildad högstadie- och gymnasielärare och har engelska och SVA 

som huvudämnen. Hennes modersmål är somaliska.  

Lärare 4 (L4) är utbildad svensk- och tysklärare. Hon jobbade som det under några 

år för att sedan utbilda sig till SVA-lärare via lärarlyftet. Hon har även behörighet i engelska, 
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men har dock aldrig undervisat i det ämnet. Idag undervisar hon enbart i svenska som 

andraspråk i förberedelseklasserna i skolan där hon arbetar. 

Tabell 1. Tabell över lärarna som intervjuats. 

 Ålder Kvinna

/man 

Svenska/annat 

modersmål 

Hur länge de 

har jobbat 

som lärare 

Intervju- 

datum 

Lärare 1 ca 65 man svenska 13 år 2015-06-12 

Lärare 2 ca 65 kvinna rumänska 13 år i 

Rumänien, 19 

år i Sverige 

2015-06-12 

Lärare 3 ca 30 kvinna somaliska 3 år 2016-02-12 

Lärare 4 ca 35 kvinna svenska 12 år 2016-12-20 

 

3.2.5 Genomförande 

I februari 2015 skickades ett brev med förfrågan om intervju (se bilaga 1) ut till tio lärare 

hemmahörande i en medelstor svensk stad. Antalet svar på dessa brev var relativt lågt; endast 

två lärare var beredda att ställa upp och bli intervjuade. Möte bestämdes på deras respektive 

arbetsplatser, och intervjuerna ägde rum under sommaren 2015. Den tredje intervjun ägde 

rum vårterminen 2016 hemma hos den intervjuade läraren.  

Efter att stoffet från de tre intervjuerna bearbetats beslutade jag mig för att göra 

ytterligare en intervju. I det här fallet söktes en specifik person upp, som har stor erfarenheter 

av att arbeta med nyanlända elever. Denna intervju ägde rum under hösten 2016, och den 

skedde på den intervjuades arbetsplats. En extra fråga lades till i den fjärde intervjun (se 

bilaga 2).  

Innan intervjuerna påbörjades presenterade jag syftet med min undersökning och 

berättade varför jag har valt att undersöka just detta ämne. Därefter förklarade jag för 

informanterna att jag skulle använda mig av min mobiltelefon och surfplatta för att spela in 

vårt samtal. Jag valde att använda mig av två enheter för att vara säker på att jag fick med 

hela samtalet, ifall att någon av enheterna skulle sluta fungera. Vi satte oss runt ett bord där 

jag placerade ut enheterna och testade dem för att se att de fungerade.  

Innan jag började ställa intervjufrågorna fick informanterna läsa igenom dem. De två 

första frågorna var ganska allmänna, där de först fick berätta om sig själva och skolan de 



22 
 

arbetar på. Detta gjordes på grund av att jag ville att informanterna skulle finna sig tillrätta 

och känna sig så avslappnade som möjligt, och den första frågan är särskilt viktig för hur 

klimatet blir under resten av intervjun (Denscombe, 2009).  

Därefter hade jag fyra huvudfrågor med tre till fyra underfrågor. Informanterna tilläts 

att ta den tid de behövde för att besvara varje fråga. Slutligen frågade jag informanterna om 

de hade något mer att tillägga som vi möjligtvis kan ha missat. Därmed fick de möjlighet att 

lyfta saker som de tyckte var viktiga, som jag som intervjuare inte hade förutsett. Jag tackade 

även mina informanter att de tog sin tid till att ställa upp på intervjun. Denscombe (2009) tar 

upp att det bästa sättet att avsluta en intervju är att göra det på ett ordnat sätt där intervjuaren 

tar ledning.    

3.2.6 Analys 

För att bearbeta och analysera den data som insamlats har den först transkriberats. Det 

innebär att man ändrar eller transformerar en form till en annan, i det här fallet från talad 

form till skriftlig form. Med hjälp av transkriberingen har jag kommit in på djupet av min 

data och det har bidragit till att det har varit lättare att analysera det som har kommit fram 

under intervjun.  

Lärarnas namn togs bort under transkriberingen, och ersattes med koderna L1-L4 

(Lärare 1-4). När transkriberingen var klar började jag läsa igenom det jag fått fram och 

utgick från det sociokulturella perspektivet, som handlar om hur människor lär och under 

vilka omständigheter de utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag, för att försöka 

se mönster och detaljer. Jag markerade relevanta detaljer med olika specifika färger som 

gjorde att det blev lättare för mig att se vad som sades av varje person, vilka likheter och 

skillnader det fanns mellan vad som sagts. Under analysens gång ställde jag mig frågor som 

handlade vilka olika sammanhang, sociala eller kulturella, som de intervjuade lärarna 

berättade om. 

Därefter skrevs alla intervjuer ut och klipptes isär med gränser mellan de olika ämnen 

vi pratat om. Denna metod ledde fram till sju olika teman, som jag delade upp i grupper: 

kartläggning; när nyanlända elever flyttas från förberedelseklass till vanliga klasser; 

innebär lärarens sätt att arbeta ett hinder eller möjligheter; inkludering, exkludering, 

integrering, segregation; vad är lärarens roll; allmänt (område, politik); och mobbning. 

Efter en närmare analys av dessa olika teman insåg jag att vissa av dem hörde ihop (när 

nyanlända elever flyttas från förberedelseklass till vanliga klasser och mobbning, samt 



23 
 

innebär lärarens sätt att arbeta ett hinder eller möjligheter och vad är lärarens roll) och 

minskade ner antalet till fem teman. Det är också dessa teman som har utvecklats till 

rubrikerna under rubrik 4 i denna uppsats. Dessa slutgiltiga teman visade sig vara 

Kartläggning, Skolgången, Inkludering, exkludering, integration och segregation, Lärarens 

roll, och Allmänt om området där skolan ligger. Utifrån vad som sagts kring dessa teman 

har paralleller kunnat dras mot vad som tagits upp i tidigare forskning, och därmed har det 

lett till vissa slutsatser. 

3.2.7 Reflektion över metoden 

Denscombe (2009) lyfter för- och nackdelar med att använda sig av intervju som metod. 

Fördelarna han nämner är att om man vill få en djupgående och detaljerad data så är intervju 

en bra metod att använda, eftersom det ger en möjlighet att under en längre period utforska 

sitt ämnen samt följa upp sina frågor. Metoden kräver enkel teknisk utrustning, och det enda 

som verkligen krävs av den som leder intervjun är konversationsfärdighet. Intervjuer är 

också väldigt flexibla när man ska samla in data. Genom att man har förhandlat om tid och 

plats på förhand är svarsfrekvensen ofta hög (Denscombe 2009). Nackdelen med att använda 

sig av metoden intervju kan vara att det är väldigt tidskrävande att transkribera och analysera 

all data man får. Den stora arbetsuppgiften är utskriften och kodningen av intervjudata och 

det är en arbetsuppgift som måste göras när man väl har samlat in data. Intervjuarens och 

kontextens inverkan innebär att det är svårt att uppnå konsistens och objektivitet. 

Informanten kan känna sig hämmad av en bandspelare eller videokamera vid intervjun 

ansikte mot ansikte eftersom att intervjun är en konstlad situation där människor talar “för 

protokollet”, vilket kan vara skrämmande för vissa människor. När intervjun är ansikte mot 

ansikte kan kostnaden bli ganska höga om informanterna är utspridda geografiskt. 

4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de olika teman som de intervjuade lärarna tog upp under 

intervjuerna: Kartläggning, Skolgången, Inkludering, exkludering, integration och 

segregation, Lärarens roll, och Allmänt om området där skolan ligger. Utifrån vad som sagts 

kring dessa teman har paralleller kunnat dras mot vad som tagits upp i tidigare forskning, 

och därmed har det lett till vissa slutsatser.  
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4.1 Kartläggning 

En av lärarna i studien (L1) hävdar att just kartläggning av elever är ett område som bör 

förbättras väldigt mycket. Han säger: 

.... här har vi brustit väldigt mycket. Elever med skolbakgrund… vi har inte validerat, som det 

så vackert heter, att säkerställa vilka kunskaper de har. Det har vi inte gjort på ett bra sätt. (L1) 

Han menar även att man bör testa av eleverna på ett bättre sätt. Till exempel bör de elever 

som kommer till skolan testas av mer i modersmålet, eftersom det enligt L1 ger en viss 

fingervisning. Hans erfarenheter säger att det ofta blir lättare för elever att lära sig svenska 

om de har en bra kunskapsnivå i sitt modersmål. 

Bristen som L1 här påtalar skulle kunna bero på, precis som Otterup (2014) tar upp, 

att skolor generellt har haft obetydlig hjälp av regler och förordningar angående hur 

mottagandet av nyanlända elever bör gå till, med undantag av de allmänna råd som 

skolverket gett ut. Eftersom råden är mycket allmänna har det lett till att ansvaret för hur 

mottagandet genomförs i allt högre grad ligger på skolor och kommuner. 

Samtliga lärare som intervjuats nämner att de nyanlända eleverna tas emot på 

kommunens mottagningsenhet innan de kommer till den skola de ska börja på. Där sker en 

viss form kartläggning av eleverna.  

... då tas de emot på kommunens mottagningsenhet där den första kartläggningen görs utifrån 

deras förmågor, kunskaper, skolbakgrund och allt möjligt. Så när de blir placerade i skolor har 

vi redan den första kartläggningen som är gjord av pedagoger och bra utarbetad faktiskt. (L2) 

Samtidigt säger en av lärarna att det är väldigt mycket upp till varje ämneslärare att ta hålla 

reda på vad varje elev kan eller inte kan.  

Det är ett område som vi behöver förbättra oss väldigt, väldigt mycket på. Det som sker idag är 

ju att när de kommer från kommunens mottagningsenhet har en viss form av kartläggning gjorts 

då. Men sen har det väl varit väldigt mycket upp till respektive ämneslärare att hålla reda på vad. 

(L1) 

Med andra ord är det fortsatta arbetet med kartläggningen, hur den följs upp och används, 

något som inte verkar vara helt tydliggjort. 

L4 berättar att kartläggningen skiljer sig åt för nyanlända elever i årskurs 1-6 och 7-

9. Det första steget av kartläggningen av samtliga nyanlända elever sker som tidigare nämnt 

på kommunens mottagningsenhet, dit alla nyanlända elever kommer oavsett ålder. Elever i 
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de yngre åldrarna skickas därefter ut till de skolor de ska gå i och där tar varje skola ansvar 

för att steg två av kartläggningen utförs. L4 hävdar då att kartläggningen har utförts på olika 

nivåer inom olika områden. 

Jag vet dock att här på skolan när det gäller kartläggning steg två med F eller från F till 6 så har 

det genomförts i litteracitet, men numeracitet har det varit lite vacklande med att någon 

genomför. (L4) 

De äldre eleverna i årskurs 7-9 är oftast kvar längre på kommunens mottagningsenhet (ca 8 

veckor). Då utförs steg två av kartläggningen där, innan de slutligen placeras ut i en skola. 

Enligt Bergendorff (2014) består den första delen kartläggningen av att man tar emot 

eleven och tillsammans med dennes föräldrar använder sig av olika samtalstekniker för att 

lära känna den nyanlända eleven och vilka kunskaper hen besitter. Detta är något som 

stämmer ganska bra överens med vad L3 tar upp: 

I introduktionen som man gör i början tillsammans med ansvarig lärare, då får man svar på en 

del frågor. Bland annat ‘Hur länge har du gått i skolan?’ ‘Vilka ämnen har du läst?’ ‘Hur många 

år har du läst de här ämnena?’ Så man får ett litet hum om vad eleven kan innan. (L3) 

L4 beskriver hur informationen som man får från kartläggningen senare används: 

Det blir ju dokument som berörda lärare får. [...] I årskurs 7-9 är vi flera ämneslärare inkopplade 

i gruppen och även om vi liksom tar del av dokumenten så blir det ett slags kartläggningsarbete 

som vi alla ändå måste fortsätta göra. Det vi håller på att arbeta med just nu här uppe på 7-9 är 

att hitta vägar för att se hur vi ska använda oss av en kartläggning i vår undervisning så att vi 

skapar en samsyn i det och ett samarbete runt det. (L4) 

L4 nämner att eleverna går ut i PREST-ämnena utan något stöd av pedagoger, och det är 

även något som Bunar (2015) skriver om; att man låter eleverna delta i de praktisk-estetiska 

ämnena tillsammans med sin klass för att på så sätt få in det svenska språket, samtidigt som 

man antar att dessa ämnen inte har någon hög språknivå i svenska. I till exempel ämnet slöjd, 

som räknas till PREST-ämnena, möter eleverna på ett specifikt språkbruk som egentligen 

bara finns inom slöjden och som de inte alltid kommer att ha användning för. Något som är 

värt att fundera på är varför man väljer att sätta in de nyanlända eleverna i dessa ämnen 

istället för att låta eleverna komma in i svenskämnet på en gång. En annan viktig reflektion 

är varför man inte låter eleverna ha med sig ett språkstöd eller en pedagog som kan stötta 

upp eleven när de går ut i PREST-ämnena. Istället blir det andra elever som behärskar den 
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nyanlända elevens språk, om några sådana finns i samma klass, som stöttar upp på 

lektionerna.  

Enligt Juvonen (2015) innebär direktplacering i PREST-ämnena en viss fördel för 

eleverna under förutsättningar att de har med sig en SVA-lärare som stöttar upp under 

lektionen. Det är dessutom en fördel om en studiehandledare har introducerat ämnet innan 

de börjar. Detta menar L4 att de inte har på skolan där hon arbetar, vilket alltså tyder på en 

brist i arbetssättet. 

L1 och L2 nämner att kartläggningsprocessen är på väg att utvecklas. L2 säger att 

det väntas en riskkartläggning som i slutet av 2015 som kommer att bli en bas för hela 

Sverige. L1 nämner också att det från skolverket ska komma en så kallad bedömningsportal, 

där det ska finnas ett flertal olika praktiska verktyg till alla skolämnen. Han nämner även att 

det kommer att komma testprogram där man kommer att kunna testa av elevernas förmågor.  

Något som framgår under intervjuerna när det gäller just kartläggning är att många 

av lärarna som intervjuats inte håller med det som sägs i den tidigare forskningen där till 

exempel Bergendorff (2014) hävdar att det är inte hur eleven ligger till kunskapsmässigt som 

är det viktiga i kartläggningen, utan att den ska fungera som ett verktyg för vägledning och 

planering av fortsatt undervisning.  

4.2 Skolgången 

Flera av de intervjuade lärarna nämner att det skett en stor förändring de senaste åren. 

Nyanlända elever tillhörde tidigare introduktionsklassen ända tills de ansågs vara färdiga att 

slussas ut till en reguljär klass. Idag ser man till att de nyanlända eleverna har en reguljär 

klasstillhörighet så fort de får en skolplacering och blir inskrivna på skolan. Efter 

inskrivningen hamnar de i en introduktionsklass där de går under max en termin. Ambitionen 

är dock att de ska komma ut i den reguljära undervisningen tillsammans med den klass som 

tillhör snabbare än så, för att få ta del av alla ämnen och för att få höra och tala svenska på 

ett annat sätt i respektive ämne.   

Detta skiljer sig något från vad Bergendorff (2014) tar upp i den tidigare forskningen 

där man pratar om vikten av att successivt få in eleven från förberedelseklassen till den 

vanliga klassen, och att den metoden anses vara väldigt effektiv.    

L2 berättar att man från förskoleklass till och med andra klass tar emot nyanlända 

elever direkt i vanliga klasser med hjälp av språkstöd i form av en person med hög kompetens 

i både de nyanlända elevernas modersmål och i svenska, som följer med i klassen ett antal 
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timmar per vecka. Eleverna får in språket snabbare när de är i ett språkligt sammanhang 

direkt från start och när de befinner sig in en naturlig miljö där språket används, alltså i en 

form som direktplacering i den reguljära klassen (Juvonen 2015). Det sociokulturella 

perspektivet lyfter det kollektiva och det individa samspelet, och menar att lärande beror på 

mänskligt tänkande och handlande och hur individer och grupper tillägnar sig fysiska och 

kognitiva resurser (Säljö, 2014). Därmed verkar introduktionsformen för nyanlända elever i 

klass F-2 på skolan där L2 arbetar, då man direktintegrerar dessa elever i en reguljär klass, 

vara en positivt fungerande arbetsform. 

På skolan där L2 arbetar har de olika grupper för introduktionsklasserna för de elever 

som går i klass 3-6 och för de som går i klass 7-9. Eleverna på skolan går ut i praktisk-

estetiska ämnen så fort som möjligt: Detta menar L2 är väldigt positivt: 

Det som är bra idag är att så fort de tas emot så får de en klasstillhörighet och de går ut i de 

praktisk-estetiska ämnena så fort som möjligt. De kartläggs i kunskaper och de kommer ut i olika 

ämnen så fort som möjligt beroende på kompetensen de har eller på skolbakgrunden de har, och 

hur fort de kan lära sig svenska för att kunna komma ut i vissa ämnen där de har kunskaperna 

men inte språket.(L2) 

 

Över lag menar L2 att de har ganska bra rutiner på hennes arbetsplats, men hon hävdar 

att de ständigt kan förbättras. 

En annan lärare (L3) nämner att om en elev har goda kunskaper i till exempel 

engelska när den kommer till skolan så slussas eleven ut med den vanliga klassen till 

engelsklektionerna. I bästa fall, om det finns möjlighet, får eleven med sig en 

studiehandledare under lektionerna som pratar samma språk som eleven. Samma 

lärare (L3) säger att ju mer eleven kan, desto snabbare kommer hen ut i sin vanliga 

klass och får vara med på fler lektioner.  

L1 hävdar att det skett en förändring de sista åren, framför allt under den gångna 

terminen och inför kommande läsår. Lärare som tidigare arbetat i introduktionsklassen har 

blivit utplacerade i arbetslagen för att ge de nyanlända eleverna stöd där istället. Han nämner 

även att de språkstödjare som finns inför kommande läsår kommer att samarbeta med 

modersmålsavdelningen och få en heltidsanställning på skolan, vilket förhoppningsvis kan 

leda till en bättre organisering av både hemspråksundervisningen och språkstödet. 
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(L1) Så det som har hänt, kort sammanfattat, det är ju det att från att nyanlända elever då har 

suttit i egen klass i flera läsår så slussar vi ut dom så långt som det är huvud taget är möjligt så 

snabbt som möjligt. Och det finns ju för- och nackdelar med bägge organisationerna. 

Detta stämmer överens med den tidigare forskningen (Bergendorff, 2014) där det är viktigt 

att eleven får hjälp i form av studiehandledning där det behövs som behärskar elevens 

modersmål. Även enligt Skolförordningen (5 kap. 4 §), som tas upp i den tidigare 

forskningen, så ska varje elev som har behov av studiehandledning få det. 

De lärare som intervjuats i denna studie nämner både för- och nackdelar med dessa 

båda introduktionssätt. En av lärarna som intervjuats (L3) menar att de nyanlända eleverna 

snabbt får kompisar i den vanliga klassen och att de får stor hjälp i lärandet av de elever som 

redan kan det svenska språket. Hon anser att man ger eleverna större möjlighet att lära sig 

språket snabbare genom att de kommer ut i en vanlig klass så fort så möjligt, till skillnad 

mot om de sitter i en mindre grupp tillsammans med enbart andra nyanlända elever. Detta är 

något som stämmer bra överens med den tidigare forskningen där man tar upp just om 

kamrateffekter hur det kan påverka en klass och har en väldigt stor betydelse för elevers 

lärande (Skolverket 2013). Det är då väldigt viktigt att varje lärare har kunskap om hur viktig 

denna effekt är för eleverna och särskilt då för de nyanlända som får möta en ganska tuff 

miljö som de andra lärarna tar upp. 

De tre andra lärarna har inte riktigt samma syn på hur det är för nyanlända elever 

som kommer ut direkt i en vanlig klass, och det är även något som Nilsson och Bunar (2016) 

hävdar; att många nyanlända elever har beskriver att de känner sig isolerade och inte har så 

många vänner i sina nya skolor. Detta kan med stor sannolikhet bero på hur de blir bemötta 

av de andra eleverna i den vanliga klassen. 

L1 hävdar att ansvaret är elevernas, och att de övriga eleverna i klassen borde vara 

mer hjälpsamma och acceptera att vissa elever har bristande kunskaper ibland. 

... det kanske skulle vara lättare för många nyanlända elever om de befintliga eleverna var lite 

mer behjälpliga än vad de är. Det här med att man kanske inte fullt ut accepterar att alla inte kan 

allting är ett bekymmer ibland. Det är väl någonting vi inte pratat om förut, men att det är inte 

helt oväsentligt. Tyvärr får jag säga då att det påverkar de nyanlända eleverna, och inte åt rätt 

håll. (L1) 

L2 har också erfarenhet av att eleverna i reguljära klasser har haft ett negativt 

bemötande gentemot de nyanlända eleverna som börjat i klassen. 
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... när de inte har haft en tillhörighet till en klass och skulle komma ut i respektive klass har det 

varit bedrövligt. De har inte varit accepterade, de har varit till och med mobbade, de har mått 

dåligt. Det här har vi försökt lösa genom att de numera får en tillhörighet så fort de kommer hit. 

De går ut snabbt i olika ämnen, de blir en i klassen. (L2) 

L4 är också enig om att ungdomar kan vara hårda mot varandra, men hon menar att 

ansvaret främst ligger på läraren. 

Det här är ingenting... alltså ungdomar är ungdomar och de är väldigt hårda [...] Så det här är när 

lärarna kanske vill vara lite schyssta mot kompisarna och låta dem bestämma, det är, nej... så jag 

ser, det enda hindret jag ser egentligen det är pedagogen. (L4) 

 

En av lärarna (L2) utvecklar här sina tankegångar kring för- och nackdelar kring 

förberedelseklasser och direktintegrering i reguljära klasser. 

 

Fördelarna är att de blir socialiserade snabbare, att de blir accepterade snabbare, att de mår bättre 

och det kan påverka deras undervisning förstås. Nackdelen har varit att dom skulle många gånger 

behöva mer tid i förberedelsegruppen för att kunna språket bättre och klara av ämnena bättre, 

men vi måste hitta en balans här för att det ska gå bra faktiskt och det är de vad vi gör nu. Vi 

försöker hitta vägar för att vi ska lyckas med våra nyanlända elever… sen förstås, samarbetet 

och samarbetet mellan oss alla och att alla lärare på skolan är involverade i den här processen. 

(L2) 

Enligt Bunar (2015) finns det diverse studier som visar att övergången till den 

ordinarie klassen är den svaga länken i nyanländas utbildningskedja, på grund av att 

eleven är omgärdad av både sociala och pedagogiska hinder för inkludering.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet är det viktigt att prioritera den psykosociala 

miljön och trygghetskänslan för att elevernas språkinlärning ska fungera bra, eftersom att 

språket sker i ett socialt samspel med varandra. Det är även viktigt att lärare och elever 

samarbetar och blir aktiva deltagare (Otterup, 2014). Om man analyserar vilket 

mottagningssätt som skulle främja den nyanlända elevens lärande så är det att eleverna direkt 

kommer ut i en reguljär klass och möta andra elever i ett socialt samspel. I 

förberedelseklassen blir de däremot lätt isolerade ifrån den vanliga organisationen 

4.3 Inkludering, exkludering, integrering, och segregation  

Under rubriken begreppsdefinition (1.2) kan man se en väldigt tydlig illustration (bild 1) på 

just skillnaden mellan begreppen inkludering, exkludering, integrering, och segregation. När 



30 
 

nyanlända elever placeras i förberedelseklasser riskerar de att bli fysiskt isolerade från den 

övriga skolan. Ett förslag på en lösning har då visat sig vara att man ger de nyanlända 

eleverna en klasstillhörighet i en reguljär klass direkt när de börjar på skolan, även om de till 

en början har större delen av sin undervisning i en förberedelseklass. 

En av lärarna (L2) talar även om segregation i ett större perspektiv. Hon nämner att 

skolan hon jobbar på borde kallas “en skola för invandrare” eftersom det svenska språket i 

princip är obefintligt och antalet svenskar på skolan inte ens är 3-4%. 

 

Vi är där idag och det gynnar inte våra elever, så vårt jobb som lärare på den här skolan är mycket 

mer komplext än att vara lärare på en annan skola där det finns enbart svenskar eller om det finns 

en vettig blandning av etniciteter som ger det bästa resultatet för alla. Så på den här skolan har 

vi som lärare alltid arbetat som psykologer, kuratorer, allt, allt möjligt, specialpedagoger, 

speciallärare, för behoven har varit så enormt så vi var tvungna att kunna alla de där jobben. (L2) 

 

Samma lärare (L2) berättar att när kommunen lade ner introduktionsskolan (som enligt 

henne var en väl fungerande verksamhet) för att alla elever skulle integreras på olika skolor 

i kommunen, så blev det ett misslyckande. Det skedde ingen integrering av de nyanlända 

eleverna på 3-4 år eftersom att ingen skola var beredd på att ta emot dessa elever. Processen 

dröjde ganska länge innan skolorna började ta emot eleverna. Hon säger också att idag finns 

ett ytterligare steg som kommer efter kommunens mottagningsenhet: 

 

Idag finns det något som kallas för välkomsten, steget efter kommunens mottagningsenhet, som 

har kommit på att de måste ju införa någonting. Där finns det pedagoger som kan kartlägga 

eleverna och så vidare innan de placeras till olika skolor. Och där var vi redan för fem år sen. ( 

L2) 

 

L4 tycker att det är viktigt att man reflekterar över hur de olika begreppen inkludering och 

integrering används, och att man förstår skillnaden på dem. Hon säger att det är viktigt att vi 

inkluderar eleverna, inte integrerar dem: 

 

Du sätter alla nyanlända ihop i ett klassrum vid samma bord och sen är de andra eleverna för sig. 

Så de nyanlända ska jobba ihop och så får de andra jobba ihop, och då har du en integrering. 

Men om du ska inkluderar dem i undervisningen så handlar det om pytsa ut de nyanlända hos de 

andra eleverna, och där tänker jag just det här att vi vuxna bär ansvaret.(L4) 
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Här sätter L4 fingret på det som Bunar (2015) menar är sociala och pedagogiska hinder för 

inkludering i klassen, och hon menar att det är de vuxna som arbetar i skolan som bär 

ansvaret för att man kommer över hindren.  

4.4 Lärarens roll 

Samtliga lärare som intervjuades tog upp att varje lärare spelar en mycket viktigt roll för att 

skolgången ska fungera för de nyanlända eleverna. Även Skolverket (2012) konstaterar att 

alla som tjänstgör på en skola berörs av de nyanlända eleverna eftersom 

kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever sker inom alla ämnen under hela skoldagen. 

De intervjuade lärarna hävdade även att skolors rektorer och ledning och deras sätt att arbeta 

har stor betydelse. De nämner också att det är viktigt att alla lärare på skolan samarbetar och 

är involverade i processen med nyanlända elever. Detta stämmer överens med den tidigare 

forskningen där Bergendorff (2014) nämner att det ställs större krav på skolans personal för 

att eleverna ska mötas på ett bra sätt, där varje individ kan utvecklas där den befinner sig 

både personligt och kunskapsmässigt. 

L2 nämner också att rektorerna på skolan har försökt se till att all personal ska 

utbildas för att vara beredda på att ta emot nyanlända elever på ett bra sätt. Hon säger även 

att hon skulle vilja ändra på hur samarbetet mellan lärare och studiehandledare ser ut. Hon 

hoppas på att se en förändring snart, eftersom att skolan hon arbetar på ska anställa ett antal 

lärare som ska ansvara för både studiehandledningen och modersmålsundervisningen. 

Därmed hoppas L2 på att samarbetet blir mycket bättre mellan alla lärare. Bunar (2015) 

hävdar att om samtliga lärare som arbetar med nyanlända elever har en bra samverkan så 

kommer utbildningskvaliteten att höjas och de nyanlända eleverna kan nå sin skolframgång. 

Om detta stämmer så är det en positiv utveckling, som L2 förklarar, att de här lärarna 

kommer att börja samarbeta på skolan där hon arbetar. 

L3 anser att om lärare och rektor är glada och genuint tycker att det är roligt att träffa 

nyanlända elever så kanske eleverna blir mer motiverade till att lära sig. Hon upplever allt 

för ofta att många lärare bara ser det negativa där de uttrycker att det är jobbigt när det har 

kommit en ny elev för att det är så mycket som då måste göras. L2 nämner i likhet med L3 

problemet med lärarnas attityd kring förändringar som sker just kring när en nyanländ 

kommer direkt ut i reguljär klass. Enligt L3 har lärarna inte varit beredda på de förändringar 

som inträffar när en elev kommer ut i den “vanliga klassen”, vilket ofta leder till att eleven 
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har haft det svårt att hänga med i undervisningen. L3 menar att det krävs ett annat 

undervisningssätt av ämnesläraren, vilket man sällan hinner förbereda.       

För ibland kan jag uppleva att många lärare bara ser det negativa och bara ‘aa men å vad jobbigt, 

nu kommer det en till elev och nu ska vi göra det här…’ Att allt blir bara ett stort problem, för 

att man gör det till ett problem. Så det bästa vore om man istället såg det som en möjlighet för 

skolan och för sig själv att träffa nya människor. (L3)  

L4 hävdar att det största hindret är lärarna själva, eftersom de kanske inte alltid tänker sig 

för i bemötandet av elever. Hon säger att vuxna måste öppna upp möjligheterna för de 

nyanlända eleverna, och att det kan göras enkelt genom till exempel att bestämma 

placeringen i klassrummet eller hur ett arbete ska gå till, om det ska göras enskilt eller i 

grupp, och vilka som i så fall ska jobba ihop. Hon är enig med de övriga lärarna som 

intervjuats när det gäller vikten av att göra de nyanlända eleverna till hela skolans 

angelägenhet. L4 berättar att när hon började jobba på skolan hon är på så trodde hon att det 

fanns hel del rutiner och en fungerande stomme eftersom att det inte var något nytt för skolan 

att ta emot nyanlända elever, men det insåg hon snart att det inte gjorde. På skolan hon 

arbetar i har de jobbat väldigt mycket med att just hur de ser på de nyanlända eleverna: 

Att få liksom det till att det inte är någonting annat än en tillgång till skolan, att det berikar oss 

och just att det inte bara är lärarna som är kopplade till förberedelseklasserna som jobbar med 

dessa elever utan att det är alla, fast på olika sätt. (L4) 

L3 anser att det största hindret för nyanlända elever är språket. Det är även något som 

eleverna själva ofta ser som ett hinder; att det är svårt att göra sig förstådd i samband med 

de andra eleverna. För att få de eleverna som ser språket som ett hinder mer motiverade 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att hitta ett arbetssätt där möten mellan 

individer kan ske i ett socialt samspel och sammanhang, och därmed främja 

språkinlärningen. 

L1 tycker att läraren måste vara mer tydliga gentemot de nyanlända eleverna, och att 

man måste skapa någon slags individuell studieplan för dem. L4 menar att man inte kan 

jobba lika snabbt som vanligt och att det är en stor utmaning för alla som jobbar med 

nyanlända elever: 

 

 En del har jobbat med nyanlända innan och en del är helt gröna. Då har vi också hittat sätt hur 

vi ska jobba med den här gruppen. Så ja, att hjälpas åt med hur man kan ge stöd till eleverna, att 

du inte behöver ha någon som tolkar så fort det är nåt.(L4) 
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L4 pratar även en del om själva undervisningen, och säger att det ser annorlunda ut för henne 

idag mot vad det gjorde för tio år sen när hon började jobba. Hon säger att sättet som hon 

undervisade på då inte skulle fungera i dagsläget. Hon anser att hon som pedagog kan ge 

mycket stöd själv utan att ha ett språkstöd eller en studiehandledare med på lektionen, men 

att det då krävs en hel del arbete från hennes sida.  

Och det är ju jättemycket att jobba med, bildstöd, exemplifiera, göra saker tillsammans, 

cirkelmodellen om det säger dig någonting, det här att få med hela det här varvet, och just att 

undervisningen måste få ta tid. (L4) 

L4 påpekar dock att man måste tänka efter på vilket sätt man ger stöd och till vem man ger 

det. Dessutom anser hon att undervisningen måste få ta tid.   

Det som L4 nämner i citatet ovan stämmer bra överens hur man ser undervisningen 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där användning av olika redskap och tekniker är en 

väldigt viktig del och har en stor betydelse (Säljö, 2014).  

4.5 Allmänt om området, politik, ekonomi 

Något som L1 spontant började prata om under intervjun var de nyanlända elevernas 

skolprestation, närmare bestämt hur många av dem som går vidare till att studera på 

gymnasienivå. De nyanlända elever som börjar i t.ex. årskurs 6 har bara fyra år på sig tills 

det är dags att börja på gymnasiet, vilket gör att deras förutsättningar ser svåra ut. Enligt L1 

är det enbart 25 % av de nyanlända eleverna på skolan där han arbetar som klarar 

gymnasiebehörigheten, och det anser han vara ett lågt antal, vilket han också ser som 

bekymmersamt. Han menar att det är en ekonomisk fråga på en högre nivå som ledningen 

på skolan inte kan påverka, utan som snarare ligger i politikernas händer. Han anser att en 

ordentlig forskning eller efterforskning behövs kring hur det ser ut kring vidare studier för 

eleverna i Örebro Kommun. L1 nämner även att han ser detta som ett problem för områden 

som är socioekonomiskt utsatta. Den typen av stora problemområden anser han måste tas 

tag i på en central nivå.  

 

Man kan ju säga att den traditionella svenska skolan bygger på att du har en elev som har fullgott 

basspråk, som har föräldrar som har något medelklass-arbete, som är intresserade av vad deras 

barn gör i skolan, osv. Ju längre du kommer ifrån den idealbilden, desto svårare blir det med 

elevens måluppfyllelser. Då är frågan hur man jobbar för att fixa till det. Det är inte bara språklig 
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begränsning, utan det blir ju också ett socioekonomiskt problem i sammanhanget. Och där är jag 

inte riktigt säker på att våra beslutsfattare har förstått innebörden av det fullt ut. (L1) 

 

Något som Bunar (2010) nämner är just hur skolprestationen och integrationen påverkas hos 

nyanlända beroende på hur deras föräldrars utbildningsbakgrund och status ser ut, och även 

hur föräldrarnas situation kan påverka lärarnas vilja och möjligheter till samverkan med den 

nyanlända elevens hem. I citatet ovan ser man tydligt hur L1 delar den bilden av hur de 

nyanländas skolprestation påverkas av föräldrarna. 

Även L2 pratar om elevers förutsättningar, från ett perspektiv utifrån området de bor 

i. Hon menar att man aldrig diskuterar de nyanländas resa genom skolgången, och att 

förutsättningar för att lära sig det svenska språket är minimala i vissa bostadsområden och 

skolor. De har kompisar som de pratar sitt modersmål med hela tiden, och de hör inte det 

svenska språket mer än från sina lärare på skolan. L2 menar att det faktum att det finns elever 

som når målen trots minimala förutsättningar är fantastiskt, och även att jobbet som alla 

lärare gör på skolan är fantastiskt: 

Det är en kamp mot klockan och ända är det så många som orkar med det. Många ger allt, de 

lägger ner sin själ i arbetet. Här räcker det inte att vara en bra lärare, du måste ha massor av andra 

kompetenser för att kunna klara av vardagen. (L2) 

Medan L1 alltså hävdar att det är problematiskt att endast 25 % av de nyanlända eleverna 

går vidare till gymnasiet, menar L2 att det är fantastiskt att det faktiskt finns några som gör 

det, trots minimala förutsättningar. Dessa inställningar hos lärare, inför elevers framgång 

eller icke-framgång, är något som är värt att lyftas för diskussion bland alla lärare som 

arbetar med nyanlända elever i Sverige. 

L1 hävdar att antalet nyanlända som har kommit till skolan han arbetar i inte har varit 

särskilt många de senaste åren. Han förklarar att detta beror mycket på boendesituationen, 

eftersom att de flesta som bor i skolans närområde kommer från Somalia, och den stora 

flyktingströmmen har varit ifrån Syrien och andra länder. Han menar att de flesta väljer att 

bo nära sina landsmän, släktingar eller annat. 

Alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk hemvist eller 

sociala och ekonomiska förhållanden (Skollagen 8 §). Om man tittar på var de nyanlända 

eleverna ofta hamnar, så är det ofta i områden där majoriteten av invånarna inte har svenska 

som modersmål och där många lever under socio-ekonomiskt utsatta förhållanden. Enligt 
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det som L1 och L2 säger ovan, uppfylls i en skola i ett sådant bostadsområde inte det som 

står i lagen angående alla elever lika rätt till likvärdig utbildning. 

4.6 Sammanfattning av resultaten 

Enligt vad som sagts under intervjuerna stämmer mottagningen av nyanlända elever i skolan 

där de intervjuade lärarna arbetar överens med hur den beskrivs i litteraturen som studerats. 

Eleverna tas först emot av kommunen, som inleder en kartläggning av deras tidigare 

skolgång och kunskaper. Därefter får de komma till skolan, där kartläggningen fortsätter och 

är tänkt att användas som ett verktyg för planeringen av elevens fortsatta lärande och 

skolgång. Dock är det inte helt tydligt hur kartläggningen följs upp och används, utan varje 

lärare har i dagsläget ansvar för att hålla reda på vilka elever som kan vad.  

Eleven får, beroende på sin ålder och tidigare skolgång, antingen börja direkt i en 

reguljär klass, eller gå i en introduktionsklass under ca en termin. I de intervjuade lärarnas 

skola har man dock beslutat att alla elever som går i introduktionsklasser även ska ha en 

reguljär klasstillhörighet. Detta i förhoppning om att det ska minska segregationen på skolan 

och öka inkluderingen av nyanlända elever bland de övriga eleverna.  

De nyanlända eleverna i introduktionsklasser deltar ofta i undervisningen 

tillsammans med sin reguljära klass i de praktisk- estetiska ämnena (PREST-ämnena). På 

skolan i den här studien finns det inga lärare i svenska som andraspråk närvarande och stöttar 

dem i undervisningen av PREST-ämnena, och ämnena introduceras heller inte av en 

studiehandledare innan de börjar. 

En fördel med direktintegrering i reguljära klasser är om situationen ser ut så att de 

nyanlända eleverna snabbt får kompisar och att de får stor hjälp i lärandet av de elever som 

redan kan det svenska språket. Om de däremot blir bemötta på ett negativt sätt av eleverna i 

den reguljära klassen, kan direktintegrering i reguljära klasser fungera negativt, och det är 

också något som flera av de intervjuade lärarna belyser. 

Om de nyanlända eleverna däremot går i en introduktionsklass riskerar de att bli 

fysiskt isolerade från den övriga skolan, men på skolan där lärarna i den här fallstudien 

arbetar har man försökt lösa det problemet genom de nyanlända eleverna en klasstillhörighet 

i en reguljär klass direkt när de börjar på skolan, även om de till en början har större delen 

av sin undervisning i en introduktionsklass där de bland annat får lära sig svenska. 

Området som skolan ligger i har visat sig ha betydelse för elevernas skolgång, enligt 

vad de intervjuade lärarna berättar. Skolan i denna fallstudie ligger i ett socioekonomiskt 
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utsatt område med hög invandrartäthet, vilket gör det till ett politiskt problem. Om alla elever 

i svensk skola ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk hemvist eller 

sociala och ekonomiska förhållanden, som det står i Skollagen 8 §, blir det svårt att uppnå i 

en skola där det svenska språket används ytterst lite av eleverna. Därmed blir nyanlända 

elever en högt utsatt grupp, eftersom de är i stort behov av att lära sig svenska för att klara 

sig i sitt nya land. 

5 Diskussion 

Liksom många andra texter om flyktingbarns utbildning fokuserar denna uppsats på vad bra 

praxis i skolan består av. Mottagandet av nyanlända elever stämmer enligt de lärare som har 

intervjuats i denna studie överens med hur det beskrivs på en generell nivå i tidigare 

forskning, till exempel genom att eleverna först tas emot av kommunen, som inleder 

kartläggningen, och därefter får de komma till skolan där kartläggningen fortsätter och är 

tänkt att användas som ett verktyg för planeringen av elevens fortsatta lärande och skolgång. 

De olika formerna av introduktion i skolan stämde också överens med den generella 

beskrivningen, där det ges exempel på förberedelseklasser och direktintegrering i reguljära 

klasser. Dock visade lärarna i de tidigare intervjuerna, som gjordes 2015, tendenser av kritik 

mot hur mottagningen fungerar, speciellt kring kartläggningen av de nyanländas kunskaper 

som de anser behöver förbättras. I intervjun som gjordes 2016 är denna kritik inte lika 

framstående. Detta kan bero på att kartläggningsarbetet har utvecklats. 

Kartläggningen av nyanlända elever är tänkt att fungera som ett verktyg för framtida 

undervisning och planering. Något som saknas är en tydlig ram för hur resultaten från 

kartläggningen ska användas. Särskilt splittrat blir det i de övre årskurserna där flera 

ämneslärare arbetar med eleverna och det blir upp till var och en att hålla reda på vem som 

kan vad. Därför behövs en bättre strategi för att lärarna ska samarbeta kring kartläggningen. 

När det gäller nyanlända elevers skolgång är uppstår en fråga kring övergången från 

förberedelseklass till reguljär klass, som i sig beskrivs som en svag punkt. Nyanlända elever 

slussas ofta ut direkt till PREST-ämnena, men vi saknar en förklaring på varför det är just 

så. Enligt den tidigare forskningen är det önskvärt att eleven kommer ut i ett ämne som hen 

tycker är roligt, där hen kan pröva sina vingar. PREST-ämnena anses vara lättare 

språkmässigt för nyanlända elever att vara i direkt, men frågan är varför man väljer att sätta 

in de nyanlända eleverna i dessa ämnen istället för att låta dem välja ämne själva eller komma 

in i svenskämnet på en gång (eftersom tanken är att de måste lära sig svenska). Ytterligare 
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en reflektion handlar om varför eleverna inte har med sig ett språkstöd eller en pedagog som 

kan stötta dem när de går ut i PREST-ämnena. Utan språkstöd läggs ansvaret på elever som 

behärskar den nyanlända elevens språk, om några sådana finns i samma klass, och om de 

ens är villiga att hjälpa till.  

Angående hur nyanlända elever bemöts i reguljära klasser har det visats att de ofta 

bemöts negativt av övriga elever vid övergången från förberedelseklass till reguljär klass. 

Det blir då problematiskt om man måste prioritera antingen språkinlärning, vilket är 

grundanledningen till varför de slussas ut i reguljära klasser, eller elevernas mående, som 

försämras vid negativt bemötande i de reguljära klasserna. Därför behövs mer forskning 

kring hur man kan hitta vägar att kombinera elevernas språkinlärning och allmänna 

välmående. Kanske skulle man kunna föra mer dialog eller arbeta kring teman med elever i 

reguljära klasser om hur man på bästa sätt tar emot nya elever (och genom att använda sig 

av termen nya elever istället för nyanlända elever kan man kanske minska främlinggörandet 

av de nyanlända eleverna). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är det viktigt att prioritera den psykosociala 

miljön och trygghetskänslan för att elevernas språkinlärning ska fungera bra, eftersom att 

språket är ett fenomen som sker mellan människor som befinner sig i ett socialt samspel. Det 

är även viktigt att lärare och elever samarbetar och blir aktiva deltagare (Otterup, 2014). Om 

man analyserar vilket mottagningssätt som skulle främja den nyanlända elevens lärande så 

är det att eleverna direkt kommer ut i en reguljär klass och möta andra elever i ett socialt 

samspel. I förberedelseklassen blir de däremot lätt isolerade ifrån den vanliga 

organisationen. Det sociokulturella perspektivet lyfter det kollektiva och det individa 

samspelet, och menar att lärande beror på mänskligt tänkande och handlande och hur 

individer och grupper tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2014). Därmed 

verkar introduktionsformen då man direktintegrerar nyanlända elever i en reguljär klass vara 

en positiv arbetsform. Något som lärarna som intervjuats i denna uppsats beskriver är hur de 

nyanlända eleverna får en klasstillhörighet direkt när de börjar på skolan, men ändå får inleda 

sin skolgång i en introduktionsklass. Det är ett exempel på en variant av direktintegrering 

vars effekter kommer att kunna analyseras först efter att metoden har prövats under en längre 

tid. 

För att få de eleverna som ser språket som ett hinder mer motiverade utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det viktigt att hitta ett arbetssätt där möten mellan individer kan 

ske i ett socialt samspel och sammanhang, och därmed främja språkinlärningen. 
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Skolprestationen och integrationen påverkas hos nyanlända beroende på hur deras 

föräldrars utbildningsbakgrund och status ser ut, och även hur föräldrarnas situation kan 

påverka lärarnas vilja och möjligheter till samverkan med den nyanlända elevens hem 

(Bunar 2010). Denna bild av hur de nyanländas skolprestation påverkas av föräldrarna delas 

av L1, som också lyfter problematiken kring området där skolan han arbetar på ligger. L1 

hävdar att det är problematiskt att endast 25 % av de nyanlända eleverna på skolan där han 

arbetar går vidare till gymnasiet, medan L2 ser det positiva i det faktiskt finns några som 

gör det, trots minimala förutsättningar. Lärarnas attityder gentemot elevers framgång eller 

icke-framgång är något som verkligen är värt att lyftas för diskussion bland alla lärare som 

arbetar med nyanlända elever i Sverige. 

Skollagen (8 §) säger att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett 

geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden. Enligt vad som sagts i några 

av intervjuerna som gjorts i denna studie, uppfylls inte detta krav i en skola som ligger i ett 

socio-ekonomiskt utsatt område med hög invandrartäthet. 

6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur den svenska skolans mottagande av 

nyanlända elever ser ut och eventuellt kan förbättras. Sammanfattningsvis finns det fem 

teman att arbeta vidare kring; Kartläggning; Skolgången; Inkludering, exkludering, 

integrering och segregation; Lärarens roll; och, Området som skolan ligger i.  

 Kartläggningen av nyanlända elever ska fungera som ett verktyg för framtida 

undervisning och planering. Dock behövs en bättre strategi för att lärarna ska samarbeta 

kring kartläggningen. 

 Nyanlända elevers skolgång i Sverige börjar antingen med direktintegrering i en 

reguljär klass, eller med introduktion i en förberedelseklass för att sedan övergå till en 

reguljär klass. Problem som uppstår vid övergång till reguljär klass är bland annat 

bemötandet som nyanlända elever får av de övriga eleverna. Lösningar på detta kan vara att 

arbeta mer med de övriga eleverna kring frågor som hur man bemöter andra människor med 

respekt och inkludering. 

 Det är skillnad på inkludering och integration. En brist i dagens mottagande av 

nyanlända elever är att de inte inkluderas på ett bra sätt i reguljära klasser. I ett socio-

ekonomiskt utsatt område med hög invandrartäthet blir segregationen från det övriga 

samhället dessutom påtaglig, och frågan om inkludering sätts i ett större perspektiv. 
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 Lärarens roll i arbetet med nyanlända upplevs som något delad. Vissa lärare lägger 

ett stort ansvar på eleverna, bland annat när språkstödet är bristande och andra elever som 

t.ex. kan samma språk som en nyanländ elev har som modersmål förväntas stötta denne i sin 

språkutveckling. Om så sker är det naturligtvis positivt, men med tanke på att elever i en 

reguljär klass ibland tenderar att bemöta nyanlända elever på ett negativt sätt blir det 

ohållbart om den typen av ansvar läggs på eleverna i allt för hög grad. 
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Bilaga 1 

2015-02-18  

Hej! Mitt namn är Sofia Saadi Brolin och jag studerar vid lärarprogrammet på Örebro 

Universitet. Nu är jag inne på min sista termin och i full gång med att skriva mitt 

examensarbete i PDI på avancerad nivå.  

Mitt syfte med studien är att undersöka hur nyanlända integreras i skolan. Därför skulle jag 

vilja intervjua dig som har denna kunskap. Intervjun tar ca 30 minuter. Intervjun spelas in 

digitalt för att underlätta genomförandet och analysarbetet. Dessa ljudupptagningar 

kasseras efter examensarbetets godkännande.  

Jag kommer att ställa ett antal frågor om hur ni i er skola arbetar med nyanlända elever. 

Ditt deltagande i intervjun är frivillig och ni har rätt att avbryta er medverkan när som 

helst. All material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga personer 

kommer att kunna härledas i det slutliga materialet. De uppgifter som samlas kommer 

endast att användas till min undersökning.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

 Hoppas vi ses!!  

Med vänliga hälsningar  

Sofia Saadi Brolin  

Kontaktuppgifter:  

Mail, fi_ben@hotmail.com  

Mobil: 0735841514  

Handledare: Lisbeth Stedt  

Mail: lisbeth.stedt@oru.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  

1. Berätta om din lärarbakgrund  

- Utbildning?  

- Hur länge har du varit lärare?  

- Vilka ämnen undervisar du i?  

- Hur länge har du arbetat på den här skolan?  

2. Beskriv skolan som du arbetar på just nu  

- Hur stort elevantal har ni på skolan 

- Antalet nyanlända elever?  

3. Introduktion och undervisning  

- Vilka rutiner har skolan rörande mottagande och introduktion av nyanlända elever?  

- Hur ser kartläggningen ut av nyanländas kunskap och förmågor?  

- Hur används information som ni får från kartläggningen? (Denna fråga har lagts till för 

informant 4)  

- Ser introduktionen annorlunda ut för nyanlända elever beroende på deras bakgrund och 

tidigare erfarenheter?  

- Vad får nyanlända elever för stöd?  

4. Möjligheter och hinder  

- Vilka möjligheter och hinder ser du i arbetet i att integrera nyanlända elever?  

-Finns det några rutiner du skulle vilja ändra i era rutiner?  

-Finns det något mer som vi inte har pratat om som är viktigt i sammanhanget?  

 


