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Förord: 

Detta självständiga arbete inleddes som ett samarbetsprojekt mellan författaren och ytterligare 

en student. I samband med att en första version av uppsatsen underkändes vid en examination 

den 7/11 2019, beslutade kursansvarig att författarna skulle fortsätta arbetet enskilt. Den 

gemensamt insamlade empirin används därför i både denna uppsats och i en annan uppsats. 

Föreliggande uppsats har genomgått ett omfattande revideringsarbete och skiljer sig avsevärt 

från den tidigare samförfattade versionen.  
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ABSTRAKT 

Andersson, Hanna (2019) Mottagande av nyanlända elever i skolan. Fyra mellanstadielärares perspektiv på 
bemötande av nyanlända elever i skolan.  

Under senaste åren har Sverige mottagit en stor ökning av migranter. Några av migranterna är nyanlända barn. 
Barn som har rätt till utbildning. Vid skolplacering av nyanlända möts skolorna av utmaningar, där lärares 
kunskaper är avgörande för att nyanlända ska lyckas i skolan. Syftet med denna studie är därför att undersöka 
hur mellanstadielärare ser på arbetet med nyanlända elever. En studie ur lärarperspektiv behövs för att höra hur 
lärarna upplever arbetet och ser på mottagandet av nyanlända. Forskningsfrågorna i denna studien är: Hur tar 
skolorna emot nyanlända? Hur ser mellanstadielärare på arbetet med nyanlända elever? Hur syns kulturmöten 
och mål för utbildningen i lärarnas och skolornas arbete? Vilka stöd kan skolorna erbjuda mellanstadielärare 
& nyanlända elever? Undersökningen är av kvalitativ metod. Det insamlade materialet består av intervjuer med 
fyra mellanstadielärare från två olika skolor. Slutsatserna visar på skolornas mottagande av nyanlända som en 
socialisering. Lärarna vill förmedla den svenska kulturens normer och värden. Lärarna ser på arbetet med 
flexibilitet och där ett förmedlande av bestämda kvalificeringskrav måste införlivas hos eleverna. Målet med 
nyanländas utbildning är att förse eleverna med baskunskaper och språkkunskaper i svenska. Detta genomförs 
för att eleverna senare ska kunna delta i samhällslivet. Det stöd som eleverna och lärarna erbjuds behöver finnas 
för att eleverna ska lyckas i skolan. Stöden är bland annat: studiehandledare, tolk och resurs. Lärarna får även 
kollegialt stöd som lärarna använder för att tillsammans kunna hantera de olika kulturmöten som lärarna möter 
inom skolan. Avslutningsvis framkom att alla verksamma behöver engagera sig i varje elev, eftersom lärarnas 
engagemang och kompetenser är avgörande för elevernas skolframgångar.  

 

Sökord: nyanlända elever, bemötande, mottagande, lärarperspektiv.  
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1. Problemformulering 

Sverige har en lång historisk bakgrund som migrationsland. Ankomst av immigranter till 

Sverige finns att överblicka från år 1604 och framåt. Antalet immigranter och orsaken till deras 

immigration har varierat. Under senaste fem åren har dock Sverige mottagit en ovanligt stor 

ökning av immigranter på kort tid. Flera forskare anger år 2015 som startåret och menar att 

ökningen har givit samhället omfattande utmaningar. En konstant utmaning som medförts är 

samhällets mottagande och hantering av immigranter som ständigt måste utvecklas, då 

immigrationen därefter har fortsatt öka. Med immigrationen behöver även immigranterna få 

etableras och bli en del av samhället. En del av immigranterna är nyanlända barn, som har rätt 

till utbildning. Barnen placeras därför ut tidigt i skolor och kallas nyanlända elever.1  

Nyanlända elevers övergångar från mottagningsenheter till skolor blir till utmaningar, 

eftersom eleverna kan placeras med kort varsel och utan innehållsrikt kartläggningsmaterial. 

Verksamma inom skolor har uttryckt hur detta har påverkat deras förberedelser negativt, då 

goda möjligheter och kompetenser inte alltid hinner uppnås. Vid fall där skolor fått mottaga 

många nyanlända elever till sina befintliga elevgrupper, har negativa konsekvenser som ökad 

arbetsbelastning uppstått. Skolor måste även hantera hur nyanländas anslutning till olika 

klasser förändrar skolornas elevsammansättningar. Det råder även olikhet kring vilken 

skolform som eleverna ska placeras i: förberedelseklass eller direktplacering i ordinarie klass. 

Detta har lett till att skolan som organisation får stora utmaningar.2 

Vid direktplacering kan ansvaret för nyanlända elevers lärande hamna direkt på 

respektive ämneslärare. Lärarna är skyldiga att anpassa undervisningen efter varje individ, men 

lärares tidsbrist kan orsaka hinder för läraren att sätta sig in i varje elevs omfattande 

kartläggningsmaterial. Eleverna kan även ha viss eller ingen skolerfarenhet alls. Lärares 

elevgrupper får därför en ökad kunskapsspridning som lärarna måste hantera. Kunskapsgap 

kan även skapas mellan nyanlända och redan etablerade elever. En stor vikt måste läggas på att 

nyanlända elever ska lära sig det svenska språket. Redan etablerade elever kan även behöva 

offra sin undervisningskvalitet för att nyanlända ska etableras. Forskare framhåller att 

nyanlända elever inte får hjälp av lärare i ordinarie undervisning och att lärare inte tänker på 

ett språkutvecklande sätt. Lärarnas kompetens är avgörande för elevernas skolframgång, men 

 
1 Stockholmskällan, 2016; Migrationsverket, 2019; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017; Andersson, Lyrenäs, Sidenhag, 2017; Regeringen, 2016; 
Skollagen SFS 2019:801; Skolverket, 2019; Skolverket, 2019c; Heijne, 2019. 
2 Sundström Rask, 2018.  
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merparten av lärarna saknar kunskaper för hur man arbetar med nyanlända elever. Eleverna 

riskerar därmed att varken få en likvärdig utbildning eller uppnå skolframgång. Med denna 

studie hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse för hur nyanlända elever kan bemötas i 

skolorna. Att berikas med dessa förståelser kan stärka och främja en kommande lärarroll.3  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka mellanstadielärares syn på arbetet med nyanlända 

elever i skolan. Studien inriktar sig på bemötande av nyanlända och baseras på intervjuer med 

fyra mellanstadielärare inom två olika skolor.  

Frågeställningar:  

-Hur tar skolorna emot nyanlända? 

-Hur ser mellanstadielärare på arbetet med nyanlända elever? 

-Hur syns kulturmöten och mål för utbildningen i lärarnas och skolornas arbete?  

-Vilka stöd kan skolorna erbjuda mellanstadielärare & nyanlända elever?   

1.2 Begrepp 

Ett bärande och återkommande begrepp i denna studie är begreppet nyanländ. För att ge läsaren 

en ökad förståelse inför studiens innehåll och vad som menas med begreppet i denna studie, 

följer därmed en förklaring av begreppet. Begreppet nyanländ beskrivs av skolverket som: 

“Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i 

landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start 

det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter 

fyra års skolgång här i landet.” 4 

 

 
3 Skolverket, 2011 rev 2019, s.8; Duek, 2017; Sundström Rask, 2018, s.13ff; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.469 ff; Skolverket, 2019d.  
4 Skolverket, 2016, s.8. Begreppet Nyanländ: definieras även av skollagen som: ”Med nyanländ avses i denna lag den som 1. har varit 
bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller 
hon fyller sju år.”, Skollagen, SFS 2019:801, kap 3, 12 a §. 
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1.3 Disposition  

Denna uppsats innehåller 7 kapitel: I kapitel 2 framgår tidigare forskning. Först presenteras 

litteratursökning, där val av sökord och databaser framgår. Tidigare forskning presenteras 

sedan i två avsnitt. Första avsnittet fokuserar elevernas bakgrund och utmaningar. Andra 

avsnittet fokuserar lärares arbete med nyanlända elever i skolan. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. Kapitel 3 presenterar studiens teoretiska ramverk: utbildningsmål och 

kulturmöten. Dessa begrepp återkommer även senare i analyskapitlet. Kapitel 4 innehåller 

metod. I kapitlet presenteras och redogörs för valen av: kvalitativ metod, fenomenologi, 

fokusgrupper, fokuserad intervju, operationalisering och tillvägagångssätt, 

forskningskvalitet, etiska överväganden, analysmetod samt metoddiskussion. Kapitel 5 består 

av resultat. I resultatdelen presenteras det resultat som framkommit ur det empiriska 

insamlade intervjumaterialet, fördelat under studiens forskningsfrågor och analysmetodens 

kategoriseringar. Kapitel 6 innehåller analys. I detta kapitel analyseras resultatet genom det 

teoretiska ramverket. Uppsatsen sista och avslutande kapitel 7 innehåller slutsatser och 

avslutande diskussion. I detta kapitel presenteras slutsatserna som kan konstateras av 

resultatet och av analysen. En avslutande diskussion görs sedan av slutsatserna i förhållande 

till tidigare forskning. Avslutningsvis redogörs för studiens räckvidd.  
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Kapitlet är indelat i två avsnitt: Första 

avsnittet berör orsaker till varför nyanlända kan ha hamnat i Sverige, vilka utmaningar 

nyanlända ställs inför och vad deras migration medför för utmaningar. Utmaningar som skapas 

för skolan som organisation, verksamma inom skolorna och nyanlända elever som ansluter till 

skolorna. Andra avsnittet berör lärarnas arbete med nyanlända elever i skolorna. I syfte att 

framhålla vilka utmaningar som lärare kan möta när nyanlända ansluter till skolorna.  

2.1 Litteratursökning 

Vid litteratursökning har databaserna: SwePub, Libris och ERIC använts. Vid sökningar 

användes dessa sökord i olika kombinationer och utsträckningar: asylsökande, bemötande, 

elever, integrering, introduktionsverksamhet, lärare, mottagande, mottagningsenhet 

invandrarundervisning, nyanländ, språkintroduktion, undervisning, undervisa nyanlända.  

2.2 Nyanlända elevers bakgrund och utmaningar  

Migranter flyttar från sitt hemland till Sverige av olika anledningar. Orsakerna kan bland annat 

vara krig, förföljelser eller instabilitet i hemlandet5. En del av immigranterna som anländer till 

Sverige är barn och kan komma ensamma, i sällskap av vårdnadshavare eller släktingar. 

Sverige har tagit emot migranter sedan lång tid tillbaka. År 2015 betonas dock som ett extra 

ansträngt år av flera forskare. Bunar uppger att 71 000 barn sökte asyl i Sverige det året. 

Ökningen har visat sig givit stora utmaningar, förändringar och ett synliggörande av Sveriges 

brister när det kommer till mottagning och etablering av migranter i samhället. 

Migrationsökningen år 2015 döptes därför till den stora vågen6. Den stora migrationsökningen 

innebar även utmaningar för skola och utbildning. Nya regler och lagar inrättades för 

nyanlända, i vilka det fastslås att nyanlända barn och ungdomar upp till 18 år har rätt till 

utbildning7. Mottagandet av elever från mottagningsenheten har beskrivits som ett besked med 

kort tid till förberedelser, då eleverna snarast behövde flyttas från mottagningsenheten till 

skolorna. Deras snabba anslutning har påverkat skolorna negativt, där kompetens och rustning 

av skolorna blev lidande. Lärarbristen och platsbristen påverkade även skolornas möjligheter 

att ta emot elever negativt. Trots nyanländas rätt till utbildning fick inte alla nyanlända elever 

 
5 Zetterqvist, 2016, s.2–31; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.467–468; Andersson, Lyrenäs, Sidenhag, 2017, s.17; Sundström Rask, 2018, 
s.81. 
6 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2017, s.17.  
7 SFS, 2019:801. 
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en skolplacering. En del elever placerades därför i kö. Sveriges skolor var inte beredda att möta 

den stora migrationen och regeringen tvingades därmed införa hårdare migrationsregler8.  

Det råder olika syn på skolformerna som nyanlända kan placeras i: placering i förberedelseklass 

eller direktplacering i ordinarie klass. En direktplacering i ordinarie klass främjar elevernas 

språkutveckling, medan förberedelseklass hämmar elevernas språkutövande. Direktplacering 

framhålls även minska segregationen och öka det sociala lärandet. Förberedelseklass är 

däremot segregerande, stigmatiserande och isolerande. En förberedelseplacering kan även 

bidra till föreställningar om nyanlända som en avvikande grupp. En direktplacering upplevs 

som svår att delta i utan språkstöd, medan en förberedelseklass förser eleverna med språkstöd. 

Slutligen menas att en för tidig direktplacering kan leda till att elevernas självförtroende skadas 

och eleverna osynliggörs på grund av sina språkbrister. En kort period i förberedelseklass 

framhölls därför som mest gynnande, då eleverna får skapa trygghet och ges en introduktion 

till det svenska språket samt kulturen. Övergången mellan dessa skolformer har även visat sig 

kunna främjas av praktiskt-estetiska ämnen9. 

Nyanlända kan ha en kort eller ingen skolbakgrund alls. Detta påverkar elevsammansättningen 

som nyanlända ansluter till. Klassen blir heterogen. Kunskapsgap bildas i klassen mellan 

nyanlända och elever som redan är etablerade. Skolor med färre nyanlända kan ge en nyanländ 

elev bättre förutsättningar att utöva det svenska språket och integreras. Undervisningskvalitén 

kan även offras av redan etablerade elever för att nyanlända ska bli integrerade i klassen. Skolor 

med flera nyanlända i en elevgrupp försämrar nyanländas förutsättningar. Eleverna ska 

tillgodoses modersmålsundervisning, då detta är en rättighet eleverna har enligt lag. Även 

studiehandledning ska tillgodoses om eleven framhålls vara i behov av stöd. Skolan ska vara 

anpassad efter varje elevs förmåga. Nyanlända framhålls dock inte få en likvärdig utbildning. 

Eleverna får inte den hjälpen eleverna behöver av lärare. Skolorna möter inte upp eleverna i 

deras kunskaper och tar inte in deras språk i undervisningen. Eleverna framhålls även inte 

uppnå kunskapskraven. Nyanlända har oftast motivation, kunskapstörst, vilja och ambition att 

lära. Nyanlända elever behöver dock ett starkt kontinuerligt stöd för att lyckas10. Skolan och 

 
8 Zetterqvist, 2016, s.31; Stockholmskällan, 2016.  
9 Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.468ff; Zetterqvist, 2016, s.28–29; Andersson, Lyrenäs, Sidenhag, 2017, s.17; Kaya, 2016, s.22; 
Sundström Rask, 2018, s.78ff.  
10 Kaya, 2016, s.16–19; Sundström Rask, 2018, s.13-85ff; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.469ff; Skollagen, SFS 2019:801, 10 kap 7 §; 
Skolverket, 2019b; Skolverket, 2011 rev 2019, kap 1; Duek, 2017, s.10–179.  
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lärarna är den enda källan för att nyanlända ska nå framgång i skolan och i samhället, annars 

riskerar eleverna att misslyckas.11 

2.3 Lärarnas arbete med nyanlända elever i skolan  

I tidigare avsnitt framgick flera utmaningar som även kan speglas som utmaningar för lärarna. 

Att nyanlända elever kan komma utan skolkunskaper och med relativt tomt innehåll från sina 

mottagningsenheter påverkar lärarnas arbete. Innehållet i kartläggningarna kan dessutom vara 

svårtolkat. Trots att skolan gör ännu en kartläggning på elevernas bakgrundskunskaper 

framhålls ingen kartläggning kunna täcka allt. Lärare uppmanas därmed att vara 

uppmärksamma och engagerade i att själva tolka elevers bakgrundskunskaper. Exempelvis 

genom att utföra egna tester som synliggör elevernas kunskaper bättre. Kartläggningar framstår 

även som något som kan bli oanvänt på grund av lärares tidsbrist i att sätta sig in i varje enskild 

elevs omfattande material. Enligt Sundström har samhället inställningen att nyanlända elever 

behöver anpassa sig. Detta skapar utmaningar för läraren, eftersom ”undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”12. En studie visar också att undervisningen 

verkar ha försämrats de senaste åren på grund av migrationsökningen. Att skapa goda 

förberedelser inför elevernas snabba ankomst kan även bli till en utmaning. Ansvaret för 

nyanlända elever menas vara rektorns, dock tenderar lärare få bära största ansvaret på grund av 

att undervisningen är lärarstyrd.13 

Elevernas olika placeringar skapar olika utmaningar för lärare i dessa undervisningsformer. I 

förberedelseklass möter lärare elever med väldigt olika kunskapsnivåer, i olika åldrar och under 

olika lång tid. Detta kräver stor flexibilitet. Att lärare och elever inte talar samma språk och att 

andra språk än svenska inte får ta plats är andra utmaningar. Elevernas modersmål är viktigt 

både för identitetsskapandet och lärandet. Lärare är ofta positiva till olika modersmål, men 

ändå verkar det ha en begränsad plats i undervisningen. För att eleverna ska känna trygghet är 

relationsskapandet mellan lärare och elever viktigt. Detta utgör en större utmaning vid 

direktplacering. Det finns studier som visar att nyanlända inte får den hjälp de behöver i 

ordinarie undervisning. Det kan bero på tidspress och att det finns många andra elever som 

också kräver stöd14. En annan påtaglig utmaning vid direktplacering kan vara normer och 

 
11 Bunar, 2015.  
12 Skolverket, 2011 rev 2019, s. 8.  
13 Duek, 2017, s.10; Sundström Rask, 2018, s.16 ff; Kaya, 2016, s.81ff; Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2017, s.17.   
14 Zetterqvist, 2016, s.28–29; Duek, 2017, s.125ff; Juvonen, 2016, s.99; Nilsson Folke, 2017, s.17; Kaya, 2016, s.9-29; Fejes, 2018, s.69-70; 
Sundström Rask, 2018, s.77 ff; Duek, 2017, s.159-182; Bunar, 2015.  
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fördomar som försvårar nyanländas inkludering i klassen. Vid problem med social inkludering 

eller om nyanlända upplever att deras förkunskaper inte tas tillvara kan studiemotivationen 

sänkas, eller ge upphov till skolfrånvaro. Lärarna får även en utmaning i att beakta och hantera 

elevernas eventuella posttraumatiska stress. Fokus hamnar enkelt på vilka kunskapsbrister 

eleverna har och att eleverna inte kan det svenska språket. Detta kan bero på maktdiskurs. En 

påtvingad diskurs från omgivningen, där svenska språket är nyckeln till framgång och därmed 

måste nyanlända förses med denna kunskap. Vad som inte får glömmas bort är att barnen kan 

ha flytt från krig, förföljelser eller annan instabilitet i deras hemland15.  

Det finns även utmaningar för lärarna att hantera övergångar från förberedelseklass till 

ordinarie klass. Undervisningen i förberedelseklass tenderar att fokusera på att lära eleverna 

det svenska språket, medan i ordinarie klass genomförs undervisningen på svenska och 

omfattar ämnesinnehåll. En placering i ordinarie klass kan skapa utmaningar för läraren att 

inkludera eleverna i sin undervisning, om elever inte tar verbal plats i klassrummet på grund 

av deras eventuella bristande språkkunskaper i svenska. Flera lärare menar även att 

elevsammansättningen drabbas när nyanlända ansluter. Klassen blir heterogen, vilket förändrar 

och försvårar för lärarna. Förutom att lärare måste hantera den förändring och 

kunskapsspridning som detta medför till sin undervisning kan även stress, frustration och 

känslan av att inte räcka till uppstå hos lärarna. Vid fall där lärare fått mottaga många nyanlända 

till sina elevgrupper har även en förvärrad arbetsbelastning uppstått för lärarna. 

Studiehandledare som ska stödja lärare och nyanlända i undervisningen har oftast fler elever 

och andra skolor som behöver studiehandledarens hjälp. Tid för studiehandledning till elever 

kan därmed variera kraftigt. Det finns därmed en utmaning för ämneslärare att kunna ta tillvara 

på och planera efter när studiehandledaren finns tillgänglig. Planering framhålls som en viktig 

del i arbetet med nyanlända, då planering gynnar nyanländas lärande. Planering kring vilken 

stöttning läraren behöver ge en elev i undervisningen framhålls som mer främjande, än att 

läraren planerar olika uppgifter till varje elev i klassen. För att planeringen ska gynna elevers 

lärande behöver lärare dock ha goda kunskaper och utbildning inom arbetet med nyanlända16.  

Vårdnadshavare framhölls som ett viktigt stöd för elevernas skolframgång. Relationen mellan 

vårdnadshavare och lärare framhålls som viktig, då en kontinuerlig kontakt behövs för att 

elevernas utveckling samt skolframgång ska gynnas. Läraren ska även förmedla vardaglig 

 
15 Sundström Rask, 2018, s. 25–97; Svensson, 2017, s.38; Zetterqvist, 2016, s.2; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.467.  
16 Sundström Rask, 2018, s.25–92; Zetterqvist, 2016, s.29; Fejes, 2018, s.32; Duek, 2017, s.135; Kaya, 2016, s.27 ff.  
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information till vårdnadshavarna som exempelvis: veckobrev, meddelanden via papper, 

klassbloggar och eller månadsbrev. Föräldramöten och utvecklingssamtal är krav på att 

genomföras och ska därmed också inrättas. En utmaning kan vara att vårdnadshavare och lärare 

inte har ett gemensamt språk. För att lösa denna utmaning finns tolkhjälp att anlita. Om eleven 

är involverad i flera incidenter som läraren behöver ta upp med elevens vårdnadshavare så 

skapas problematik, då tolk inte alltid finns tillgänglig. Om språket innebär ett hinder för att 

förmedla viktig information visar studier på att lärare låter bli att ta upp informationen med 

vårdnadshavarna. Lärarnas kompetens inom språkutvecklande arbetssätt och interkulturella 

kompetenser är avgörande för nyanlända elevers möjligheter till att nå skolframgång. 

Språkutvecklande arbetssätt framhålls främja elevernas kunskapsutveckling samt främjar detta 

arbetssätt även andra elever som inte är nyanlända. Forskare menar dock att lärare inte tänker 

på ett språkutvecklande sätt. Sundström beskriver även hur vissa lärare inte vill ta emot 

nyanlända i sin undervisning, på grund av att lärarna saknar kompetens. Merparten av lärare 

saknar kunskaper eller behöver tillgodose sig med kunskaper, för att kunna arbeta med 

nyanlända elever. Rektorn har även ett ansvar att tilldela nyanlända undervisning av 

kompetenta lärare samt tillgodose lärarna med kompetens. Kaya lyfter att Sveriges 

lärarutbildningar även kan behöva utvecklas till att omfatta kunskaper inom 

andraspråksinlärning. Forskare visar att blivande lärare behöver kunskaper kring hur man 

bedömer, undervisar och främjar andraspråksutveckling. Detta behövs eftersom nyanlända 

elever i ordinarie undervisning är allas ansvar, därmed krävs den kompetensen hos alla lärare17.   

2.4 Sammanfattning  

Ur den tidigare forskningen som presenterats framgick att lärarna har många utmaningar i 

arbetet med nyanlända elever. Elevernas ankomst med kort varsel, utan skolerfarenhet och 

eventuella bristande kartläggningsmaterial skapar utmaningar. Utmaningar som för läraren 

innebär att förbereda och ta reda på elevernas förkunskaper inte alltid hinns med. Vid 

mottagande av flera nyanlända kan arbetsbelastningen utmanas. Kunskapsspridningar och 

åldersspridningar gör att heterogenitet kan uppstå i elevgrupperna. Tidsbristen och skolverkets 

krav utmanar även läraren i att hinna anpassa undervisningen efter varje elev. Att inkludera 

elevernas olika modersmål i undervisningen och ta tillvara på elevernas förkunskaper är också 

utmaningar som lärare ställs inför. Ta sig tiden att stanna upp och förklara samt ge stöd. 

Motverka normer och fördomar. Främja social inkludering. Skapa relationer och beakta 

 
17 Kaya, 2016, s.17–27; Sundström Rask, 2018, s.14-84; Duek, 2017, s.165-179; Zetterqvist, 2017, s.30; Skolverket, 2019b; Bunar, 2015.  
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eventuella posttraumatiska upplevelser. Vara medveten om att ordinarie undervisning som är 

på svenska kan bidra till att elever exkluderas eller osynliggörs. Planera och nyttja 

studiehandledares närvaro för att maximera elevernas kunskapsinlärning. Planera efter vilken 

stöttning varje elev behöver. Hålla kontinuerlig kontakt med elevernas vårdnadshavare för att 

främja elevers skolframgång och eventuellt hitta vägar för att kunna förmedla informationen 

där ett gemensamt språk inte finns. Avslutningsvis är lärarens kompetens den allra största 

utmaningen och avgörande för huruvida eleven uppnår skolframgång eller inte. Att kunna 

arbeta på ett språkutvecklande sätt, våga komplettera kunskaper, våga arbeta med nyanlända 

elever och lita på sina kompetenser är några av utmaningarna som lärare möter i yrket. I nästa 

kapitel presenteras det teoretiska ramverket.  

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket. Ramverket berör två begrepp som är 

kopplade till arbetet med nyanlända elever. Begreppen är kulturmöten18 och utbildningsmål19. 

Dessa begrepp har valts för att tidigare forskning framhöll hur segregering kan uppstå20. 

Forskningen förklarade även att lärarna är avgörande för elevernas framgång i skolan och i 

samhället. Lärarnas sätt att vara och agera, påverkas av kulturmöten. Upplever lärarna en annan 

kultur som främmande kan lärarnas förhållningssätt gentemot nyanlända göra att dessa elever 

hamnar i utanförskap. Blir en nyanländ elev inte accepterad för sin kultur, blir det svårt för 

eleven att förhålla sig till utbildningsmålen. Utbildningsmålen påverkar även nyanländas 

möjligheter till framgång, eftersom utbildningsmålen handlar om att integrera nyanlända in i 

den svenska kulturen och få eleverna att kunna medverka i samhället. Kan eleverna inte leva 

upp till normerna som krävs av utbildningsmålen, utesluts eleverna ur samhället. 

Utbildningsmålen är därmed beroende av hur kulturmöten sker. Sker kulturmötet positivt 

mellan lärare och nyanlända, kan mottagandet gynna elevernas vägar till utbildningsmålen. 

Sker mottagandet med en kritisk syn gentemot nyanländas kultur är risken stor att 

utbildningsmålen blir negativt drabbade. Eleverna kan då segregeras både i skola och i 

samhället. Stier betonar därför att det mångkulturella samhällets eventuella problem måste 

synliggöras i skolan.21  

 
18 Stier, 2019.  
19 Biesta, 2011.  
20 Bunar, 2015; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.468.  
21 Biesta, 2011, s.13–17; Stier, 2019, s.16–210; Bunar, 2015. 
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3.1 Kulturmöten 

Kulturmöten är en teoretisk utvikning som beskrivs av Jonas Stier. Genom ett möte med andras 

kulturer och den egna kulturen kan ett kulturmöte ske. Kulturmöten sker i sociala situationer 

och är ett samspel mellan olika individer, grupper eller samhällen. Människan föds in i en kultur 

och kulturen blir till en del av människans identitet. En kultur är sedan ett sätt att leva och vara. 

Kulturer kan även associeras till ett visst land eller en viss ort i landet. Konsekvenser sker när 

människor tenderar att förflytta sig och tvingas införskaffa kunskaper om en ny kultur. Varje 

människas egen kultur framhålls innehålla attityder gentemot andra kulturer, vilket kan 

medföra att gränsbyggande mellan vi och dem sker vid kulturmöten. Vid ett kulturmöte kan 

därmed människor vilja förstärka och överdriva sina kulturer. Kulturer framhålls läras in 

genom att människor får belöningar. Belöningarna kan vara allt ifrån uppskattning, beröm eller 

status. Om människor tvärtom inte lärt sig kulturen tenderar människor att straffas genom 

utfrysning eller fördömande. Det finns tre analysnivåer för kulturmöten: samhällsnivå, som 

innebär att kulturen är ett system socialiserat i samhället. Gruppnivå, innebär grupperingar 

utefter gemensamma kulturer. Individnivå som innebär att människan ses som tänkande, 

handlande och kännande. Kulturen är inlärd och konstant närvarande genom känsla, reaktioner, 

tankar och beteenden. Den uttrycker sig igenom fördomar, attityder, stereotyper, etnocentrism, 

främlingsfientlighet eller främlingsrädsla. Genom individnivå påverkas även individens 

identitet och självuppfattning. Kulturmöten i skolan kan påverka nyanländas utbildning, där 

nyanlända måste införliva en ny kultur för att få en plats i utbildningen och i samhället.22  

3.2 Utbildningsmål 

Utbildningsmål kan förklaras som den grund som utgör god utbildning, enligt Gert Biesta23. 

Utbildningsmålet innehåller tre dimensioner som vi måste förhålla oss till: subjektifiering, 

kvalificering och socialisering. Dimensionerna framhålls utgöra varsitt utbildningsmål. Vid 

användning påverkar dock dimensionerna varandra. Dimensionerna tenderar att påverka synen 

på vad god utbildning är och är därmed avsedda som utbildningsmål. Socialisering definieras 

som ett överförande av hur man ska vara och göra. Dimensionen introducerar samhällets 

existerande aspekter för nya elever. Genom att utbildningen ordnar in och överför vissa 

värderingar samt normer. Ser utbildningen till att eleverna blir en del av samhällets kultur, 

politik och sociala nätverk. Genom socialiseringen kan utbildningen bevara traditionella och 

 
22 Stier, 2019, s. 38–169.   
23 Biesta, 2011, s.30 ff.   
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kulturella aspekter. Dessa kan både vara opassande och önskvärda. Subjektifiering definieras 

som en motsats till socialiseringen. Dimensionen framhålls göra en individuell ordning, där 

individer kan inverka på utbildningen. Kvalificering definieras som kunskaper, förståelser, 

inställningar, benägenheter samt kompetenser. Alla dessa kvalificeringar är vad eleverna 

behöver för att kvalificeras in i samhället. Dimensionen innebär med andra ord att lärarna ska 

förbereda eleverna för samhällslivet genom att förmedla en viss bestämd utbildning. Hur 

utbildningen är utformad och hur skolan är uppbyggd kan därmed förstås utifrån dessa 

dimensioner.24  

Avslutningsvis lever vi i ett allt mer mångkulturellt samhälle, vilket ställer högre krav på lärare 

att inneha kulturella färdigheter. Begreppen utbildningsmål och kulturmöten kommer därmed 

att användas för att analysera lärarnas samtal. En analys med dessa begrepp skapar möjligheten 

att få syn på hur lärarnas upplevelser av arbetet med nyanlända är påverkade av 

utbildningsmålen och kulturmöten. Genom att analysera lärarnas upplevelser kan elevernas 

möjligheter och motstånd i skolans mottagande framgå.25 

4. Metod  

I detta kapitel redovisas och redogörs studiens olika metodval.  

4.1 Kvalitativ metod 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är mest lämpad för denna 

studie, eftersom frågeställningarna utgår från hur lärare ser på arbetet med nyanlända elever. 

Lärarnas perspektiv vill även höras genom samtal där generella frågor ska ge lärarna 

möjligheter att delge djupgående beskrivande svar. Svaren ska sedan skapa förståelse för 

lärarnas arbete på ett induktivt sätt. Genom studien ska lärarnas inre erfarenheter fångas och 

lärarnas verklighet av arbetet med nyanlända ska förstås.26  

Denna studie baseras även på fenomenologi27. I denna studie blir fenomenet: arbetet med 

nyanlända, deltagarna är lärare och essensen finns i lärarnas upplevelser. En fenomenologisk 

ansats valdes för att kunna höra lärarnas upplevelser i en förstahandsupplevelse och för 

 
24 Biesta, 2011, s.28–30.  
25 Stier, 2019, s.27.  
26 Bryman, 2008, s.339ff.  
27 Fenomenologi: Fenomenologi beskriver fenomen och handlar om människans upplevelser. Fenomenologi bygger på intresset av att förstå 
fenomen utifrån sina deltagares perspektiv, där deltagarnas egen verklighet kan framgå. Genom fenomenologi kan man ta reda på hur 
verkligheten framträder enligt sina deltagare (Hyldgaard, 2008, s.39; Kvale & Brinkmann, 2015, s.41-44).  
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forskarens möjlighet att stå neutral till arbetet med nyanlända elever. Att inte tänka och värdera 

upplevelsen på eget håll, utan låta lärarnas direkta perspektiv på sina upplevelser få framgå. 

Fenomenologin ger på så vis möjligheten att efter samtalen kunna beskriva det hörda så exakt 

som möjligt, istället för att behöva göra egna omdömen av upplevelserna som kan leda till att 

det undersökta fenomenet inte uppnår en tillförlitlighet.28 

Semistrukturerad intervjumetod är vald som intervjuform. En semistrukturerad intervjuform 

kan få fram lärarnas upplevelser genom utvalda teman på intervjufrågorna. Temat och frågorna 

väljs av forskaren. Frågorna tillåts vara allmänna eller öppna, ha varierad ordningsföljd och 

ska fungera som en intervjuguide under intervjuerna. Detta lämnar öppenhet för deltagarna att 

prata i olika riktningar. Deltagarna får svara fritt kring sina upplevelser av arbetet med 

nyanlända. Beroende på vad deltagarna svarar, kan forskaren vara flexibel och ställa 

uppföljningsfrågor. Att ha en semistrukturerad intervjuform innebär även att jämförbarhet kan 

säkerställas. Denna intervjuform passar därmed bra till denna studie, som ska innehålla 

intervjuer med två olika skolor.29 

4.2 Operationalisering och tillvägagångssätt 

Förberedelsearbetet bestod av utformande av intervjufrågor i tre teman. Dessa teman var: 

erfarenhet, yrkeskrav, stöd. Vid utformandet av intervjufrågorna har jag försökt att förhålla mig 

till Fejes & Thornberg, som framhåller att intervjufrågorna ska göra deltagarna bekväma. 

Gordon betonade även hur öppna frågor ska baseras på frågeorden vad, var, vem, varför eller 

hur. Frågorna ska även vara utformade så att möjlighet ges till deltagarna att kunna uttrycka 

sig utförligt och naturligt30. Av mina teman framställdes tre öppna frågor:  

1. Berätta om dina erfarenheter av integrering, inkludering och bemötande av nyanlända.  

2. Vad behöver man ha med sig som lärare för att kunna ta emot en nyanländ elev? 

3. Vad kan skolan erbjuda lärare för stöd som tar emot nyanlända elever? Saknas något 

stöd? 

Med dessa öppna frågor hoppas jag få djupgående svar ur olika lärarperspektiv. 

Semistrukturerad intervjumetod som innebär att deltagarna har störst talutrymme, gör även att 

 
28 Kvale & Brinkmann, 2015, s.45; Fejes & Thornberg, 2019, s.148ff; Hyldgaard, 2008, s.41.  
29 Bryman, 2008, s.206-416; Fejes & Thornberg, 2019, s.168ff.  
30 Gordon, 1970, s.57; Fejes & Thornberg, 2019, s.168; Bryman, 2008, s.415.  
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forskaren tillsammans med lärarna bildar en förståelsegrund för arbetet med nyanlända. Utöver 

huvudfrågorna framställdes även följdfrågor, som kan vara till hjälp under intervjuerna.31 

För att hitta deltagare valde jag att ringa runt samt maila fyra olika skolor. Valet av skolor är 

baserat på ett bekvämlighetsurval även kallat icke-slumpmässigt urval32, för att studien ska bli 

effektiv och genomförbar. Erfarenhet och information om vilka skolor som inte tar emot 

nyanlända elever har även gjort att dessa skolor direkt uteslutits. Första kontakten med skolorna 

var telefonkontakt med rektorerna. Rektorerna kan ses som gatekeepers eller grindvakter, 

vilket innebär att all information och alla beslut måste gå igenom rektorerna33. Detta kan göra 

det problematiskt för forskare att få tillgång till skolan, då tillåtelse krävs av rektorn för att ta 

sig in i skolans miljö och forska. När jag ringde rektorerna svarade alla och jag fick möjligheten 

att informera rektorerna om denna studie samt erbjöds rektorerna ett mail med mer utförlig 

information. Alla rektorerna tackade ja till att mottaga mailet. Tre av fyra rektorer lovade att 

vidarebefordra informationen till skolornas lärare. I mailet ingick information om studiens 

syfte, etiska överväganden samt vilka lärare som sökes till denna studie. Rektorerna har därefter 

gjort lärarvalen åt mig, baserat på min beskrivning av vad för slags lärare som sökes: 

engagerade, vill delge tips och råd, intresserade i arbetet med nyanlända elever. Lärarna som 

blev utvalda av rektorerna tog sedan kontakt med mig om lärarna var intresserade av att 

medverka. Fyra lärare från två olika skolor hörde av sig och valde att medverka. Två skolor 

valde därmed att inte medverka. Telefonkontakt respektive mailkontakt inleddes med lärarna 

som valde att medverka och specifik tid för intervjuerna bokades in.  

Två intervjuer genomfördes, med syftet att berikas av deltagarnas upplevelser. Vid första 

utförandet gjordes en vanlig fokuserad intervju med en deltagare34. Vid andra utförandet 

genomfördes en fokusgruppsintervju med flera deltagare35. Vid intervjutillfällena användes 

ljudinspelning, då Fejes & Thornberg menar att intervjuerna ska spelas in med ljudinspelning 

för att senare kunna transkriberas ner ordagrant. Det är även till hjälp vid transkriptionen, 

eftersom det är under transkriberingen som reflektioner utvecklas. Att kunna lyssna flera 

 
31 Fejes & Thornberg, 2019, s.168.  
32 Fejes & Thornberg, 2019, s.288.  
33 Hammersley & Atkinson, 2007, s.41.  
34 Fokuserad intervju: innebär en vanlig intervju mellan forskaren och deltagaren, där syftet är att höra deltagarens upplevelser om ett utvalt 
ämne (Bryman, 2008, s.206).  
35 Fokusgruppsintervju: kan beskrivas som en diskussion mellan flera deltagare, där syftet är precis som i fokuserad intervju att få höra 
deltagarnas upplevelser kring ett utvalt ämne (Wibeck, 2010, s.11; Bryman, 2008, s.206; Kvale & Brinkmann, 2015, s.191). 
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gånger är även till hjälp för att se till att forskaren som intervjuar inte har missuppfattat lärarnas 

ord, eftersom korrekt upplevelse måste framgå för att uppnå tillförlitlighet.36  

4.3 Etiska överväganden  

Vid intervjuer med människor måste etiska överväganden uppfyllas. Dessa etiska 

överväganden redogör Kvale och Brinkmann för som lyder: informerat samtycke, 

konfidentialitet och forskarens roll. Särskilt forskarens roll är en avgörande aspekt för studiens 

giltighet ur ett etiskt perspektiv. Forskarens beslut och ansvar under studiens gång är avgörande 

för studiens etiska kvalitet. Inför intervjuerna ska deltagarna få ett informerat samtycke, detta 

görs för att uppnå respekt gentemot deltagarna. Informerat samtycke innebär att deltagarna får 

information om denna studie och studiens syfte. Deras medverkan är även frivillig och 

deltagarna har därmed rätt att hoppa av studien när som helst. Inför genomförandet av 

intervjuerna var det därför viktigt för mig att deltagarna fick denna information för att förstå 

att jag tar hänsyn till alla etiska aspekterna. Deltagarna fick därför veta detta via mail och eller 

muntligt över telefon. Efter samtalen och mailen gav alla deltagare sitt medgivande.37  

Som forskare ska även deltagarnas eventuella risker av att delta i studien beaktas. Det är viktigt 

att deltagarna inte kränks, därmed behövs konfidentialitet upprättas. Konfidentialitet innebär 

att deltagarna och informationen som deltagarna ger mig ska förvaras och skyddas. 

Ljudinspelningarna ska förvaras säkert och raderas efter att allt material har skrivits ner. 

Deltagarnas identiteter eller sådant som kan avslöja vilka deltagarna är ska röjas och kodas. 

Vad som blir problematiskt med att intervjua fokusgrupper är att deltagarna kan uppleva sig 

kränkta av andra deltagares ord. Forskare kan även säga att anonymitet utlovas till deltagarna 

genom kodning, samtidigt som en anonymitet inte kan utlovas fullt ut till deltagare som väljer 

att medverka i en fokusgrupp. Flera individer är inblandade och hör varandras upplevelser i en 

fokusgrupp. Detta gör att jag måste se till att alla deltagare är medvetna om detta, att alla 

informeras om problematiken och att alla därför ingår konfidentialitet gentemot varandra i 

gruppen. Deltagarnas identiteter måste skyddas och därmed får inte deltagarna vidarebefordra 

eller sprida information som kan vara känslig om andra deltagare. Kodning ska göras av 

deltagarna och deltagarnas arbetsplatser. Deltagares kön och etnicitet kan även väljas att 

kodas38. Lärarna som deltar i denna studie har därför kodats till namnen: L1, L2, L3 och L4. 

 
36 Bryman, 2008; Fejes & Thornberg, 2019, s.169.  
37 Kvale & Brinkmann, 2015, s.107–111.  
38 Kvale & Brinkmann, 2015, s.107-227; Wibeck, 2010, s.139-140; Widerberg, 2009, s.108-122.   
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Lärarnas skolor har kodats till skola A och skola B. Kvale & Brinkmann skriver även om 

briefing och debriefing. Dessa begrepp innebär att konfidentialitet och vilka som kommer 

kunna få tillgång till denna studie ska klargöras för lärarna. Innan intervjuerna genomfördes 

valde jag därför att starta med att utförligt berätta all information som rör lärarnas medverkan 

i studien. Alla lärarna gav återigen sitt medgivande och ingen valde att avbryta sin medverkan.  

När utskrift av lärarna och deras ord genomfördes ska materialet granskas så att det är lojalt 

mot vad lärarna har sagt. Forskaren bör därför ifrågasätta sina egna värderingar och tankar i 

relation till den informationen deltagarna har givit forskaren. När det kommer till publicering 

av denna studie, ska även möjliga konsekvenser för lärarna beaktas. Därmed ska dessa nämnda 

etiska aspekter beaktas från början till slut i denna studie, för att studien ska kunna uppnå etisk 

korrekthet.39  

4.4 Analysmetod 

Studiens analysmetod är grundad i hermeneutik40. Hermeneutiken är mest lämpad för denna 

studie, eftersom en hermeneutisk metod kan syfta till att tolka och finna det meningsfulla i en 

diskurs av individers upplevelser. Denna studien som syftar till att fånga lärares upplevelser 

kan därmed förverkligas genom en hermeneutisk ansats. För att komma fram till det 

meningsfulla har jag därför valt att göra på följande vis: av det inhämtade empiriska material 

har jag transkriberat ner lärarnas upplevelser. Ur transkriberingarna kunde vissa centrala koder 

framgå. Koderna blev till dessa centrala nyckelbegrepp: Kunskapsmätning, kartläggning, 

prestämnen, vanliga klassen, ordinarie klass, klassplacering, svenska, SVA, inkluderad, 

extrakompis, välkommen, minnesbilder, trauman, beakta bakgrund, bemötande, 

studiemotivation, överraskande ämneskunskaper, varierande skolbakgrund, erfarenhet, 

läraregenskaper, inläsningstjänster, språkutvecklande arbetssätt, studiehandledare, resurs, 

tolk, språkstöd, kollegor, pedagogträffar, fortbildning. Med hjälp av dessa nyckelbegrepp har 

jag sedan kunnat fastställa det meningsfulla genom dessa bärande kategorier:  

1. Prestämnen, integreras, vanliga klassen, ordinarie klass, klassplacering bildade kategorin: Integrering.  
2. Inkluderad, extrakompis, välkommen bildade kategorin: Inkludering.  
3. Minnesbilder, beakta bakgrund, bemötande och trauman bildade kategorin: Bemötande.  
4. Svenska, SVA, kunskapsmätning, kartläggning bildade kategorin: Språkkunskaper. 
5. Studiemotviation, varierande skolbakgrund, överraskande ämneskunskaper bildade kategorin: Skolbakgrund.  
6. Erfarenhet, läraregenskaper bildade kategorin: Lärarkompetens.  
7. inläsningstjänster, språkutvecklande arbetssätt, studiehandledare, tolk, språkstöd, resurs bildade kategorin: Elevstöd.  

 
39 Kvale & Brinkmann, 2015, s.99–100. Fejes & Thornberg, 2019, s.285.  
40 Brinkkjaer & Hoyen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014, s.75–225.  



 
 
 

19 

8. Kollegor, pedagogträffar, fortbildning bildade kategorin: Lärarstöd. 

Åtta kategorier skapades: integrering, inkludering, bemötande, språkkunskaper, skolbakgrund, 

lärarkompetens, elevstöd och lärarstöd (Se även tabell 1 i bilagor). Tillsammans beskriver 

dessa kategorier det meningsfulla ur deltagarnas upplevelser. Uppsatsens analys sker sedan i 

två steg: Innehållet ur det empiriska materialet tematiseras först, vilket har drag av 

hermeneutiken.  Kategorierna som framkommit i denna analysmetod kommer att användas som 

underkategorier till forskningsfrågorna, för att kunna beskriva olika innehållsteman. Detta görs 

för att skapa möjligheten att kunna rama in och presentera det meningsfulla ur det insamlade 

empiriska materialet.  

4.5 Forskningskvalitet  

Tillförlitlighet eftersträvas i forskning och forskarens sätt att gå tillväga avgör studiens 

tillförlitlighet. För att uppnå tillförlitlighet förhåller jag mig till Bryman som lyfter 

tillförlitlighetens fyra kriterier: trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och styrkande. För att 

trovärdighet ska uppnås kommer deltagarna att få tillgång till denna studie när den har 

färdigställts, därigenom kan deltagarna bekräfta om deras upplevelser har framgått korrekt. Att 

använda fokusgruppsintervjuer framhålls kunna minska trovärdigheten och överförbarheten. 

Anledningen är att denna intervjuform innehåller flera deltagare, som gör att deltagarna enbart 

säger sådant som är socialt accepterat. Viktiga åsikter och information kan därmed utelämnas. 

För att stärka trovärdigheten och överförbarheten kan forskaren enbart lita till att det är 

deltagarnas riktiga åsikter som framgår. Att deltagarna även granskar studiens resultat och 

säger till forskaren om deltagarna upplever sig ha andra åsikter. För att uppnå överförbarhet 

och styrkande har jag transkriberat deltagarnas exakta ord som framgått under intervjuerna. 

Deltagarnas ord har sedan kunnat framgå i resultatet. Genom att presentera deltagarnas 

upplevelser på detta sätt har jag kunnat förhålla mig neutralt till materialet. För att uppnå 

pålitlighet har alla delar skrivits ut som ska vara med i en studie. Trots den samhälleliga insikten 

om att objektivitet inte kan uppnås fullständigt, har jag försökt att ingå en neutral roll och 

utesluta egna värderingar samt åsikter. Detta har gjorts genom att låta deltagarnas exakta ord 

framgå ur samtalen.41 

Bryman förklarar även att det är omöjligt att frysa sociala miljöer. Samhället, arbetssätt och 

deltagares åsikter förändras ständigt. Detta påverkar studien negativt, eftersom ett upprepande 

 
41 Bryman, 2008, s.353–355; Wibeck, 2010, s.144; Fejes & Thornberg, 2019, s.276.   
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som ska leda till samma resultat kan bli svårt att uppnå. För att stärka pålitligheten kan därför 

en annan forskare läsa denna studies resultat och därefter bekräfta om forskarens tolkning 

stämmer överens med min tolkning. Ett forskarperspektiv har även försökt att intas vid 

framställandet av tidigare forskning, där mest återkommande och centrala synpunkter har 

framkommit. Detta för att visa en rättvisare bild av forskningen, vilket säkerställer denna 

studiens pålitlighet.42 

4.6 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har blivit kritiserad för att vara för subjektiv. Att få en subjektiv bild 

där lärarnas upplevelser och perspektiv framträder är vad denna studie intresserar sig för, 

därmed är kvalitativ metod fortfarande mest lämpad. Denna studie har även haft tid och rum 

att beakta, vilket gjort att antalet deltagare har varit få. Lärarna som hann återkoppla och var 

tillgängliga under den begränsade tidsperioden blev därför utvalda. Att forskningens urval har 

begränsats har därmed påverkat studien negativt. Att rektorerna kan förstås som grindvakter 

för skolan kan försvåra en forskares tillgång till skolans slutna miljö, vilket kan vara 

förklaringen till varför enbart två av fyra skolor återkopplade till mig. Fokusgrupper var inte 

planerat från början. Jag blev därför överraskad vid intervjutillfället när tre lärare skulle delta 

istället för en. På grund av få deltagare fanns det ingen anledning för mig att neka denna 

intervjuform och därför genomfördes fokusgruppsintervju. Att genomföra fokusgruppsintervju 

förändrade intervjurollen. Jag fick mindre inflytande och kontroll. Deltagarna diskuterade och 

tog större inflytande. Genom denna intervjuform upplevde jag att en mer neutral roll kunde 

intas, därmed gynnades studiens objektivitet. Fokusgrupper kan ge studien ett missvisande 

resultat genom att deltagarna enbart säger sådant som är socialt accepterat. Efter 

genomförandet av fokusgruppsintervjun gynnades ändå studien av denna intervjuform, på 

grund av att deltagarna upplevdes mer öppna och bekväma i denna intervjuform. Vid 

genomförandet av en fokusgrupp krävs att gruppen är homogen och deltagarna bör ha 

gemensamma erfarenheter. Deltagarna till denna studie bestod av ett kollegium, där alla har 

stort engagemang för arbetet med nyanlända. Deltagarna har även tagit detta initiativ själva. 

Att ha en kollegial grupp som själva tar initiativet framhålls främja till ökat deltagande i 

diskussionen. Gruppen kunde även tolkas som homogen43.    

 
42 Bryman, 2008, s.352 ff; Wibeck, 2010, s.143.  
43 Hammersley & Atkinson, 2007, s.41; Wibeck, 2010, s.41; Kvale & Brinkmann, 2015, s.191; Fejes & Thornberg, 2019, s.168; Bryman, 
2008; Wibeck, 2010, s.41.  
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5. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultatet som har framgått ur det empiriska insamlade materialet. 

Kapitlet börjar med en redovisning av deltagarnas bakgrund, därefter redovisas empirin. 

Empirin är uppdelad i forskningsfrågorna: Hur tar skolan emot nyanlända? Hur ser 

mellanstadielärare på arbetet med nyanlända elever? Hur syns kulturmöten och mål för 

utbildningen i lärarnas och skolornas arbete? Vilka stöd kan skolorna erbjuda 

mellanstadielärare & nyanlända elever? Kategorierna som bildades i analysmetoden framgår 

som underkategorier till forskningsfrågorna. Underkategorierna är: integrering, inkludering, 

bemötande, elevstöd, lärarstöd, skolbakgrund, språkkunskaper, lärarkompetens. Kapitlet 

avslutas med ett jämförande avsnitt om skolornas likheter och skillnader.  

5.1 Bakgrund 

Deltagarna som har medverkat i denna studie består av fyra lärare från två olika skolor:  

Lärare: Ålder: Utbildning och erfarenhet av yrket: Nuvarande tjänst: Skolkontext: 

L1 40+ Åk 1-7 lärarutbildning. Arbetat som 

lärare i 22 år.  

SVA-lärare i förberedelseklass. Skola A är en mångkulturell urban grundskola som 

domineras av andra nationaliteter än svenska. I 

grundskolan placeras nyanlända i förberedelseklasser.  

L2 30+ SVA-lärarutbildning. Arbetat som lärare 

i 18 år.  

SVA-lärare. Arbetar med direktplacering.  Skola B är en grundskola som själva uttrycker sig som 

en grundskola med kulturella satsningar. I grundskolan 

direktplaceras nyanlända i ordinarie klasser. 

L3 40+ SVA-lärare. Arbetat som lärare i 24 år.  SVA-lärare. Arbetar med direktplacering.  Skola B (se information ovan).  

L4 50+ Förskollärare, sedan utbildad till SVA-

lärare. Arbetat som lärare i 37 år.  

SVA-lärare. Arbetar med direktplacering 

och individuell undervisning.  

Skola B (se information ovan).  

Lärare 1 medverkade i enskild fokuserad intervju. Lärarna L2, L3 och L4 medverkade 

tillsammans i en fokusgruppsintervju. Nedan presenteras lärarnas samtal. 

5.2 Hur tar skolan emot nyanlända? 

Nyanlända tas emot i skolorna på olika sätt. Eleverna kan placeras i förberedelseklass eller få 

en direktplacering. Olika möjligheter tenderar att påverka hur eleverna integreras och 
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inkluderas i skolan. I båda skolorna får eleverna ett inskolningssamtal, en klassplacering och 

en anpassad studiegång under två veckors tid. I skola B där lärarna L2, L3 och L4 arbetar får 

eleverna en direktplacering, medan i L1s skola A placeras eleverna i förberedelseklass.  

5.2.1 Integrering   

Integrering av nyanlända elever i skola A bygger på att eleverna introduceras till prestämnen. 

L1 förklarar att eleverna får en klasstillhörighet och får genomföra kunskapsmätningar:  

Redan ifrån första dagen så får dom en klasstillhörighet i rätt årskurs. Oftast är det i den ålder dom är i. I 

undantagsfall så flyttar vi ner dom ett år, men det ser lite olika ut på olika skolor. Sen börjar dom med 

prestämnena, alltså praktiskt estetiska ämnen. Bild, musik, slöjd och idrott. Redan efter en eller två veckor är 

dom med sin ordinarieklass där. Sen kollar vi av deras kunskaper i matte framförallt och i engelska. Så det är 

dom ämnena som dom går ut först på. Sen i sina vanliga klasser så so och no. Svenska har dom här tills dom 

är redo att gå ut i vanlig klass på heltid. 

Eleverna i skola A får en succesiv integrering från förberedelseklass till vanlig klass, genom 

att eleverna får utöva praktiskt-estetiska ämnen med sina vanliga klasser. I den vanliga klassen 

har eleven även sin klasstillhörighet och tanken är att eleven allt mer ska övergå till vanlig 

undervisning i vanlig klass. Kunskapsmätningarna innehåller numeracitet samt litteracitet. 

Kunskapsmätningarna görs efter vilka kunskaper som förväntas finnas hos eleverna enligt 

svenska styrdokumenten. Tolk och föräldrakontakt ska även inrättas tidigt.  

5.2.2 Inkludering  
Lärarna L2, L3 och L4 diskuterade sitt inkluderingsarbete i deras skola. L2s inkluderingsarbete 

innehåller vilja av att eleverna ska känna sig välkomna och inkluderade i klassen:  

-Det som var viktigt för mig när jag fick en kille, Han kom på våren i ettan. Han var nyanländ. Han var min 

första elev som jag tog emot. Det var ju det här liksom ja men typ basic, precis som man vill att alla barn. Jag 

hade lärt mig hans namn, jag hade skrivit hej på arabiska på tavlan, han hade en namnskylt och han hade 

någonstans att hänga sin jacka. Alltså det här var jätte jätte basic, bara för att få han att känna sig 

välkommen. Att han hade någon kompis som vi hade pratat med extra, som skulle ta hand om honom. Visa 

han ute på rasterna och så där. Verkligen få dom andra eleverna att förstå att han kan jätte lite svenska. Han 

kan lite grann. Han kan förstå mycket mer än vad han kan prata, men just det här att starta, så att det första 

blir bra. 

I samtalet hörs hur L2:s inkluderingsarbete även innehåller relationsskapande och att våga möta 

upp eleven på sitt modersmål. L2 berättar även att redan etablerade elever får lära sig den 

nyanlända elevens modersmål. Lärare L4 berättar även att man frågar vad olika saker heter på 

den nyanlända elevens språk och sedan skapar ordlistor tillsammans. L4 förklarar vidare att 
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alla språk är lika mycket värda. L1 betonar även inkluderingsarbete och vikten av att eleverna 

får delta på alla skolaktiviteter:  

L1: -Jag har ju jobbat för nu att dom ska vara med i matsalen, så nu äter dom tillsammans med sin klass. Det 

gjorde dom inte när jag började här, då satt vi själva och åt för att då. Dom ska ha möjlighet att sitta och prata 

och vara sociala vid bordet. Planera vad dom ska göra på rasten och fritiden osv. Få kompisar helt enkelt. Det 

är en sån grej att dom får vara med på friluftsdagar, skolresor, studiebesök och alla såna saker. Så dom får 

känna sig liksom en del i gänget.  Ha en egen plats i matsalen, kapprummet och sådana enkla grejer, men 

man tänker inte alltid på det. Man ska testa av dom så fort som möjligt, så att dom får vara med. 

L1 förklarar vidare att vanliga klasserna har åkt på friluftsdag och inte informerat L1 om detta. 

Nyanlända eleverna har exkluderats i denna aktivitet. Det finns därmed ett motstånd till 

inkludering från verksamma inom L1:s skola. Lärare L1 förklarar även att vissa lärare har 

svarat med: -”han kan ju inte vara med på denna lektionen Han förstår ju inte.” eller ”Hur ska 

jag hinna med?”. Detta har påverkat L1s inkluderingsarbete negativt.  

5.3 Hur ser mellanstadielärare på arbetet med nyanlända elever?  
Lärarna ser engagerat och positivt på sina arbeten med nyanlända elever. Det framgår dock viss 

problematik i arbetet. Lärare L4 förklarar att ett glapp har uppstått i årskurs 4. Texternas 

innehåll har blivit mer avancerade, vilket har skapat utmaningar för klassens nyanlända elev. 

Eleven är inne på sitt sista år innan hon inte längre kan kallas för nyanländ, därför kämpar 

lärare L4 extra med att hitta olika strategier som kan minska glappet. Ett dilemma i arbetet med 

nyanlända elever är att det kan vara svårt att upptäcka vad eleverna kan och inte kan. L2 berättar 

att nyanlända behöver höra och repetera en sak flera gånger. Lärarna berättar att detta tar upp 

mycket tid. Eleverna kan ibland ifrågasätta och tycka att de redan har gjort dessa saker, men 

lärarna säger att det är igenom repetition som kunskaperna syns. Lärarna får syn på vad 

eleverna kan och inte kan, därefter kan lärarna förstå tydligt vad som behöver förstärkas.  

5.3.1 Skolbakgrund  
Både L4 och L1 menar att nyanlända elever har studiemotivation. L1: -Dom vill ju lära sig på 

ett helt annat sätt än många andra elever. Dom är så studiemotiverade när dom kommer. 

Lärare L1 förklarar elevernas skolbakgrund som:  

L1: -Dom kan ingenting när dom kommer till mig, utan det är liksom som riktiga första basen som dom lär 

sig här. Det är ju väldigt varierande vad dom har för skolbakgrund med sig i bagaget. En del har nästan 

ingenting och andra har ganska mycket. Det är så mycket mer än bara undervisning och man får ju anpassa 

väldigt mycket materialet efter den nivån dom är på. Just nu är väldigt låg nivå. Det är mycket basic. Många 

kan inte läsa när dom kommer hit. Det blir bokstavsinlärning och så, fast dom kanske går på mellanstadiet. 
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Då tar man fram gammalt lågstadiematerial som man har sedan tidigare. Då får man köpa böcker med 

bokstavsinlärning, sitta och ljuda. Traggla på det. 

L1s erfarenhet av nyanlända elevers skolbakgrunder är varierad och eleverna ska därför 

bemötas med anpassning. Varierad skolbakgrund framgick även i samtalet med L4 som 

berättade att vissa elever inte har gått i förskola. L1 förklarar vidare att elever kan överraska 

och vara riktigt duktiga i vissa ämnen. För att få syn på om eleverna har några överraskande 

styrkor i ämnena bör lärare därför testa av eleverna i alla ämneskunskaperna. Därefter kan 

lärarna ge eleverna chansen att delta i dessa ämnen i ordinarie undervisning.  

5.3.2 Lärarkompetens 
L2 betonar att erfarenhet av läraryrket har haft betydelse för hur L2 kan arbeta med nyanlända 

elever i skolan:  

L2: -Ja alltså om man säger så här. Vi som sitter här nu hade alla jobbat ganska länge som lärare i olika 

stadier i olika ämnen när den stora vågen kom 2015. Bara att ha den erfarenheten tyckte jag var åtminstone 

väldigt skönt, för då hade du ändå någon form av erfarenhet i alla fall. 

Det är en fördel att ha erfarenhet av läraryrket innan man tar emot en nyanländ elev. L1 säger 

även att:  -man lär sig på något konstigt sätt. Det är jättesvårt att förklara. Av L1:s beskrivning 

berikas lärare av kunskaper med tiden. L1 berättar även att som lärare bör du ha mycket 

tålamod, ett öppet sinne, vara frikänslig, envis, intresserad av andra kulturer och bemötandet 

av dessa. Lärare är inte bara lärare, utan även extramamma, psykolog och stödperson åt 

eleverna. Lärare kan även få ta emot elever som saknar ordentligt genomförda kartläggningar. 

För elever som inte har skolkunskaper kan läraren behöva ta allt från början, ljuda och arbeta 

med bokstavsinlärning, säger L1. Lärare behöver därmed baskunskaper för att kunna undervisa 

eleverna.  

5.4 Hur syns kulturmöten och mål för utbildningen i lärarnas och skolornas arbete? 

5.4.1 Bemötande 
L4 förklarar att det är jätteviktigt med bemötandet och respekten. Lärare L4 berättar att 

elevernas trauman kan komma fram efter ett par år, därmed krävs en fingertoppskänsla för hur 

man bemöter nyanlända. Lärare ska inte heller glömma bort elevernas bakgrund. Även L1 

berättar att elevernas traumatiska bakgrund ska beaktas. En del elever har mycket i bagaget, 

vilket innebär att lärare måste vara lite frikänsliga kring hur man ställer frågor samt hur man 

bemöter eleverna. L1 menar vidare att det kan komma upp minnesbilder från bland annat krig:  
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L1: - Så är det en del som varit med om krig och sådant. Dom berättar ju inte jättemycket om sådant. Man 

märker ju det ändå på vissa. Andra kanske bara har haft det ganska liksom inte sett så mycket sådant otäckt, 

men ändå behövt flytta till Sverige. För att dom hann undan innan det kom, men sedan hör man ju att dom 

berättar hur det var i deras skola. Att dom fick stryk mycket och så det är ju många som har berättat. Då får 

man ju liksom trygga dom. Dom märker ju ganska fort att ingen kommer slå dom här. Dom blir trygga på ett 

annat sätt. 

Lärarnas bemötande innehåller därmed ett beaktande för nyanlända elevers bakgrund. Lärare 

L2 berättade även i tidigare stycke att eleverna bemöts på sitt modersmål i början för att 

eleverna ska känna sig välkomna. Exempelvis skrev L2 hej på tavlan i elevens modersmål, 

eleven tilldelades en namnskylt och egen klädhängare. L2 förklarade även att nyanlända elever 

tilldelas en extrakompis i skola B, som ska ta hand om eleverna lite extra i början.  

Föräldrakontakt diskuterades och L2 berättade tidigare hur lärarna på skola B arrangerar 

välkomstmöten för nyanländas vårdnadshavare: -Vi hade som ambition att ha ett litet 

välkomstmöte där dom också fick en inblick i hur fungerar skolan här i Sverige. Genom detta 

välkomstmöte kan lärarna förmedla den svenska skolans kultur och samtidigt skapa en tidig 

föräldrakontakt. L1 berättar ett dilemma med föräldrakontakten, där konflikthantering ibland 

blir svår att förmedla till vårdnadshavarna. När konflikter har inträffat på skolan och läraren 

har behövt informera vårdnadshavarna som inte kan svenska, har läraren tvingats skjuta upp 

konflikthanteringen. På grund av att läraren behöver invänta tolk. Ibland har L1 därför upplevt 

upprättandet av föräldrakontakter som svårt och komplext. 

5.4.2 Språkkunskaper  
Både L1 och L2 uttryckte att nyanlända elever behöver starta med baskunskaperna. L1: -Dom 

kan ingenting när dom kommer till mig, utan det är liksom som riktiga första basen som dom 

lär sig här. Det är mycket basic. Detta bekräftades även tidigare av L2 och som även berättade 

att nyanlända elever saknar kunskaper i svenska. L1 berättade även att många elever måste 

börja med bokstavsinlärning och förklarade att eleverna har svenska i förberedelseklassen tills 

eleverna är redo att gå ut på heltid i ordinarie klass. Kartläggningarna som görs utgår från 

svenska styrdokument. Lärare L1 uttryckte även att -man ska testa av dom så fort som möjligt, 

så att dom får vara med. I skola B uttryckte lärare L2 att redan etablerade elever 

uppmärksammas om nyanlända elevernas språkbrist i svenska. Skola B bemöter detta med att 

lära sig några ord på den nyanlända elevens modersmål, samt frågar eleven om vad olika saker 

heter på elevens modersmål och sedan skapar ordlistor. I skola B uttrycks dock även att ett 

glapp har uppstått i årskurs 4, på grund av att texterna har blivit för avancerade för nyanlända 



 
 
 

26 

elever. I skola A finns istället ett motstånd till nyanländas inkludering, där verksamma inom 

skolan inte tycker att nyanlända elever förstår. L1 har hört verksamma säga att: -”han kan ju 

inte vara med på denna lektionen, han förstår ju inte”. I skolorna kan kunskaper i det svenska 

språket därmed uppfattas som ett mål i utbildningen.    

5.5 Vilket stöd kan skolorna erbjuda mellanstadielärare & nyanlända elever? 
Alla lärarna framhåller inläsningstjänster, studiehandledare, resurser, tolkar och språkstöd. 

Dessa stöd kan erbjudas av skolan och hjälper både eleverna och lärarna i deras undervisning. 

Läromedel av olika slag: böcker med bokstavsinlärning, lågstadiematerial och inlästa böcker.  

Även filmer med andra språkmöjligheter, iPads, ordlistor och bildstöd betonas som bra stöd.  

5.5.1 Elevstöd 
Förutom studiehandledare betonar L1 att lärare kan stötta eleverna genom att läraren formar 

sin undervisning till ett stöd. Lärare kan använda sig av kroppsspråk, bildspråk, anpassa 

material, rita på tavlan eller söka på Google translate vid svåra förklaringar. I undervisning 

betonas PowerPoint som bra verktyg av L2, L3 och L4. Vid användandet av PowerPoint menar 

lärarna att det ska finnas bilder till texterna. Att låta text och bild gå samman kan skapa bättre 

förståelse hos eleverna, för utan bilder så klarar inte eleverna av en längre genomgång. 

Inläsningstjänsten Simwriter framgick av L3 och behövs för att L3s undervisning ska bli så 

gynnsam som möjligt: -Om läraren säger något viktigt, skriver jag upp ord för ord. Då kommer 

det upp en bild för varje ord. Att använda olika inläsningstjänster som Simwriter och andra 

program kan därmed bli till ett stöd för eleverna i undervisningen. L4 berättar även att lärare 

måste arbeta på ett språkutvecklande sätt, då detta arbetssätt gynnar alla elever oavsett nyanländ 

eller etablerad elev. L1 berättade att studiehandledare kan saknas ibland. Detta har drabbat 

eleverna negativt genom att eleverna gått miste om språkstöd. L1 berättade även att eleverna 

har rätt till 4 timmars studiehandledning per vecka, men L1s skola ger ibland mindre. 

Anledningen är skolans ekonomi och rektorns prioriteringar, menar L1.  

5.5.2 Lärarstöd  
För L1 är även resursen i klassrummet ett viktigt stöd för läraren: -Det är skönt att hon är här 

och så pratar hon somaliska. Det gör ganska många av eleverna just nu. För L2, L3 och L4 är 

det viktigaste stödet kollegorna. Att få arbeta kollegialt, dela kunskaper, kunna ta hjälp av 

varandra, bolla idéer med och få planera ihop sig kring nyanländas undervisning betonas som 

viktigt. Lärare L4 berättar vidare om det kollegiala stödet:   
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L4: -Vi bildade förra läsåret. För innan förra läsåret kände jag mig väldigt ensam med mina nyanlända. men 

förra läsåret så bildade vi denna nyanlända gruppen. Det är vi tre (syftar till L2, L3 och L4) och sen är det 

skolsköterska, rektor, språkstöd och en förstelärare. Träffades vi förra året ganska ofta. En gång i månaden 

och då diskuterade inte egentligen om enskilda elever, utan arbete hur vi skulle förhålla oss. Hur vi skulle 

tänka. Vi hade liksom lite genomdragningar och på vissa lärardagar. 

Lärarna skapade nyanlända gruppen för att kunna förse sig och andra med stöd. Gruppen har 

varit givande för skolans verksamma lärare, då ett enat arbete med nyanlända elever har 

skapats. Lärarna L2, L3 och L4 betonar även pedagogträffar som genomförs varje termin. 

Träffarna fokuserar samtal om arbetet med nyanlända och är till för SVA-lärare och klasslärare 

från alla årskurser. L2 berättar att skolan även förser lärarna med fortbildning, där lärarna får 

träffa andra lärare i kommunen och får kunskaper i sambedömning samt kartläggning. L2 

framhåller även andra lärarstöd: Facebook grupper, Anna Kaya, nationellt centrum för svenska 

som andraspråk och lärarportalen på skolverket. L1 berättar om kollegors betydelse vid 

situationer där tolk inte finns till hands, där läraren har löst situationer genom att fråga andra 

kollegor om hjälp. L1 berättade även att förståelse från ledningen samt kollegor saknas ibland, 

då dessa inte alltid vill inkludera nyanlända elever. Kollegors rädsla och tidspress inför att 

integrera en nyanländ framgår som eventuella anledningar. L1 förklarar även att det ibland är 

brist på tolk och studiehandledare, vilket märks av vid konflikthantering. Det finns även en 

önskan om ett automatiskt policysystem i kommunen när det kommer till hantering av 

nyanlända i skolan.  

5.6 Likheter och skillnader mellan skolorna 
Av resultatet kan skolornas olikheter och likheter urskiljas. Båda skolorna har gemensam syn 

på mottagande av nyanlända elever: inskolningssamtal ska genomföras, föräldrakontakt ska 

skapas, klassplacering och två veckor av anpassad studiegång ska tillgodoses. Eleverna som 

ansluter till skolorna uppges ha varierande skolbakgrunder och bristande 

kartläggningsinnehåll. Trots att skolorna har olika placeringsformer för sina nyanlända elever, 

finns det gemensamma målet att förse eleverna med kunskaper i det svenska språket. Båda 

skolorna har även berättat att eleverna måste mötas upp med baskunskaper. Skolorna kan 

erbjuda liknande stöd till sina elever och lärare. Bland annat ger båda skolorna digitala 

inläsningstjänster, resurser, tolkar och studiehandledare. I arbetet med nyanlända framhölls 

även olikheter: Skola A arbetar för placering i förberedelseklass. Skolan ger eleverna en 

succesiv integrering i ordinarie klass. Detta görs genom att eleverna får delta i prestämnen och 

genomföra olika kunskapsmätningar, för att sedan allt mer övergå till en ordinarie placering. I 
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skola A kan förståelse för inkludering ibland saknas från verksamma. Läraren måste då kämpa 

för att eleverna ska bli inkluderade i skolan. Kartläggningar görs därmed fort och ofta för att 

en inkludering av eleverna ska införlivas. För läraren i skola A är resurs och studiehandledare 

viktigt för att kunna förse samt möta upp eleverna i deras modersmål. Konflikthantering 

visades vara problematisk när olika kulturer möts och vårdnadshavarna inte kan mötas upp i 

ett gemensamt språk. I Skola B får eleverna en direktplacering. Genom denna placering är 

eleverna integrerade och även inkluderade från start. Inkluderingen framhölls även medföra 

kunskapsglapp i årskurserna, där nyanlända är de som behöver stärkas upp med extra 

stödinsatser. Välkomstmöte förklarades som ett integreringsarbete i skolan och framgick även 

som ett kulturmöte, där lärarnas avsikt med mötet var att introducera vårdnadshavarna för hur 

skolan fungerar här i Sverige. Lärarna i skola B har möjlighet att arbeta kollegialt och menar 

att kollegor är ett viktigt stöd för arbetet med nyanlända. Inget motstånd till inkludering 

framgick i skola B. I skolan förklarar lärarna istället hur elevernas modersmål blir en del av 

undervisningen och hur eleverna välkomnas med namnskylt samt klädhängare.  

6. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av begreppen som framgick i teoretiskt ramverk: 

kulturmöten44 och utbildningsmål45.  

6.1 Utbildningsmål  
Utbildningsmål har framgått i resultatet på olika sätt. Hur skolorna tar emot och hanterar 

nyanlända elever kan tolkas genom socialisering46. Genom att skolorna ordnar in eleverna i 

olika placeringar: direktplacering eller förberedelseklass. I dessa placeringar får eleverna sedan 

lära sig hur man ska vara och göra i skolorna. Lärarnas avsikter med välkomstmötet var att 

introducera nyanlända elever och deras vårdnadshavare till det svenska samhällets aspekter. 

Vid välkomstmötet fick vårdnadshavarna en inblick i hur man gör i svenska skolor. På detta 

sätt överförs skolans och samhällets kultur till vårdnadshavarna. Genom mötet kan sedan 

vårdnadshavarna uppfatta den svenska kulturen och hur de ska göra samt vara för att bli en del 

av samhället. Detta gäller även för eleverna som får en anpassad studiegång, då dessa elever 

får kortare skoldagar i början för att kunna socialiseras in i den svenska skolan. Normer och 

värderingar överförs av lärarna till eleverna om hur eleverna ska vara samt inte vara i den 

 
44 Stier, 2019, s.13–127. 
45 Biesta, 2011, s.13–30. 
46 Biesta, 2011, s.28–30.  
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svenska skolan. Genom att lärarna hanterar konflikter på skolorna, visar lärarna hur man ska 

vara. Lärarnas konflikthantering kan även förstås i en större samhällelig kontext, eftersom 

normer och värden som lärarna hanterar även gäller ute i samhällslivet. Lärarnas handlingssätt 

och skolans sätt att ta emot nyanlända kan därmed tolkas som en socialisering47. 

Förkunskaper som eleverna behöver för att kunna gå i ordinarie klass och senare få etableras i 

samhället kan tolkas som en kvalificering48. Lärarnas tolkning av vilka förkunskaper som 

krävs, vad som räknas som kunskaper i kunskapsmätningar och när en elev menas ha uppnått 

dessa förkunskaper är alla till för att kvalificera in eleverna i det svenska samhället. När lärarna 

har kollat av elevernas kunskaper och tycker att eleverna är redo, det vill säga när eleverna har 

inhämtat förkunskaperna. Då får eleverna en kvalificering in till ordinarie klass. I skola A kan 

en successiv kvalificering även tolkas, genom att elever som går i förberedelseklass måste 

genomföra kunskapsmätningar för varje ämne. När alla kunskaper slutligen har uppfyllts i 

förberedelseklassen kan eleverna placeras på heltid i ordinarie klass. Att båda skolorna även 

möter upp eleverna med baskunskaper och förser eleverna med språkkunskaper i svenska kan 

tolkas som kvalificeringskrav. Eleverna måste inhämta svenska språkkunskaper för att kunna 

kvalificeras och bli självständiga i ordinarie undervisning. Genom ordinarie undervisning 

genomförs sedan nya kunskapskrav, som eleverna måste inhämta för att klara sig i 

samhällslivet. Lärarnas sätt att se på elevernas varierande skolbakgrunder kan även uppfattas 

som en kvalificering, då lärarna har vissa önskvärda kunskaper som lärarna vill att eleverna 

ska ha med sig när eleverna börjar i lärarnas klass. När eleverna blir exkluderade från 

friluftsdagen kan exkluderandet markera att eleverna behöver ha en viss bestämd kunskap för 

att få medverka på skolans aktivitetsdagar i samhällslivet. Glappet som uppstått i årskurs 4 kan 

tolkas som att eleverna ska ha inhämtat vissa bestämda kunskaper i årskurs 4, men den 

nyanlända eleven har inte lyckats inhämta denna kunskapen. Av detta kan tolkas att det är den 

nyanlända eleven som måste anpassa sig och därför förses eleven med stöd. När lärarna 

förklarar att saker måste repeteras för eleverna, kan detta även uppfattas som ett arbetssätt för 

att nå den önskvärda kunskapen. Det stöd som lärarna och eleverna erbjuds kan tolkas som 

kvalificering. Stöd krävs för att lärarna ska kunna undervisa eleverna, samt för att eleverna ska 

klara av att uppnå kunskapsmålen. Konflikthantering i skolan framhölls, där stöd av tolk hade 

behövts inrättas. Genom att läraren berättade om problematiken med skolans konflikthantering 

kunde det svenska språket tolkas som en kvalificering. Detta måste även måste inrättas hos 

 
47 Biesta, 2011, s.28–30.  
48 Biesta, 2011, 28–30.  
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elevernas vårdnadshavare, för att lärarna ska kunna förmedla viktig information till 

vårdnadshavarna.49 

Lärarens val av att möta upp elever på deras modersmål kan tolkas som en subjektifiering. När 

läraren inkluderar den nyanländas modersmål i undervisningen och skapar ordlistor 

tillsammans, får eleven inverka på sin utbildning. Eleven blir den som måste avgöra vad 

ordlistan ska innehålla, eftersom eleven är den som besitter kunskapen om hur orden stavas 

och uttalas på elevens modersmål. Att läraren ger eleverna utrymme att prata och planera med 

varandra på lunchen, ger eleverna tillfällen att inverka med olika samtalsämnen samt utforma 

sina raster. Situationen kan tolkas både som en subjektifiering, kvalificering och socialisering, 

då situationen fortfarande överför hur man ska vara och göra under matsalssituationer. Detta 

kan även tolkas i en större samhällsaspekt, där eleven lär sig ett önskvärt beteende för hur man 

beter sig på lunchen inför elevens framtida restaurangbesök i samhället.50 

6.2 Kulturmöten  
Kulturmöten framgick i resultatet på olika vis. När eleverna kommer till skolan får eleverna 

samspela med andra kulturer som befinner sig i skolan. I en större samhällsaspekt kan elevernas 

samspel med andra kulturer i skolan uppfattas som en övning inför elevernas kommande 

kulturmöten ute i samhället. Nyanlända elever måste genomgå en passage från 

förberedelseklass till ordinarie klass. Denna passage kan upplevas som en belöning. 

Exempelvis i L1s skola placeras eleverna i förberedelseklass, där målet är att nyanlända elever 

ska bli en del av den vanliga klassen och kulturen. För att eleverna ska placeras i klassen krävs 

att eleverna inhämtar vissa förkunskaper. Bland annat det svenska språket. När nyanlända har 

lärt in dessa kunskaper belönas eleverna med en placering i den vanliga klassen. Passagen kan 

tolkas som att eleverna, genom att lära in den svenska kulturens kunskaper, belönas med en 

klassuppgradering. Uppgraderingen ses som en högre status än förberedelseklassen. Om 

eleverna tvärtom inte lär sig förkunskaperna, får eleverna gå kvar i förberedelseklassen. 

Förberedelseklassen kan då tendera att upplevas som ett straff för den nyanlända eleven51. En 

placering i förberedelseklass kan även uppfattas som en slags utfrysning för eleverna. 

Nyanländas exkludering från skolaktiviteter kan tolkas som ett motstånd till kulturmöten. Där 

 
49 Biesta, 2011, s.28–30.  
50 Biesta, 2011, s.28–30.  
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fördomar, främlingsfientlighet eller främlingsrädsla gentemot nyanlända eventuellt kan finnas 

hos andra verksamma på skolorna.52  

Att lärarna vill arbeta kollegialt och ta hjälp av andra kollegor i arbetet med nyanlända kan 

tolkas som ett sätt att handskas med olika kulturmöten som sker i skolan. I L4s svar framgick 

att läraren kände sig ensam, som kan stärkas i Stiers beskrivning av hur individer kan påverkas 

av kulturmöten. Stier förklarar att man kan känna ensamhet i en annan kultur. Om läraren tar 

emot många nyanlända och möter deras olika kulturer på egen hand kan det tolkas som att 

läraren blir den som känner sig ensam. För att få hjälp och stöd i kulturmöten kan det därmed 

uppfattas som att läraren väljer att vända sig till sina kollegor, som är av samma kultur som 

läraren. I kollegiet kan läraren därmed få stöd och diskutera med andra av samma kultur hur 

lärarna ska förhålla sig gentemot dessa kulturmöten. Lärarnas val att gå på olika kurser och 

fortbildningar kan också tolkas som ett sätt att möta andra lärare med samma kultur, för att 

tillsammans diskutera fram gemensamma mål inför arbetet med nyanlända. När lärarna vill att 

eleverna ska känna sig välkomna, bygger detta på hur vi välkomnar någon i Sverige. 

Välkomnandet blir därmed till en förstärkning av lärarnas kultur i samband med att kulturmötet 

sker. Att lärarna använder sig av bilder som stöd kan tolkas som ett gott handlande för att 

införliva den svenska betydelsen av en text hos eleverna. Vad som inte framgår är att bilderna 

kan tolkas på olika sätt, eftersom nyanlända kommer från andra kulturer. Bilderna kan tendera 

i att inte uppfattas på ett önskvärt sätt. Ett bildstöd kan därmed tendera att enbart tala till och 

förstås av redan etablerade elever. Att lärarna kan ha svårt att upptäcka elevernas 

kunskapsbrister samt tycker att eleverna behöver börja om från början i skolan kan uppfattas 

genom kulturmöten. När eleverna inhämtat kunskaper i ett annat land och i en annan kultur är 

deras kunskaper uppbyggda på vad deras hemland tycker är viktig kunskap. I Sverige kan 

tonvikten vara på andra kunskaper och därmed kan elevernas kunskaper uppfattas som 

bristfälliga53.  

Avslutningsvis kan skolornas olikheter tolkas utifrån kulturmöten och utbildningsmål, där 

utbildningsmålen är beroende av hur kulturmöten sker i skolan. Lärarnas förutsättningar till 

inkluderingsarbete ter sig olika i skolorna. Genom att skola A är en urban mångkulturell skola 

förväntas att förutsättningar finns för ett starkt inarbetat inkluderingstänk. Elevernas olika 

nationaliteter i skola A förväntas främja skolans inkluderingsarbete. Efter samtalet kunde dock 
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tolkas att ett bristande inkluderingsarbete finns inom skolan. Att inkluderingen inte blir bra i 

skola A kan bero på att skolan tar emot många nyanlända elever, vilket medför konsekvenser 

där elevernas kulturer kan strida mot varandra. Detta kan även medföra att skolans organisation 

inte hinner kvalificera in alla elever och att skolan kan behöva arbeta exkluderande för att alla 

kulturer ska få plats i skolan. Att kvalificera in alla eleverna i en klass kan därmed bli 

problematiskt, eftersom gränsbyggande och konflikter hamnar i fokus istället för 

utbildningsmålen. Får eleverna inte vara med, medför exkluderingen att en inkludering aldrig 

kan starta. Eleverna kan därmed riskera att inte uppnå utbildningsmålen. Om trauman även 

uppstår hos eleverna, kan utbildningsmålen även bli extra svåra att uppnå. I större 

samhällskontext kan denna exkludering innebära att eleverna även utesluts från samhället om 

eleverna aldrig får chansen att förses med samhällets normer och kunskapsmål i skolan.54 

7. Slutsatser och avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka mellanstadielärares syn på arbetet med nyanlända 

elever. Studien har fokuserat bemötande och baserats på intervjuer med fyra mellanstadielärare 

från två olika skolor. Frågeställningarna för studien har varit: Hur tar skolorna emot 

nyanlända? Hur ser mellanstadielärare på arbetet med nyanlända elever? Hur syns 

kulturmöten och mål för utbildningen i lärarnas och skolornas arbete? Vilka stöd kan skolorna 

erbjuda mellanstadielärare och nyanlända elever? I resultatredovisningen presenterades 

deltagarnas svar som framkommit under intervjuerna.  

Av deltagarnas svar kunde mottagandet av nyanlända framgå som ett integrerings- och 

inkluderingsarbete. Genom förberedelseklass blir eleverna successivt integrerade, medan 

elever som direktplaceras blir inkluderade från start. Båda skolorna tar emot elever med relativt 

tomt kartläggningsmaterial och varierande skolbakgrunder. Konsekvenserna av olika 

placeringar har medfört att ena skolans årskurs har fått ett kunskapsglapp, medan andra skolan 

har fått ett motstånd till inkludering av andra verksamma. Lärarna ser på arbetet med flexibilitet 

och där ett stöd från kollegor eller andra verksamma behövs för att arbetet med nyanlända ska 

kunna genomföras. När nyanlända ansluter till skolorna framgick att ena skolan introducerar 

elevernas vårdnadshavare till skolans kultur genom ett välkomstmöte. Slutligen framgick att 
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målen med nyanländas utbildning är att eleverna ska förses och uppnå baskunskaper samt 

språkkunskaper i svenska. Detta resultat analyserades sedan genom det teoretiska ramverket.  

Av analysen kunde kulturmöten och utbildningsmål framgå. Utbildningsmålen kunde tolkas 

som beroende av hur kulturmöten sker. Slutsatserna för denna studie är därmed att skolornas 

mottagande av nyanlända tolkas som en socialisering. Skolorna vill överföra normer och 

värden för hur man är och gör i Sverige. Lärarna fungerar därmed som förmedlare av skolans 

och Sveriges kultur. Eleverna blir därför mottagna med anpassad studiegång samt 

välkomstmöte. Lärarnas handlingar vid konflikter och matsalssituationer överför också normer 

och värden, som i en större samhällskontext ska förbereda eleverna för vad som gäller ute i 

samhället. Hur mellanstadielärare ser på arbetet med nyanlända kunde även framgå genom alla 

utbildningsmålen. Lärarna vill inkludera nyanlända, men motstånd finns. Verksamma 

motstrider och kunskapsglapp skapar hinder för inkludering. Att verksamma är motstridiga 

kunde tolkas som främlingsrädsla, oenighet om utbildningsmålen eller elevers attityder vid 

olika kulturmöten. I analysen kunde även målen för nyanländas utbildning framgå genom 

kvalificeringskraven. Målen var baskunskaper och språkkunskaper i svenska, vilka måste 

inhämtas för att eleverna ska kunna uppnå kvalificeringskraven. Exkluderas eleverna från 

skolans aktiviteter kan inte eleverna heller uppnå utbildningsmålen. Stöd som erbjuds tolkades 

som kvalificering. Stöden ansågs som viktiga för att eleverna ska klara av utbildningen och för 

att lärarna ska kunna hantera olika kulturmöten i skolan55.  

7.1 Avslutande diskussion  

Slutsatserna som har framkommit kan speglas i tidigare forskning. Upplevelsen av den stora 

vågen år 2015 bekräftades av både forskning och lärarna56. Lärarna berättade hur 

migrationsökningen påverkade skolorna samt lärarnas arbete. Lärarnas tidigare erfarenheter 

hade betydelse vid mottagandet av migrationsvågen. Att forskning framhållit lärarkompetensen 

som avgörande för nyanländas skolframgång kunde därmed bekräftas av lärarna57. För att 

kunna ta emot nyanlända framgick fortbildning och kurser som stöd58. Det kollegiala stödet 

och vikten av att få planera ihop framhålls både av forskning och lärarna, som menade att detta 

stöd behövs vid arbetet med nyanlända. Lärarna ser på sitt arbete med flexibilitet, där 

 
55 Biesta, 2011, s.28–30; Stier, 2019, s.13–127.  
56 Zetterqvist, 2016, s.31; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.468; Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2017, s.17.   
57 Sundström Rask, 2018, s.32; Kaya, 2016, s.26.  
58 Sundström Rask, 2018, s.14–32; Kaya, 2016, s.17.  



 
 
 

34 

relationsbyggande ska skapas, undervisning ska anpassas och eventuella traumatiska 

upplevelser ska beaktas hos nyanlända.59 

Forskare och lärarna visar att nyanlända ansluter till skolorna med varierande 

skolbakgrunder, studiemotivation, eventuella trauman och bristande kartläggningar. Vid 

mottagandet av nyanlända framhålls olika placeringar påverka elevernas bemötande på olika 

sätt. Enligt lärarna bemöts eleverna med inkludering i en direktplacering och exkludering vid 

en förberedelseklass, vilket även framgick i forskning. Skolorna har också olika möjligheter 

till att mottaga eleverna. Motstånd till inkludering har framhållits av både forskning och lärare 

i förberedelseklass, som menar att vissa lärare inte tar emot nyanlända på grund av okunskap. 

Forskare framhöll att lärare får bära största ansvaret för nyanlända60, vilket bekräftades i ena 

lärarens ensamma arbete för inkludering. Forskning framhöll hur nyanländas anslutning skapar 

kunskapsgap mellan elever och nyanlända i ordinarie klassplacering, som även har upplevts av 

lärarna. Dessa kunskapsgap förklarades av forskare som förändrande och försvårande i 

lärararbetet, då klassen blir heterogen och lärarnas arbetsbelastning blir högre. Deltagarna i 

intervjuerna bemötte glappet med kontinuerligt stöd till eleven. Lärarnas sätt att hantera glappet 

kan speglas i forskning som betonar att elever behöver starkt kontinuerligt stöd för att lyckas i 

skolan.61 

Mottagandet av nyanlända elever innehåller även förmedling av normer och värden, 

som kan kopplas till både lärarnas samtal och forskning. Forskning framhöll samhällets 

inställning av att nyanlända ska anpassa sig. Detta kan kopplas till varför lärarna hade behov 

av att genomföra ett välkomstmöte vid mottagandet. I vidare mening innebär detta att lärarna 

ville förse eleverna och deras vårdnadshavare med information som ska leda till anpassning. 

Detta kan även kopplas till hur kulturen syns i utbildningen och forskning som visade att 

undervisningsformen har försämrats på grund av nyanländas anslutning62. I större 

samhällskontext kan detta tolkas som att Sverige delvis inte är villigt att förändras för den stora 

migrationen, samtidigt som Sveriges samhälle tar emot många immigranter. Detta kan vidare 

skapa stora problem för skolors prestationer om inte merparten elever som är nyanlända möts 

upp med nya kunskapskrav, där kunskapsglapp blir mer accepterade. Forskning framhöll även 

skolors utbildningsmål genom att uttrycka det svenska språket som nyckeln till framgång. Detta 

 
59 Fejes, 2018, s.69-70; Sundström Rask, 2018, s.105; Duek, 2017, s.159; Kaya, 2016, s.19-27ff; Skolverket, 2011 rev 2019, s.8.  
60 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2017, s.17.  
61 Duek, 2017, s.10-179; Lundgren, Säljö & Liberg, 2017, s.467ff; Sundström Rask, 2018, s.13-89; Zetterqvist, 2016, s.2-28; Kaya, 2016, 
s.19.  
62 Sundström Rask, 2018, s.100ff.  
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kan även kopplas till lärarna som betonar det svenska språket som ett kvalificeringskrav. 

Forskning framhöll att andra språk än svenska inte får ta plats i undervisningen. Att det svenska 

språket ska införlivas och elevernas kunskapsbrister tenderar att fokuseras. Forskare framhöll 

lärare som positiva till elevers olika modersmål. Detta bekräftades av lärarna i intervjuerna som 

betonade att nyanlända och deras modersmål inkluderas i undervisningen. Tidigare uppfattning 

i forskningen om att elevernas språk inte får ta plats i undervisningen har därmed ändrats efter 

intervjuerna. Lärarna berättade även om språkutvecklande arbetssätt och dess betydelse för 

elevernas utveckling. Detta har även framkommit i forskning och framgått som avgörande för 

elevernas möjligheter till skolframgång. Av lärarnas samtal framgick även att det ibland saknas 

tolk och studiehandledare, som nyanlända annars har rätt till. Att studiehandledare inte alltid 

finns tillgängliga framhölls av forskning och lärarna, vilket betyder att lärarna måste ta tillvara 

på studiehandledare när tillfällen ges63.  

Avslutningsvis har slutsatserna i denna studie visat hur mottagandet av nyanlända är styrt av 

samhällets normer och värden. Olika placeringsformer tenderar att ge eleverna olika 

möjligheter till skolframgång. Olika skolor har även olika förutsättningar till att lyckas med 

nyanlända elever. Lärarnas engagemang och kompetenser är avgörande för elevernas 

skolframgångar, därmed behöver alla verksamma inom skolorna engagera sig lika mycket i 

varenda elev.  

När det kommer till studiens räckvidd är studien beroende av samhället och dess sociala 

miljöer. Att samhället ständigt förändras och att det är omöjligt att frysa en social miljö har 

tidigare framgått, därmed kan tolkas att arbetssättet samt deltagarnas synsätt som har inhämtats 

i denna studien kan bli inaktuella om några år. Detta påverkar därmed studiens räckvidd 

negativt. Att upprepa studiens resultat kan därmed bli svårt. För att främja räckvidden kan en 

annan forskare läsa denna studiens material och därefter bekräfta om dess tolkning stämmer 

överens med min tolkning, dock är en sådan granskning beroende av att samma synsätt 

fortfarande existerar64.  

Av intervjuerna har jag fått möta goda lärare som alla har bidragit till att nya kunskaper om 

bemötande av nyanlända har infunnits. Andra vägval hade dock lämpat sig bättre för denna 

studie. Förhoppningen om att få olika lärarperspektiv kan i viss mån uppnåtts, men en bredare 

skillnad mellan deltagares upplevelser hade varit önskvärt. Som student och 

 
63 Sundström Rask, 2018, s.32-97; Duek, 2017, s.125ff; Lundgren, Säljö, Liberg, 2017, s.467; Kaya, 2016, s.26; Skolverket, 2019a.  
64 Bryman, 2008, s.352 ff.  
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förstagångsintervjuare hade studiens valda intervjufrågor kunnat förbättras. Efter intervjuerna 

har resultatet nämligen känts å ena sidan tunt, för att frågorna gjorde att lärarna svarade för 

allmänt. Studien har å andra sidan ändå fått ett brett resultat genom att deltagarna besvarade 

varje fråga med mycket och många utförliga upplevelser. Om frågorna hade varit smalare och 

jag hade följt upp med fler följdfrågor, hade deltagarna förhoppningsvis kunnat ge djupare svar. 

Fler deltagare och observationer hade kunnat berika denna studie med ett mer omfattande 

resultat, där olikheter och likheter tydligare hade kunnat framgå. Trots att upplevelsen av 

fokusgruppsintervju slutade bra, hade enskilda intervjuer med varje deltagare även kunnat 

genomföras. Detta skulle kunna säkerställa studiens forskningskvalitet, eftersom deltagarna 

inte hade behövt anpassa sig till andra. Enskilda intervjuer hade därmed kunnat främja till att 

viktiga och informationsrika svar inte utelämnas. På så vis hade deltagarnas svar kanske 

framgått på ett annat sätt. Därefter hade en kollegial fokusgruppsintervju kunnat genomföras 

för att enbart framhålla lärares enighet eller olikhet som finns i arbetet med nyanlända. Jag 

hoppas dock att denna studie har kunnat bidra med ökad förståelse och kunskap för hur lärare 

kan mottaga nyanlända elever.65 

  

 
65 Wibeck, 2010, s.144.  



 
 
 

37 

Referenser 

Tryckta källor:  

Andersson, Anderz. Lyrenäs, Sara & Sidenhag, Lina (2017). Nyanlända i skolan: Myndigheters ansvar och 
elevers rättigheter. Malmö: Gleerups utbildning AB.  

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens behov. Avancerade studier i pedagogik. Stockholm: Liber AB. 

Brinkkjaer, Ulf & Hoyen, Marianne (2015). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur AB.  

Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Spanien: Liber AB.  

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2019). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB.  

Gordon, Hans (1970). Intervjumetodik. Stockholm: Almqvist & Wiksell AB.  

Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (2007). Ethnography. Principles in practice. Third edition. USA & 
Canada: Routledge (imprint of Taylor & Francis Group).  

Hyldgaard, Kirsten (2008). Vetenskapsteori. En grundbok för pedagogiska ämnen. Stockholm: Liber AB.  

Kaya, Anna (2016) Att undervisa nyanlända. Metoder reflektioner & erfarenheter. Stockholm: Natur och kultur.  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB.  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2015). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB.  

Lundgren, Ulf P. Säljö, Roger. Liberg, Caroline (2017). Lärande Skola Bildning — Grundbok för lärare. Fjärde 
utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur. 

Stier, Jonas (2019). Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur AB.  

Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur AB.  

Widerberg, Karin (2009). Kvalitativ forskning – i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB.   

 
Elektroniska källor:  

Bunar, Nihad (2015). Föreläsning: Nyanlända, mottagande och inkludering. https://www.su.se/play/public-
lectures/nyanlända-elever-mottagande-och-inkludering-1.248924 (Hämtad 2020-01-22). 

Duek, Susanne (2017). Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Karlstad: 
Universitetstryckeriet. ISBN: 978-91-7063-741-4 (pdf).  

Fejes, Andreas (2018). Medförfattare: Aman, Robert. Dahlstedt, Magnus. Gruber, Sabine. Högberg, Ronny. 
Nyström, Sofia. Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och 
folkhögskola. Studier av vuxenutbildning och folkbildning. Nr.8. ISBN: 978-91-7685-184-5. LIBRIS-ID: 
v450q12kskrxpb0f. Linköping: Linköpings universitet.  

Heijne, Hedvig (2019). Migrationsinfo: Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2018. En sammanfattning 
från Migrationsverket 2019 beviljade uppehållstillstånd från år 2018. 
https://www.migrationsinfo.se/migrationsinfo-sammanfattar-migrationsaret-2018/ (Hämtad 2020-01-22).  



 
 
 

38 

Juvonen, Päivi (2016). Nyanländ i den svenska skolan – om mottagning, utbildning och forskning. Ingår i 
Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 0809–922711:2, s.93–114. Fagbokforlaget: Nordand – 
Nordisk tidsskrift for andrespråksfoskning 2016, 11(2). Libris- ID: oai: DiVA.org:su-135 306.  

Migrationsverket (2019). Statistik: Beviljade uppehållstillstånd 2010-2018. 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html 
(Hämtad 2020-01-22).  

Nilsson Folke, Jenny (2017). Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived 
students. Stockholm: Stockholm University. ISBN: 978-91-7649-589-6. LIBRIS-ID: 20000884.  

Regeringen (2016). Utvärdering av hantering av flyktinsituationen 2015. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/utvardering-av-hanteringen-av-flyktingsituationen-2015/ 
(Hämtad 2020-01-22).  

Skollag SFS nr: 2010:800 (SFS 2019:801). 3 kap: Barns och elevers utveckling mot målen. 12a §. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-
800 (Hämtad 2020-01-22).  

Skolverket (2011 rev 2019). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-
for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee
44715d35a5cdfa219f#anchor_1 (Hämtad 2020-01-22).  

Skolverket (2016). Allmänna råd med kommentarer. Utbildning för nyanlända elever. Skolverket: Stockholm. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=3576 (Hämtad 2020-01-22).  

Skolverket (2019). Skolplikt och rätt till utbildning. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning (Hämtad 2020-01-22).   

Skolverket (2019a). Undervisa nyanlända elever. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-
stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/undervisa-nyanlanda-elever#h-Vardegrundutvecklaettinkluderandeforhallningssatt 
(Hämtad 2020-01-22).  

Skolverket (2019b). Stöd för nyanlända elever. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/stod-for-nyanlanda-
elever?fbclid=IwAR0KE586w_HluxHw52_LTtmmnJPJ94lDVL4oyTKJzxb51O0-e0u-36WMfmE (Hämtad 
2020-01-22).  

Skolverket (2019c). Nyanländas rätt till utbildning. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning (Hämtad 2020-01-22).  

Skolverket (2019d). Viktigt med balans mellan olika krav i likvärdighetsuppdraget. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/viktigt-med-balans-mellan-
olika-krav-i-likvardighetsuppdraget (Hämtad 2020-01-22).  

Stockholmskällan (2016). Migration i Stockholm. https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/migration/ 
(Hämtad 2020-01-22).  

Sundström Rask, Katarina (2018). Introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolans tidiga år. 
Falun: Högskolan Dalarna. ISBN 978-91-88679-11-6.  

Svensson, Malin (2017). Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan. Kållered: Ineko 
AB. ISBN: 978-91-7346-925-8 (tryck format).  

Zetterqvist Nelson, Karin & Hagström, Mirjam. (2016). Nyanlända barn och den svenska 
mottagningsstrukturen – Röster om hösten 2015 och en kunskapsöversikt. Kap: Utbildning för nyanlända 
barn, sida 28 ff. Stockholm: Forte. LIBRIS-ID: oai: DiVA.org: liu-141 804.  



 
 
 

39 

 

Intervjuer: 

Insamlingsdatum: för båda intervjuerna är 24 september 2019. Inspelning 1 med L1 genomfördes kl: 11:00. 
Inspelning 2 med L2, L3 och L4 genomfördes kl: 13:30.  
  



 
 
 

40 

Bilagor: 

Tabell 1: Kategorier & nyckelbegrepp 
 

Tabell 1: Kategorier & nyckelbegrepp  

Integrering Inkludering Bemötande Skolbakgrund Lärarkompetens Elevstöd Lärarstöd Språkkunskaper 

integreras  Inkluderad Beakta 
bakgrund 

studiemotivati
on 

erfarenhet inläsning
stjänster 

kollegor Svenska 

prestämnen extrakompis Trauman, 
minnesbilder 

Varierande 
skolbakgrund 

Läraregenskaper: Tålamod, 
öppet sinne, envis, frikänslig, 
kulturintresserad 

Språkutve
cklande 
arbetssätt 

pedagogträffar SVA 

klassplacering  välkommen bemötande Överraskande 
kunskaper 

 Studiehan
dledare 

fortbildning Kunskapsmätningar/ 
kartläggning 

Vanliga klassen 
/ ordinarie klass 

    språkstöd   

     resurs   

     tolk   


