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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger inkluderar nyanlända elever i det 

svenska språket. Fokus kommer att ligga på hur lärare förbereder, tar emot och formar 

undervisningen så att nyanlända elevers behov och förutsättningar tillgodoses.  

 

Genom forskning, litteratur och inblick i två olika verksamheter har vi fått kunskap om hur 

det kan se ut för nyanlända elever som ska börja i den svenska skolan.  

 

I studien har vi utgått från en kvalitativ metod och det empiriska materialet hämtades genom 

intervjuer. I studien deltog 4 respondenter och resultatet är baserad på intervjuer från två 

lärare och 2 rektorer på två skilda skolor i en storstad. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

ljudinspelning för att göra samtalen mer tillförlitliga.  

 

Det sociokulturella perspektivet är utgångspunkten i undersökning som belyser interaktion 

och kommunikation som viktiga redskap för utveckling och lärande. 

 

Studiens resultat visar att förberedandet inför mottagandet av nyanlända elever inte är 

tillräckligt. Mottagandet kan se olika ut i skolor och stadsdelar. Vad avser resurser och 

verktyg ser även detta olika ut beroende på skola, stadsdel samt antal nyanlända elever som 

man tar emot. I dagens läge gör lärarna sitt yttersta för att inkludera de nyanlända eleverna i 

undervisningen ändå behövs det kompetensutveckling för verksamma lärare och rektorer för 

att erövra kunskaper som behövs för att undervisa nyanlända elever.  
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INLEDNING 

Den stora ökningen av nyanlända barn och ungdomar har inneburit en stor utmaning i den 

svenska skolan (Popov & Sturesson (2015, s. 1). Trots att Sverige tidigare har haft en tradition 

av invandring är det först nu som frågan om skola och migration blivit mer aktuellt. 

 

Skolan betyder mycket för de nyanlända eleverna, det innebär inte minst lärande och kunskap, 

utan också trygghet, lek samt relationer. Nyanlända elevers första tid i skolan kan vara 

avgörande för elevens framtid. 

 

De nyanlända eleverna är en heterogen grupp och deras skolbakgrund ser olika ut. Nyanlända 

elever som lever i Sverige kan vara asylsökande, anhöriginvandrare eller barn till 

arbetskraftsinvandrare. Vissa barn kommer till Sverige tillsammans med sina vårdnadshavare 

och andra kommer ensamma. Något som de flesta nyanlända eleverna har gemensamt är dock 

att de brutit upp från en omgivning där de tidigare levt samt att de oftast inte har svenska som 

modersmål (Skolverkets allmänna råd 2016, s. 11) 
 

I mottagandet av nyanlända elever är det viktigt att organisera undervisningen utifrån varje 

elevs behov och förutsättningar. Detta gör läraren genom att utgå från elevens förmågor, 

intressen och starka sidor. Många skolor fokuserar på elevens språkkunskaper och elever 

upplever att deras ämneskunskaper tar uppehåll i undervisningen medans de lär sig svenska. 

Elevernas ämneskunskaper behöver tas tillvara för att de ska få möjlighet att utveckla vidare 

på deras kunskaper (Skolverket 2013, s. 43). 

 

Nilholm & Göransson (2014, ss. 33-34) beskriver att ordet inkludering kan benämnas och 

tolkas på olika sätt. En del av inkludering är individorienterad definition där det avgörs hur 

situationen ser ut för den enskilda eleven. Om en elev sätts in i sociala samspel med andra och 

får en trygg skolmiljö anses detta som att eleven är inkluderad. För att läraren ska kunna 

inkludera sina elever behöver undervisningen anpassas för att skapa aktiva elever. Därför vill 

vi i vår studie ta reda på vilka verktyg och metoder lärarna använder för att inkludera den 

nyanlända eleven, som varken har språket eller hunnit skapa relationer.   

 

I och med att våra skolor har fått fler nyanlända elever vill vi undersöka hur lärare på bästa 

sätt kan inkludera eleverna i undervisningen. I vårt yrke kommer vi att möta nyanlända elever 

som inte än behärskar det svenska språket och då kommer vi att stå inför en del utmaningar. 

Under våra egna VFU perioder har vi stött på diverse erfarenheter av inkludering av 

nyanlända elever. Vi har sett elever som först börjat i en förberedelseklass, elever som direkt 

fått börja i en ordinarie klass samt elever som har fått båda delarna.  

 

Vi anser att ämnet är intressant och ytterst viktigt då vi tycker att alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning. För att det ska verkställas så måste vi som framtidens lärare veta hur vi 

ska gå tillväga. Vi behöver kunskap, i form av forskning beprövad erfarenhet och redskap för 
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att kunna berika och lyfta alla elevers kunskaper samt förmågor och kunna ge bästa 

förutsättningar oavsett bakgrund. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i två olika stadsdelar inkluderar 

nyanlända elever inom det svenska språket.  

Frågeställning 

 

 Hur formas nyanlända elevers undervisning så att deras behov och förutsättningar 

tillgodoses? 

 

 Hur ser förberedelserna ut innan de nyanlända eleverna kommer till sin nya skola? 
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BAKGRUND 

I bakgrunden kommer det att handla om olika aspekter vad gällande inkludering av nyanlända 

elever. De olika aspekter som kommer att beskrivas är inkludering, mottagande, förberedande, 

verktyg, språkutveckling, läs- och skrivutveckling.  

Brister i skolsystemet för nyanlända elever 

De senaste tio åren har antalet asylsökande bland flyktingbarn ökat med tio gånger så mycket 

mer sen åren 2004–2007. Antalet har ökats från 400 till 4000 personer sen 2013. De flesta är 

pojkar, som är mellan 14–17 år och kommer från Afghanistan och Somalia. Det har även 

kommit fler från andra länder som exempelvis Syrien och Eritrea. Dessa barn har placerats i 

olika kommuner i landet som har ansvar för deras utbildning och deras integrering i det 

svenska samhället (Popov & Sturesson (2015, s. 1). Nyanlända elever avser barn samt 

ungdomar som har bott utomlands men som nu bor i Sverige och kommer att påbörja sin 

skolgång. Efter fyra års skolgång i Sverige ska en elev inte längre anses som nyanländ (Kaya 

2016, s. 23).  

 

Enligt Popov & Sturesson (2015, s. 1) är Sverige ett av de länder i Europa som tar emot mer 

än 20 procent av alla ensamkommande flyktingbarn. Det politiker har lagt störst vikt på är att 

nyanlända barns levnadsförhållanden ska vara trygg och att det ska få stöd för att komma in i 

samhället. Enligt Popov & Sturesson (2015) behöver dessa barn en effektiv skolgång för att 

de ska få förutsättningar för att integreras in i samhället. Ett problem som många lärare står 

inför är bristen på kunskap för att kunna möta dessa barn på bästa sätt. Detta gäller även brist 

på förberedelser innan nyanlända barn kommer till skolan. Där många lärare känner att tiden 

inte har funnits till. 
 

På grund av den stora flyktingkrisen har den svenska staten varit oförberedda på att hantera 

den mängd barn som kommer. Detta har lett till stora väntetider för uppehållstillstånd för 

barnen. Under de senaste åren får de flesta asylsökande barn som är minderåriga 

uppehållstillstånd mycket snabbare. Det primära behovet för dessa barn är att utveckla 

språkkunskaper och att integreras i en vanlig skola, detta är viktigt både för barnens 

utbildning samt utvecklandet av relationen med andra barn. Dock är det viktigt med 

individuell bedömning såsom kartläggning av barnens tidigare kunskaper för att kunna 

placera de på en nivå som är lagom enligt Popov & Sturesson (2015, s. 2-3). I denna studie 

hänvisar Popov & Sturesson (2015, s. 3) till ett sociokulturellt perspektiv där de påpekar 

vikten av att lära sig svenska så snart som möjligt och socialiseringen som sker i samspel med 

andra individer.  
 

Enligt Popov & Sturesson (2015, s. 5) forskning har lärarna inte tillräckligt med resurser och 

förberedelser inför bemötandet och mottagandet av nyanlända elever. Popov och Sturesson 

(2015) beskriver att de nyanlända elever som har haft en längre skolgång i sina hemländer har 

det lättare för att anpassa sig till det svenska skolsystemet. Studien identifierade ett behov av 

tydligt fokus i frågor som rör mångfald i lärarutbildningen. Lärare i diverse ämnen behöver 

interkulturell kunskap och pedagogisk utbildning för att möta nyanlända elever. Det behövs 
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ytterligare forskning för att förbereda lärare och för att försäkra nyanlända elevers framgång 

och integration i det svenska utbildningssystemet. 

 

Brunar (2010, s. 94–95) beskriver en forskningsartikel av Sandra Taylor (2008). I hennes 

forskning har hon gjort en fältstudie där hon har undersökt fyra skolor som är mottagare av 

nyanlända elever i Australien. Genom hennes undersökning har hon fått en kritisk syn på det 

lokala skolprogrammet som skall vara anpassat för nyanlända elever. Taylor (2008) har även 

undersökt hur detta var utformat och hur det har fungerat på skolorna. Utifrån hennes resultat 

har mängden med resurser varit alldeles för lite. De språklärare som är på plats har varit 

underbemannade och många av de har haft för lite erfarenhet. Flertal lärare gav eleverna 

språkundervisning men brast på grund av att eleverna inte utvecklade ämneskunskaperna. 

Anledningen varför de fokuserade mycket på språkundervisningen var för att sedan skicka ut 

eleverna till en ordinarie klass så fort som möjligt. 

 

För att läraren ska integrera de nyanlända eleverna på bästa sätt behövs det tillföras fler 

verktyg och strategier på nationell och delstatsnivå. Det krävs även fler resurser och fler lärare 

med utbildning och erfarenhet. Brunar beskriver att Taylor (2008) har undersökt en brittisk 

forskning att andra viktiga aspekter är skolor som präglas av mångfald verkar vara bättre på 

att hantera nyanlända elevers behov i jämförelse med etniskt homogena skolor. Vilket i 

Sverige vi ofta kallar för invandrartäta områdena. Brunar hänvisar till Taylors (2008) 

förklaring på detta att mångkulturella skolor har bättre erfarenheter att hantera nyanlända 

elever. De har mer kvalifikationer än lärare som är verksamma i områden med typiska svensk 

medelklass skolor. Brunar (2010, s. 95–96) vidare beskriver på Taylors artikel där hon 

förklarar att de homogena skolorna inte vill göra sig “kända” för att kunna hantera 

invandrarelever för att inte riskera att fler söker sig till dessa områden. Då status, marknad, 

och rykte skulle riskera att förlora de vita medelklass eleverna. 

 

Brunar (2010, s. 103) beskriver forskarens Whitmans (2005) enkätundersökning, där 

sammanlagt 53 skolor har deltagit i hennes undersökning. Hon har kartlagt svårigheter som 

har funnits för skolpersonal och olika ändringar som de vill förbättra i deras arbete med de 

nyanländas skolintegration. De åtgärders som efterlyses mest var mer personal, framförallt 

tvåspråkiga lärare, elevassistenter och mer utbildning samt mer stöd till hela familjen i deras 

integrationsprocess. 

 

Inkludering i skolan 

Att få nyanlända elever till att bli inkluderade i skolan är oerhört viktigt. Det är ett arbete som 

handlar om att förändra lärarnas förhållningssätt. En viktig förutsättning för inkludering är att 

lärandemiljön är bekräftande, flerstämmig och att det byggs upp värdefulla relationer mellan 

lärare och elever. Lärare behöver också uppmärksamma förändringar av normer, synsätt, 

förhållningssätt samt arbetssätt för att allt fler nyanlända elever ska känna sig delaktiga och 

välkomna i den svenska skolan samt i det svenska samhället (Kaya 2016, s. 246).  
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Det som diskuteras allt mer i skoldebatten enligt Kaya (2016, s. 16-17) är nyanlända elevers 

utbildning hur det mer och mer har visat att eleverna inte får den utbildning som de har rätt 

till. De ska få samma möjligheter och förmåner som alla andra elever i Sverige. Problemet har 

visat sig ligga på huvudmannens och rektorers kunskaper om vilka rättigheter nyanlända 

elever bör ha. Det är huvudmannens och rektorers skyldighet och ansvar, vilket har visat sig 

under en lång tid varit mycket dov. Denna brist på kunskap likaså hos lärare har lett till 

seriösa konsekvenser. Detta beskriver Kaya (2016) är något som har undersökts av 

Skolinspektionen (2009) och har sammanfattningsvis staplat upp olika punkter om 

konsekvenserna. Det som står inom punkterna är som tidigare nämnt att nyanlända elever får 

inte den utbildningen de behöver. Det saknas tydliga riktlinjer om hur undervisningen ska 

bedrivas och planeras och flera lärare saknar information och kompetensutveckling. De 

nyanlända eleverna placeras i förberedelseklasser där undervisningen är det samma för alla, 

oavsett vad de har för olika erfarenhet, behörighet och behov. Undervisningen de får kan 

ibland vara avskild från övrig utbildning och resterande elever. Det finns inte tillräckligt med 

tid för studiehandledning på modersmålet som de egentligen behöver. Det som sist beskrivs i 

Skolinspektionen är att många av de nyanlända eleverna känner att ingen tar hänsyn eller 

visar respekt mot deras olika bakgrunder. Enligt Ojala (2016, s. 41-45) kan många lärare 

känna sig frustrerade när det kommer nyanlända elever till sin klass. Ibland kan lärare känna 

att de inte vet hur de ska hantera och förmedla det de behöver till eleverna. 
 

Vad gäller skolans värdegrund samt kunskapsuppdrag omfattas samma regler för nyanlända 

elever som för resterande elever som finns på skolan. Det finns bestämmelser som enbart 

riktar sig mot nyanlända elever och finns för att stärka eleverna till att uppnå utbildningens 

mål. Bestämmelserna handlar om åtgärder för nyanlända elever i form av förberedelseklass 

och möjlighet till prioriterad timslag i de obligatoriska skolformerna (Skolverkets allmänna 

råd 2013 s. 13) 

 

Det är en prioritet att nyanlända barn och ungdomar i kommunen så snart som möjligt 

kommer i kontakt med skolväsendet. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i 

enlighet med bestämmelserna i skollagen. Det kan till exempelvis vara att tillgodose skolan 

med kompetent personal så att eleven får rätt till modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet. Det är också viktigt att huvudmannen ser över behovet av 

lärare med behörighet i svenska som andraspråk. Det är rektorn som ansvarar för att ge lärare 

och annan personal på skolan förutsättningar för att arbeta med nyanlända elever. Det ska vara 

tydligt för personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska 

genomföras och vem som ansvarar för vad (Skolverkets allmänna råd 2013 ss. 32–33). 

Skolverkets allmänna råd (2016, s. 3) har förhoppning på att de här allmänna råden ska 

fungera som en hjälp i skolans arbete med att stödja nyanlända elever till att utvecklas så långt 

som möjligt mot utbildningens mål.  

 

Basaran (2016, ss. 17–18) beskriver att många lärare kan ibland känna svårigheter att anpassa 

undervisningen efter elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper så att det stämmer överens 

med styrdokumenten. För att dessa elever ska kunna få en bra utbildning har Riksdagen 
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(2015) tagit ett beslut där syftet är att öka likvärdigheten i utbildningen. Denna lagstiftning 

trädde fram i januari 2016.  

 

Idag behövs det tillvara på elevernas bakgrund förklarar Basaran (2016, s. 18) och ta vara på 

den kulturella mångfalden. Det är viktigt att eleverna själva är delaktiga i sitt eget lärande och 

får utrymme till att vara mer aktiva i klassrummet. De ska kunna få använda sig av det 

svenska språket så mycket som möjligt samt lockas till nyfikenhet och kunna lära sig av sina 

“fel”. 

 

En kartläggning och en bedömning av nyanlända elevers kunskaper är grunden för utförandet 

och planering av den fortsatta utbildningen. För de obligatoriska skolformerna ska detta ske 

inom två månader från det att eleven tagits emot inom skolväsendet. Det är viktigt att rektorn 

har rutiner för hantering av underlag inför beslut om placering i årskurs. Förutom att ta 

hänsyn till de nyanlända elevernas ålder och kunskaper behöver även skolan ta hänsyn till de 

sociala elementen. Bedömningen ska vara individuellt anpassat och det är också viktigt att 

vårdnadshavare får en bra information så de kan vara med att bidra och stödja sitt barns 

skolarbete (Skolverkets allmänna råd 2016, ss. 23–26). 
 

Kartläggningen är dock inte den enda lösningen för att eleverna ska höja måluppfyllelsen 

enligt Basaran 2016, ss. 17–18), det ger dock en stor fördel för att se vart eleverna befinner 

sig. Lärarna kan även se vilket stöd de behöver och hur undervisningen ska vara anpassat. Det 

som också är avgörande i elevens lärande är lärarens inflytande och hur undervisningen är 

strukturerad för den nyanlända eleven. Om vi blickar tillbaka hur undervisningen har varit 

tidigare för nyanlända elever har det visat sig varit mer ämnes segregerad. Deras lärande har 

tidigare inte haft något sammanhang, då de har varit passiva i undervisningen. De har haft 

förväntningar på sig och fått läsa och skriva men inte förstått vad det är de har framställt 

(Basaran 2016).  
 

När läraren ska inkludera den nyanlända eleven i undervisningen är det bästa sättet att börja 

med språk- och kunskapsutvecklande. Läraren bör alltid ha i åtanken att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv i lärandet. Lärandet bör integrera eleverna så att de får möjlighet att 

delge med sina tankar och åsikter. Detta är ett bra sätt att inkludera eleven socialt i 

klassrummet. När det handlar om det sociala inkluderandet är det fler saker som läraren 

behöver tänka på. Läraren behöver vara tydlig med att visa att denna är ledaren i 

klassrummet.  Att bestämma platser i klassrummet visar på en inkludering att ingen ska 

behöva sitt själv mot sin vilja, likaså vid gruppövningar så bestämmer läraren vilka som ska 

vara med varandra. Detta för att ingen ska känna att de väljs bort (Ojala 2016, s. 48). 
 

Det är mycket en lärare behöver tänka på vad gällande inkludering i skolan av den nyanlända 

eleven. Förutom att tänka på att inkludera i undervisningen så behöver läraren även se över att 

eleven har vänner i skolan, som alla andra elever. Läraren bör även ta hänsyn hur eleven mår 

om dagarna och hur den kan medverka i sociala sammanhang som exempelvis på lektioner 

och på rasterna. Vi arbetslagsmötet ska nyanlända elever vara en viktig punkt att diskutera. 

Inkludering är ett stort utvecklingsområde enligt Kaya (2016, s. 246) men det finns små 
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viktiga steg som kan komma att betyda mycket för eleven. Att eleven har en plats i 

klassrummet, sitt namn på en hylla och en egen låda kan göra en stor skillnad för den 

nyanlända eleven. Andra saker som behöver uppmärksammas enligt Ojala (2016, s. 47) är 

idrottsdagar, luciadagen, skolfotografering, matsituationer i matsalen, och andra planerade 

aktiviteter i skolan. Om det görs till en vana att lyfta nyanlända elever som en del i 

verksamheten blir de nyanlända allas elever och inte enskild lärares ansvar. 

 

Elever med annat modersmål än svenska ska bli erbjudna modersmålsundervisning men det är 

frivilligt att medverka. När modersmålet används parallellt med andraspråket svenska främjar 

det elevens språk och kunskapsutveckling. Det krävs ett medvetet arbete under en längre tid 

för att en nyanländ elev ska kunna besegra de språkliga kunskaper som undervisas i skolans 

olika ämnen enligt Skolverkets allmänna råd (2016, ss. 28–30). 
 

Mottagande och förberedelse för den nyanlända eleven 

För att den nyanlända elevens utveckling och lärande ska få så bra förutsättningar som möjligt 

enligt Skolverkets allmänna råd (2016, s. 39) är det viktigt att kommunikation och samarbetet 

är bra mellan lärare och övrig personal på skolan. Att samverkan med elev och 

vårdnadshavare är aktiv, då information om elevens tidigare kunskaper och erfarenheter är till 

stor hjälp för elevens lärande. Det är även bra att dela med sig information till eleven om 

skolsystemet och de krav som eleven behöver uppnå. 
 

Innan eleven börjar sin första skoldag kan det vara bra att ha samtal med elev och 

vårdnadshavare, där de kan samtala om elevens tidigare skolgång. Detta är något som kallas 

för välkomstsamtal eller inskrivningssamtal när en ny elev börjar på skolan. Den som tar emot 

eleven kan bland annat vara en rektor, det kan även vara läraren i svenska som andraspråk 

eller representanter från elevhälsan. Något att tänka på om vårdnadshavare och elev inte talar 

svenska eller engelska, är att förberedda med en tolk som är med på mötet. Det viktigaste med 

detta samtal är främst att få vårdnadshavare och elev att känna sig välkomna till skolan. Låt 

samtalet vara inbjudande och låt dem få ställa sina frågor. Låt inte samtalet kännas som en 

intervju eller som ett förhör. Det kan hända att vårdnadshavare och elev har flytt från ett land 

och kan ha tidigare fått sitta i olika förhör. Den som är mottagaren kan tänka på att förklara 

hur det är på skolan även ta upp skolans rutiner och regler (Persson, 2016 ss, 17–19).  
 

Den första skoldagen för den nyanlända eleven kan väcka starka känslor enligt Persson (2016, 

s. 21). Då det gemensamma språket inte finns med eller för vissa elever har skolan inte varit 

en möjlighet att gå i. För denna elev kan det uppstå många utmaningar som kan kännas rätt 

jobbiga. För att en nyanländ elev ska känna sig välkommen till sin första skoldag är det första 

läraren kan göra på morgonen är att säga välkommen på elevens modersmål. Inför den första 

dagen för eleven kan läraren försöka lära eleven enklare ord och fraser som nämns ofta om 

dagarna. Det kan vara ord och fraser, som lunchrast, trött, ledsen, glad och ”Vad heter du?”, 

”Vad gör ni? Dessa kan även skrivas upp i en ordlista med bilder bredvid för att göra det 

tydligare för eleven. Tanken är inte att eleven ska lära sig detta första dagen men det kännas 
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mer tryggt. Eleven kan tillsammans med läraren utveckla en förståelse för orden och 

uttrycken då man ska använda dem vid rätt tillfälle (Persson 2016, s. 21).  
 

Läraren bör få eleven att känna att denna har lärt sig något när han eller hon går hem efter sin 

första skoldag. Under dagen kan eleven få lära sig att presentera sig själv och om det är något 

annat eleven vill dela med sig exempelvis berätta om sina intressen, vad eleven tycker om att 

göra eller vad för språk eleven talar ska den få utrymme till att göra det. Här är det viktigt att 

eleven har lärarens stöd ifall eleven skulle börja känna sig obekväm. (Persson 2016, ss. 21–

22). 

 

För att eleven ska förstå vikten av att gå i skolan förväntas den nyanlända eleven ha lika höga 

förväntningar som de resterande eleverna i klassen. Det gäller för läraren att ha 

undervisningar som bidrar till ett inkluderande klassrumsmiljö inte bara mellan elev och 

lärare, utan även mellan eleverna. Läraren behöver fortfarande utmana den nyanlända eleven 

på den nivå som eleven befinner sig i (Persson 2016, s. 24). 
 

Den nyanlända eleven behöver lära sig att själv bedöma sitt eget lärande, och ett bra sätt är att 

ställa frågor som ”Vad har du lärt dig på den här lektionen?”, ”Är du nöjd? Varför/varför 

inte?”, ”Vad vill du lära dig?”, ”Vad vill du träna på?” och ”Vilken hjälp vill du ha?”. För att 

eleven snabbt ska kunna förstå dessa frågor kan läraren ta hjälp från studiehandledaren eller 

elever som kan den nya elevens språk. För då kan läraren ställa frågorna på svenska och 

eleven svarar på sitt modersmål. Ett sätt att uppmuntra och berömma eleven är att tala om vad 

läraren har sett att eleven har lärt sig idag och vad den själv har varit uppmärksam på (Persson 

2016, s. 29). 

 

Verktyg som kan utmana elevernas kunskaper 

Enligt Skolverket (2011) inom ämnet svenska som andraspråk (Lgr11) ska eleverna få 

möjligheter att utveckla språket för att kommunicera, tänka och lära. De ska även få utveckla 

sitt skriftspråk genom att få tilltro till det och våga kunna använda sin språkförmåga i olika 

sammanhang och syften. Något som Persson (2016, s. 31) beskriver att det kan vara bra att 

börja med språkstimulerande övningar som kan gynna till samarbete och gemenskap. 

Övningar som bestäms behöver läraren upprepa i några dagar. Detta för att ge eleven den 

repetition och igenkännande som den kan behöva. 
 

Den nyanlända eleven behöver redan från första dagen enligt Persson (2016, s. 32) lära sig 

aktivt lyssna. Det kan vara bra att läraren använder sig av ett varierande språk med 

beskrivande fraser som gör att eleven behöver vara extra uppmärksam på att lyssna och att 

försöka förstå. Läraren ska helst undvika att förenkla språket, utan utmana det mer, men 

samtidigt ge stöttning. Läraren behöver även ge olika varianter på ord, exempelvis ordet 

penna kan läraren variera med att säga färgpenna, tuschpenna, blyertspenna, pensel, och 

kulspetspenna. Detta för att eleven ska utveckla ett rikt och varierat språk (Persson 2016). Det 

Ojala (2016, ss. 66, 70–71) menar på är att arbeta med språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt är viktigt för nyanlända elevers utveckling. Detta menas med att läraren undervisar i 
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språk och kunskap samtidigt och i samband med detta försöka undvika fristående ord, såsom 

kläder, möbler och klassrumsord. När läraren ska planera språkundervisningen är det bra om 

läraren tänker på att utgå från elevernas förkunskaper och erfarenheter. Detta genom att ge 

elever övningar som de får uttrycka sig på vardagsspråket. Det kan kännas tryggare för den 

nyanlända eleven, och Ojala (2016) beskriver att börja med vardagsspråket kan vidare ledas in 

på skolspråket.  

 

Att använda sig av digitala verktyg kan vara till en stor hjälp när eleven ska lära sig det 

svenska språket. Det finns appar och datorprogram som kan vara till hjälp för eleven. Med 

digitala verktygen kan eleven få se och lyssna på språket i meningsfulla sammanhang. Det 

kan bland annat vara att lära sig bokstäverna och höra hur de låter samtidigt som de få se hur 

de stavas. De kan även få härma och försöka uttala bokstäverna, vilket gör det ännu mer 

effektivare än att bara få lyssna (Persson 2016, s. 31). 

Språkutveckling  

Att våga tala är grundläggande för att på så sätt kunna få kontakt med andra människor. Just 

därför är det viktigt att redan från början sätta fokus på talträning för de nyanlända eleverna 

(Persson 2016, s. 71).  Eftersom nyanlända elever ännu inte har hunnit utveckla och tillägna 

sig mycket av skolspråket, vilket gör att dessa elever kommer ha svårt att följa med i 

ämnesundervisningen. Därför är det en klasslärares uppgift att planera sin undervisning där 

lärandet är en blandning av språk- och kunskapsutvecklande (Otterup 2014, s.70). Ett tydligt 

uttal enligt Persson (2016) underlättar och gynnar elevernas möjligheter till kommunikation 

med andra. Elever som kan kommunicera med andra och blir förstådda blir uppmuntrade till 

att våga och vilja, därav uppstår ytterligare träning. I Skolverket inom årskurs 1–3 inom 

svenska som andraspråk (Lgr11) ska eleverna lära sig om uttal och betoning för att försöka 

göra sig förstådda. För att eleverna ska göra sig förstådda i situationer där deras egna svenska 

språk inte är tillräcklig behöver de utveckla strategier för att kunna lyssna och förstå. Om en 

elev har svårt för att göra sig förstådd kan eleven drabbas av osäkerhet vilket i sin tur hämmar 

talträningen då den undviker att tala (Persson 2016). 

 

Lärare borde ge elever en explicit uttalsundervisning samt arbeta med lust och viljan till att 

kommunicera beskriver Persson (2016, s.71). Undervisning där budskapet kommunikation 

och viljan att prata står i centrum utan att läraren är där och petar i uttalet. Lärare behöver 

tänka på att inte ställa för tidiga krav på språklig korrekthet utan istället försöka uppmuntra 

dem till att våga uttrycka sig muntligt så mycket som det går (Persson 2016). Något som 

beskrivs vidare i Skolverket (2011) inom svenska som andraspråk (Lgr11) ska eleverna ges 

tillfälle att kommunicera på den nivån de ligger på utan att läraren är där och ställer krav på 

korrekt uttal. Persson (2016) beskriver vidare att eleverna bör få många tillfällen att samtala 

med andra där de både lyssnar och talar aktivt. Att sedan komplettera språket genom gester, 

miner, bilder och att ta små pauser bidrar till att eleven hinner lyssna, tänka och vara aktiv i 

samtalet. När eleverna interagerar samt samtalar med varandra och med läraren, utvecklas på 

så vis både språk och kunskap. Språkutvecklingen enligt Otterup (2014, s. 73) är en process 

som får ta tid. Undervisningen blir verksam genom att lärare utgår från de nyanländas 

personliga förutsättningar samt forskning inom andraspråks och flerspråkig utveckling. 
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Läsutveckling 

För att eleven ska kunna lära sig läsa och skriva på svenska behöver eleven ha utvecklat 

färdigheterna på sitt modersmål. I samband med sitt modersmål behöver eleven påbörja sin 

läs- och skrivutveckling på svenska. Det är för många lärare svårt att veta vart man ska börja. 

Något som kan vara viktigt att tänka på är att orden och uttrycken behöver benämnas helt 

korrekt och att det används vid rätt tillfällen. Det kommer senare att underlättas vid den 

kommande läsinlärningen och eleven bygger på ett större ordförråd. Det gäller fortfarande att 

ha högläsning som sker kontinuerligt, där läraren tillsammans med eleverna samtalar kring 

bild och text. Läraren behöver även visa eleven åt vilket håll man läser genom att peka och 

följa med i texten (Persson 2016, s. 77). I Skolverket (2011) inom ämnet svenska som 

andraspråk i det centrala innehållet (Lgr11) ska eleverna få tillfällen att lära sig hur 

bokstäverna formas och att kunna koppla bokstav till bokstavsljudet samt se ett samband 

mellan dessa. Efter en tid ska de enligt Persson (2016, s. 78) också kunna se en jämförelse 

med modersmålet. Läraren ska tydligt visa åt vilket håll läsriktningen går och åt vilket håll 

man bläddrar.  Att leka med språket kan man även försöka få in i undervisningen, att få träna 

den fonologiska medvetenheten på flera olika sätt exempelvis genom lekar, spel, interaktion, 

samt genom digitala verktyg (Persson 2016). 

 

Persson (2016, s. 80) skriver att när en lärare undervisar i läsutvecklingen behöver denna vara 

förberedd med flera arbetssätt och metoder för att kunna anpassa läsningen efter alla elevers 

behov. Läsundervisningen ska ha en variation med syntetiska som analytiska metoder för att 

kunna nå alla elever. Dessa kunskaper har läraren sen innan och kan dra nytta av dessa för den 

nyanlända eleven. Det som läraren kan lägga ytterligare fokus är på den nyanlända elevens 

tidigare, kulturella och språkliga erfarenheter. För en del elever belyser Persson (2016, s. 80) 

att tala kring text efter en högläsning kan vara ganska nytt för den nyanlända eleven. När 

eleven ges tillfälle för att diskutera om texten kan det vara viktigt som lärare att tänka på att 

inte rätta elevens ord korrekt när den talar, utan var mer uppmärksam på vad eleven har 

förstått. För den nyanlända eleven kan det även vara givande att samtala kring bilderna i 

boken. Därför ska läraren som beskrivs i Skolverket (2011) inom ämnet svenska som 

andraspråk i det centrala innehållet ge olika lässtrategier till eleverna som gör att de kan förstå 

och tolka texten. 

 

Genom att använda sig utav bilder och titta i bilderböcker finner man vägen in i 

skönlitteraturens värld. En van läsare skapar egna inre bilder vid läsning men en nybörjare 

kan behöva stöttning i form av yttre bilder för att påbörja processen av de inre bilderna (Kaya 

2015 s. 134). Persson (2016, s. 88) beskriver en bildövning som heter bildpromenad. Läraren 

börjar då samtala kring bokens framsida. Därefter väljer läraren ut en bild som är indelat i tre 

olika sidor. Första bilden sitter eleven med läraren och väljer ut sådant som är objektivt i 

bilden, utan att sätta sina tankar på det. På bild två diskuterar läraren och eleven det som är 

subjektivt av bilden. De samtalar högt om sina tankar och åsikter kring det de ser, vad man 

tror händer på bilden och vad man ser på bilden. Den tredje och sista bilden drar man 

tillsammans slutsatser och diskuterar vad man tror texten kommer att handla om. Under 

övningen är det viktigt att läraren använder sig av stöttande kroppsspråk och gester, att som 

lärare är noggrann med att modellerar i varje moment. Om det är ord som eleven inte kan 
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benämna på svenska kan läraren uppmuntra eleven att säga det på sitt modersmål och peka på 

bilden. Då kan läraren säga det på svenska och eleven härmar. 

 

När man har en klass med nyanlända elever och elever som har kommit långt i sin 

språkutveckling kan läraren innan en högläsning beskriva ord och begrepp som dyker upp i 

texten. Läraren skriver då de valda ord och begrepp på tavlan. Därefter läser läraren högt för 

eleverna och de härmar sedan av. Efter högläsningen kan läraren arbete med orden och 

begreppen. Då kan eleverna bli indelade i par och tillsammans försöka skapa meningar med 

orden och begreppen som valdes ut av läraren (Persson 2016, s. 89). 

 

I samband med högläsning kan läraren leda in till samtal enligt Persson (2016, ss. 90–91) där 

han eller hon delar med sig av sina egna reflektioner, differenser och andra övningar. Därefter 

försöka gå in mer på djupet i texten.  En högläsning kan även gå till så att läraren istället har 

kör- eller parläsning. Men då är det bra om eleverna fått höra textavsnittet innan så att de 

känner sig mer självsäkra när de läser högt för klassen eller för bara en klasskamrat. Att 

variera högläsningen på detta vis gör att eleverna blir engagerade på andra sätt och det blir 

mer givande från olika infallsvinklar. Det de nyanlända eleverna kan utveckla från en 

högläsning är att utveckla en djupare förståelse för innehåll som språk. Detta leder till att 

eleverna också utvecklar och bygger på ordförrådet både vad det gäller bas och utbyggnad. 

Persson (2016, ss. 100–102) beskriver att i samband med språkutvecklande blir eleverna mer 

uppmärksamma på att skilja grafem och fonem samt förstå sig på läsriktningen. När eleverna 

har börjat förstå sig på läsriktningen och bokstäverna bör de undervisas i olika lässtrategier 

och andra sätt för muntligt och skriftligt berättande. Genom högläsning får eleverna möjlighet 

till uttalsträning och de lär sig att lyssna aktivt. När de läser kan de få nya perspektiv på saker 

och lära sig få en inlevelse under läsningen. När eleverna läser själva ges det tillfället att 

arbeta med bilder och hur dessa kan analyseras. Genom att analysera och arbeta med bilder 

kan de nyanlända eleverna själva bli inspirerade till att vilja läsa och skriva. Många av de 

nyanlända eleverna har inte kommit så långt i läsningen och har ännu inte knäckt läs-koden på 

sitt eget språk. För många elever kan det blir en stor utmaning då det svåra är att lära sig 

språkljuden.  

Skrivutveckling 

Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera utifrån sin kunskapsnivå, 

utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet (Lgr 11, s. 234). Därför ska fokus ligga 

på att eleverna ska vilja, våga och kunna kommunicera genom skrift. För att göra eleverna 

medvetna om sitt eget skrivande behöver lärarna ge stöttning och uppmuntran samt visa på 

olika strategier i skrivandet (Persson 2016, s. 142). 

 

Enligt Persson (2016, ss. 142–144) är det bra om läraren kan ge eleverna tillgång till tydliga 

och konkreta skrivmallar som de kan använda sig av. Eleven ska i början få den stöttning som 

den behöver och när mallen inte längre behövs kan den tas bort. Genom att använda sig utav 

en mall får eleven tydligt veta hur en viss text är uppbyggd och strukturerad. Eleven kan 

genom att använda sig av skrivna mallar se vilka ord som används, vilket tempus texten 

använder och så vidare. Andra sätt att öva sitt skrivande på är genom ordbanker, checklistor, 
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lucktexter och start meningar. Dessa övningar hjälper eleven att komma igång och fokuserar 

på just det som är väsentligt just då och vilka övningar man ska öva på. I Skolverket (2011), i 

Lgr 11 inom ämnet svenska som andraspråk i det centrala innehållet ska eleverna ges 

strategier för att skriva olika sorters texter som är anpassade till språkliga drag och 

uppbyggnad.  

 

Ytterligare verktyg som är bra för nyanlända elever är att använda sig utav digitala verktyg. 

Om man har en dator eller en läsplatta kan man installera en talsyntes där eleven kan använda 

sig utav vid språkinlärning. Här kan man använda sig utav diverse översättningsprogram samt 

använda sig utav olika appar som tränar språket och samtidigt gör lärandet lustfyllt (Persson 

2016, ss. 142–144). Kaya (2015, s. 110) använder många elever sig utav digitala verktyg och 

att de flesta även väljer att använda talsyntes för läs och skrivstöd. Eleverna får då texten 

uppläst vilket bidrar till att eleven hör hur orden låter. 

 

En annan bra skrivövning är att låta eleven skriva av en text, här tränas kopplingen mellan 

symbol och ljud på bokstäverna. Läraren kan göra eleven observant på stor bokstav och 

skiljetecken och med hjälp utav bilder får eleven en djupare förståelse för handlingen. 

Därefter kan läraren klippa isär texten i remsor och låta eleven para ihop texten med bild 

(Persson 2016, s. 145). 

 

Att få skriva och berätta om något som ligger nära eleven är oftast bra att börja med. Eleven 

kan skriva om sina egna fantasier, sin familj eller andra egna upplevelser, detta för att göra det 

mer lustfyllt. Det gynnar dessutom den nyanlände eleven att gå från muntligt till skriftligt och 

från tanke till skrift. Det främjar också eleven om man kan var i en mindre grupp och hjälpas 

åt. Här gynnas återigen bilder som eleven själv kan få måla till sin text, för att gå från bild till 

berättande text (Persson 2016, s.160). Detta uppmärksammar även Skolverket (2011), i Lgr 

11 inom ämnet svenska som andraspråk i det centrala innehållet att eleverna ska skapa texter 

där ord och bild samspelar. 

 

Hemspråk och modersmål 

Det råder stor enighet i forskning enligt Persson (2016) vad gäller satsningen på elevernas 

modersmål och hur det har en positiv och avgörande betydelse för såväl 

andraspråksutveckling som allmän skolframgång hos tvåspråkiga elever. I skolan bör man 

uppmuntra och stödja elevernas modersmål då språk och kultur är starkt sammanlänkade med 

den egna identiteten. Det är viktigt att i skolan förespråkar att alla språkkunskaper är 

värdefulla och till nytta för både individen och samhället. 
 

Otterup (2014, ss. 72–73) beskriver att det alltid är enklast för nyanlända elever att utveckla 

ett vardagsspråk på andraspråket, vilket kan gå relativt snabbt. Mycket av detta utvecklas i 

samspel med sina kamrater, något som kan ta mellan ett till två år. Det som kan ta betydligt 

längre för dessa elever är att utveckla det skolrelaterade språket som exempelvis att förstå 

texter i läromedel, att kunna producera texter själv på en motsedd kognitiv nivå. Otterup 

(2014) menar på att komma upp till denna språkliga nivå kan ta upp till åtta år, beroende på 
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vilken ålder den nyanlända eleven är. Därför kan lärare inte förvänta sig att eleverna ska 

kunna behärska språk- och kunskapsutveckling själva. Det är då extra viktigt att det satsar lika 

mycket på andraspråket som på modersmål utvecklingen.  

 

TEORETISK RAM 
Vår studies syfte stämde bra med den sociokulturella perspektivet vars tankesätt är 

utgångspunkten för vår undersökning. Syftet var att undersöka hur pedagoger inkluderar 

nyanlända elever inom det svenska språket. Lärprocessen bygger på ett samspelt mellan lärare 

och elev, vilket är en huvuddel inom det sociokulturella perspektivet. 

Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska bakgrund som vi har använt oss utav i vår studie är Vygotskij teori på 

människans utveckling och inlärning, allmänt kallad för sociokulturell teori. Vygotskij menar 

att genom sociala och kulturella erfarenheter formas eleverna till tänkande, kännande och 

kommunicerande individer. Språket spelar en stor roll för den sociokulturella utvecklingen. 

För Vygotskij var utveckling och lärande möjliga aspekter av all interaktion (Säljö 2008, s. 

111). Genom interaktion och sociala sammanhang mellan eleverna utvecklar de kunskap om 

ett annat språk. Eleverna lär sig inte enbart från lärarna utan eleverna lär sig i kommunikation 

och samspel med varandra. 

 

  

Den kognitiva utvecklingen ser Vygotskij som ett resultat av att elever samarbetar med andra 

i en aktivitet. Gibbons (2006, s. 26) menar på att ett barns utveckling innefattar det Vygotskij 

kallar zonen för närmaste utveckling, där man menar på avståndet mellan det ett barn kan 

göra utan hjälp och det ett barn kan göra tillsammans med en mer erfaren person (Gibbons 

2006). 

 

Skolan är den miljö där eleverna möter skriftspråket som är människans viktigaste redskap för 

att kommunicera kunskap och bygga erfarenheter. Läraren är en ledande resurs som hjälper 

eleven att se koppling mellan abstrakta begrepp och egna erfarenheter eller intressen. För 

Vygotskij var inte resultatet det mest intressanta utan snarare processen. Det är viktigt att vara 

uppmärksam på vad eleven har för förståelse för att sedan kunna bygga vidare på den 

kunskapen (Säljö 2008, ss. 125, 128). Vygotskijs mest omtalande del av hans filosofi, närmsta 

utvecklingszonen innebär följande, det eleven klarar av själv och det eleven klarar av med 

stöd. Det viktiga är att visa eleven vart den är på väg och vad som finns inom räckhåll utifrån 

de kunskaper och färdigheter eleven redan har (Säljö 2008, ss. 122–124). Genom detta sätt 

kan pedagogerna motivera eleven och processen tydliggörs för eleven vilket kan leda till ett 

större intresse hos eleven att lära sig. 

  

Vygotskij var kritisk mot det traditionella europeiska skolsystemet som fostrat passiva 

mottagare av kunskap. Skolan ska vara den plats där handlandet ska stå i centrum och läraren 

skall ha kunskap om den sociala miljön för att kunna leda eleverna.  



 

15 

 

Vygotskij menar på att lärandet kräver en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Miljön 

ska vara aktiv och dynamisk för att påverka eleven och läraren har en viktig roll i att 

organisera miljön. Två centrala begrepp för Vygotskijs perspektiv är nämligen handling och 

arbete (Lindqvist 1999, ss. 73–74).  

 

 Vygotskij tror på lärandet i ett sociokulturellt sammanhang där vi lär av och från varandra 

(Lindqvist 1999, ss. 73–74). Detta kan vi även koppla till läroplanen där eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans med andra (Skolverket Lgr 11, s. 

9).    

 

Utvecklingszonen är enligt Säljö (2012, ss. 193–194) den zon där Vygotskij tror att människor 

är känsliga för instruktioner och förklaringar. Det är här som läraren kan leda eleven in i hur 

man använder ett kulturellt redskap. Genom stöd från en mer kompetens person kan den 

lärande ta sig vidare i sin utveckling. Kommunikationen i sådana pedagogiska situationer 

kallas för scaffolding (stöttning). Enligt Gibbons (2008, s. 29) är stöttning en vägledning för 

att eleverna ska kunna erhålla nya färdigheter och kunskaper. Stöttning är en tillfällig hjälp 

som en lärare kan ge eleven för att det senare ska kunna utföra samma uppgifter utan hjälp. 

  

Den kunnige ger mycket stöd åt den lärande men efterhand kan stödet enligt Säljö (2012, s. 

194) trappas ner för att upphöras när den lärande behärskar färdigheterna. Resultatet av en 

sådan process visar på hur man i ett sociokulturellt perspektiv ser på samspel och lärande. 

Genom scaffolding inom utvecklingszonen kan man appropriering kunskaper som den andra 

personen hade dock måste den lärande själv ställas inför och förstå utmaningarna och ta sig 

vidare. 

  

I pedagogens professionella färdigheter måste det ingå en känslighet för hur elevens 

utvecklingszon ser ut i relation till ett visst begrepp eller en viss färdighet och därifrån måste 

man leda vidare på ett sådant sätt att eleven successivt får ett allt större ansvar för hur 

aktiviteten fortskrider (Säljö 2012, s. 194). 

 

METOD 

I vår studie har vi valt att använda oss utav en kvalitativmetod. Enligt Malmqvist (2010, s. 

123) ska de kvalitativa uppgifter som har samlats in besvarat syftet och de frågeställningar vi 

har fördjupat oss i studien. 

 

Kvalitativ metod är där forskaren undersöker sitt material som exempelvis kan bestå av 

intervjuer, observationer och anteckningar som senare analyseras för att komma fram till ett 

resultat. Med den data som har samlats in organiserar man och sållar ut det viktigaste och 

slutligen kategoriserar dem. Med denna typ utav metod vill man skapa fördjupad förståelse 

för människors handlingar, texter och yttranden (Fejes & Thornberg 2015, ss 34–35). 
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Intervju är enligt Alvehus (2013, s. 80), en av den största redskapen inom kvalitativmetod. 

Detta visar sig vara ett användbart redskap att använda sig av, då det kan visa hur personer 

väljer att arbeta kring ett visst ämne. Det är ett alternativ att få lyssna på personens tankar och 

vilka sätt denna väljer att agera i olika situationer. Det kan ge en djupare förståelse om hur det 

kan se ut i verkligheten och få till sig mer trovärdig information.  

 

I studien valde vi också vilken typ av intervju vi ville rikta in oss på, vilket var 

semistrukturerad intervju där Alvehus (2013, s. 83) beskriver att de öppna frågorna kretsar 

kring öppna svar. Då har respondenten större valmöjligheter att inverka på innehållet. Den 

som intervjuar måste därmed vara aktiv i sitt lyssnande och arbeta med följdfrågor.   

 

När vi intervjuade lärare inför vår studie bör vi tänka på att inte ställa ledande frågor utan 

istället ställa öppna frågor. Detta för att få ett mer utförligt svar från respondenten (Kihlström 

2010, ss. 48–49). Det som kan vara utmanade med denna metod är att sortera ut det som är 

viktigaste för undersökningen (Kihlström 2010, ss. 48–49). Det som är det mest betydelsefulla 

att tänka på är att skilja på de mönster i texten som är relevant för undersökningen enligt Fejes 

& Thornberg (2015, ss. 34–35). 

 

URVAL 

Denna studie har vi riktat in oss på ett bekvämlighets urval, vilket innebär att de skolor och 

lärare vi har valt att ha i vår undersökning valde vi ut då vi tidigare har haft kontakt med 

skolorna. Bryman (2011, s.433) beskriver att man väljer respondenter som man enklast kan 

komma i kontakt med och att detta kallas för bekvämlighetsurval. Han beskriver däremot att 

det kan finnas nackdelar med att använda sig utav ett bekvämlighetsurval. Ett exempel på en 

sådan nackdel är att man som forskare borde göra stickprov med olika respondenter där man 

inte har haft några tidigare erfarenheter eller förkunskaper för att kunna få ett resultat av 

allmän uppfattning.  

 

I studien har vi valt att genomföra undersökningen på två skolor. Dessa skolor ligger i två 

olika stadsdelar. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med skolorna.  Den ena skolan 

är en F-6 skola som ligger i ett mer homogent ”svenskt” område och den andra skolan är en F-

3 skola som ligger i ett mångkulturellt område. Anledningen till varför vi valde dessa två 

skolor var för att få en helhetssyn huruvida det finns skillnad erfarna lärarna, resurser och 

verktyg. Det skiljer även på antalet nyanlända elever som har kommit och som ska komma till 

skolorna. Vi valde att intervjua en lärare och en rektor på de olika skolorna. Vi valde att ta 

med rektorer i vår studie då de har ett stort ansvar att fördela material, resurser och att ge 

lärarna möjligheter till fortbildning.  

 

Alvehus (2013, ss. 69–70) belyser att urvalet faller tillbaka på de frågor som ska belysas i 

studien. Detta måste hänga ihop med de formuleringar som förs fram i inledningen. Det går 

inte alltid att förse vad för information som kommer fram från intervjuerna och vilka frågor 

och infallsvinklar som det kan leda till. Det Alvehus (2013) beskriver vidare är att välja ett 
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heterogent urval som kan ge en bredare kunskap om det som ska studeras. Men mycket har 

också att göra med de frågor man väljer att ställa. 

 

De som har deltagit i vår studie var två lärare och två rektorer på två olika skolor. Rektor 1 

och lärare 1 arbetar i det homogena ”svenska” området och rektor 2 och lärare 2 arbetar i en 

skola som ligger i ett mångkulturellt område. I den svenska skolan har de tagit emot en 

nyanländ elev och ska under följande termin ta emot fler nyanlända elever. I den 

mångkulturella skolan har lärare 2 tagit emot fyra nyanlända elever i sin klass, men på samma 

skola har de fler nyanlända elever på skolan.   

 

GENOMFÖRANDE 
Vi hade redan lärare och rektorer i åtanke och därför hörde vi av oss till dem och frågade om 

de ville vara med och medverka i vår studie. Lyckligtvis ville de hjälpa oss och då skickades 

missivbrevet (se bilaga). Lärare 2 och rektor 2 ville gärna få intervjufrågorna skickade innan 

intervjun. Lärare 1 och rektor 1 frågade inte om att få intervjufrågorna innan (se bilagor). Tid 

och plats bestämdes med de medverkande personerna efter att de godkänd sitt deltagande i 

studien.  

 

Intervjun ägde rum på de skolor där lärarna och rektorerna är verksamma. Vi satt i ett rum där 

det var lugnt och där vi kunde sitta ostört. Rektor 2 kunde tyvärr inte delta på en intervju, då 

vi istället bestämde att frågorna besvarades via mail. Under intervjuerna var vi båda två 

närvarande vilket vi gjorde för att vara säkra på att vi fick all den information vi ville för att 

kunna svara på det vår studie avsåg att undersöka. Innan intervjuerna började informerade vi 

om de forskningsetiska principerna och frågade om intervjuerna fick spelas in. Det kan 

underlättas att spela in för att försäkra att man har fått med allt och blir lättare vid 

transkriberingen. Respondenterna godkände att bli inspelade och därefter kunde vi påbörja 

intervjuerna.  Intervjuerna handlade om frågor kring deras erfarenheter, frågor om resurser, 

förberedning, utmaningar och inkludering för de nyanlända eleverna. Med detta ställde vi 

även följdfrågor för att förtydliga några av deras svar. Intervjuerna avslutades med att tacka 

de för medverkandet och att vi fick deras mailadresser om vi hade ytterligare frågor som vi 

ville få svar på. Alla intervjuer förutom rektors 2 tog mellan 25–30 minuter.  

 

Forskningsetik 

Etik är enligt Hermerén (2011, s. 45) ett begrepp som vi behöver reflektera och vara medvetna 

om. Begreppet forskningsetik innebär relationen mellan forskning och etik och vilka etiska 

krav som ställs på forskaren.  En viktig del i forskningsetiken berör frågor om hur individer 

som medverkar i forskningen behandlas. Etik är ett begrepp som dock kan tolkas olika 

beroende på vilken infallsvinkel det talas om. Etik är grunden för områden som berör all 

mänsklig aktivitet och styr inte bara medvetet utan även omedvetet vårt vardagliga liv 

(Björkdahl Ordell 2010, s. 21).  
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Det finns fyra olika krav inom etiken. De fyra olika kraven är följande, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

alla som är delaktiga i studien ska erhålla information om vad undersökningen ska handla om. 

Det andra kravet är samtyckeskravet vilket betyder att det är frivilligt att vara med och delta. 

Ingen kan bli tvingad till ett deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Dessa krav har 

uppmärksammat till de som deltog i intervjuerna. 

 

Det första kravet är informationskravet som har att göra med den skyldighet forskaren har att 

informera deltagarna om syftet med studien och vad det kommer att handla om. I studien gick 

vi efter detta etiska krav då lärarna innan blev informerade om syftet via ett missivbrev likaså 

vid intervjutillfällena (Björkdahl Ordell 2010, s. 26). 

 

Nästa krav är samtyckeskravet som handlar om de som är med och medverkar i studien har 

själva rätt till att tala om de vill vara med på att ställa upp eller inte. Detta höll vi oss till då de 

fick frågan om samtycket till att ställa upp på en intervju (Björkdahl Ordell 2010, s. 26). 

 

Konfidentialitetskravet har att göra med deltagarnas anonymitet. Det är viktigt att både skolan 

och individerna som medverkar i studien förblir anonyma. Detta är något vi förhöll oss till i 

studien då de medverkande lärarna blev informerade att deras namn inte kommer användas i 

arbetet, utan att dessa kom att bytas ut mot fiktiva namn (Björkdahl Ordell 2010, s. 27).  

 

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att allt material som har samlats in får endast 

användas i forskningssyfte och inte till något annat. Detta var vi även noga med att poängtera 

att all information som vi får från intervjuerna endast kommer att användas i denna studie. 

(Vetenskapsrådet 2012, ss. 12–14). 
 

Tillförlitlighet och giltighet 

När en vetenskaplig undersökning börjar gå framåt och når resultat står man inför att bedöma 

resultatets tillförlitlighet. Detta är en viktig del av undersökningen och en viktig infallsvinkel 

på forskningens kvalité (Kihlström 2010, s. 231). Vi har tidigare nämnt att vi kommer att 

använda oss utav en metod, vilket är intervju för att få en sådan tydlig och tillförlitlig 

information som möjligt. Genom att använda oss utav intervju kan vi lättare säkerhetsställa 

våra teorier och få en bredare helhetssyn av vårt syfte. 
 

Kihlström (2010, s. 232) menar att det är en fördel att vara två individer när det utförs en 

studie. Vad gäller till exempel observationer samt intervjuer kan detta vara till nytta genom att 

man kan uppmärksamma olika saker. Att vara två individer vid en undersökning ökar 

reliabiliteten av studien. Vidare vid intervjuer kan det vara till stor vikt att använda sig utav 

ljudinspelning, detta för att efteråt kunna granska den information som tagits emot och 

huruvida frågorna blivit ställda korrekta.  
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Det kan också uppstå problem när man är två stycken om en studie, ett problem kan vara att 

det kan kännas obehagligt för pedagogen som intervjuas att ha två studenter närvarande. Ett 

ytterligare dilemma är att man kan ställas inför andra etiska problem vid videoinspelning, vi 

kommer att använda oss utav en ljudinspelning (Kihlström 2010, s. 232) 
 

Det som gör att ett arbete blir mer giltigt enligt Kihlström (2010, s. 231) är när en person som 

är vetenskaplig skolad noga undersökt och gått igenom de instrumenten som har använts 

under studien. Detta är det som kallas för validitet. Enligt Dovemark (2010, s. 150) skall 

forskaren under hela studiens gång ständigt kontrollera, kritisk granska och konstruera den 

kunskapen som hämtas in under hela forskningsprocessen. Därför var vi väldigt noggranna 

med att få ett godkännande vid inspelningen till varje intervju samt använde enbart dessa 

inspelningar till våran studie. För att kontrollera och granska kunskapen och svaren som vi får 

var vi också två om att lyssna till inspelningarna och granskade svaren flera gånger. 

 

ANALYS 

Genom analys kommer vi enligt Alvehus (2013, s. 41) att ge en helhets- och objektiv syn på 

resultatet av vårt material. Med all insamlat material vill vi besvara vårt syfte samt 

frågeställningar som vi har haft i vår studie. Vi kommer att bearbeta, sortera och kategorisera 

den information som vi har fått till oss (Malmqvist 2010, s. 122).  

 

Efter den insamlade data började vi analysera våra intervjuer och de svar vi hade fått från 

respondenterna. Vi gjorde detta genom att lyssna på intervjuerna flera gånger tillsammans. 

Sammanställningen av data som samlades in vid intervjuerna började med att inspelningen av 

var och en av intervjuerna transkriberades och jämfördes. 

 

Därefter och i samband med avlyssningen försökte vi kategorisera upp svaren under olika 

rubriker som, mottagande, resurser, utmaning, förberedning, inkludering och vad lärarna hade 

velat ha för hjälp. Vi fick lyssna på intervjuerna flera gånger för att verkligen se över vad som 

var viktigt att ta med i vår studie och vad som behövdes sållas bort. För att hinna notera och 

sammanställa svaren på bästa sätt behövde vi stanna ljudet, spola tillbaka och lyssna igen. 
 

Under transkriberingen skrev vi lärarnas och rektors 1 svar under varsin rubrik i en löpande 

text. Detta för att enklare se vad var och en svarade och för att se en större skillnad på svaren. 

Vi gick även med viktiga citat i vår text som var värda att uppmärksamma i intervjuerna så att 

de stod för sig själva i texten. Vad gäller rektor 2 som valde att svara via mail, har vi använt 

hennes svar som hon skrev dem. Vi har varken ändrat eller tolkat hennes svar.  

 

När texten var skriven och klar, lyssnade vi på intervjuerna en sista gång för att 

säkerhetsställa att vi har fått med det som var viktigt enligt lärarna och rektorerna samt det 

som var viktigt för vår studie. 
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RESULTAT 

 

I vårt resultat kommer vi att presentera lärarnas och rektorernas svar under separata rubriker. 

Rubrikerna talar om vilken skola samt vilken respondent som har svarat på intervjufrågorna. 

Skola 1, rektor 1 

I början av intervju frågade vi rektor 1 om hon hade haft tidigare erfarenheter med nyanlända 

elever. Rektor 1 berättar att hon tidigare har haft erfarenheter med nyanlända elever under 

hennes första lärartjänst för 16 års sedan. Där var också hennes första kontakt med nyanlända 

och i hennes första klass fanns det enbart en elev som hade helt svenskt ursprung. Rektor 1 

fortsätter att berätta att det då fanns en förberedelseklass på den skola, en ganska liten där 

eleverna påbörjade sin utbildning och sedan slussades eleven ut i den ordinarie klassen. Det 

var fantastiskt att få möjligheten att arbeta och följa de nyanlända elevernas utveckling. Detta 

är min största erfarenhet av nyanlända elever.  

Idag arbetar rektor 1 sedan tre år tillbaka på en skola som ligger i ett homogent område. Sedan 

hon blev verksam rektor har hon inte haft någon större erfarenhet av att få ta emot nyanlända 

elever. Hon menar på att hon har varit rektor i kommuner där det inte har funnits många med 

utländsk bakgrund och att de inte har behövt ta emot några nyanlända elever. 

Nu kommer skola 1 ta emot fler nyanlända elever då deras skola står på tur och rektor 1 

berättar att hon förbereder detta genom att först prata med sin personal.  

 

Vi måste sätta lagom höga ambitiösa mål och vara medvetna om detta, och för en lärare som 

har haft hundraprocentig måluppfyllelse i en klass behöver veta att man inte ska ha för höga 

krav på sig själv och tro att detta ska gå fort. 

 

Rektor 1 beskrev att det får ta den tiden som behövs för att eleven ska nå målen och vara i 

samma nivå som de övriga i klassen. 

 

Rektor 1 beskriver dessutom hur hon har kontaktat en annan rektor i samma stadsdel som har 

tagit emot nyanlända elever. Enligt rektor 1 ska personalen på skola 1 göra ett studiebesök till 

den skolan och få samtala och lära från den personal som finns där. Rektor 1 berättar att de 

frågor som bör diskuteras är följande, hur ska vi förbereda oss inför att en elev kommer till 

oss?  Vad ska vi absolut ha på plats? Skola 1 har också köpt in nya ipads som ska ha 

översättningsprogram samt anpassade appar som eleven kan använda sig av vid 

språkinlärning. Eftersom att rektor 1 inte vet exakt när de nyanlända eleverna kommer och i 

vilken årskurs de ska gå i hade hon önskat ett litet startkit för både lärarna och för eleverna. 

 

När vi frågar rektor 1 om utbildning eller fortbildning för personalen berättar hon att det 

kommer att finnas framöver. Det kommer anordnas fortbildningsdagar vid de tillfällen det är 

halvdagar i skolan, vilket de då kommer att fokusera på hur verksamheten kan formas för att 

vänligt kunna ta emot de nyanlända eleverna och att lärarna som är ovana får en trygg 

arbetssituation. Den största utmaningen enligt rektor 1 är att många tänker att de nyanlända 

eleverna är en homogen grupp men det stämmer inte alls.  
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Man måste komma ihåg att varje barn och elev är lika individuell som alla andra. Likväl som 

barn i Sverige kommer med olika förutsättningar så kommer nyanlända elever också med 

olika förutsättningar.  

 

 

När vi frågar rektor 1 om vad hon anser är den största utmaningen med att ta emot nyanlända 

eleverna berättar hon följande;  

 

En av utmaningarna med att ta emot nyanlända elever är att pedagogerna ska känna sig trygga 

och veta att de gör ett bra jobb.  Elever som behöver extra stöttning ska också få detta stöd och 

att vi har resurser som kan tillgodose deras behov. Stöttning av studiehandledningen som vi 

har på vår skola är inte tillräckligt mycket, utan eleverna hade behövt mer stöd på sitt 

modersmål. Önskvärt hade varit att få ha mer tid. Detta kan ha kunnat vara möjligt om vi får 

in fler elever med samma modersmål.  

 

När vi fortsätter med intervjufrågorna ställer vi frågor kring mottagandet och förberedelser av 

de nyanlända eleverna vid skolstart. Rektor 1 berättar att i deras stadsdel kommer eleverna 

och vårdnadshavarna till någon som heter “välkomsten” där man gör en kartläggning på 

eleverna och efter cirka fyra veckor så får rektor 1 ett mail där det står när eleven kommer och 

i vilken årskurs denna bli placerad i. Det skickas även senare över en överlämning där det 

finns information om elevens tidigare skolgång eller om det finns annan viktig information 

som de behöver veta. Hon fortsätter att förtydliga hur det går till. Rektor 1 talar om att de först 

får ett mail där de ser att välkomsten har tagit emot en elev och på så sätt vet vi att är på väg. 

Mailet som vi tar emot innehåller grundläggande information. Tidigare har rektor 1 fått 

information om att en elev kommer att börja på skolan endast några dagar innan.  

 

Man vill ju gärna ha framförhållning absolut men samtidigt måste vi också vara bättre på att 

ha ett färdigt startpaket så att vi är förberedda. Möjligtvis om man hade haft någon 

inskolningsperiod med de nyanlända eleverna men jag vet inte hur det kunde varit om det hade 

gynnat. 

 

När vi frågar rektor 1 om resurser och huruvida det finns på skolan vid behov svarar hon 

följande, det finns ingen skola som har för mycket pengar. Men hon menar på att en skola i ett 

mer välmående område så får man överlag lägre skolpeng än i ett ”tyngre” område. Hon 

tycker att det ska vara så men också att man kanske skulle behöva höja på båda sidorna.  

 

Detta innebär att skolan har en summa pengar som täcker för ett barn som inte har så stora 

behov. Skolpengen beror på vad man får för elever, vad man har för bostadsadress, och om 

man är asylsökande. Det är aldrig något barn som täcker upp sin egen kostnad om man är i 

behov av ett heltids stöd berättar rektor 1  

 

Slutligen berättar rektor 1 att hon tycker att det är bra att skolor med många svenska elever tar 

emot nyanlända elever. Då hon beskriver att i dessa skolor badar man i svenska och det går 
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ganska fort för eleven att lära sig grunden. De andra eleverna tycker att det är väldigt 

spännande och de nyanlända eleverna blir väldigt bra mottagna. 

 

Skola 1, lärare 1 

I början av intervju frågade vi lärare 1 om hon hade haft tidigare erfarenheter med nyanlända 

elever. Lärare 1 berättar att hon aldrig har haft någon nyanländ elev tidigare i sin klass och har 

inte alls erfarenheter om det sen innan. Hon berättar även att den elev som har börjat i klassen 

inte är en flykting, utan har flyttat till Sverige med sin familj på grund av arbetskraft. Lärare 1 

fick information om den nyanlända eleven två veckor innan eleven kom till klassen 

 

När vi frågar lärare 1 om hon vet vad som händer i form av förberedelser innan en nyanländ 

elev blir placerad i en skola svara hon följande; 

 

Innan eleven får börja i en skola får eleven gå på något som kallas för ”välkomsten” där de 

kollar av elevens kunskapsnivå. Det är ”välkomsten” som skickar över kompendiet, där det 

står elevens skolerfarenheter och annat som kan var viktigt för läraren att känna till. I det här 

kompendiet stod det att eleven inte kunde tala någon svenska alls och det stod även att eleven 

endast kunde ytterst lite engelska.  

 

Lärare 1 berättar även att hon har haft mejlkontakt med föräldrarna där hon informerade de 

om skoltider och skolschemat, men inget riktigt samtal ansikte mot ansikte.  

 

Vid frågor om inkludering, förberedelser i klassrummet berättar lärare 1 att det mest 

väsentliga enligt henne var att förbereda övriga elever i klassen. Hon förberedde eleverna 

genom att se på filmer om hur det kan vara att börja i en ny klass. Hon berättar vidare att hon 

inte hade något färdigt material förberett. Lärare 1 förberedde genom att ge den nyanlända 

eleven en given plats i klassrummet, en plats i ledet till matsalen. Lärare 1 tyckte även det var 

viktigt att eleven har en egen skylt vid en plats där eleven kan hänga av sina kläder samt 

förberedda med böcker, penna och radergummi.  

 

När vi frågar lärare 1 om vad hon skulle vilja ha i klassrummet vad gällande resurser och 

verktyg som skulle vara till hjälp för en nyanländ elev att hon skulle vilja ha böcker som är 

enkla, fast inte för lätta. Då den nyanlända eleven tycker att en del böcker är för bebisar. Men 

lärare 1 menar att hon skulle vilja ha mer böcker som är anpassat för elevens ålder och som 

bidrar till ett större ordförråd. Det material som lärare 1 redan använder sig av försöker hon 

anpassa till sin elev. Hon berättar även att eleven ligger på samma nivå som de svaga eleverna 

i klassen. Läraren 1 talar om att den nyanlända eleven ska få en egen ipad med anpassade 

appar men detta tyvärr inte är förberett på grund av tidsbrist.  

 

Studiehandledaren som kom efter två månader är den resurs som finns för den nyanlända 

eleven. Följande resurs kommer en gång i veckan och är med eleven i cirka två timmar. 

Läraren 1 har då förberett med material till den nyanlända eleven som studiehandledaren ska 
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arbeta tillsammans med eleven. Lärare 1 berättar att den nyanlända eleven är duktig på att 

skriva av men att hon inte vet om eleven har förstått det hon skriver, vilket en 

studiehandledare kan hjälpa mig att ta reda på.  

 

Det som läraren 1 upplever är en utmaning är kommunicera och förståelsen för eleven. Ibland 

vet inte läraren om eleven inte vill arbeta med vissa uppgifter eller om elevens kunskaper inte 

ät tillräckliga.  Är det så att hon inte vill eller att hon inte kan.  

 

Det som hon ytterligare tycker är utmanande med att ta emot en nyanländ elev som inte talar 

språket, berättar hon följande att den största utmaningen är som tidigare nämnt att veta om 

flickan har förstått.  

 

Ibland vet inte eleven hur hon ska uttrycka sig. Det är svårt för eleven att svara för hon skakar 

bara på huvudet när jag försöker fråga henne saker. Ibland kan hon också vara lite viljestyrd 

och vill inte göra vissa saker för att hon tycker att det är för barnsligt. Hon jämför med sina 

klasskamrater och vill arbeta med samma saker som dem.  

 

Lärare 1 känner också att det är en fördel med elevens språk och svenska har samma 

bokstäver. Hon uttrycker även att det sannolikt varit svårare om bokstäverna såg annorlunda 

ut. Läraren 1 berättar att eleven själv vill lära sig de svenskabokstavsljuden med sin 

studiehandledare för att eleven själv känner att hon låter annorlunda. Läraren 1 tror att det kan 

vara en anledning till att hon inte vågar prata med henne. Läraren 1 berättar att föräldrarna har 

ansökt om modersmålslärare för den nyanlända eleven, vilket hon kommer få inom kort tid. 

Lärare 1 berättar hur detta är positivt då modersmålet och det svenska språket ska gå hand i 

hand. 

 

Vi avslutar intervjun med att fråga våra sista intervjufrågor som handlar om vilka 

förutsättningar läraren hade önskat sig. Lärare 1 hade velat vara förberedd med en ipad redo 

och innan eleven kommer till klassen. Hon önskar även böcker och material för utveckling av 

det svenska språket. En ytterligare resurs som är önskvärt hade varit om studiehandledaren 

kom två tillfällen i veckan, istället för en gång med två timmars pass. För då kunde även 

läraren förbereda studiehandledaren vad hon vill att de skulle gå igenom så inte att eleven 

halkar efter.  

 

Läraren 1 berättar avslutningsvis att hon inte har fått någon fortbildning, vilket hon hade 

önskat, men hon vet att den möjligheten kommer att finnas snarast. Till våren kommer skolan 

att ta in fler nyanlända elever och då tror hon att det kommer finnas bättre förberedelse. 

Skola 2, rektor 2 

I början av intervju frågade vi rektor 2 om hon hade haft tidigare erfarenheter med nyanlända 

elever. Rektor 2 har inga tidigare erfarenheter av nyanlända elever innan hon blev rektor på 

skolan. Skolan har tagit emot många nyanlända elever och kommer att ta emot fler.  
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Rektor 2 svarar på frågorna kring resurser och fortbildning genom att skriva att mer resurser 

och fler verktyg är alltid önskvärd. Rektor 2 skriver även att hon önskar att eleven kunde få en 

studiehandledare vid sin sida på heltid under den första skolperioden. Hon skriver även att 

lärarna på skolan har haft möjlighet att gå på gemensamma fortbildningsdagar i stadsdelen för 

att få mer kunskap om hur man tar emot och undervisar nyanlända. För de enskilda lärarna 

som vill fortsätta fortbilda sig finns det andra möjligheter. 

 

När hon svarade på frågan angående de utmaningar som kan finnas svarade hon att den största 

utmaningen med nyanlända elever är att se till att de blir inkluderade i skolan och 

undervisningen. Samtidigt som man måste se till att de får tillräckligt med stöd för att kunna 

utvecklas utifrån sin nivå. 

 

Då vi undrade om elevernas mottagande och förberedelser innan de börjar skolan skriver 

rektor 2 att eleverna först går på introduktionsenheten i två månader innan de kommer ut till 

sin ordinarie skola. Skolan får först en överlämning av introduktionsenhetens lärare där de 

presenterar kartläggning som innefattar litracitet och numracitet. Vid dessa möten deltar också 

föräldrarna och barnet samt den blivande klassläraren och vår svenska som andraspråkslärare. 

 

Vi har alltid tolk och vi har då möjlighet att kommunicera kring barnet med 

föräldrarna. Vi kan också informera om rutiner med mera. Vid detta tillfälle 

bestämmer vi vilken dag som eleven ska börja i skolan. 

 

Rektor 2 skriver att eleven på sin första skoldag möts av sin klasslärare och att det brukar 

finnas en studiehandledare närvarande hela skoldagarna den första veckan, vad gäller språken 

arabiska och somaliska har vi egna studiehandledare på skolan. Efter detta minskas 

studiehandledningen och därefter får man studiehandledning två gånger i veckan. Eleven får 

också stöd av en svenska som andraspråkslärare enskilt eller i mindre grupp. 

 

När vi frågar om hur lång framförhållningen är innan eleven blir placerad på skolan skriver 

rektor 2, att tiden kan vara från en vecka upp till några månader innan de vet att en nyanländ 

elev ska börja. Rektor 2 skriver att hon alltid talar med läraren innan hon bestämmer tid för 

överlämning samtalet samt tid för när eleven ska börja. 

 

Det är också viktigt att jag som rektor har en överblick över hela organisationen för att 

placera eleven i den klass där den har störst möjlighet att integreras och lyckas med 

sitt lärande. Dessa ställningstaganden är inte alltid lätta och därför är informationen 

kring eleven som jag får från introduktionsenheten mycket viktig. 

 

Skola 2, lärare 2 

Vi startade intervju med att fråga om lärare 2 har haft tidigare erfarenheter med nyanlända 

elever. Lärare 2 berättar att hon har haft mycket erfarenhet av nyanlända elever i sitt klassrum 

och att för närvarande har fyra stycken i sin klass.  
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När vi ställer frågor om resurser svarar lärare 2 att skolan har tillgång till en svenska som 

andraspråkslärare som till en början finns mycket tillgänglig för den nyanlända eleven. 

Andraspråksinläraren får mycket tid ihop tillsammans med den nyanlända eleven, dels kan 

läraren vara med i klassen som stöd eller så arbetar läraren med eleven enskilt. Läraren 2 

berättar även att de har tillgång till en studiehandledare som pratar elevens språk som kommer 

några timmar i veckan. 

 

En studiehandledare kan hjälpa eleven på dess modersmål och förklara begrepp och 

undervisningen som sker som jag har svårt för berättar läraren 2, därför är de väldigt viktiga. 

På skolan finns studiehandledaren till hands i klassrummet samt också enskilt tillsammans 

med den nyanlända eleven en till två gånger i veckan i två timmar i veckan. 

 

Hon berättar vidare att det inte alltid går att få tag på en studiehandledare som kan elevens 

språk. Hon tycker att det praktiska borde vara färdigt innan den nyanlända eleven kommer till 

klassen. Läraren 2 säger att de ibland har väntat i månader. När vi frågar henne hur hon 

inkluderar och utformar undervisningen svarar hon följande, 
 

Svårt! De första veckorna efter att man får en nyanländ elev kan vara stressande och 

frustrerande om inte eleven talar någon svenska”.  Men man måste försöka anpassa så 

mycket som det går men vissa saker får eleven bara försöka hänga med på ändå. Att 

man i början får försöka ge eleven uppgifter som den kan klara av själv, till en början 

kanske eleven får sitta och måla och rita då man kanske inte alltid hinner att sitta 

enskilt och förklara för eleven. 
 

 

Lärare 2 beskriver att undervisningen med den nyanlända eleven oftast börjar med 

bokstäverna, ljudet och språket. Hon menar på att det är väldigt individanpassat hur man 

börjar och vad man gör först. Lärare 2 upplever att det i helklass kan vara tuffare att ge extra 

stöd men vid halvklass ser jag till att försöka få tid att sitta lite extra med de elever som 

behöver mer stöttning. 

 

Läraren 2 berättar även att hon ibland tar hjälp utav de andra eleverna i klassen. Lärare 2 tar 

ibland hjälp av de elever som talar samma språk som den nyanlända eleven för att få hjälp 

med översättning så att den nyanlända eleven eventuellt kan vara med på viss undervisning. 

 

Efter att ha fått frågan om huruvida förbereder innan den nyanlända eleven kommer till 

klassen svarar lärare 2 vikten av att förbereda de andra eleverna i klassrummet innan man får 

en nyanländ elev. Samtidigt menar hon på att det är många i klassen som har annat ursprung 

samt talar andra språken vilket leder till att det är ganska normaliserat. De andra eleverna 

tycker inte att det är någon nytt eller konstigt och för den nyanlända eleven kan det också 

kännas lättare att ha en samhörighet med andra elever. 
 

När vi ställer frågan om nyanlända elever och hur de inkluderas i undervisningen berättar 

lärare 2 att hon genom sin undervisning måste vara så tydlig som möjligt och att på något sätt 
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så blir det att eleven måste försöka hänga med. Samtidigt menar hon på att man måste ge den 

nyanlända eleven extra tid för att förklara med hjälp utav bilder. Lärare 2 säger också att det 

är viktigt att låta eleverna prata med sina jämnåriga klasskamrater och att inte enbart läraren 

står och pratar till dem. 
 

När vi kom in på vad för utmaningar som finns när man tar emot en nyanländ elev berättar 

hon att en av de stora utmaningarna är att veta hur man går vidare i den kunskapsnivån eleven 

ligger på. 
 

En gång hade jag en somalisk flicka som kom till klassen. Flickan hade aldrig hållit i 

en penna innan, då var första steget att lära sig att hålla i en penna och träna 

motoriken. Alla nyanlända elever är som vilka andra svenska elever, alla är olika och 

har med sig olika erfarenheter och kunskaper. 

 

Läraren berättar att hon velat ha mer resurser och velat ha mer tid tillsammans med 

studiehandledaren. Hon påpekar vikten i att eleverna får undervisning och översättning på sitt 

egna språk. Hon säger att hon alltid uppmuntrar alla elever med annat modersmål att gå på 

modersmålsundervisning. Läraren 1 tycker att det är viktigt att de bibehåller sitt egna språk 

och också lär sig det svenska språket och att det går hand i hand. Jag vet att det finns mycket 

forskning om detta och ibland kan det finnas barn som varken har sitt modersmål eller 

svenskan och dessa barn har nästan inget helt språk. 
 

Enligt lärare 2 är Introduktionsenheten där hela familjen påbörjar sin språkundervisning. Där 

gör de också en kartläggning på elevernas tidigare kunskaper och sedan placeras de ut i deras 

skolor samt nya årskurs. 
 

Förut vet jag med mig att jag har varit med om att det har varit ett välkomstsamtal 

tillsammans med den nyanlända eleven och dess vårdnadshavare. Under dessa möten 

samtalar eleven och vårdnadshavarna tillsammans med rektorn och eventuellt läraren 

för att få en bra start innan eleven kommer till sin nya klass. Detta har vad jag vet inte 

alltid varit så det senaste utan det har gått väldigt snabbt. 
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RESULTATDISKUSSION 

Resurser och verktyg 

Läraren 2 berättar att den information som de får innan den nyanlända eleven kommer till sin 

klass inte är tillräcklig, vilket gör det svårt vad gäller förberedelser. Informationen tas även 

emot några veckor innan eleven börjar vilket gör att framförhållningen inte är bra. Läraren 2 

berättar att eftersom de inte får tillräckligt med information om elevens tidigare 

skolkunskaper är det svårt att veta hur man ska påbörja undervisningen. Det finns lite material 

som läraren 2 har haft innan just för att den första tiden ska kunna fungera. 

 

Enligt forskarna Popov & Sturesson 2015 har det under de senaste 10 åren kommit allt fler 

nyanlända elever till de svenska skolorna. Eleverna har placerats i olika kommuner runt om i 

landet och dessa kommuner måste sen ta ansvar för de nyanlända elevernas utbildning samt 

integrering i den svenska skolan. Alla skolor tar inte emot lika många nyanlända elever, vilket 

kan göra att det ser olika ut vad det gäller lärarnas erfarenheter, resurser som fördelas och 

vilka verktyg som är tillgängliga. På grund av detta var vi nyfikna på att se hur det kan se ut i 

olika skolor för nyanlända elever. 

 

Rektor 2 berättar att det aldrig finns tillräckligt med resurser och verktyg och att det alltid är 

önskvärt. Popov & Sturesson (2015) beskriver precis som rektor 2 att lärare har för lite tid för 

förberedning och att resurserna inte är tillräckliga. Rektor 1 fortsätter med att förberedningen 

vad gäller mottagandet samt utbildningen av de nyanlända eleverna, är bristande i de svenska 

skolorna. Detta kan bero på lärarnas otillräckliga kunskaper för att kunna förbereda samt möta 

dessa barn på bästa sätt. Hon talar vidare om de fortbildningsdagar i stadsdelen som lärarna 

får möjlighet att delta i och för de lärare som vill fortbilda sig finns det andra möjligheter. I 

den svenska homogena skolan fanns det just nu ingen plan för detta, dock skulle de på 

studiebesök och träffa andra lärare i kommunen som har tagit emot nyanlända elever. På 

skolan ska lärarna få ta del av deras kunskaper. Popov & Sturesson (2015) bygger vidare på 

det rektor 1 betonar att lärare behöver interkulturell kunskap och rätt pedagogisk utbildning 

för att kunna ta emot nyanlända elever. För att kunna försäkra nyanlända elevers framgång 

och skolgång i det svenska utbildningssystemet behövs det ytterligare forskning för att 

förbereda lärare belyser Popov & Sturesson (2015). Detta är någonting som vi har fått 

bekräftat från lärarna och rektorerna som vi har intervjuat inför den här studien. De menar på 

att det inte funnits någon framförhållning och att tiden för förberedelser har varit knappt. Då 

både lärare 1 och lärare 2 har vetat några veckor innan att de ska ta emot nyanlända elever, 

vilket har lett till bristen på tid och har gjort det svårt att förbereda med material och resurser. 

 

Rektor 1 menar på att största utmaningen för henne är att se till att lärarna känner sig trygga 

och bekräfta dem med att de gör ett bra jobb. Hon vill kunna ge de den stöd och uppmuntran 

som de behöver för att fortsätta göra ett bra jobb. Ytterligare en utmaning enligt rektor 1 är att 

de elever som behöver extra stöd ska få detta om behovet finns. Persson (2016) belyser detta 

med stöd att många lärare tror att de behöver erövra nya kunskaper för att kunna undervisa 
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nyanlända elever men Persson (2016) menar på att läraren kan dra nytta av sina tidigare 

erhållna kunskaper för att undervisa dessa elever. 
 

Förberedning och mottagande 

Både rektor 1 och lärare 2 förklarar att den nyanlända eleven och dennes familj kommer till 

något som kallas för “välkomsten”. Därifrån får rektor 1 efter cirka fyra veckor veta när 

eleven kommer och i vilken årskurs eleven ska gå i. Popov & Sturesson (2015) beskriver att 

ett av de första behoven för de nyanlända eleverna är att utveckla deras språkkunskaper och få 

dem att integreras i den vanliga skolan. För att kunna göra detta är det viktigt med individuell 

bedömning och därför behöver de nyanlända eleverna kartläggas för att avgöra vilken nivå de 

ligger på. Lärare 2 bekräftar att den nyanlända eleven och vårdnadshavarna får komma till 

introduktionsenheten där de påbörjar sin språkundervisning och att en kartläggning görs på 

eleven innan denne får komma ut till en ordinarie skola. Lärare 2 förklarar vidare att hon 

tidigare har varit med på välkomstsamtal med den nyanlända eleven och vårdnadshavarna 

samt rektorn. Detta för att eleven ska få en bra start från första början. Skolverkets allmänna 

råd (2016) klargör detta vidare på att en kartläggning är grunden för att kunna planera och 

utföra de nyanlända elevers fortsatta utbildning. Detta förklarar lärare 2 vidare att hinna med 

välkomstsamtal finns ingen tid för längre, utan nu förtiden går det väldigt fort. Det är bara 

några veckor efter kartläggningen som eleven kommer. Hon berättar även att den information 

hon får från introduktionsenheten inte är tillräcklig, vilket gör att det blir svårt att förbereda 

sig i god tid. Trots lite tid har hon alltid ett material förberett som hon använder till den 

nyanlända eleven den första tiden i klassen. 

 

Inkludering och språkutvecklande 

Lärare 1 och lärare 2 tar båda upp vikten av ett dialogiskt klassrum, där eleverna lär av 

varandra genom samtal och samarbete i mindre grupper. Lärarna menar på att det inte ska 

vara ett monologiskt samtal där eleverna är passiva och där läraren enbart samtalar till 

eleverna. Detta kan vi koppla till Vygotskijs sociokulturella perspektiv som Lindqvist (1999) 

lyfter att just lärandet kräver en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö och där läraren 

har en viktig roll i att skapa en sådan tillåtande miljö för sina elever. Popov & Sturesson 

(2015) hänvisar i sin studie till ett sociokulturellt perspektiv där vikten av att lära sig svenska 

är mest väsentligt. De menar också på att språket är det viktigaste verktyget för socialisering 

något som Vygotskij förespråkar. Det är viktigt att eleverna ges utrymme till interaktion och 

socialt samspel tillsammans med andra elever det är inte bara läraren som ger utbyte av 

kunskap (Säljö 2008). 

 

Vi har kunnat se olikheter på hur skolorna 1 och 2 arbetar med nyanlända elever och under 

våra intervjuer där de deltagande lärarna har berättat hur förutsättningarna på skolorna har sett 

ut. På den homogena svenska skolan har läraren inga erfarenheter alls vilket har gjort att hon 

inte vet hur hon ska förbereda sig. Skolan har inte heller tillgång till alla resurser, som en 

svenska som andraspråk lärare. I den mångkulturella skolan har de nyanlända eleverna utöver 

studiehandledare, även tillgång till en svenska som andraspråkslärare som både kan vara med 
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i klassrummet och ibland arbeta enskilt med eleven. En likhet mellan dessa två skolor var att 

de nyanlända eleverna hade tillgång till en studiehandledare som kom två timmar, en gång i 

veckan. En studiehandledare är till en stor hjälp för både lärare och elev enligt Persson (2016) 

då denna kan hjälpa läraren att översätta om läraren har några frågor så kan eleven svara på 

sitt modersmål. Läraren kan även kolla av vad eleven har förstått och vad den har lärt sig och 

uppmärksammat den dagen. 

 

Rektor 2 skriver att hennes största utmaning med att ta emot nyanlända elever är att inkludera 

dem i skolan. Att undervisningen är inkluderande samtidigt som att de ska få tillräckligt med 

stöd för att kunna utvecklas från sin egna nivå. I januari 2016 trädde det fram en ny 

lagstiftning i syfte till att nyanlända elever ska få en likvärdig undervisning. Detta kan komma 

till att bli en stor utmaning för många skolor i Sverige (Riksdagen 2015). Skolverkets 

allmänna råd (2016) hoppas på att denna lagstiftning ska fungera som en hjälp i skolans arbete 

med att stödja nyanlända elever. För bästa förutsättning i utbildningen för nyanlända elever 

behöver man kartlägga och bedöma elevernas kunskaper. Bedömningen ska vara individuellt 

anpassat och utöver ålder och kunskap behöver skolan även ta hänsyn till sociala faktorer. 

Detta kan ges en stor fördel enligt Basaran (2016) då lärarna ska anpassa och strukturera upp 

undervisningen för att se vad dessa elever behöver för stöd. 

 

Både lärare 1 och lärare 2 känner att en av de största utmaningar som de kan stöta på är att 

veta hur man ska gå vidare från den kunskapsnivån eleven ligger på. Kaya (2016) beskriver 

en anledning till denna utmaning där hon beskriver att nyanlända elever inte får den 

utbildning som de ska ha tillgång till. Detta har varit ett problem som orsakat på den brist på 

detta visar på bristande kunskap hos huvudmannen och rektorn. Då detta är en del av deras 

ansvar att eleverna får den utbildning de behöver. Det har även lett till konsekvenser då det 

saknas tydliga riktlinjer för lärarna hur de ska bedriva sin undervisning. De har inte tillräckligt 

med kompetens för att anpassa undervisningen till nyanlända elevers olika behov. Detta är 

även något Ojala (2016) beskriver att många lärare kan känna sig otillräckliga när det kommer 

nyanlända elever till klassrummet, då de inte vet hur de ska hantera situationen. Lärare 2 talar 

om att hon känner att hon inte har dem material och verktyg som behövs för att 

individanpassa. Det är även en större utmaning för att veta hur man ska inkludera den 

nyanlända eleven i sin undervisning då eleven inte talar det svenska språket. 

 

Rektorernas tankar kring detta är att rektor 1 menar på att många ser nyanlända elever som en 

homogen grupp, vilket inte alls stämmer. Detta utvecklar Skolverkets allmänna råd (2016) 

vidare på rektors 1 beskrivning att de nyanlända elevernas bakgrunder ser olika ut och därför 

ska de anses som en heterogen grupp. Det de dock har gemensamt är att de inte har svenska 

som sitt modersmål. Rektor 2 tankar kring detta är att det är viktigt att ha i åtanke att varje 

elev är lika individuell som alla andra och har sina olika behov. Precis som svenska barn har 

även nyanlända barn olika förutsättningar. Det är viktigt att de blir inkluderade i skolan och 

undervisningen, men också måste lärarna få tillräckligt med stöd och resurser för att utveckla 

eleverna från sin egen nivå, vilket rektor 2 belyser är en stor utmaning. Detta styrks av Säljö 

(2008), att pedagogen är en ledande, medierande resurs som hjälper eleven att se koppling 

mellan abstrakta begrepp och egna erfarenheter eller intressen. Han beskriver vidare på 
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Vygotskijs tankar om detta och menar på att processen är det som är det mest intressanta. Det 

är viktigt att vara uppmärksam som lärare på vad eleven har för förståelse för att sedan kunna 

bygga vidare på den kunskapen.  

 

Trots bristen på kunskap berättar lärarna hur de inkluderar de nyanlända eleverna i klassen. 

Lärare 1 talade om att hon började med att förbereda klassen med att förklara att det kommer 

börja en nyanländ elev, vilket hon upplevde var det mest viktigaste. Detta för att de 

tillsammans kan välkomna den nya eleven på bästa sätt. Läraren inkluderar eleven genom att 

förbereda med en plats i klassrummet, en plats i ledet, en egen namnskylt och skrivmaterial. 

Kaya (2016) stärker lärarens metoder för att inkludera den nyanlända eleven, vilket kan 

komma till att betyda mycket för den enskilde individen. Ojala (2016) förklarar vidare att det 

finns många aktiviteter i skolan som läraren behöver uppmärksamma på för den nyanlända 

eleven exempelvis högtider, idrottsdagar, matsituationen med mera. Att göra detta till en vana 

för den nya eleven gör att den blir en del i verksamheten, vilket gör att den nyanlända eleven 

inte blir den enskilda lärarens ansvar utan hela skolans. Lärare 2 berättar att hon inkluderar de 

nyanlända eleverna genom att anpassa undervisningen så mycket som det går och ger 

uppgifter som eleverna kan klara av själva. Hon hade även samma tankar som lärare 1 att det 

var viktigt att förbereda sina elever på att det ska komma en ny elev. Detta var ändå inget 

ovanligt i hennes klass eller på skolan då de hade fått nyanlända elever tidigare. 

Språkets betydelse för nyanlända elever 

Lärare 1 berättar att det är viktigt att eleven blir bra omhändertagen i klassrummet av de andra 

eleverna, vilket hon tror kan bidra till en bra och snabb språkutveckling. Lärare 1 förklarar 

även att hon tycker att eleven har hamnat helt rätt då det är en mycket homogen grupp som 

talar det svenska språket. Ett samband som vi kan se i Vygotskij tankar som Säljö (2015) 

belyser är att Vygotskij menar på att språket spelar en stor roll för den sociokulturella 

utvecklingen. All interaktion var för honom möjlighet för tillfällen för utveckling och lärande. 

Det bästa sättet att inkludera nyanlända elever i undervisningen är enligt Ojala (2016) att 

börja med språk- och kunskapsutvecklande. Vad en lärare bör ha i åtanke är att redan från 

början utgå från ett sociokulturellt perspektiv i lärandet där man inkluderar eleven socialt i 

klassrummet enligt Ojala (2016). Den nyanlända eleven som lärare 1 har tagit emot är en elev 

som har utvecklat språket väldigt snabbt berättar hon och eleven integreras med de andra 

eleverna jättebra. Detta menar hon kan bero på att hon har förberett klassen innan, som har 

tagit hand om eleven sen första dagen. Lindqvist (1999) stärker lärarens 1 tankar om elevernas 

passiva mottagning av kunskap. Även Vygotskij stod även kritiskt mot att eleverna skulle 

vara passiva mottagare av kunskap. Han tyckte att skolan ska kräva en aktiv elev, en aktiv 

lärare och en aktiv miljö. Två centrala begrepp för Vygotskij teori är handlandet och arbete 

(Lindqvist 1999).  
 

Lärare 1 belyser att eleven har fått börja med att träna på bokstäver och bokstavsljuden 

tillsammans med den nyanlända eleven, därmed har hon även haft stöd av studiehandledaren 

för att stötta elevens språkutveckling. Läraren 1 känner även att hon har haft tur med eleven 

som har kommit in i klassen väldigt bra och som är en mycket aktiv elev som vill lära sig. 

Läraren 2 förklarar att hon är extra tydlig och tar hjälp av bilder när hon sitter enskilt med sina 



 

31 

 

elever. Hon berättar även att det sociala samspelet med eleverna är extra viktigt, så att inte 

enbart hon står och pratar till eleverna. Hon berättar som lärare 1 att språkträningen börjar 

med att träna på bokstäverna och bokstavsljuden och att det är viktigt med en 

individanpassning. Läraren 2 talar även om att försöka ge eleverna uppgifter som de kan klara 

av att utföra själva. Detta kände lärare 1 att hon inte hade tillräckligt med kunskaper eller 

material för att kunna ge till sin nyanlända elev. Det lärare behöver börja med är att fokusera 

på de nyanlända elevernas talträning då de flesta nyanlända elever ännu inte har behärskat det 

svenska språket menar Persson (2016).  

 

Läraren 2 styrker också Persson (2016) tankesätt kring vikten av att låta språkutvecklingen få 

ta sin tid och att eleverna behöver få förklaringar för att kunna förstå.  Det är mycket viktigt 

att läraren inte är där och ställer för höga krav och petar i uttalet. Det är viktigt enligt Persson 

(2016) att låta eleverna veta att det inte behövs uttalas korrekt, utan läraren behöver 

uppmuntra dem mer till att våga tala. Detta betonas i Skolverket (2011) i årskurs 1–3 inom 

svenska som andraspråk (Lgr11), ska de nyanlända eleverna få utrymme till att kommunicera 

från den nivån de ligger på. Lärare 1 beskrev under intervjun att den nyanlända eleven ibland 

inte vågar tala med henne bara för att eleven själv tycker att hon låter olik de andra eleverna i 

klassen. Här kan man se ett samband med det Persson (2016) beskriver att det kan vara viktigt 

som lärare och tänka sig skapa en tydlig uttalsundervisning så att eleven kan känna en lust och 

vilja kommunicera, utan att läraren rättar elevens uttal. Därför behöver läraren som det står i 

Skolverket (2011) inom årskurs 1–3 inom svenska som andraspråk (Lgr11), ska läraren 

utveckla olika strategier hos eleverna för att veta hur de ska lyssna, förstå och göra sig 

muntligt förstådda i situationer där det svenska språket inte är tillräcklig. 

 

Lärare 2 menar på att det är viktigt att alla skolor har modersmålsundervisning där eleven kan 

fortsätta att utveckla sitt modersmål för att lättare hämta kunskaper i det nya språket. För att 

eleven ska utveckla färdigheter i att läsa och skriva på svenska behöver enligt Persson (2016) 

eleven utveckla färdigheter på sitt modersmål och i samband med detta behöver eleven 

påbörja sin läs och skrivutveckling på svenska. Persson (2016) menar att de nyanlända 

eleverna har börjat utveckla olika förmågor både på svenska och sitt modersmål kommer de 

efter en tid se en jämförelse mellan de två språket. För ytterligare språkträning kan läraren 

även leka med språket för att träna den fonologiska medvetenheten på fler sätt. Användning 

utav bilder är även en form av stöttning. Att samtala kring bilderna i böckerna och modellera 

och använda sig av kroppsspråket hjälper eleven med förståelsen.  

 

Lärare 2 beskriver ytterligare att de två språken ska gå hand i hand när man påbörjar 

lärandeprocessen av det svenska språket. Det finns de barn som varken har utvecklat sitt 

modersmål fullt ut och inte heller det svenska språket, dessa barn har inget helt språk, vilket 

kan leda till att det blir svårare för dem i skolan. Persson (2016) menar att elevens modersmål 

har en avgörande betydelse för elevers skolframgång. Modersmålsundervisning ska stödjas då 

språket har med elevens egen identitet att göra och detta är viktigt att bevara. 
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Rektor 1 berättar att de kommer att förbereda sig för att ta emot nyanlända elever genom att 

ordna med surfplattor som de kan använda för sin språkutveckling. På surfplattan kommer det 

att finnas översättningsprogram samt appar som gynnar eleverna i deras 

språkutvecklingsarbete. Lärare 1 berättar att eleven inte alltid kan hänga med på all ordinarie 

undervisning och därför blir hon ibland tilldelad andra uppgifter. Hon önskar att surfplattan 

var individanpassad till den nyanlända eleven redan från början. Verktyg som kan gynna 

nyanlända elevers språkinlärning kan vara att använda sig av digitala verktyg enligt Persson 

(2016) såsom dator eller läsplatta. Med detta kan eleverna använda sig av 

översättningsprogram, appar som tränar språket och gör lärandet mer varierande (Persson 

2016).  
 

Lärare 1 berättar att hennes nyanlända elev fick till en början, skriva av texter för att träna på 

bokstäver och ljud. Detta belyser Persson (2016) att en övning som främjar skrivandet är att 

låta eleven skriva av texter. Då tränas kopplingen mellan symbol och ljud på bokstäverna. Ett 

kunskapskrav som står i Skolverket (2011) inom ämnet svenska som andraspråk (Lgr 11), ska 

eleverna få möjlighet att lära sig hur bokstäverna formas och kunna koppla fonem till grafem 

samt kunna se samband mellan dessa två. När eleverna har börjat förstå sig på bokstäverna 

och läsriktningen bör de undervisas i olika lässtrategier och andra sätt för muntligt och 

skriftligt berättande. Konkreta skrivmallar kan vara till en stöttning i början när eleverna ska 

lära sig att skriva olika texter. Dessa mallar kan senare tas bort när det inte längre behövs, 

dess mallar fungerar som stöttning och just detta belyser Vygotskij. Han menar på att till en 

början ger den kunnige mycket stöd men efterhand kan stödet trappas ner för att sen helt 

upphöra (Säljö 2010).  
 

METODDISKUSSION 

Metoden som vi har använt oss utav i vår studie anser vi har gett oss bra svar på vårt syfte och 

till våra frågeställningar. Då vi använde oss av intervju som metod upplever vi dessutom att 

det har gett oss mycket bra information om vårt ämne som vi har kunnat använda till vår 

studie.  

 

Då vi redan visste vilka skolor vi ville använda oss av i vår undersökning skickades 

missivbrevet ut tidigt i vår process. Då vi använde oss av skolor och verksamma lärare som vi 

kände hade vi inte heller några svårigheter att hitta lärare och rektorer som ville delta i våran 

studie. Vi begränsat oss till årskurs 1–3 då det är i dessa åldrar som vi kommer att bedriva vår 

undervisning.  

 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden där vi använde oss av intervju då vi ville 

ha svar med mer djup och eventuellt kunna ställa följdfrågor vid behov. Vi hade mellan fem 

(bilaga 3) och åtta (bilaga 2) intervjufrågor där vi hade börjat med slutna frågor och som gick 

över till öppna frågor, dock önskar vi nu i efterhand att alla våra frågor var öppna frågor. Fler 

öppna frågor hade gett oss mer detaljerade svar. En ytterligare anledning varför vi valde att 

använda oss av semistrukturerad intervju, vilket enligt Alvehus (2013) är en typ av intervju 
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som ger möjligheter till att ställa följdfrågor, vilket vi ville, då samtalen var öppna och där 

våra frågor kunde behandlas djupare. 

 

Vi intervjuade alla lärare och rektorer genom muntlig intervju förutom en rektor som valde att 

svara på frågorna via mail. Slutsatsen av detta blev att de lärare och den rektor som vi 

intervjuade muntligt blev i form av ett samtal. Ett samtal som i intervjun ledde till tydliga och 

detaljerade svar samt en mängd följdfrågor där vi fick bra svar. Av rektorn som valde att svara 

via mail fick vi korta svar ifrån på vissa frågor och detta var också för att vissa av våra frågor 

var slutna frågor. Dessutom hade vi ingen möjlighet att leda samtalet eller ställa följdfrågor 

till rektor 2 vilket också påverkade svaren som vi fick.  

 

 

Rektor 2 fick intervjufrågorna skickade till sig då hon valde att besvara dessa genom mail och 

vi skickade även ut frågorna till Lärare 2 som också ville ha de innan intervjutillfället. Detta 

kan kanske ha berott på tidsbrist eller eventuellt oro för vilka frågor som kommer eller helt 

enkelt att dessa ville vara förberedda och svara mer utförligt på våra frågor. 
 

Vid intervjutillfällena valde vi dessutom att spela in våra respondenter för att göra våra källor 

mer tillförlitliga. Självklart var samtycket från respondenterna viktiga innan vi påbörjade 

inspelningarna. Nu i efterhand är vi positiva till att vi gjorde det, då vi inte kunde memorera 

och anteckna allt vad de sa. Dessutom var detta till en stor hjälp vid transkriberingen när vi 

analyserade intervjuerna. På detta sätt blev svaren i texten från respondenterna mer exakta och 

vi kunde dessutom använda oss utav deras egna ord i form av citat.  

 

Vi använde oss av intervju då vi ville ha lärarnas djupa tankar kring ämnet. En rektor valde att 

svara genom mail då hon inte hade tid för att träffa oss på en intervju. Vi tror inte att vi hade 

fått ut så mycket om vi hade observerat eller använt oss av en enkät. Genom metoden 

observation hade det krävt att observera under en längre period flera gånger och om vi hade 

gett ut en enkät tror vi inte att svaren hade blivit så breda och djupa. Hade vi använt 

observation som metod i studien hade vi inte fått tillräckligt med information för att svara på 

vår undersökning. Genom observation tror vi att vi hade fått se klassrumsmiljön och 

arbetsmetoder som lärare använder sig utav, detta var dock inte vårt syfte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 

Nyanlända elever är inget nytt fenomen för den svenska skolan utan skolor har tagit emot 

nyanlända elever innan. Det verkar dock inte finnas mycket förberedelser för hur man tar 

emot eleverna samt hur man arbetar i skolan på bästa sätt för att inkludera dem i den svenska 

undervisningen. De senaste åren har den svenska skolan fått ta emot fler nyanlända elever och 

därför ville vi med vår studie ta reda på hur skolor gör när de ska ta emot en nyanländ elev.  

 

Under studien har vi fått reda på att lärarna som är med i undersökningen upplever att de 

behöver mer kunskap om hur man förbereder för att kunna ta emot nyanlända elever. Lärarna 

efterfrågar också utbildning för att få kunskap om hur man inkluderar och undervisar 

nyanlända elever. Vi har utefter vårt resultat förstått att lärare även känner sig osäkra på den 

kunskap de redan har och menar på att den kanske inte räcker till vad gäller att undervisa 

nyanlända elever. Detta tror vi kan leda till att lärare tappar sin motivation och självförtroende 

i sin undervisning om ingen stöttning finns. Persson (2016) menar dock på att kunskapen 

finns hos verksamma lärare men att de behöver bekräftelse för att fortsätta sitt arbete. Vi har 

träffat lärare som använder sig utav sina tidigare kunskaper och vi upplever att de gör sitt 

absolut bästa för att kunna inkludera samt ge den nyanlända eleven samma förutsättningar 

som resterande elever i klassen. 

 

Introduktionsenheten och välkomsten är de enheter där barnet tillsammans med familjen 

hamnar först. Dessa enheter behöver ha en bättre framförhållning om när eleven ska komma 

till skolan för att lärarna tillsammans med rektorerna ska förbereda undervisningen samt 

förbereda resurser som kan behövas. Kartläggningen som görs för varje barn behöver bli mer 

tydlig samt detaljerad för att lärarna ska veta vad som behövs för att ge den nyanlända elevens 

bästa förutsättningarna för att lyckas i den svenska skolan. Om de nyanlända eleverna inte får 

rätt förutsättningar vad gäller resurser, placering av rätt årskurs samt individanpassad 

undervisning kan detta få konsekvenser. Dessa konsekvenser tror vi kan utvisas i att de blir 

exkluderade samt inte når målen i skolan, vilket vidare har ännu större konsekvenser för det 

svenska samhället. 

 

I vår studie efterlyser lärarna ett bättre mottagande där ett välkomstsamtal som Persson (2016) 

har belyst i bakgrunden kan gynna både elev och lärare. Eftersom att informationen lärarna får 

är i form av en otillräcklig kartläggning som görs på eleverna är konsekvensen att läraren inte 

kan förbereda undervisningen och material i bästa mån. 

 

Vi upplever dessutom från de lärarna i vår studie att många som tar emot nyanlända elever 

känner sig ensamma och otillräckliga. Vi tror att det är viktigt att man tillsammans i 

verksamheten hjälps åt och samtalar och utbyter kunskap med varandra. Lärare kan också 

tillsammans lära av varandra och detta gör att man känner sig som ett arbetslag och inte som 

en ensam individ som tar emot en nyanländ elev. 
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I skolans styrdokument står det klart och tydligt att alla elever som går i den svenska skolan 

har rätt till en likvärdig utbildning. För att detta ska vara möjligt i praktiken behöver 

verksamma lärare och rektorer få tydliga riktlinjer för hur man kan arbeta för att få dessa 

elever att nå bra resultat i skolan. Förhoppningsvis kommer kraven att stärkas på våra 

huvudmän samt rektorer så att allt fler lärare får möjligheter för fortbildning och på så sätt öka 

lärarnas kompetenser vad gäller anpassning av undervisningen för nyanlända elever. 

 

I framtiden kanske man också bör se över lärarutbildningen så att blivande lärare får 

kompetens inom andraspråksinlärning samt inkludering och undervisningsformer för 

nyanlända elever. Man behöver vidareutbilda verksamma lärare då det är brist på svenska som 

andraspråk lärare i svenska skolor. Vi tänker att även rektorer behöver kompetensutveckling i 

frågor som rör undervisningen och mottagandet för nyanlända elever men också svenska som 

andraspråk.  

 

Vår slutsats är att barnen är vår framtid. Vi måste inkludera och undervisa så att alla barns 

behov blir tillgodoräknade. För att kunna göra detta måste vi arbeta ihop tillsammans och lära 

av varandra. Vi behöver en gemensam plan för hur alla skolor tar emot nyanlända elever och 

en individ baserad undervisning där alla elever får förutsättningar att nå målen i den svenska 

skolan. Återigen ska den svenska skolan ge alla elever en likvärdig utbildning men frågan är 

om det verkligen ser ut så i verkligheten. 
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BILAGA 1 
 

 
 

Informationsbrev     14/11 - 16 
 
 
Till lärarna som är med i vår studie  

 
Vi heter Yasmin Khorram Manesh och Michelle Brillantes. Vi studerar vårt sjunde och näst sista 

termin till grundskollärare F-3 vid Högskolan i Borås.  

 

Under följande termin ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på hur lärare inkluderar nyanlända elever i svenska språket. 

Vi önskar att intervjua dig som lärare.  

 

Det är viktigt att ni som lärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med 

största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter som framkommit i 

undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. Dessutom kommer alla uppgifter 

kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. Fiktiva namn på barn, pedagoger och 

skola används så att allas identiteter skyddas. Undersökningen är frivillig och det går när som 

helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs ditt samtycke. Vi hoppas att ni vill ställa upp 

och hjälpa oss i vår undersökning.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Michelle Brillantes & Yasmin Khorram Manesh  

 

 



 

   

   

BILAGA 2 

 

Intervjufrågor till lärare 
 
1. Har du några tidigare erfarenheter med nyanlända elever i klassen och har du några nu?  

 

 2. Hur förbereder du dig inför detta? 

 Har ni tillräckligt med resurser och verktyg?  

 Får ni möjlighet att gå i någon fortbildning som handlar om detta?  

3. Hur gör du för att inkludera dessa barn i klassrummet?  

 Socialt vad gäller relationer till klasskompisar och andra elever på skolan.  

4. Vad anser du är den största utmaningen?  

 

5. Hur utformar du undervisningen för dessa elever?  

 

6. Får eleverna någon förberedelse innan de kommer till sin nya klass?  

 

7. Hur gör man om eleven inte har några tidigare skolerfarenheter, vart börjar man då?  

 

8. Kan deras egna modersmål vara till någon hjälp för att lättare förstå det svenskaspråket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

   

   

 

BILAGA 3 
 

Intervjufrågor till rektor 
 

1. Har du några tidigare erfarenheter med nyanlända elever på skolan? 

 Har du haft erfarenheter på en annan skola?  

 

2. Hur förbereder du som rektorn att få nyanlända elever till skolan och hur förbereder du 

dina kollegor?  

 Har ni tillräckligt med resurser och verktyg?  

 Ges lärarna någon möjlighet att gå i någon kurs eller fortbildning som handlar 

om detta?  

 

3. Vad anser du är den största utmaning att få nyanlända elever till din skola?  

 

4. Får eleverna någon förberedelse innan de kommer till sin nya klass? 

 Hur ser mottagandet ut?  

 Anordnas det något introduktionsmöte med eleven och vårdnadshavarna? 

 

5. Hur långt innan får du reda på om det kommer en nyanländ elev till er skola och hur 

gör du för att meddela detta till läraren? 
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