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Abstract 

Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle vilket påverkar skolan. Under 2016 var 

ungefär två procent av eleverna i förskolan, förskoleklassen och i årskurs 1-6 nyanlända 

elever. Detta medför både positiva och negativa didaktiska konsekvenser för lärare, då dagens 

elever har olika språkbakgrund och skolerfarenheter. Alla elever har enligt Skollagen (SFS 

2010:800) rätt till en likvärdig utbildning, oavsett kulturell bakgrund. Därför är det viktigt att 

som lärare söka förståelse för elevers olikheter för att kunna bemöta alla elever likvärdigt. 

Studien inriktar sig på elevers upplevelser av sociala relationer och lärandemiljön samt hur 

lärare upplever att de kan bemöta nyanlända elever utifrån ett socialt och språkligt perspektiv 

och utifrån ett lärandeperspektiv. Studiens syfte är att, ur elev- och lärarperspektiv, undersöka 

hur nyanlända elever mottas i den svenska skolan. Studien baseras på fyra kvalitativa 

intervjuer med elever och lärare. Studien visar att den första tiden i den svenska skolan i 

många fall är problematisk för nyanlända elever, vilket främst beror på att de för tillfället inte 

har ett tillräckligt utvecklat språk för att kunna kommunicera på svenska. Ur ett 

lärarperspektiv finns det många positiva aspekter av ett mångkulturellt klassrum, då eleverna 

lär sig att förstå och acceptera andra människor och kulturer.  
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1 Inledning 

På grund av de krig och konflikter som sker i världen har Sverige under de senaste åren blivit 

ett alltmer mångkulturellt samhälle. Under 2015 sökte cirka 163 000 flyktingar asyl i Sverige. 

Dessa människor kommer till största del från krigsdrabbade länder och länder där situationen 

är svår av andra anledningar, såsom till exempel fattigdom. Till Sverige flyr människor främst 

från Syrien, men också från bland annat Afghanistan, Eritrea och Somalia. Under 2015 var 

cirka 70 400 av flyktingarna barn och hälften av dessa var ensamkommande barn. Alla under 

18 år räknas som barn och ensamkommande barn är de som kommer som flyktingar utan en 

vuxen vårdnadshavare. De flesta ensamkommande barn i Sverige kommer från Afghanistan. 

(Migrationsinfo, 2017; Svenska Dagbladet, 2015) 

 

Dagens klassrum präglas precis som samhället av mångkultur och flerspråkighet. Under 2016 

motsvarade antalet nyanlända barn cirka två procent av eleverna i förskolan, förskoleklassen 

och i årskurs 1-6, vilket motsvarar 2 000-3 000 barn i varje årskull (Skolverket, 2016 a).  

 

Den ökade mångfalden av språk, kulturer och identiteter som beskrivits ovan för också med 

sig många didaktiska konsekvenser som lärare ställs inför och måste ta hänsyn till. Jenny 

Nilsson & Monica Axelsson (2013) menar att de nyanlända elevernas kunskapsutveckling 

påverkas av individuella faktorer såsom ålder, litteracitet på modersmålet samt generell 

skolbakgrund, precis som för alla andra elevers kunskapsutveckling (Nilsson & Axelsson, 

2013, s. 140). I en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen framgår det att nyanlända elever 

bär med sig olika kunskaper och erfarenheter när de kommer till den svenska skolan. Vissa 

nyanlända elever har sedan tidigare en ordentlig skolbakgrund medan vissa inte kan läsa och 

skriva. (Skolinspektionen, 2014) 

 

Eva Skowronski (2013) tar också upp det faktum att många elever ofta är mer eller mindre 

traumatiserade på grund av krig eller andra oroligheter. Det finns med andra ord många 

faktorer som skolan samt lärarna måste ta hänsyn till när de bemöter nyanlända elever samt 

planerar undervisningen. Hon menar också att det är viktigt att särskilja elevers språkliga 

förmåga och deras kognitiva förmåga, eftersom dessa inte per automatik är jämförbara 

(Skowronski, 2013, s. 35).   
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Enligt läroplanen för den svenska grundskolan (2011) ska alla elever oavsett etnicitet ges 

samma förutsättningar för utbildning: 

 

”Undervisningen ska 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.” (Skolverket, 2011, 

s. 8) 

 

Nyanlända elever ställs inför många nya och svåra utmaningar i samband med att de kommer 

till ett nytt land där språket är främmande för dem. I den här studien kommer vi att undersöka 

hur nyanlända elever upplever sin första tid i den svenska skolan. I studien är det de 

nyanlända elevernas erfarenheter av sociala relationer samt lärandemiljön som ligger i fokus. 

Vi kommer också att synliggöra hur lärare förhåller sig till nyanlända elever i undervisningen 

och ur ett socialt perspektiv. I samband med ett mångkulturellt klassrum förekommer också 

en mängd didaktiska konsekvenser som lärare måste ta hänsyn till. Det är lärarnas ansvar att 

anpassa undervisningsformen så att den främjar elevernas lärande oavsett vilken bakgrund 

eleverna har.  

 

Vi tycker att det här är angeläget för att få en större förståelse för hur mångkulturalitet 

utspelar sig i klassrummen i dagens skola. Det är viktigt att kunna bemöta alla elever på ett 

bra sätt, oavsett kulturell bakgrund, eftersom alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Det 

är därför av stor vikt att som lärare alltid söka efter en större förståelse, både när det gäller 

ämneskunskaper, men också kunskap att bemöta sina elever på ett värdigt sätt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända elever upplever sin första tid i den 

svenska skolan samt hur lärare upplever arbetet med nyanlända elever.  

 

De frågeställningar vi kommer att besvara i denna studie är: 

o Hur upplever nyanlända elever sin första tid i den svenska skolan, utifrån ett 

socialt perspektiv och lärandeperspektiv? 

o Hur upplever lärare att de kan bemöta nyanlända elever utifrån ett socialt och 

språkligt perspektiv samt utifrån ett lärandeperspektiv? 
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1.2 Disposition 

Studien inleds med tidigare forskning där vi tar upp bland annat elevers upplevelser av att 

börja i en svensk skola och lärares tankar om att undervisa i mångkulturella klasser. I detta 

kapitel belyser vi svårigheter utifrån både elevers och lärares perspektiv. Därefter följer ett 

metodkapitel där vi redovisar för hur vi har gått tillväga i vår studie och varför. Sedan 

kommer vår resultatredovisning där vi redovisar resultaten av våra genomförda intervjuer. 

Slutligen redovisar vi våra slutsatser där vi problematiserar resultatet av vår studie i en 

avslutande diskussion. 

 

2. Tidigare forskning 

Empirin i den här studien baseras på forskning samt semistrukturerade intervjuer med två 

elever och två lärare. De sökord vi har använt oss av för att hitta avhandlingar samt artiklar är: 

nyanlända, nyanlända elever, mångkultur, mångkulturellt klassrum, förberedelseklass, 

mångkulturell didaktik, flerspråkighet, multicultural education.  

 

För att få fram aktuella data angående flyktingantal och nyanlända elever har vi använt oss av 

rapporter och kvalitetsgranskningar från Skolverket och Skolinspektionen. Vi har också 

använt oss av Migrationsinfo.se; en forsknings- och statistikbaserad sida som är noga 

kvalitetsgranskad. Dessa källor kan dock inte användas som tidigare forskning då de inte är 

baserade på en vetenskaplig grund. Vi anser trots det att det är värdefullt att använda sig av 

många olika källor, eftersom det är givande att få flera perspektiv på olika saker.  

 

2.1 Utbildning en grundläggande rättighet 

Nihad Bunar (2015) nämner i sin bok att utbildning är en grundläggande rättighet för alla barn 

i Sverige. Enligt FN:s barnkonvention så väger rätten till skolgång tyngre än anknytning till 

nationalstaten i form av uppehållstillstånd eller medborgarskap. Trots detta har 

Skollagstiftningen i Sverige exkluderat barn från utbildning på grund av deras 

migrationsstatus. Den 1 januari 2002 fick asylsökande barn rätt till att gå i skolan och barn till 

papperslösa som vistas i landet utan tillstånd fick så sent som juli 2013 rätt till att gå i skolan. 

Det är Migrationsverket som generellt sköter mottagningen av nyanlända medan kommunerna 

har ansvaret över alla barns skolgång oavsett migrationsstatus. Kommunerna är skyldiga att 

erbjuda nyanlända elever skolplacering inom en månad efter att de har anlänt till Sverige. 

Innan kommunerna fick ansvaret att placera ut de nyanlända eleverna så var det skolans rektor 
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som fattade beslut om det fanns möjlighet att ta emot dessa elever eller inte. Rapporter från 

Skolinspektionen visar dock att vissa barn i skolpliktsålder inte går i skolan på grund av 

bristande samverkan mellan Migrationsverket och Skolförvaltningen, eller för att de av olika 

skäl inte får för sina vårdnadshavare. I Sverige har vårdnadshavare inte rätt att besluta om 

deras barn ska gå i skolan eller inte, då det råder skolplikt. Detta gäller dock inte 

vårdnadshavare till nyanlända barn. (Bunar, 2015, s. 11)  

 

Barn till asylsökande och papperslösa är en grupp som är mycket utsatta i Sverige när det 

kommer till deras sociala, ekonomiska, pedagogiska och trygghetsmässiga tillstånd, samt när 

det kommer till deras fysiska och mentala hälsa. På grund av deras migrationsstatus så är 

deras position i utbildningssystemet försvagat. Detta med anledning av att kvaliteten i 

utbildningen är bristande. Pedagogiskt och socialt stöd är enormt viktigt för nyanlända och 

ensamkommande barn. Skolan måste ta hänsyn till elevernas tidigare utbildningserfarenheter 

samt erfarenheter av flykten. (Bunar, 2015, s. 12) 

 

2.2 Mångfald i styrdokumenten 

I och med att dagens skolklasser har blivit allt mer mångkulturella med elever från världens 

alla hörn har lärares didaktiska arbete blivit mer komplicerat. Som tidigare nämnt i 

inledningen står det i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr 11) att:  

 

”Undervisningen ska 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” (Skolverket 2011, s. 

8)  

 

Skolsystemet har ändrats mycket sedan 1980-talet, då Lgr 80 var aktuellt. I Lgr 80 skrivs det 

om hemspråksundervisning men inte om mångkulturalitet. Detta beror bland annat på att 

migrationen till Sverige inte var lika stor som den är idag. I avsnittet om likvärdig utbildning 

står det till exempel att: “Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan.” (Skolöverstyrelsen, 

1980, s. 15) och att “Elev med annat hemspråk än svenska har rätt att få en med andra elever 

likvärdig utbildning.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 16) Lgr 80 stöttade nyanlända barn genom 

hemspråksundervisning, dock står det ingenting om anpassningar eller mångkulturalitet, till 
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skillnad från i Lgr 11. Där står det att skolan ska ta utgångspunkt i barnens bakgrund och 

integrera eleverna med resterande elever på skolan. Något som också betonas är vikten av 

mångkulturalitet. 

 

Vidare står det i Lgr 11 att: 

  tt internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 

samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.  et internationella 

perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 

landet.” (Skolverket, 2011, s. 9) 

 

Det är med andra ord av stor vikt att lärare får utbildning och stöd i att inkludera alla elever i 

undervisningen, oavsett språk och kultur. Skolverket menar att elever ska få möjlighet att lära 

av varandra genom att arbeta i par. Att träna upp sina metakognitiva färdigheter är också 

givande, vilket innebär att eleverna lär sig att fundera över sitt eget tänkande, detta kommer 

till användning bland annat när de ska välja mellan olika strategier för att kunna lösa en 

uppgift. (Skolverket, 2016 b)  

 

Läraren har en viktig roll för att det mångkulturella klassrummet ska vara en god 

undervisningsmiljö. För att undervisningen ska bli så bra som möjligt bör läraren, förutom 

goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens, ha förmåga att koppla samman dem så 

att det bildas en röd tråd för eleverna att följa. Att anpassa innehållet efter de elever som finns 

i klassrummet och att ge eleverna verktyg för att kunna välja rätt metod ökar förutsättningarna 

för eleverna att få en god undervisning. Samtidigt är det viktigt att läraren är en tydlig ledare 

som skapar struktur och tydliga målsättningar så att eleverna vet vad som förväntas av dem. 

För att det ska fungera krävs det också att läraren aktivt motiverar eleverna genom att ha 

realistiska förväntningar på dem och att kontinuerligt koppla undervisningsinnehållet till 

elevernas erfarenheter och vardag. (Skolverket, 2016 c)  

 

Skowronski (2013) refererar till Anders Persson som i sin tur lyfter begreppet 

nyansförskjutningar (keying) från Erving Goffman (i Goffman 1974/1986) och menar att 

skolans styrdokument kan tolkas på olika sätt, det vill säga genom nyansförskjutningar. Han 

menar att innehållet i styrdokumenten ofta förmedlar dubbla budskap. Ett exempel som tas 

upp är att skolan dels ska fostra barn och unga till att kunna samarbeta, samtidigt som de ska 
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lära sig att konkurrera. Skowronski drar här en parallell till “en skola för alla” och menar att 

också det är ett begrepp som är öppet för nyansförskjutningar, trots att den övergripande 

tanken är att alla elever, oavsett social och etnisk bakgrund eller olika former av 

funktionshinder, ska inkluderas i skolverksamheten. Hon menar att det finns olika sätt att 

tolka “en skola för alla”; antingen att det ska finnas en “kompensatorisk 

undervisningslösning” där elever med särskilda behov ska kunna undervisas i 

specialanpassade grupper, eller att precis alla elever ska kunna undervisas tillsammans och att 

lärarna ska kunna bemöta alla elevers olika behov och förutsättningar. Det kan få stora 

konsekvenser för de elever som placeras i en verksamhet där det ena eller det andra 

arbetssättet påverkar deras skolgång, om det inte fungerar bra. (Skowronski, 2013, s.74) 

 

2.3 Mottagandet av nyanlända elever i svensk skola 

Hur mottagandet av nyanlända elever ser ut skiljer sig från skola till skola. Bunar (2015) 

redogör för två huvudsakliga organisatoriska modeller för mottagandet av barn på 

grundskolenivå, vilket är förberedelseklass och direktintegrering. Förberedelseklass 

förekommer inte som en egen form i lagstiftningen utan baseras på skolans möjligheter till att 

anvisa barn till särskilda undervisningsgrupper. Hur dessa undervisningsgrupper är utformade 

ser olika ut, vissa kommuner samlar alla nyanlända elever i vissa åldersgrupper till 

förberedelseklasser på en eller två skolor för att exempelvis koncentrera resurserna och 

stödåtgärderna. I andra kommuner och skolor får eleverna tillbringa ett par månader i en 

förberedande central. Detta på grund av att det finns en föreställning om att de nyanlända 

eleverna förbereds bäst för skolan någon annanstans än på den skola de senare ska börja på. 

(Bunar, 2015, s. 16) 

 

Förberedelseklasser är idag en ifrågasatt organisatorisk form när det kommer till segregation 

och integration. Förberedelseklasser anses fysiskt isolera de nyanlända eleverna från resten av 

skolan och att eleverna ofta placeras under ett och samma pedagogiska paraply, utan att ta till 

vara på varje individs förutsättningar och erfarenheter. Trots dessa nackdelar med 

förberedelseklasser så finns det också fördelar, då de nyanlända eleverna får en introduktion i 

svenska i en trygg miljö samt att de får kunskaper om det svenska skolsystemet och 

skolkulturen. Eleverna får också i förberedelseklass stöd i sin språkutveckling av personal 

som är specialiserad på just svenska som andraspråk. Direktintegrering innebär enligt Bunar 

(2015) att nyanlända får gå i en ordinarie klass från första början eller efter en kortare 

introduktion i någon form av mottagningsenhet som kommunen erbjuder. Det huvudsakliga 
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syftet med direktintegrering i en ordinarie klass är att integrera eleverna så att de kommer 

ifrån den fysiska segregeringen som förberedelseklasser många gånger innebär. Även om man 

menar väl med att placera nyanlända elever i ordinarie klasser direkt så menar kritikerna att 

det i många fall saknas en stabil struktur i form av studiehandledning och lärare som är 

utbildade för att stötta elever som inte behärskar det svenska språket. (Bunar, 2015, s. 14) 

 

Skowronski (2013) menar att det finns både för- och nackdelar med att placera nyanlända 

elever i förberedelseklasser. En fördel är att eleverna snabbt får lära sig grunderna i det 

svenska språket, då stort fokus läggs på just svenskundervisning. Hon lyfter också fram en 

fråga som både Skolverket och andra skolmyndigheter problematiserar, vilket är hur länge 

elever ska stanna kvar i dessa förberedelseklasser innan de helt bör övergå till ordinarie 

undervisningsgrupper. Hon hänvisar till Skollagen (1985: 4 kap. 3 §) där det står att alla 

elever har rätt till en gemensam studiegång och att undervisning i särskilda 

undervisningsgrupper bara får ske om det finns särskilda skäl till det. Eftersom alla elever är 

olika är det viktigt att se den enskilda individen och att ta hänsyn till vad eleven själv tycker. 

Eleven måste få vara med i beslutet om hur länge hen ska gå kvar i förberedelseklassen, 

samtidigt som elevens individuella kunskapsnivå ska tas med i beräkningarna. Elever som inte 

har gått i skolan alls innan de flyttade till Sverige behöver vanligtvis gå längre i 

förberedelseklass för att sedan kunna delta i den ordinarie undervisningen, men det är olika 

från elev till elev. (Skowronski, 2013, s. 266) 

 

Skowronski (2013) menar att det finns risker med att placera ut nyanlända elever i ordinarie 

undervisningsgrupper direkt, eftersom de ofta inte får tillräckligt stöd då det inte alltid finns 

lärare som talar deras modersmål. Konsekvensen blir att de nyanlända eleverna sitter med i 

klassrummet utan att förstå något av det som sägs. (Skowronski, 2013, s. 34). 

 

I motsägelse till detta så konstaterar Nilsson & Axelsson (2013) genom en intervju med en 

nyanländ elev att det finns fördelar med att tidigt placeras ut i en ordinarie klass då de 

“tvingas” att lära sig svenska snabbare: 

 

“Nackdelen i [förberedelseklass] är att dom läser bara tre ämnen och vad heter det, 

aa så är det, men om man läser vad heter det i [hemskolan] här, då får man, alltså 

man har 16 ämnen. Då kan man få höra mer svenska språket, istället för där i 

[förberedelseklass]. Då kan man få lära sig bättre svenska. Eller här alla eleverna 
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pratar svenska men där kanske två elever som kommer i samma land, dom pratar på 

vad heter det sitt språk. Här man är tvungen att prata svenska” (Nilsson & Axelsson 

2013, s. 151)  

 

Eleven menar alltså att det är lättare att lära sig svenska om man går i ordinarie klass, 

eftersom man då får höra andra elever prata svenska i mycket högre grad. 

 

2.4 Nyanlända elever och utanförskap 

Nilsson & Axelsson (2013) skriver om nyanlända elever som flyttats från förberedelseklass 

till ordinarie klass. I samband med denna förflyttning uttrycker flera av de nyanlända eleverna 

att de känner sig ensamma, ledsna, osäkra och exkluderade. De upplever att eleverna i de 

ordinarie klasserna inte vill ta kontakt med dem samt att de känner sig utfrysta. Detta 

upplevde även forskarna när de observerade eleverna i klassen, då det saknades interaktion 

mellan de nyanlända eleverna och resten av klassen. En elev uttryckte följande i en av 

intervjuerna som gjordes: ”Välkommen till Sverige, du kommer och lära dig svenska, och det 

är jättesvårt, jättejobbigt med eleverna” (Nilsson & Axelsson, 2013, s.155). I en annan 

intervju så berättar en förberedelseklass-lärare att hen upplever att ordinarie lärare håller 

distans från de nyanlända eleverna samt att lärarna anser att eleverna inte är redo att börja i 

ordinarie klass för att lärarna inte kan handskas med dem. (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 154) 

 

Precis som Nilsson & Axelsson (2013) bekräftar även Skowronski (2013) i sin 

doktorsavhandling att nyanlända elever ofta känner sig ensamma och utanför, speciellt när de 

förflyttas från förberedelseklass till ordinarie klass. I sina klassrumsobservationer noterade 

Skowronski att andra elever på skolan ofta sparkade på dörren till förberedelseklasserna samt 

uttalade nedlåtande ord som exempelvis “jävla flyktingar” och hånade de nyanlända eleverna 

för att de inte talade det svenska språket så bra. (Skowronski 2013, s. 168) 

Sammanfattningsvis skriver Skowronski att utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar 

har lägre status än svenskfödda elever med svenskfödda föräldrar eller svenskfödda elever 

med utlandsfödda föräldrar. (Skowronski, 2013, s. 249) 

 

I boken Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering redovisar författarna Farhad 

Jahanmahan och Nihad Bunar (2015) eleven Maliks berättelse. Som en del av sitt 

doktorandprojekt har Jahanmahan gjort ett flertal intervjuer med nyanlända och 

ensamkommande flyktingbarn. I boken redovisar han en av dessa intervjuer som utfördes med 
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ett ensamkommande flyktingbarn. Berättelsen speglar många andra flyktingbarns berättelser 

om flykten från hemlandet och upplevelsen av att komma till Sverige och börja skolan. 

(Bunar, 2015) 

 

Malik är 15 år när han kommer till Sverige efter att han ensam har lämnat sitt hemland. I 

intervjun berättar han om sitt liv innan flykten samt hur han helt ensam kommer till ett 

främmande land där det talas ett språk han inte förstår. Precis som många andra nyanlända 

flyktingbarn så upplever han utanförskap samt en saknad av att inte ha några ”svenska” 

vänner. Så här uttrycker sig Malik om när det kommer till att skapa relationer med de svenska 

eleverna: 

 

”Vi äter mat tillsammans, sitter bredvid varandra i matsalen, men jag kunde absolut 

inte få kontakt med svenskarna. Jag kunde inte ens säga hej till dem. Ibland ville jag 

säga hej. Jag sa hej men fick inget svar. De var rädda, de ville överhuvudtaget inte 

prata med mig, jag vet inte varför.” (Bunar, 2015, s. 302) 

 

Även här tas problematiken upp med att ha lärare som är okunniga när det kommer till att 

bemöta nyanlända elever och ge dem förutsättningarna för att lära sig språket. Malik upplever 

att vissa lärare inte har någon erfarenhet av att arbeta med invandrare och bemöter dem på 

samma sätt som om de vore svenska elever. Så här uttrycker sig Malik om en lärare han hade: 

 

”Han tror att vi är svenskar, och han bemöter oss som svenska elever på alla sätt och 

vis. Men han måste förstå att vi är invandrare. Det är mycket saker som vi inte vet 

någonting om. Vi är nya i Sverige, det är han som ska lära och informera oss om det.” 

(Bunar, 2015, s. 299) 

 

2.5 Lärares bemötande av nyanlända elever 

Merfat Ayesh Alsubaie (2015) understryker hur viktigt det är att lärare har en bra relation till 

sina elever för att de ska må bra och hålla sig studiemotiverade. Det kan vara en utmaning i ett 

mångkulturellt klassrum eftersom andraspråkselever ofta måste jobba extra hårt för att 

utveckla sina språkkunskaper tillräckligt för att kunna kommunicera med andra. Alsubaie 

menar också att lärare som anstränger sig för att lära sig mer om sina elevers bakgrund, kultur 

och erfarenheter känner sig mer säkra i sin roll som lärare. Hon menar att flexibilitet är 

viktigare än kunskap för att hantera svårigheter som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum. 
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Det är med andra ord viktigt att direkt lyfta de problem som uppstår, för att lösa dem så bra 

som möjligt. (Alsubaie, 2015) 

 

Jan van Tartwijk, Perry den Brok, Ietje Veldman & Theo Wubbels (2009) skriver precis som 

Alsubaie (2015) att det är grundläggande att sträva efter att ha en god stämning i klassrummet 

och att det är extra viktigt i ett mångkulturellt klassrum. Därför, menar de, att det är viktigt att 

som lärare vara medveten om vikten av att ha tydliga regler och att tillrättavisa negativa 

beteenden vid behov. Det är också nödvändigt anpassa undervisningen efter de elever som 

finns i klassen. (van Tartwijk, den Brok, Veldman & Wubbels, 2009)  

 

Monica Rosalina Medina Jimenez, Norma A. Guzmán & Gerri M. Maxwell (2014) skriver 

om en lärare som förklarar mångkulturell undervisning som en undervisningssituation där 

eleverna talar olika språk och har olika levnadssätt. Läraren menar att det i sig skapar en 

mångkulturell undervisningsmiljö, eftersom eleverna lär sig mycket av och om varandra. En 

fördel med mångkulturalitet i klassrummet är också att eleverna förbereds på att interagera 

med olika människor i samhället. I studien framgår det att elever ofta är positivt inställda till 

att lära sig om andra kulturer. (Medina Jimenez, Guzmán & Maxwell, 2014)  

 

Även Halah Ahmed Alismail (2016) skriver att eleverna lär sig att integrera över språk- och 

kulturskillnader genom att ingå i ett mångkulturellt klassrum. Han menar samtidigt att lärare 

behöver en definition på vad mångkultur innebär för att kunna ge alla elever en likvärdig 

utbildning. Studien visar att många lärare känner att de skulle behöva mer kunskap om 

mångkultur för att kunna bemöta sina elever på rätt sätt. Att känna sig säker i att undervisa i 

ett mångkulturellt klassrum är avgörande för lärares medvetenhet, beredskap och attityd kring 

mångkultur och de elever som de ska undervisa. Därför är det viktigt att lärarna är förberedda 

både på ett personligt och på ett professionellt plan, genom att planera väl och hjälpas åt, så 

att de kan möta elever från olika kulturer och med olika språk på ett bra sätt. (Alismail 2016) 

 

2.6 Andraspråksundervisning och ett mångkulturellt klassrum 

Både Nilsson & Axelsson (2013) och Alsubaie (2015) menar att det är vanligt att elever med 

ett annat modersmål än svenska upplever att de måste jobba mycket hårdare än andra elever 

för att hänga med i undervisningen. Några elever menar också att de behandlas olika av olika 

lärare; att klasslärare ofta låter dem klara sig själva på lektionerna istället för att hjälpa dem, 

medan lärare i Svenska som andraspråk (SVA) är mer förstående. Ett annat problem enligt 
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Nilsson & Axelsson är att ordinarie lärare inte kan förklara ord och begrepp lika bra som 

SVA-lärare. De nyanlända eleverna i studien upplever att ordinarie lärare ofta inte förklarar 

ord så att de förstår samt att de ofta inte hinner förklara allt de behöver veta under lektionerna. 

I och med detta föredrar många nyanlända elever att få ut material i förhand så att de hinner 

förbereda sig hemma inför lektionerna, många sparar också sina frågor till ett senare tillfälle. 

(Nilsson & Axelsson, 2013, s. 148) 

 

Det finns delade meningar om huruvida “svenska som andraspråk-undervisning” är en 

trygghet eller exkluderande, eftersom eleverna tas ifrån den reguljära undervisningsgruppen. 

Skowronski (2013) refererar också till en kanadensisk studie av Dawn Allen (2006) där Allen 

menar att elever i Kanada som läser engelska som andraspråk, till exempel i 

förberedelseklass, påverkas negativt, eftersom många elever upplever att 

andraspråksundervisningen hindrar dem från att integreras med skolans övriga elever. De 

upplever dessutom att andra elever ser ner på de som går i förberedelseklass och att de 

förknippas med negativa egenskaper som till exempel svag språkförmåga och omognad. 

(Skowronski, 2013, s. 34) 

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utbildning är en grundläggande rättighet för alla barn i Sverige, men det är inte ovanligt att 

nyanlända elever faller mellan stolarna och inte får gå i skolan. I och med den alltmer 

mångkulturella skolan ökar de didaktiska svårigheterna för lärarna, eftersom alla elever har 

rätt till en likvärdig utbildning, enligt styrdokumenten för grundskolan.  

 

Det råder skilda uppfattningar om det är bra eller inte att placera nyanlända elever i 

förberedelseklass, när det kommer till segregation och integration. Många elever upplever 

utanförskap, ensamhet och osäkerhet i och med förflyttningen från förberedelseklass till 

ordinarie klass. Många nyanlända elever upplever dessutom att lärare ofta saknar förmågan att 

förklara ord och begrepp på ett begripligt sätt. Forskning visar att det är viktigt att ha bra 

stämning i klassrummet, kanske extra viktigt i ett mångkulturellt sådant. Det är värdefullt att 

ha en bra relation lärare och elever emellan. Eleverna i ett mångkulturellt klassrum lär sig 

mycket om och av varandra, vilket gör att de förbereds för att integrera med andra människor 

i samhället. Om nyanlända elever går i förberedelseklass finns det en risk att de inte lyckas 

skapa kontakt med övriga elever på skolan, vilket ofta resulterar i att andra elever ser ner på 

dem.    
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3 Metod 

I följande kapitel diskuteras inledningsvis vald metod som i den här studien är 

semistrukturerad intervju, som är en kvalitativ forskningsmetod. Vidare presenteras val av 

skolor och intervjupersoner, efter det diskuteras reliabilitet och generaliserbarhet för studien. 

Avslutningsvis tas etiska aspekter upp. 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Eftersom vi i denna studie vill ta reda på hur nyanlända elever upplever sin första tid i den 

svenska skolan så har vi valt att komplettera den forskning vi har hittat med egna intervjuer. 

Vi har genomfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Alan Bryman (2008) skriver att 

forskaren i kvalitativa intervjuer strävar efter att få en fyllighet i sina svar samt att de ska vara 

detaljrika. (Bryman, 2008, s. 413) 

 

I denna studie är det elevernas upplevelser och tankar som står i fokus, vilket innebär att det 

är viktigt att låta dem komma till tals på bästa möjliga sätt, vi har därför valt att göra 

semistrukturerade intervjuer med eleverna. För att få ett bredare perspektiv på hur 

undervisningen ser ut i ett mångkulturellt klassrum har vi även valt att intervjua lärare på 

samma sätt. Att göra semistrukturerade intervjuer innebär att vi som forskare utgår ifrån 

specifika teman som ska beröras. Intervjupersonerna som i detta fall är eleverna och lärarna 

har stor frihet att utforma svaren som de själva känner. Bryman (2008) menar att 

semistrukturerade intervjuer liknar vanliga samtal där man kan ställa följdfrågor och be 

intervjupersonerna förtydliga sina svar. (Bryman, 2008, s. 415) 

 

Eftersom eleverna vi har intervjuat är nyanlända och inte har svenska som modersmål så har 

vi valt att utforma frågor på ett tydligt och enkelt sätt för att undvika missförstånd. Vi har 

även gjort överväganden angående om tolk ska användas eller inte. Fördelar med att ta hjälp 

av en tolk är att eleverna får tala det språk som de tycker att de behärskar bäst och att det kan 

vara lättare att uttrycka sig på sitt eget språk. Om tolk används kan elever som precis har 

flyttat till Sverige intervjuas, vilket inte är möjligt utan tolk. (Skowronski, 2013, s. 58) 

 

Det finns också flera nackdelar med att ta hjälp av en tolk, till exempel att dennes språkliga 

skicklighet spelar en stor roll. Det blir problematiskt om tolken inte översätter rakt av, utan 

lägger till eller drar bort ord eller meningar. Om hen betonar eller inte betonar vissa ord kan 
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det som sägs få en annan mening. Genom att överväga dessa för- och nackdelar har vi bestämt 

oss för att inte ta hjälp av en tolk vid intervjuerna. Det förutsätter att intervjuerna genomförs 

med elever som har bott i Sverige länge nog för att behärska svenska tillräckligt bra för att 

intervjuerna ska kunna genomföras. (Skowronski, 2013, s. 58) 

 

3.2 Urval och utförande 

För att hitta lämpliga informanter har vi rådfrågat lärare på respektive skola, men även utgått 

från egna kontakter med eleverna, eftersom vi anser att det i detta fall kan vara en fördel att 

sedan innan ha en relation med eleverna. Bryman (2008) använder sig av begreppet 

bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren använder sig av sitt kontaktnät för att hitta 

personer att intervjua. (Bryman, 2008, s. 194) 

 

Att vi har träffat och pratat med de aktuella eleverna innan gör att vi har en förförståelse för 

deras skolsituation. Dessutom är det troligare att de vågar vara öppna med sina svar istället för 

att anpassa sina svar till oss eller utesluta sådant som kan vara känsligt för dem. Att bli 

intervjuad angående sin första tid i skolan i ett nytt land kan vara en tuff utmaning då det kan 

påminna dem om eventuella svårigheter de handskades med innan de flyttade och när de 

kommit till Sverige, men om intervjuerna genomförs av någon de har pratat med förut tror vi 

det kan underlätta situationen för eleven. 

 

Intervjuerna utfördes i grupprum på tre olika skolor. I denna studie har vi valt att benämna 

skolorna: skola A, skola B och skola C. Skola A ligger i de centrala delarna av en 

mellansvensk stad och är en skola med relativt mångkulturella klasser. På denna skola är dock 

övervägande del av eleverna svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Skolan skiljer sig en del 

från de övriga två skolorna i studien då den ligger mer centralt och i ett område som inte är 

lika segregerat. Anledningen till att vi valde denna skola är på grund av att en av oss har 

arbetat där. Detta ser vi som en förutsättning för utförandet av våra intervjuer då vi känner till 

lärarna och eleverna som går på denna skola. På skola A genomfördes två intervjuer; en 

lärarintervju och en elevintervju. 

 

Till skillnad från skola A så är skola B och skola C två skolor med klasser där större delen av 

eleverna har en annan bakgrund än svensk. Båda skolorna ligger utanför de centrala delarna 

av samma mellansvenska stad i två olika områden som båda är segregerade. Utifrån ett 

mångkulturellt perspektiv så är dessa områden relativt lika. Precis som på skola A så har en av 
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oss arbetat på skola B vilket gjorde det smidigt för oss att komma i kontakt med lärare och 

elever. På skola B utfördes det en intervju med en elev och på skola C genomfördes det en 

intervju med en lärare som är en bekant till en av oss sedan tidigare. Vi har med andra ord valt 

att intervjua elever och lärare som vi känner mer eller mindre, utifrån Brymans 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2008, s. 194). 

 

3.3 Reliabilitet och generaliserbarhet  

Den genomförda undersökningen är kvalitativ, vilket innebär att begrepp som validitet och 

reliabilitet, enligt kvalitativa forskare, inte är centrala på samma sätt som i kvantitativ 

forskning.  Bryman (2008) skriver om begreppet intern reliabilitet och menar att detta är 

viktigt då forskare arbetar i lag om minst två personer. Genom att spela in och transkribera 

intervjuerna kan vi tillsammans ta hjälp av varandra för att tolka det som sades under 

intervjuerna. Detta ökar reliabiliteten i vår studie. (Bryman, 2008, s. 352) 

 

Vi tror att det kan finnas en risk att eleverna som intervjuas inte alltid svarar helt utifrån vad 

de själva tycker, utan att de kanske utesluter sådant som kan vara jobbigt att prata om, eller att 

de säger sådant som de tror att vi vill att de ska säga. Det är något som vi måste vara 

uppmärksamma på och försöka motverka genom att uppmuntra dem att berätta vad de tycker 

och känner, det är också viktigt att ge dem tid att fundera ut ett svar istället för att gå vidare 

till nästa fråga för snabbt. (Skowronski, 2013, s. 59). Genom att intervjua elever som vi har 

träffat tidigare tror vi att vi kan motverka det till viss del. 

 

När det gäller tillförlitligheten i intervjuerna med lärarna tror vi snarare att det finns en risk att 

lärarna kan känna ett behov av att “försvara” skolan eller sin egen undervisning om hen tycker 

att arbetet inte sköts på bästa sätt i nuläget, till exempel när hen får frågor om hur tankarna går 

angående en inkluderande undervisning eller hur hen kan dra nytta av mångkulturalitet. För 

att undvika det behöver vi vara noggranna med att skapa ett förtroende hos lärarna för att få 

dem att förstå att vi inte har för avsikt att “sätta dit” dem. Detta gör vi bland annat genom att 

intervjua lärare vi känner sedan tidigare. 

 

Något annat som kan påverka tillförlitligheten kan vara att vi har valt att intervjua elever som 

har bott i Sverige tillräckligt länge för att behärska svenska, eftersom det underlättar 

intervjusituationen märkbart. Nackdelen med det är dock att dessa elever då kan ha glömt 

eller förträngt hur de tänkte och kände under sin första tid i den svenska skolan. Vi anser trots 
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det att det är bättre att intervjua de som inte är helt nyinflyttade, just på grund av att det är 

lättare med kommunikationen. De elever vi har valt att intervjua har trots allt bara bott i 

Sverige i några få år. 

 

Vår egen bakgrundsförståelse av ämnet kan också påverka tillförlitligheten. Ingen av oss har 

flyttat till ett annat land och behövt lära sig ett nytt språk, vilket gör att vi inte fullt ut kan 

förstå hur det är att börja i en skola utan att förstå det språk som talas. Det är därför viktigt att 

lyssna in eleverna om de kommer in på ett område som verkar vara jobbigt för dem att prata 

om. Det är också viktigt att inte ta deras upplevelser för givet, utan att vara öppen för alla 

typer av svar. (Skowronski, 2013, s. 59) 

 

Resultaten i vår studie är inte generaliserbara, de kan med andra ord inte appliceras på alla 

andra elever och lärare. Detta eftersom vi utgår från några enstaka elevers och lärares 

personliga upplevelser i en kvalitativ studie. (Bryman, 2008). För att studien ska vara 

trovärdig och till viss del generaliserbar används avhandlingar och artiklar som är 

vetenskapligt granskade. Detta för att komplettera den empiri vi har samlat in genom 

intervjuer, samt för att få ett internationellt perspektiv på nyanlända elevers upplevelser av att 

börja i skolan i ett nytt land. Vår studie bidrar till ytterligare kunskap då fler elever och lärare 

har fått komma till tals. Tillsammans med tidigare forskning skapas en bild med fler 

perspektiv. 

 

3.4 Etik 

I studien har etiska överväganden gjorts. Dessa överväganden är utifrån informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

de personer som ska delta i undersökningen ska informeras om syftet och att de ska bli 

medvetna om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att 

minderåriga deltagare behöver ha godkännande från vårdnadshavare för att få delta i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att inget material från undersökningen ska spridas, vilket 

betyder att personuppgifter inte får vara tillgängliga för obehöriga. Nyttjandekravet innebär 

att forskningsmaterialet bara får användas för det specifika forskningsändamålet. (Bryman, 

2008, s. 131) 

 

För att deltagarna ska veta vad studien går ut på har vi skickat ut informationsbrev till lärare 

och vårdnadshavare, eftersom eleverna är minderåriga. I informationsbrevet står det vad syftet 
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med studien är och att deltagarna närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Eftersom de 

vårdnadshavare vi behöver godkännande från inte har svenska som förstaspråk har vi försökt 

att utforma informationsbrevet på ett så enkelt språk som möjligt, vi har dock valt att inte 

översätta brevet till andra språk, eftersom vi tror att de kommer att förstå tillräckligt mycket 

för att känna sig trygga i att godkänna. Vi har dessutom varit i kontakt med eleverna och 

muntligt förklarat för dem vad studien går ut på, vilket gör att de kan framföra vad syftet med 

studien är för sin/sina vårdnadshavare. I informationsbrevet framgår det också att det som 

sägs under intervjun kommer att spelas in, men att materialet inte kommer att spridas till 

allmänheten. Det är viktigt att hålla intervjupersonerna anonyma så långt det går, bland annat 

genom att transkribera inspelningarna och att inte använda personernas riktiga namn. De 

inspelade intervjuerna kommer bara att användas till denna studie, materialet kommer med 

andra ord inte att spridas vidare till fördel för andra studier eller liknande.  

(Bryman, 2008, s. 133) 

 

4 Resultatredovisning  

I följande kapitel redovisas de delar från intervjuerna som är relevanta för studien. Vi har valt 

att avköna både elever och lärare för att vi anser att det inte har någon betydelse för studien. 

Istället benämner vi dem för elev 1 och elev 2, lärare 1 och lärare 2.  

 

4.1 Elevintervju 1 

Eleven kom till Sverige när hen var 10 år gammal och är nu 13 år. Eleven går vid 

intervjutillfället i årskurs 6 på skola A, men gick till en början på en annan skola. Vi frågar 

inledningsvis hur det kändes att börja i en svensk skola och får svaret: 

 

  et va lite jobbig först, jag hade inga vänner och jag kunde... asså det va några som 

snackade jag fattade ju inte det. Aah men sen det blev bättre. Och jag såg några som 

kunde arabiska och så. Och jag pratade med dom och lärde mig lite såhära. Nu jag 

kan lite bättre.” 

 

Hen berättar vidare att det dröjde ungefär ett halvår innan hen kände sig bekväm i skolan, 

eftersom hen inte alltid blev inbjuden att vara med de andra eleverna på rasterna. Det kan ha 

varit för att hen var ny och för att de andra eleverna inte kände hen så bra i början, funderar 

eleven. 
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Eleven gick i skolan i Syrien innan hen flyttade till Sverige och jämför länderna bland annat 

genom att berätta att idrotten är roligare i Sverige. Hen tyckte också att det var roligt att lära 

sig nya språk; svenska och engelska. När hen får frågan om vad som var svårast med att börja 

i skolan i Sverige blev det tyst en liten stund innan eleven svarar att hen inte kommer på något 

som var svårt. Vidare får eleven frågan hur det kändes att sitta med i klassrummet i början, 

innan hen kunde svenska ordentligt:  

 

 Asså det va ju jobbig för jag fattade inte allt som dom säger. Så jag... asså dom hade 

såhära, jag hade lärare som satt med mig på lektion och berättade lite. Men hon va 

inte alltid med mig, asså hela tiden och så. Det va lite jobbig. För att man kunde inte 

fatta vad dom menar.” 

 

Som tidigare nämnt gick eleven på en annan skola i början, där var det  kaos” och “alltid 

bråk”. Eleven gick till en början i förberedelseklass, men slussades successivt över till en 

ordinarie undervisningsgrupp efter några månader, vilket hen tyckte var lagom. Det kändes 

tryggt att det fanns andra i undervisningsgruppen som kunde hens språk. När eleven sedan 

gick i den ordinarie undervisningsgruppen tilldelades hen enklare uppgifter än de andra 

eleverna, för att hen fortfarande inte kunde svenska så bra, vilket kändes helt okej. Eleven 

berättar att hen trivdes bättre på Skola A för att där lyssnar och respekterar eleverna de äldre. 

Hen upplever också att hen fick mer hjälp av lärarna på Skola A än på den första skolan. 

Avslutningsvis berättar eleven att hen på fritiden brukar umgås med andra barn och ungdomar 

som kommer från Syrien, men att hen umgås med svenskar också, speciellt i skolan.  

 

4.2 Elevintervju 2 

Elev 2 går i årskurs 4 på skola B och har bott i Sverige i cirka 2 år. Hen har inte gått i en 

förberedelseklass innan utan började direkt i ordinarie klass. I intervjun berättar eleven om sitt 

liv i hemlandet och hur de inte kunde gå i skolan på grund av krig. Hen berättar också att 

föräldrarna fick lära barnen att läsa och skriva hemma. För eleven har det alltid varit en dröm 

att få gå i skolan och eleven uttrycker detta i intervjun när hen får frågan om hur det kändes 

att flytta till ett främmande land: 

 

”Lite nervöst för man inte fattar vad dom säger först men sen man fattar mer och då 

det blir bra. Fast mest kul för jag ville gärna gå i skolan.” 
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Enligt eleven själv så fanns det inga vidare svårigheter med att börja en svensk skola förutom 

det faktum att språket till en början var svårt att förstå. Eleven berättar också att hen fick hjälp 

med att översätta och förklara ord som var svåra att förstå av de elever som talade samma 

språk. När vi frågade hur eleven upplevde att skapa kompisrelationer, så förklarade hen att det 

inte var några problem då det var ett par elever som redan första dagen bjöd med hen att leka 

på rasten. Utifrån denna elevs perspektiv så var det mestadels positiva upplevelser med att 

komma till Sverige och börja skolan. 

 

4.3 Lärarintervju 1 

Lärare 1 arbetade innan inom sjukvård men ville göra något annat. Hen började då vikariera 

som lärare samtidigt som hen läste bland annat matematik och engelska på Komvux innan det 

blev dags för lärarutbildningen. Nu har läraren arbetat på skola A i 16 år och är för tillfället 

klasslärare i årskurs 6 tillsammans med en lärare till. I klassen går ungefär 30 elever varav 

cirka en tredjedel inte har svenska som modersmål. 

 

Läraren berättar inledningsvis att hen upplever att lärare inom dagens skola måste ta på sig 

betydligt fler roller nu än när hen blev lärare för 16 år sedan, då många elever mår dåligt och 

behöver mycket uppmärksamhet på grund av det. På frågan om vad ett mångkulturellt 

klassrum är för läraren svarar hen att: 

 

  et är att det finns en mängd olika individer och de här individerna kan komma från 

alla möjliga olika kulturer och att man ska kunna ge och ta och lyssna på varandra”. 

 

Hen berättar vidare att klassen ofta har väldigt spännande diskussioner där eleverna kan prata 

på ett civiliserat sätt trots att de har helt olika uppfattningar, att de försöker förstå varandra. 

Läraren säger att det mångkulturella klassrummet låter en träna på att förstå sig på varandra; 

varför vi är som vi är och att vi är olika. Vad som däremot kan vara svårt är det rent språkliga, 

att det kan vara svårt att kommunicera med varandra i början. Dessutom kan det vara en 

utmaning i hur man ska prata om högtider och födelsedagar, eftersom alla inte firar likadant, 

en del inte alls. En annan svårighet med ett mångkulturellt klassrum är samarbetet och 

kommunikationen med vårdnadshavare, för att barnen ofta kan mer svenska än dem. Läraren 

berättar att det gäller att hitta lösningar som fungerar. När hen tog emot en elev från Holland 

kunde en annan elev i klassen träna på sina redan goda engelskkunskaper genom att översätta 

veckobreven. Andra gånger är det lättare att muntligt gå igenom veckobreven med eleven, 
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som sedan får återberätta för sina föräldrar. När det är dags för utvecklingssamtal brukar 

skolan ta hjälp av en tolk, antingen någon som är anställd på skolan eller någon inhyrd. 

Läraren upplever dock att det ofta är problematiskt, eftersom det inte går att veta vad tolken 

säger. Det är lätt hänt att det blir missförstånd och att nyanser inte kommer fram på rätt sätt. 

 

Läraren berättar om hur nyanlända elever hanterar språksvårigheterna i undervisningen och 

förklarar att eleverna lär sig olika snabbt. En del elever lär sig det svenska språket väldigt 

snabbt, medan andra tar längre tid på sig och har efter några år i Sverige fortfarande svårt att 

uttrycka sig på ett säkert sätt. Under skriftliga prov kan det vara värdefullt att läsa frågorna 

högt för en del elever, för att de då har lättare att förstå än om de läser själva. Flera elever tar 

också hjälp av Uppläsningstjänst för att kunna lyssna på vad de själva har skrivit. Läraren 

plockar också in läseböcker för lågstadiet för att eleverna ska få läsa enklare berättelser på 

svenska. Samtidigt brukar de nyanlända eleverna  ryckas med” i det som de andra eleverna 

gör och vilja arbeta med samma saker och det menar läraren att man inte ska sätta stopp för. 

Det gäller bara att de får vara med på sina villkor. 

 

Läraren menar att det i många fall är värdefullt att använda sig av lättlästa böcker och bilder 

för att berätta om nya saker för nyanlända elever. Men också att ta hjälp av varandra i 

arbetslaget, genom att dela med sig av olika material och så vidare. Det går inte att följa 

någon specifik mall, eftersom alla nyanlända elever är olika och har olika behov. 

 

Hen berättar också att det är väldigt viktigt att vara tydlig med eleverna att var och en arbetar 

utifrån sina förutsättningar, vilket inte nödvändigtvis innebär att varje elev får exakt lika 

mycket hjälp eller gör precis samma uppgifter. Dessutom är det viktigt att göra klart för 

eleverna att det är hen som lärare som vet vad de olika eleverna behöver göra för att utvecklas 

och att de därför inte behöver lägga sig i varandras arbeten för att jämföra sig med varandra.  

 

Läraren berättar vidare att man bygger ett nytt språk genom sitt eget språk, vilket gör att det är 

viktigt att eleverna får undervisning i sitt modersmål. Trots det upplever läraren att det är 

relativt vanligt att vårdnadshavare tackar nej när deras barn erbjuds undervisning i sitt 

modersmål. Hen tror att det kan bero på att  de tror att ‘nej nu ska det bara vara svenska’”. I 

den aktuella klassen läser dock alla berörda elever sitt modersmål utöver den ordinarie 

undervisningen. 
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Vi frågade läraren hur nyanlända elever mottas av de elever som redan går i klassen. Hen är 

väldigt positiv och menar att eleverna i klassen är otroligt duktiga på att bjuda in nya elever. 

Det kan bero på att det har kommit ganska många nya elever under relativt kort tid, tror hen. 

Eleverna erbjuder sig att sitta tillsammans med nya elever för att kunna hjälpa till med 

ordförklaringar och uppgifter. Hen tror att ingen av de nyanlända eleverna har känt sig 

ensamma, fastän de skulle kunna  försvinna” på rasterna, eftersom klassen är stor. 

 

4.4 Lärarintervju 2 

Lärare 2 är i grunden förskollärare, har arbetat som lärare i 11 år och undervisar nu i 

förberedelseklass. Läraren arbetar på skola C som ligger utanför de centrala delarna av den 

mellansvenska staden i ett segregerat bostadsområde. Skolan är mångkulturell och har många 

elever. Under intervjun berättar läraren att hen trivs mycket bra med sitt yrke men att man på 

denna skola är mer än bara en lärare. Hen menar, precis som lärare 1, att yrkesrollen som 

lärare idag innefattar fler yrken, till exempel kurator. Hen påpekar också att läraryrket för 11 

år sedan inte handlade om fostran lika mycket som idag utan att lärare då kunde fokusera mer 

på lärandebiten. Detta är ändå något som läraren anser sig trivas med. 

 

Vidare berättar läraren att ett mångkulturellt klassrum är ett klassrum där man tar tillvara på 

de kulturer som finns och lyssnar på eleverna. Att man använder sig av de kunskaper som 

eleverna har med sig. Den enda nackdelen som läraren upplever med att arbeta i ett 

mångkulturellt klassrum är den språkliga delen, att inte göra sig förstådd eller förstå eleverna 

samt att kommunikationen med deras vårdnadshavare är en utmaning. 

 

Vi frågar lärare 2 om hur hen upplever att det är att undervisa nyanlända elever och får som 

svar att det är: 

 

 Väldigt skiftande. Väldigt individuellt. Vissa som kommer bär ju med sig massa 

saker som gör att de inte riktigt orkar vara här och nu, vilket gör att det tar lång 

tid innan de kommer tillrätta liksom. Vissa barn har ett väldigt driv, lär sig 

språket supersnabbt, lär sig alla uttalade och outtalade regler och normer och 

värderingar jättefort. Medan vissa tar lång tid på sig, vissa barn är glada, 

positiva och arbetsvilliga, andra elever är svårare att få med sig, av olika 

anledningar, så det är väldigt… otroligt individuellt.” 
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Enligt läraren så finns det elever som inte vill vara i introduktionsklass och så finns det de 

som inte vill lämna introduktionsklass. Vissa elever trivs i det mindre sammanhanget och 

känner sig trygga där. Läraren menar också att den nyanlända eleven sällan kastas in i en klass 

där ingen kan det modersmål som den nyanlända eleven talar. Det finns nästan alltid ett fåtal 

elever som har samma modersmål. 

 

Kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare anses ibland vara problematisk enligt 

läraren. Många gånger talar eleverna bättre svenska än föräldrarna, vilket innebär att man 

ibland måste gå väldiga omvägar för att få tag på föräldern samt någon som kan vara med och 

översätta. Detta tar tid och så är det aldrig helt säkert att det man säger kommer fram på rätt 

sätt. 

 

Lärare 2 menar också att alla elever är olika oavsett bakgrund. När vi frågar om hur hen 

upplever att nyanlända elever hanterar språksvårigheter i undervisningen så fick vi som svar 

att det är: 

 

 Väldigt individuellt, vissa har ju en otrolig motor att hitta strategier på olika sätt för 

att förstå en text. Andra elever har ingen motor direkt, inte en motor som de hittar 

själva iallafall, utan man måste hjälpa dem att hitta olika strategier.” 

 

Enligt lärare 2 är det väldigt betydelsefullt att ha läst svenska som andraspråk när man arbetar 

på en mångkulturell skola. En förutsättning är att man som person är öppen och nyfiken på 

andra människor och kulturer. För att ge alla elever samma förutsättningar så arbetar de 

mycket med språkstöd och bildstöd så att de kan fånga upp så många elever som möjligt. De 

arbetar mycket med förförståelse. I intervjun berättar läraren att: 

 

”Nu på torsdag ska vi till… åka upp på stan och gå runt, kolla på [kyrkan], och då 

måste vi ju jobba jättemycket med förförståelse innan, liksom jobba mycket med det 

innan, läsa om det och berätta om det och berätta vart vi ska gå, och sen åker vi dit 

och sen när vi kommer hem så jobbar vi med det efteråt också, så det handlar ju 

mycket om att tänka både förförståelsen men sen fånga upp det efteråt.” 
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Alltså menar lärare 2 att arbetet på en mångkulturell skola skiljer sig en del från att arbeta på 

en skola med mindre etnisk mångfald. Trots detta så ska man anpassa undervisningen utifrån 

varje enskild individ och deras förutsättningar. 

 

4.5 Sammanfattning av intervjuer 

Båda eleverna upplevde att det i början var jobbigt att inte förstå vad lärare och andra elever 

sa, men att de var glada att de fick gå i skolan. Den ena eleven upplevde svårigheter att skapa 

kompisrelationer i början, medan den andra eleven tyckte att det var relativt enkelt. Elev 1 

började i en förberedelseklass innan hen slussades över till en ordinarie undervisningsgrupp, 

medan elev 2 började i en ordinarie klass direkt. Det de båda eleverna har gemensamt var att 

de efter ett tag hittade andra elever med samma kulturella bakgrund och som talade samma 

modersmål. Genom dessa kompisrelationer fick de båda eleverna hjälp och stöd både 

språkligt och socialt.  

 

Lärarna pratade båda två om hur givande det är att undervisa i mångkulturella klasser, att det 

är viktigt att vara intresserad och nyfiken på likheter och olikheter. De pratar om svårigheter 

med att kommunicera med vårdnadshavare, men att det alltid går att lösa på ett eller annat 

sätt. Något annat som båda lärarna ansåg vara problematiskt var användandet av tolk då det är 

svårt att veta om det som sägs tolkas på rätt sätt. Vad som gång på gång återkommer i 

intervjuerna är att alla elever är olika och att det är omöjligt att dra alla nyanlända elever över 

en kam. Både lärare 1 och lärare 2 berättar också att de upplever att lärare idag måste vara 

mer än bara lärare, bland annat kurator, psykolog och förälder, detta gör att de många gånger 

inte känner sig tillräckliga. 

 

5 Slutsatser och avslutande reflektion  

I följande kapitel sammanfattas våra tankar från det vi har diskuterat i studien, baserat på 

tidigare forskning och vårt empiriska material. 

 

5.1 Slutsatser 

Nyanlända elever upplever, enligt tidigare forskning, att första tiden i den svenska skolan är 

jobbig för att de inte kan kommunicera med lärare och elever på ett enkelt sätt. Det gör att 

många känner utanförskap, oro och ledsamhet (Nilsson & Axelsson, 2013, s.155). Detta har vi 
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också sett i de elevintervjuer vi har genomfört, då eleverna har berättat att det var svårt att få 

kontakt med andra elever i början. I våra intervjuer ser vi en tydlig skillnad då eleven som går 

på en mångkulturell skola hade lättare att få vänner än den elev som går på en mer homogen 

skola. Detta tror vi beror på att många elever på den mångkulturella skolan har liknande 

bakgrund, vilket gör att det är lättare för dem att känna samhörighet med den nyanlända 

eleven och tvärtom. Vi tror också att de nyanlända eleverna många gånger känner en 

gemenskap med de andra eleverna på en mångkulturell skola då det finns elever som talar 

samma modersmål samt har samma kulturella bakgrund. Detta bekräftas även av en av de 

intervjuade eleverna. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att låta nyanlända elever gå i förberedelseklass innan 

de börjar i ordinarie klass. Forskning visar att elever många gånger upplever utanförskap då 

de går i en förberedelseklass, eftersom de isoleras från resterande elever (Bunar, 2015). En 

fördel med att gå i förberedelseklass är att de får koncentrerad undervisning i grunderna i 

svenska språket och hur det är att gå i en svensk skola. Där finns också pedagoger som är 

utbildade för att undervisa nyanlända elever. Där kan eleverna också känna tillhörighet med 

andra elever som är i samma situation som de själva (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 156). En 

av eleverna vi intervjuade gick i förberedelseklass i några månader innan hen sedan gick över 

till ordinarie klass. Eleven upplevde att det var bra för att det där fanns andra som talade 

samma språk. Precis som forskningen visar anser vi att det finns både för- och nackdelar med 

att nyanlända elever börjar i förberedelseklass innan de slussas vidare till ordinarie klass. Vi 

tror att det är bra att nyanlända elever får en introduktion i en förberedelseklass till att börja 

med, men att de inte ska stanna där för länge, samt att det är viktigt att de från början blir 

placerade i en ordinarie klass där de kan känna tillhörighet och få kontakt med övriga elever. 

Vi tror också att det är olika beroende på vilken skola det gäller. På en skola där det redan 

finns många olika språk och kulturer är det lättare att placera ut nyanlända elever i ordinarie 

klasser utan att de känner utanförskap, medan det kan vara svårare i en skola där majoriteten 

av eleverna har svenska som modersmål. 

 

När det kommer till de nyanlända elevernas lärande så visar tidigare forskning att många 

elever ofta sitter med i klassrummet utan att förstå vad som sägs, samt att de upplever att 

lärarna inte kan förklara så att de förstår. Det gör att eleverna inte kan ta till sig 

undervisningen på ett lärorikt sätt (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 148). Detta vittnar även en 

av eleverna som vi har intervjuat om. Eleven berättade att hen hade en tolk med sig i 
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klassrummet, men att den inte var med på alla lektioner, vilket gjorde att hen inte förstod 

någonting. Detta får oss att fundera över hur bra det egentligen är att nyanlända elever 

placeras ut i ordinarie undervisningsgrupp direkt. Hur utvecklande är det för dem att sitta med 

på lektioner då de inte kan det talade språket alls? 

 

För att alla elever ska få samma möjligheter till lärande så är det viktigt att lärarna använder 

sig av olika pedagogiska strategier, till exempel bilder, för att inkludera alla. Detta är givande 

för alla elever, inte bara de nyanlända, eftersom alla elever är olika och lär sig på olika sätt. 

Det kan också vara givande att placera nyanlända elever och svensktalande elever 

tillsammans i grupparbeten, då det ger eleverna möjlighet att lära känna varandra och för att 

utveckla språket hos de nyanlända eleverna. Både tidigare forskning och de intervjuade 

lärarna menar att det är viktigt att se varje enskild individ, det går inte att ge alla nyanlända 

elever samma form av undervisning då de tar till sig kunskap på olika sätt (Medina Jimenez, 

Guzmán & Maxwell, 2014). 

 

Något annat som är viktigt att ta hänsyn till är att en del av de elever som flyttar till Sverige 

har gått i skolan, medan andra inte har gjort det alls. Detta förutsätter att lärarna i 

förberedelseklasserna kartlägger deras tidigare kunskaper för att kunna anpassa 

undervisningen individuellt. Forskningen är tydlig med att det är viktigt att ha en god 

gemenskap i klassrummet för att eleverna ska känna sig trygga och kunna ta till sig kunskap 

(van Tartwijk, den Brok, Veldman & Wubbels, 2009). En av de intervjuade lärarna berättade 

att det i hens klass ofta förs diskussioner om elevernas bakgrunder och medföljande 

kulturskillnader. Detta gör att eleverna lär känna varandra på ett sätt som utvecklar både dem 

själva och varandra, eftersom de lär sig att förstå och acceptera varandras olikheter. Det är 

viktigt att sträva efter en ömsesidig förståelse för olika kulturer; det är inte bara de som flyttar 

till Sverige som ska “anpassa sig” till det svenska samhället, det är lika viktigt att de som bor i 

Sverige lär sig om de olika kulturer som finns i Sverige idag. Människan har en tendens att ta 

avstånd från det som är främmande och därför har skolan en viktig roll i att upplysa barnen 

om att alla är olika och att det bara är positivt. Forskning visar också att lärare som anstränger 

sig för att lära sig mer om sina elevers kultur och bakgrund känner sig mer säkra i sin lärarroll 

(Alsubaie, 2015).  
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5.2 Avslutande reflektion 

Utifrån både forskning och egna erfarenheter ser vi att det är svårt för lärare att räcka till då 

det är mycket som man måste ta hänsyn till. Förutom att lära ut ämneskunskaper behöver 

läraren också vara andra professioner i form av till exempel kurator, enligt lärarna vi 

intervjuade så blir detta allt mer vanligt. Att vara alla elever till lags tar mycket tid och lärarna 

som vi har pratat med upplever att de har svårt att hinna med allt som ska göras. Nyanlända 

elever är ofta i stort behov av lärarens uppmärksamhet och stöd för att få en kontinuerlig 

utveckling i det svenska språket. Därför anser vi att skolor borde ha större tillgång till fler 

resurser så att eleverna får det stöd de behöver, vilket såklart är svårt med tanke på lärarbrist 

och snäva ekonomiska tillgångar.  

 

Något annat som påverkas av den ekonomiska tillgången är utbudet av läromedel. De lärare vi 

har intervjuat skulle önska mer läromedel anpassat för nyanlända elever och vet att det finns, 

men på grund av en strikt budget är det ändå inte tillgängligt för dem. Lärarna känner att de 

därför inte kan möta nyanlända elever på ett så bra sätt som de skulle vilja göra, eftersom de 

istället behöver lägga desto mer tid på att leta efter lämpligt undervisningsmaterial. Ett 

drömscenario vore att det satsas mer pengar på skolorna i form av resurser och anpassade 

läromedel, detta tror och vet vi skulle underlätta väldigt mycket för lärarna och därmed också 

ge de nyanlända eleverna möjligheter att nå kunskapsmålen i de olika ämnena.  

 

Sammanfattningsvis måste vi konstatera att arbetet med nyanlända elever till stor del fungerar 

bra, i alla fall på de skolor vi har varit i kontakt med genom denna studie. Det går att lägga 

upp arbetet på olika sätt och det är svårt att avgöra vad som fungerar bäst, eftersom alla elever 

fungerar olika och därmed också föredrar olika arbetsformer. Vad som är gemensamt för alla 

nyanlända elever är att det behöver finnas en trygg punkt för dem när de börjar i en svensk 

skola. Genom att som skola erbjuda nyanlända elever en introduktion i det svenska språket 

och samtidigt låta dem integreras med skolans övriga elever tror vi starkt på. En 

mångkulturell skola skapar lärorika möten och utmanar både elever och lärare att se världen 

ur ett vidare perspektiv. 
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