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Sammanfattning 
Alla barn i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning. Det innefattar även nyanlända elever, 
men skolan lyckas inte möta de nyanländas behov.  Det framkommer bland annat att många 
av de nyanlända eleverna inte når kunskapskraven i matematiken, vilket till stor del visar sig 
bero på att eleverna inte inkluderas i den ordinarie undervisningen. Dessutom saknas det i 
skolorna resurser och kompetens för att utbilda elever med svenska som andraspråk. Det 
svenska språket, som spelar en central roll i den svenska skolan, är en förutsättning för 
lärande då undervisningen sker på svenska. För att de nyanlända eleverna ska kunna 
tillgodogöra sig ämneskunskaper innan de förvärvat språket behöver de istället få möjlighet 
att utveckla dem på sitt eget språk, och få utrymme för sitt språk och sin kultur. De nyanlända 
eleverna behöver inkluderas i den ordinarie undervisningen och dess sociala sammanhang, 
och få stöd utifrån kunskapsnivå, vilket också förutsätter att skolan kartlagt vilka kunskaper 
eleverna har med sig när de anländer. Flera utredningar som ska undersöka skolans behov är 
under utredning och Skolverket har också nyligen publicerat allmänna råd som syftar till att 
vägleda skolorna i vilka skyldigheter de behöver förhålla sig till i fråga om att ta emot 
nyanlända elever.  
 
Syftet med denna studie är att belysa matematiklärares erfarenheter av att ta emot och 
undervisa nyanlända elever i klassrummet för att förstå vilka aspekter som är betydelsefulla i 
mottagandet och undervisningen. Som metod har den kvalitativa metoden intervju använts , 
och har vidare tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv.  
 
Resultatet visar att det inkluderande arbetet med nyanlända elever i matematikklassrummet 
innebär i första hand ett socialt fokus, och inte ett lärandefokus. Även då lärarna uppger sig ha 
ett tillåtande dialogiskt klassrum så inverkar flera olika faktorer på att en kunskapsutveckling 
är svår att övervaka och genomföra. De svårigheter som framkommer i resultatet rör elevernas 
tidigare erfarenheter och förutsättningar som hindrar deras lärande. Vidare framkommer 
bristen på resurser, och en bristfällig samverkan mellan de insatser och resurser som finns 
som en ytterligare svårighet. Resultatet av detta blir att förutsättningen för att på ett bra sätt ta 
emot och undervisa nyanlända elever i klassrummet blir beroende av vilka förutsättningar 
som råkar finnas hos varje enskild lärare och deras elever i klassrummet. 
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INLEDNING 
Både skollagen (2010:800) och skolans styrdokument (Lgr 11 2015) understryker att skolan 
ska verka för att alla elever oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter ska få en likvärdig 
utbildning. Att erbjuda nyanlända elever den utbildningsmöjlighet, som de liksom alla andra 
barn har rätt till, visar sig i praktiken vara problematisk av flera olika anledningar. Det främsta 
uppenbara hindret att undervisa en nyanländ elev är att eleven som nyligen invandrat från ett 
annat land förmodligen inte talar samma språk som läraren som har i uppdrag att erbjuda 
eleven den likvärdiga utbildning eleven har rätt till. Sverige har haft en ökad invandring sedan 
inträdet i EU, och har tagit emot invandrare från flera olika delar av Europa, och världen 
(Regeringskansliet 2009; SCB 2013). Att kunna erbjuda de nyanlända barn som invandrar en 
likvärdig utbildning har länge varit ett område som behövt uppmärksammas. Med den senaste 
flyktingströmmen från bland annat Syrien har frågan aktualiserats och är nu en särskilt 
angelägen fråga. Regeringskansliet (2016) presenterar flera olika undersökningar där olika 
lösningar utreds för hur mottagande och undervisning av nyanlända elever ska kunna 
förbättras. Bland annat utreds möjligheterna för att kunna fördela de nyanlända eleverna mer 
jämnt i Sveriges olika kommuner och skolor. Eftersom antalet nyanlända ökar, ökar också 
behovet av att alla skolor bereds för att kunna ta emot nyanlända elever på ett bra sätt. Det är 
sannolikt att nyanlända elever kommer att tas emot i varje enskilt klassrum och lärarens 
uppdrag i detta är att stötta varje enskild elevs kunskapsutveckling. Här uppstår frågan om hur 
den enskilda läraren kan stötta de nyanlända eleverna på bästa sätt i undervisningen. Denna 
fråga föranledde denna studie, vilket i sin tur skapade en rad nya frågor gällande mottagandet 
på skolor idag, om vad som fungerar, eller inte fungerar, om det finns riktlinjer att stötta sitt 
arbete på, och vad som kan vara viktigt att tänka på som mottagande lärare. Dessa frågor, 
tillsammans med ett initierat undersökande inom området synliggjorde framför allt två ämnen 
som uppmärksammas i samband med nyanlända elevers kunskaper, svenska och matematik. 
 
Eklund (2003) understryker att svenskan är främmande för en nyanländ elev som ämne, men 
också som språk, och är grundläggande för att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i 
andra ämnen. Bunar (2010) fördjupar detta ytterligare och menar att både det svenska språket 
och elevens modersmål har en central roll för utvecklandet av ämneskunskaper i alla ämnen. 
Matematiken är ett av de få ämnen som finns representerade i forskning vilket kan bero på det 
skolinspektionen (2009) synliggjort att kartläggning av nyanlända elevers kunskaper ofta 
begränsas till svenskan och matematiken. Det som synliggörs är att en stor andel av dessa 
elever underkänns i matematiken (Bengtsson 2012; Bunar 2010; skolinspektionen 2009). 
Denna bakgrund har påverkat denna studiens utformning då ett starkt intresse väckts för att 
upptäcka och synliggöra vilka aspekter som är viktiga att fokusera kring för en lyckad 
utbildning av nyanlända elever i matematiken. För att förstå vilka aspekter som lärare 
upplever som viktiga i mottagandet och utbildandet av nyanlända elever har det därför inför 
denna studies utförande efterforskats kring vilka omständigheter som kan tänkas påverka 
matematiklärares arbete. Detta har sedan i undersökningen vägts samman med vad enskilda 
matematiklärare själva lyfter att de upplever att de behöver fokusera kring i mottagandet av 
nyanlända elever. Denna studies syfte har följaktligen utformats för att undersöka hur 
matematiklärare med erfarenhet av att ta emot nyanlända elever beskriver att de tar sig an 
uppgiften.   
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa matematiklärares erfarenheter av att ta emot och 
undervisa nyanlända elever i klassrummet för att förstå vilka aspekter som är betydelsefulla i 
mottagandet och undervisningen. 
 

Begreppsdefinition 

Nedan följer en avgränsande beskrivning av det centrala begrepp som kommer att användas i 
denna studie för att tydliggöra vad de specifika begreppen som används i studien står för. 

Nyanlända elever 

Begreppet nyanlända elever är brett och innefattar enligt Skolverket (2016) exempelvis 
asylsökande, ensamkommande, papperslösa eller barn till arbetskraftsinvandrare. Vidare 
beskrivs gruppen nyanlända elever som en heterogen grupp som kommer från flera olika typer 
av bakgrunder och har olika erfarenheter av skolan. Det enda de har gemensamt är att de 
flyttat från ett område utomlands där de tidigare levt. Begreppet nyanlända elever avser alltså 
de elever som bosatt sig här i Sverige som tidigare bott utomlands. För att räknas som 
nyanländ elev ska barnet ha påbörjat sin utbildning här efter det kalenderår då hon eller han 
fyllt 7 år. Efter 4 års skolgång räknas eleven inte längre som nyanländ (Skolverket 2016, ss. 8, 
11).  
 
Det finns en rad begrepp i forskningslitteratur som används för den gruppen nyanlända elever 
som fokuseras i denna studie. Begrepp som nyanlända, sent anlända, flyktingbarn, elever i 
förberedelseklass kan representera vissa administrativa åtskillnader, men också användas som 
synonymer (Bunar 2010, s. 8). Skolinspektionen (2009, s.6) definierar nyanlända elever med 
att de ”inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som 
anländer nära skolstarten eller under sin skoltid”. I denna studie används begreppet nyanlända 
elever som ett paraplybegrepp för de elever som bosatt sig här i Sverige som tidigare bott 
utomlands, som inte har svenska som modersmål och som gått i skolan här i mindre än 4 år. 
Flera av de forskningsartiklar som används som referenser i denna studie använder andra 
begrepp än nyanlända elever, vilket kan bero på exempelvis att artiklarna skrivits i ett annat 
land. Deras definitioner av de begrepp som används passar in under de kriterier för vad som 
här ovan anges räknas som nyanlända elever i Sverige, De begrepp som används i artiklarna 
kommer också användas i denna studie, men avser i alla nämnda fall gruppen nyanlända 
elever.  
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BAKGRUND    
Bakgrunden inleds med en översikt över vilka rättigheter varje barn i Sverige har till 
utbildning, samt en kort beskrivning av hur invandringen till Sverige sett ut fram till idag. 
Detta presenteras som bakgrund för att beskriva vilka utmaningar i nuläget det svenska 
utbildningssystemet står inför. Därefter presenteras de förutsättningar som idag finns för ett 
fungerande mottagande och möjligheten att genomföra en likvärdig, god utbildning. Nästa 
avsnitt ger en överblick över de svårigheter som visat sig finnas, och en presentation av vilka 
åtgärder som behövs och har utförts, eller ska utföras för att möjliggöra att nyanlända elever 
ska få samma möjligheter till utbildning och kunskapsutveckling som infödda svenskar. 
Vidare poängteras vilka aspekter som är viktiga för inkluderingen av nyanlända elever, och 
slutligen presenteras metoder som visat sig vara viktiga för alla elevers lärande, och i 
synnerhet för nyanlända elever.   
 

Rätten till en likvärdig utbildning 

Alla elever oavsett social bakgrund och etnisk tillhörighet har i Sverige samma rätt till en 
likvärdig utbildning. Detta kräver ett fungerande mottagande för de nyanlända eleverna från 
kommun och skola. I läroplanen (LGR 11 2015, s. 8) står det formulerat att varje elevs behov 
och förutsättningar ska tas hänsyn till i undervisningen, och den ska stötta alla elevers 
”fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper”. Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen ta hänsyn 
till elevers olika behov och sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar, och 
alla barn har oavsett medborgarstatus också rätt till en grundläggande utbildning i allmän 
skola. Skollagen poängterar också att utbildningen ska vara likvärdig i hela Sverige 
(Skollagen 2010:800, kap 1, 2, 3 §). Sammanfattningsvis innebär detta att alla elever i 
grundskolan, oavsett bakgrund, har rätt till samma utbildning här i Sverige (Skolverket 2016, 
s.45).  
 
Sverige har sedan länge varit ett land med invandring, och är ett mångkulturellt land . På 50 -
70-talet hade Sverige stor arbetskraftsinvandring från främst Finland, Sydeuropa och Turkiet 
och sedan 1995 har invandringen till Sverige ökat kraftigt i samband med inträdet i 
Europeiska Unionen (Regeringskansliet, 2009). Under 1990-talet ökade invandringen från 
bland annat forna Jugoslavien och de senaste åren har invandringen från flera olika länder 
framträtt, däribland från Syrien (SCB 2013, ss. 14-15). Det svenska samhället speglas i den 
svenska skolan där cirka 150 olika modersmål finns representerade hos ungefär 20 procent av 
alla elever  (Hägerfelth 2011, s.7). Med den ökande invandringen ökar också antalet barn som 
ska introduceras i den svenska skolan, vilket kräver att Sverige har beredskap för att kunna 
erbjuda en bra utbildning (Skolverket 2013, s.3).  
 

En likvärdig utbildning är svår att genomföra i praktiken 

Skolorna i Sverige står inför en stor utmaning då 20 procent av eleverna med utländsk 
bakgrund blir underkända i matematik och skillnaderna mellan de elever som har utländsk 
bakgrund och andra elever ökar. Det kan sättas i relation till att de som invandrat i länder som 
Australien eller Canada som nästan når samma resultat som de infödda eleverna. (Bengtsson 
2012, s. 17). Även Bunar (2010) belyser att elever med föräldrar födda i ett annat land 
presterar sämre i matematik än elever vars föräldrar är födda i Sverige (Bunar 2010, ss. 57-
58). De granskningar som skolinspektionen (2009) gjort visar att många skolor brister i 
mottagandet av nyanlända elever. Bengtsson (2012) och skolinspektionen (2009) pekar på att 
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nyanlända elever inte får likvärdiga möjligheter, varken gällande delaktighet eller att nå 
skolans mål. Skolinspektionen framhåller att flertalet skolor i Sverige brister i att inkludera 
eleverna, och att ge dem likvärdiga möjligheter att nå skolans mål. Skolinspektionen påvisar 
att undervisningen ofta sker avskilt från den övriga utbildningen. Följden av detta blir att 
dessa elever hindras i sin kunskapsutveckling och utesluts från gemenskapen i den ordinarie 
undervisningen (Skolinspektionen 2009, ss. 7,15, 21-23). Både Skolinspektionen (2009) och 
Bengtsson (2012) uppmärksammar dock också att det ändå finns några skolor som visar en 
motsatt trend och som lyckats bra med mottagande och undervisning. Att skolan i Sverige 
misslyckas beror  enligt Bengtsson (2012, s. 17) mycket på att dess elever segregeras både 
socialt och pedagogiskt. Vidare lyfter Bunar (2010, ss. 57-58) att förklaringen till att de 
nyanlända eleverna presterar sämre är deras bristande kunskaper i det svenska språket. Att 
bristande språkkunskaper begränsar lärandet konstaterar också Meltzer och Hamann (2005, 
s.2, 6-7) som i sin studie visar att icke infödda engelsktalande elever begränsas i sitt lärande 
på grund av bristande förmåga i det engelska språket. 
 

Skolsystemet behöver genomgå övergripande förändringar för att möta 
behovet 

Bunar betonar att det inte går att peka ut enskilda individer eller skolor och kräva att de ska 
förändras (Bunar 2010 ss.107-111). Även Runfors (2013) uppmärksammar att den enskilda 
läraren eller skolan inte kan stå till svars. Runfors poängterar att orsaken till att de nyanlända 
elevernas behov inte tillgodoses istället står för ett samhälleligt misslyckande. Runfors 
betonar att hela lärarkåren ofta fått stå till svars för idéer och visioner som i praktiken 
inneburit att lärarna inte räckt till (Runfors 2013, ss. 69-71). Bunar (2010) sammanfattar flera 
studier som undersöker olika klassrumspraktiker gentemot nyanlända elever. Bunar 
framhåller att samtliga studier, om än i varierande grad, drar slutsatsen att det krävs 
förändringar på en övergripande nivå för att situationen för de nyanlända ska förbättras. 
Vidare poängterar Bunar att en framgångsrik verksamhet samverkar med det omgivande 
samhället och är konsekvent på alla nivåer, från övergripande riktlinjer till det enskilda 
klassrummet. För att undvika segregation krävs det alltså enligt Bunar ett balanserat 
förhållningssätt där det på alla nivåer i skol- och samhällsystemet finns genomtänkta, tydliga 
riktlinjer. (Bunar 2010, ss.107-111). Även Nilsson och Axelsson (2013, ss. 158-159) drar i sin 
studie slutsatsen att det behöver finnas övergripande rutiner och riktlinjer för att skolor ska 
kunna uppfylla sina kunskaps- och integreringsmål. Nilsson & Axelsson understryker också 
liksom Skolverket (2013) vikten av att det finns tydliga rutiner gällande integreringen av de 
nyanlända eleverna för att underlätta inkluderingsarbetet i övergången till den ordinarie 
undervisningsgruppen (Skolverket 2013, s. 4, 9-10).  
 
Skolverket (2016) har därefter publicerat allmänna råd, baserade på skolans skyldigheter och 
dess uppdrag enligt skollagen, skolförordningen och läroplanen, som riktar sig till 
skolsystemets alla yrkesgrupper för att tydliggöra skolans uppdrag. Syftet med de allmänna 
råden är att tydliggöra vilka som ansvarar för mottagandet och utbildningen av de nyanlända 
eleverna. Skolverket framhåller att ansvaret för utbildning av nyanlända elever är fördelad på 
kommun, huvudman, rektor, lärare och övrig skolpersonal (Skolverket 2016, ss. 6-7, 14-15, 
20). Det övergripande ansvaret för utbildningen av nyanlända elever ligger på kommun och 
huvudman, där kommunen ansvar ligger i att de nyanlända barnen snarast möjligt får 
information om skolväsendet och får kontakt med aktuell skola. Kommunen behöver i och 
med sitt ansvar ha en kontinuerlig kontakt med exempelvis Migrationsverket och 
socialtjänsten. Huvudmannens ansvar, som kan vara kommunfullmäktige, staten, ett landsting 
eller en enskild huvudman (i privata skolor), innebär att se till att rektorer, lärare och övrig 
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skolpersonal har de förutsättningar och resurser som krävs för att följa de allmänna råd och 
riktlinjer som finns. Huvudmannen bör ha en långsiktig plan för, och ha en regelbunden rutin 
för att följa upp att de nyanlända elevernas utbildning fungerar och ansvarar för att 
förutsättningar för en lämplig placering i skolform och årskurs finns (Skolverket 2016, ss. 6-7, 
14-15, 20).  
 
Kartläggning är ett verktyg som är under utformning och syftar till att bedöma nyanlända 
elevers kunskaper så att undervisningen sedan ska kunna anpassas till den specifika elevens 
förutsättningar och behov. Kartläggningen är uppdelad i tre steg, och de två första stegen ska 
ligga till grund för ”rektorns beslut om placering i årskurs och i undervisningsgrupp”. Hänsyn 
vid beslut om placering ska dock tas till elevens ålder och personliga förhållanden. De två 
första stegen av kartläggningen är från den 15 april obligatorisk att använda för skolor. Steg 
tre som ännu inte finns tillgängligt för matematik är ett stöd för undervisande lärare att kunna 
planera anpassat utefter elevens kunskap, men är frivilligt att använda (Skolverket u.å). Det är 
rektorns uppgift att övervaka skolans rutiner för mottagande och den fortsatta utbildningen av 
de nyanlända eleverna. Lärare och övrig skolpersonal ansvarar sedan för att rutinerna för den 
inledande kartläggningen genomförs och ska då också identifiera och uppmärksamma om 
eleven är i behov av ytterligare stöd, som exempelvis extra anpassningar, särskilt stöd eller 
annan skolform. Rektorn ansvarar också för att till huvudmannen förmedla vilka behov av 
resurser som skolenheten behöver, till exempel tillgång till studiehandledning och 
modersmålsundervisning, för att ge de nyanlända eleverna bästa möjliga förutsättningar att 
utvecklas mot utbildningens mål (Skolverket 2016, ss. 14, 20-21, 23; Skolverket 2016).  
 
Skolinspektionen har bland annat sett att det ofta saknas en individuell kartläggning på 
elevernas förutsättningar, och att kartläggningen av elevernas förkunskaper är bristfällig. Ofta 
kartläggs bara kunskaper i matematik och svenska. De ämnesrelaterade baskunskaperna i 
dessa ämnen blir dessutom oftast sekundära då fokus istället läggs på att eleverna först ska 
lära sig svenska begrepp. Eftersom det ofta saknas en ordentlig kartläggning, som ska ligga 
till grund för en individuell planering, blir undervisningen inte ändamålsenlig då det saknas 
grunder för vilka kunskaper den enskilda eleven har med sig (Skolinspektionen 2009, ss. 7, 
15, 21-23). Under 2013-2016 ska stora satsningar ha gjorts gällande mottagande av nyanlända 
elever. Bland annat ska omfattande program för kompetensutvecklingar ha utformats och 
genomförts. Kompetensutvecklingen ska bland annat ge lärare kunskap om hur 
andraspråksinlärning går till, vad som krävs för att språkutvecklingen ska gynnas och på 
vilket sätt kartläggning kan möjliggöra byggandet av en undervisning som stöttar elevernas 
kunskapsutveckling. Stödmaterial för kartläggning och bedömning samt informationsmaterial 
om skolan på olika språk ska också ha tagits fram (Skolverket 2013, s. 5). Genom 
studiehandledning på modersmålet stöttas elevens möjlighet att arbeta med matematik eller 
andra ämnen utifrån målen i kursplanen utan att elevens lärande hämmas av begränsningar i 
det svenska språket. Detta möjliggör att eleven kan utveckla ämneskunskap och språk 
parallellt, men det kräver ett samarbete mellan ämneslärare, studiehandledare och 
modersmålslärare (Skolverket 2016, ss. 27-31; Skolverket 2016).  
 

Nyanlända elever har olika behov 

Bunar (2010, ss. 108-111) poängterar att det är problematiskt att nyanlända elevers 
individuella förutsättningar sällan beaktas och framhåller att de grundläggande riktlinjer som 
krävs bör avse hur mottagande, särskiljande av svårigheter och integrering av nyanlända 
elever ska se ut. Detta för att undvika att de nyanlända elevernas svårigheter buntas ihop till 
försök att lösa frågan om vilka behov de nyanlända har som grupp. Elmeroth (2006) påvisar 
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att elevernas inlärning påverkas av deras bakgrund, som när de exempelvis kommer från 
krigshärjade områden och har traumatiska minnen att bearbeta. Vidare understryker Elmeroth 
att en lång vistelse i Sverige ökar elevernas förmåga att hantera skolspråket, och vistelsetiden 
är därför också en avgörande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan, oavsett ämne. De 
elever som anländer sent har generellt sämre resultat, oavsett bakgrund och erfarenheter. 
Bunar (2010) understryker att det inte går att dra allmänna slutsatser de nyanlända elevernas 
behov. Resultaten som Bunar presenterar visar att det finns risk för att lärare inte hinner 
uppmärksamma nyanlända elever som sätts in i de ordinarie klasserna innan de behärskar 
språket. Det kan då leda till social isolering, låga prestationer och att eleverna själva pekas ut 
som ansvariga för sina misslyckanden. Men det finns också gott om resultat som visar att 
eleverna behöver integreras i den ordinarie undervisningen för att inte isoleras, pekas ut och 
diskrimineras. Där nyanlända elever själva uttrycker vad de önskar för stöd uttrycker de att de 
vill ha mer tid att lära sig språket innan de inslussas i en ordinarie klass, och att de vill ha mer 
stöd och fler lärare i matematiken(Bunar 2010, ss. 108-111).  
 

Modersmålets betydelse 

Meltzer och Hamann (2005) hänvisar till en rad forskare, Bialystok och Hakuta 1994, Collier 
och Thomas 1997, Covey 1973, Cummins 1981, Kaufman 1968, Klesmer 1994, Mitchell 
Destino och Karam 1997, Mohan 1990 samt Ochoa och Cadeiro-Kaplan 2004, och beskriver 
att alla dessa forskare säger att fyra års undervisning i det engelska språket, eller mer, är 
nyckeln till ELL-elevers senare framgångar, och att en fortsatt undervisning på elevens eget 
modersmål kan hjälpa till (Meltzer & Hamann 2005, s.2, 6- 7).  Elever som undervisas på sitt 
andraspråk och inte fått möjlighet att utveckla sitt modersmål har enligt Eklund (2003) visat 
sig behöva ungefär 7-10 år för att kunskapsmässigt ligga på samma nivå som infödda 
enspråkiga. Även Bunar (2010) påvisar ett samband mellan goda kunskaper, bekräftelse av 
modersmålet och ett framgångsrikt utvecklande av ett nytt språk. Det talar för att 
modersmålsundervisningen har en betydande roll för kunskapsutvecklingen i matematiken, 
och i alla andra ämnen. Även Skolverket (2016, s.29) framhäver vikten av 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för språk- och 
kunskapsutvecklingen, och poängterar att det är då eleverna får möjlighet att utveckla sina 
kunskaper på sitt starkaste språk som studiemotivationen och självförtroendet stärks.  
 
Eklund (2003) understryker att svenskan är ett centralt ämne den svenska skolan, både 
eftersom svenskan är ett kärnämne och att undervisningen är på svenska. Det innebär att alla 
elever med svenska som modersmål får utveckla sina kunskaper på sitt eget språk, med sin 
egen kultur i kontext. För att elever med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att 
utvecklas språkligt, kognitivt och kunskapsmässigt på samma villkor som de elever som har 
svenska som modersmål behöver deras eget språk och kultur bli synliggjord i undervisningen. 
Skolan Bengtsson (2012) undersökt har anpassat och utvecklat sin undervisning för att den 
ska passa andraspråkelevernas behov och har anställt modersmålslärare och studiehandledare 
på modersmålet lokalt på skolan. Att andraspråksinlärare vinner på att utveckla sitt 
förstaspråk, och att bli uppmuntrade till att ofta skriva och läsa, något som lärare och ledning 
på den undersökta skolan tagit till fasta på. Här har 85 procent av eleverna 
hemspråksundervisning och lärarna poängterar att de på så sätt utvecklar förståelse för 
språkliga strukturer och regler (Bengtsson 2012, ss. 18-22). 
 
Samarbete mellan lärare och studiehandledare på modersmål är enligt skolverket (2013, ss. 4, 
9-10) ett måste för att kvalitén på utbildningen ska öka. Men som skolinspektionen (2009) 
påvisat finns vissa svårigheter med att inkludera och stötta nyanlända elever i det ordinarie 
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klassrummet. Skolinspektionen (2009) visar att studiehandledningen på modersmålet har en 
svag koppling till det ämnesrelaterade, och personal uttrycker att de inte riktigt vet vad 
studiehandledningen ska gå ut på (Skolinspektionen 2009, ss. 7,15, 21-23). Även Bunar 
(2010, ss. 69-71) lyfter fram att den svenska skolan brister i att stötta elevers 
kunskapsutveckling i bland annat matematiken då eleverna inte får studiehandledning på sitt 
modersmål i tillräcklig utsträckning, samt att modersmålets betydelse inte fokuseras. Följden 
av bristande studiehandledning blir att eleverna mister ämneskunskaper på grund av 
otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Att inkludera modersmålsundervisningen i 
skolan är enligt skolinspektionen (2009) och Bunar (2010, ss. 69-71) också problematiskt då 
det är svårt för modersmålslärare att förverkliga ett samarbete där de kan samverka med 
lärarna, då de ofta ambulerar mellan flera olika skolor, ibland upp till tio skolor.  
 

Skolan som social och kulturell mötesplats 

Runfors (2013) vill med sin avhandling synliggöra vilka villkor som skapas i den svenska 
skolan för barn som invandrat. Runfors beskriver att skolan, förutom att den är en arena för 
utbildning, även är en mötesplats för kulturer och för byggande och återskapande av sociala 
konstruktioner och föreställningar (Runfors 2013, s. 18). Bunar poängterar att det dels finns 
ett starkt motstånd mot att elever ska få undervisning på sitt modersmål i skolan från både 
föräldrar och samhälle (Bunar 2010, ss. 69-71). Vidare understryker Elmeroth (2006) att det 
finns en utbredd syn i Sverige på att skolor behöver vara kulturellt och språkligt homogena, 
vilket pekar ut icke-svenskar som undantag. Det är, som Elmroth poängterar, en 
diskriminerande inställning som leder till segregation och att elever med en annan bakgrund 
får svårt med det svenska skolsystemet (Elmeroth, 2006). Dessutom har det också visat sig att 
ovilja att ge utrymme för kulturella och språkliga skillnader kan leda till fientlighet gentemot 
den nya kulturen och språket (Eklund 2003, ss. 113-116). Allen (2006), som undersöker hur 
fransktalande Quebeck, Kanada utformat sitt skolsystem för nyanlända elever är inne på 
samma spår som Eklund (2003). Allen beskriver att de nyanlända i Quebeck går under ett år i 
en skola som är helt avskild från all annan skolverksamhet. Syftet är att de ska läsa in bland 
annat det franska språket och matematik och eleverna kan sluta utbildningen tidigare om de 
nått de kunskaper som krävs i det franska språket. De integreras först då i den ordinarie 
undervisningen, där all undervisning sker på franska och inget stöd för andra språk ges. Allen 
beskriver att de elever han följt hölls tillbaka och att de inte fick någon stöttning i 
ämnesundervisningen om de inte nådde kraven för det franska språket. Detta ledde till att 
eleverna efterhand kände ett missnöje och tog avstånd både från samhället och även i vissa 
fall mot det franska språket (Allen 2006).  
 
Runfors (2013) fördjupar sig i att synliggöra vilka svårigheter som levandegörs i dagens 
rådande sociala konstruktioner och föreställningar. Runfors beskriver att en skola med både 
social och kulturell mångfald, men med svenska barn som majoritet och norm, enligt 
tillfrågade lärare skapar turbulens och problem med kompisgäng från olika områden som 
bråkar. Vidare beskriver Runfors att skolor med en rik blandning av elever, där den sociala 
och kulturella mångfalden skapat en avsaknad av någon dominerande norm, skapar en 
informellare stämning där ingen räknas som avvikande då det inte finns någon tydlig bild av 
vad som skulle kunna anses vara normalt eller inte (Runfors 2013, ss. 84-90). Bunar (2010) 
poängterar på liknande sätt att mottagande och inkludering av de nyanlända eleverna inte bör 
ses som något avvikande, utan istället som en del av skolans helhetliga verksamhet. 
Skolverket (2016) framhåller att rektorn här kan förbättra utbildningens kvalitet genom att ha 
ett gemensamt förhållningssätt på skolan där ansvaret för de nyanländas lärande och 
välbefinnande är all personals ansvar. De nyanlända behöver ges möjlighet att vara socialt 
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delaktiga genom att erbjudas möjlighet att möta och lära känna icke nyanlända elever 
(Skolverket 2016, ss. 14, 20-21, 23; Skolverket 2016).  

Inkludering i samhället 

Bunar (2010) lyfter vikten av att utnyttja det omgivande samhällets potential för att stötta 
nyanlända elever och pekar på en studie som ger en inblick i den Japanska skolans hanterande 
av nyanlända. De nyanlända eleverna i Japan exkluderades helt i undervisningen, och fick 
inget språkstöd alls på sitt eget modersmål. Detta resulterade i att det omgivande samhället 
engagerade sig i form av frivilligorganisationer som erbjöd extra undervisning med tvåspråkig 
personal. Detta visade sig ha en positiv inverkan på de nyanlända elevernas lärande och 
delaktighet i samhället. Bunar understryker att ett nära samarbete med föreningar och 
organisationer som finns i det lokala samhället är gynnsamt för de nyanlända elevernas 
integrering och kunskapsutveckling. Här finns stora potentiella resurser som kan användas i 
skolan och fungera som exempelvis tolkar, mentorer eller förebilder. De resurser som finns i 
det svenska samhället borde användas i mycket större utsträckning enligt Bunar, och det 
skulle alltså kunna hjälpa nyanlända att introduceras i både skolan och samhället (Bunar 2010, 
ss. 98-101, 108-111). Även Allen (2006) argumenterar för att det är delaktighet och 
relationsbyggande som främjar utvecklingen av språket, och att det är det som bör fokuseras 
genom att de nyanlända inkluderas i samhället från början. Allen poängterar att det är 
problematiskt med undervisning som enbart fokuserar på utveckling av språket. Istället bör 
fokus ligga på att inkludera eleverna i samhället (Allen 2006). Bengtsson (2012, s. 224) 
hävdar vidare att huvudmålet med att integrera elever inte bör vara att få dem att inrättas i den 
svenska normen. Målet bör istället enligt Bengtsson vara att få de nyanlända eleverna att 
förstå och kunna läsa av det svenska samhället som helhet.  
 

En likvärdig utbildning kräver tillgång till ett fungerande skolsystem 

Bengtsson (2012, s. 17) poängterar att nyanlända elever påverkas negativt av att de placeras 
utanför klassrummet på grund av språkliga svårigheter. Bengtssons resultat visar att 
nyanlända elever med goda resultat i matematik får stöd av matematikläraren i sitt ordinarie 
klassrum, istället för att plockas ut från klassrummet och få stöd någon annanstans. Skolverket 
(2016) betonar vidare i sina allmänna råd att en nyanländ elev inte enbart får undervisas i 
förberedelseklass. Det är därför lämpligt att den nyanlända läser minst ett ämne med sin 
ordinarie undervisningsgrupp. Rektor ansvarar för att upprätta rutiner krig detta och det är 
lärare och övrig personals ansvar att utföra dessa på ett sådant sätt som underlättar elevens 
övergång från förberedelseklass till ordinarie undervisningsgrupp. Personalen ska verka för att 
eleven så snabbt som möjligt ingår i sin ordinarie undervisningsgrupp på heltid, och samverka 
för att ha en överblick över elevens utveckling i alla ämnen (Skolverket 2016, ss. 27-31; 
Skolverket 2016).  
 
Nilsson och Axelsson (2013) undersöker hur nyanlända elever upplever övergången mellan 
förberedande och ordinarie undervisning och utreder med hjälp av elevernas utsagor över 
vilka sociala och pedagogiska resurser som erbjudits under tiden. Nilsson och Axelsson 
påvisar att elever i förberedelseklass med behörig andraspråkspersonal får bra språkstöd, men 
inte tillräckligt med ämnen eller kunskapsnivå. Eleverna i studien upplever att de i 
förberedelseklass får stöd för utveckling i både språk- och ämneskunskaper, i språket 
avseendet integrerad utveckling av det svenska språket och i ämneskunskaper utveckling på 
sitt modersmål. I den ordinarie klassen finns istället gott om intellektuella utmaningar och 
ämnen, men här brister istället språkstödet. Dessutom har ofta lärarna inte heller kunskap om 
vilka behov andraspråksinlärarna har. Vid övergången till den ordinarie undervisningen 
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uttrycker eleverna att de stöter på svårigheter då de bland annat upplever att andraspråksstödet 
inte är tillräckligt men att de ändå ser övergången som en chans att få vara som alla andra. Det 
visar sig att eleverna efter övergången upplever att deras förväntningar om att vara socialt 
inkluderade inte lever upp till verkligheten. Istället för att bli som en av alla andra kan 
eleverna råka ut föra att möta en motvillighet hos andra elever eller lärare. I många situationer 
leder upplevelsen av socialt utanförskap till att elever istället för att bli inkluderande, känner 
sig isolerade och ensamma i den ordinarie undervisningen(Nilsson & Axelsson 2013, ss.137, 
158-159). 
 
De faktorer som lyfts som avgörande för att nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning i 
praktiken är att de inkluderas i den ordinarie verksamhetens undervisning och sociala samvaro 
(Skolinspektionen 2009, ss.5-6; Bengtsson 2012, s. 17). Skolverket (2013) framhåller, med 
stöd i den forskning de stöttar sina rekommendationer på, att de nyanlända eleverna behöver 
inkluderas i klassrum där de faktorer som visat vara avgörande för elevers lärande tillämpas. 
Detta för att de nyanlända eleverna ska få förutsättningen att utvecklas kunskapsmässigt på 
det sätt som de har rätt till. Undervisningen av de nyanlända eleverna bör därför enligt 
skolverket ske i anslutning till den övriga verksamheten, då inkluderingen av de nyanlända 
eleverna försvåras om deras undervisning under en längre tid sker utan kontakt med de övriga 
eleverna (Skolverket 2013, s.8). Den bästa möjliga lösningen gällande placering av nyanlända 
elever är även enligt Bunar (2010) att de nyanlända eleverna fysiskt placeras på samma ställe 
som den ordinarie skolan. Det möjliggör enligt Bunar, precis som Skolverket poängterar, en 
nära samverkan mellan de olika klasserna. Samverkan bör inrättas direkt för att sedan gradvis 
möjliggöra att eleverna deltar mer i den ordinarie klassen allt eftersom kunskapsnivån på 
majoritetsspråket ökar (Bunar 2010, ss. 108-111). Runfors (2013) poängterar också att elever 
som inkluderas direkt i klassrummet också i många fall får hjälp med översättning av andra 
elever med samma modersmål. Utöver det ovan nämnda krävs enligt Bunar också satsningar 
på lärares kompetensutveckling, modersmålsutveckling, tvåspråkig personal, samverkan med 
föräldrar, relevant kunskapsunderlag och kontinuerlig uppföljning och utvärdering (Bunar 
2010, ss.107-111). 
 
Under 2015 beslutade regeringen att en utredning om nyanlända elevers utbildning ska göras 
då det i skolan saknas resurser. Enligt Utbildningsdepartementet (2015) har bland annat 
möjligheterna för hur pensionerade lärare och lärarstudenter kan fungera som ett stöd för 
nyanlända elever undersökts, och vilka andra behov av insatser som kan behövas. De förslag 
och betänkligheter som tagits fram redovisas av regeringens utredare Ebba Östlin som 
konstaterar att skolans system behöver bli mer flexibelt för att möta de behov utbildningen i 
Sverige står inför. Hon föreslår att nyanlända lärare med utländsk utbildning och erfarenhet 
snabbt ska kunna validera sin utbildning så att den är giltig här i Sverige. Detta kräver 
snabbare SFI-utbildning och kompetensutbildningar. Vidare poängteras också att en 
utveckling och ett definierande av yrkeskategorin lärarassistenter bör ses över i vilka 
arbetsuppgifter som skulle kunna ingå i yrkestiteln. Ebba Östling konstaterar också att det inte 
finns några hinder för att anställa pensionerade lärare eller lärarstudenter, men att hon har sett 
att löneläget är en viktig punkt för möjligheten att nyttja dessa grupper som resurser. 
Ytterligare utredningar som är tillsatta som ska genomföras framöver avser att se över vilka 
kompetenser som behövs och kommer att behövas, samt hur en jämnare fördelning av 
nyanlända elever i olika kommuner ska kunna verkställas (Regeringskansliet 2016).  
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Metoder för framgång i klassrummet med nyanlända elever 

Språkforskare Meltzer och Hamann (2005) undersöker i sin studie framgångsrika metoder för 
att undervisa elever som har engelska som andraspråk som hindras i sitt lärande på grund av 
sina språkbegränsningar. De poängterar att lärare som ska undervisa dessa elever behöver 
tillämpa samma metoder som de lärare som är utbildade att arbeta med andraspråkselever och 
de identifierar viktiga användbara metoder. De metoder de lyfter stämmer överens med de 
områden Minten (2013) och flera andra forskare lyfter fram som viktiga för att kunna 
möjliggöra en god utbildning för den inkluderade nyanlända eleven.  
 

Lärarna behöver få möjlighet att utvecklas professionellt 

Meltzer och Hamann (2005) lyfter att det är av vikt att läraren i det ordinarie klassrum som 
eleven inkluderats i har förmågan att känna igen och analysera ämnesspråk, förstå 
ämnestypiska textstrukturer och utveckla elevers ordförråd. Dessa praktiker bör enligt dem 
vara del av lärarens professionella utveckling så att lärare är mer mottagliga för vilka behov 
deras elever har (Meltzer & Hamann 2005, ss. 1-4). Skolinspektionens granskning visar att 
språk-  och kunskapsutvecklingen är bristfällig i den svenska skolan och många lärare 
behöver kompetensutveckling i sitt förhållningssätt gentemot de nyanlända (Skolinspektionen 
2009, ss. 7,15, 21-23) och Skolverket (2016) understryker att rektorn bör se till att lärare har 
den kunskap och kompetens de behöver för att undervisa nyanlända. Bengtsson (2012, ss. 18-
22) undersöker en skola med goda resultat i matematik, där 70 procent av eleverna har 
svenska som andraspråk. Bengtsson förklarar att skolan har till skillnad från andra skolor som 
inte är lika framgångsrika fokus på språkinriktad undervisning. I intervjuer med lärarna visar 
det sig också att de har höga förväntningar på elevernas förmåga och att deras främsta fokus 
för elevernas utveckling ligger på deras egna undervisningsmetoder och explicit undervisning 
i ämnesspråket. Även Hägerfelth (2011) påpekar att det krävs ett bredare perspektiv än 
poängterandet att lärare inte har tillräckliga kunskaper i undervisning av flerspråkiga elever, 
och att lärare behöver kunskap om fler undervisningsmetoder. Hägerfelth menar i likhet med 
det Bengtsson (2012) beskriver att de didaktiska perspektiven måste tas i beaktning. 
Hägerfelth förtydligar att de didaktiska frågorna som besvarar varför det valda innehållet och 
de specifika mål som har valts ut är relevanta, hur undervisningen ska läggas upp, och hur 
elevernas mångkulturella erfarenhet kan tas tillvara i undervisningen, behöver ställas 
(Hägerfelth 2011, ss. 14-15).  
 

Dialog, flera bedömningsformer och lärarens kompetens omsatt i klassrummet 

Gällande undervisningen i det enskilda klassrummet beskriver Meltzer och Hamann (2005) att 
lärare behöver modellera och använda flera bedömningsformer, betona läsning och skrivning, 
muntlighet och lyssnande, tänkande och skapa ett elevcentrerat klassrum. Läraren måste i 
matematiken stötta elever som har språkliga begränsningar i det matematiska språket. Meltzer 
och Hamann beskriver att misstaget att förbise den språkliga biten i matematiken ofta begås, 
trots att allt större fokus i matematiken läggs på problemlösning. Meltzer och Hamann 
understryker att språket spelar en central roll i utvecklandet av matematiska kunskaper, och 
elever med språkliga begränsningar behöver explicit undervisning i det matematiska språket 
och typiska matematiska texter för att underlätta de svårigheter dessa elever stöter på. Orden i 
en text är centrala eftersom de är betydelsebärande för vad innehållet i det specifika området 
förmedlar, ordförråd är därför en kritisk del som lärare bör fokusera på att lära ut. Lärare bör 
plocka ut nyckelord i en given text och undervisa om dem innan texten ska läsas och elever 
behöver själva få verktyg för hur de kan plocka ut specifika ord i en text och lära sig dem. 
Vidare poängterar Meltzer och Hamann att användandet av olika bedömningsformer hjälper 



 

11 
 

lärare att identifiera vilka specifika behov en elev behöver. Om eleverna också har klart för 
sig vad uppgiften syftar till får eleven också själv syn på vilka områden de är starka i och 
vilka de behöver utveckla, vilket ger dem insikt i sitt eget lärande (Meltzer & Hamann 2005, 
ss. 1-4, 25, 50, 55).  
 
Den framgångsrika matematikläraren har enligt Bengtsson (2012) precis som Meltzer och 
Hamann (2005) poängterar ett dialogiskt klassrum med fokus på reflektion kring olika 
problemlösningsuppgifter och praktiska utmaningar och experiment. Detta, tillsammans med 
undervisning om matematiska metoder och  uttryck, hjälper enligt Bengtsson eleverna att 
utveckla matematisk förståelse genom att de får chansen att skapa en inre bild av processen. 
För att förstärka andraspråkelevernas lärande bör matematiken diskuteras och presenteras på 
fler sätt än symboliskt och verbalt, till exempel visuellt och taktilt. Detta stöttar alla elevers 
lärande, men är extra viktigt för de som har inlärningssvårigheter eller begränsas i sitt lärande 
på grund av bristande språkkunskaper (Bengtsson 2012, ss. 19-20). Brenner (1998) 
undersöker genom observationer hur två lärare arbetar med att samtala kring matematik med 
andraspråkselever i klassrummet. Brenner beskriver att den ena läraren, som var avsedd för att 
stötta eleverna i språket inte lyckades få eleverna att diskutera. Den andra läraren lyckades att 
få både sina andraspråkselever och de elever som hade undervisningsspråket som förstaspråk 
att diskutera. Skillnaden i klassrummen visade sig vara att den ena läraren hade övervägande 
helklassdiskussioner, vilket gjorde eleverna mindre benägna att delta, medan den andra 
läraren ofta lät eleverna diskutera i små grupper, och lät de eleverna med samma modersmål 
diskutera på sitt språk. Eleverna som deltog i diskussion i små grupper visade sig vara högre 
benägna att delta i både helkassdiskussion och i de mindre gruppdiskussionerna. Brenner 
kunde dock se att båda grupperna var mer benägna att diskutera då de arbetade med datorer, 
vilket Brenner anger handlar om att eleverna får visuell hjälp som konkretiserar det som i 
enskild problemlösning sker i den egna tanken. Att verbalisera den processen blir enklare då 
det finns ett visuellt stöd (Brenner 1998, ss.169-171). 
 
Meltzer och Hamann (2005) förespråkar ett elevcentrerat klassrum som bygger på elevers 
erfarenheter och intressen. Det är ett klassrum där läraren förväntar sig att elever aktivt deltar 
genom att tala, lyssna och tänka över innehållet och diskutera det. Elever lär sig bäst när 
läraren fokuserar på processen i klassrummet och inte på att föreläsa. Meltzer och Hamann 
poängterar precis som Bengtsson (2012) att samarbete genom att exempelvis arbeta i grupp i 
matemiken ökar elevernas prestationer. Det kan enligt Meltzer och Hamann bero på att 
gruppen hjälper varandra att lösa problem genom att diskutera och förklara för varandra. 
Även att höra de matematiska termerna i sammanhang hjälper eleverna att utveckla sin 
förståelse för termerna (Meltzer & Hamann 2005, ss. 40-41). Nilsson och Axelssons (2013) 
studie visar på att många ämneslärare ofta är experter på sitt ämne, men att de i sin 
undervisning inte har så stort fokus på det ämnesspecifika språket, och inte heller undervisar 
specifikt kring texters specifika uppbyggnad (Nilsson & Axelsson 2013, ss.158-159). Detta 
uppmärksammar också Bengtsson (2012) som beskriver att andraspråkselever sällan får 
möjlighet att delta i sådana diskussioner i klassrummet (Bengtsson 2012, ss. 20-22). 
Skolverket (2016) poängterar att det är avgörande för den nyanlända elevens språkutveckling 
att undervisningen inte sker som isolerade övningar som inte ingår i ett vidare sammanhang. 
Undervisningen bör därför inte fokuseras ensidigt kring exempelvis svenska, utan istället utgå 
från innehåll i ämnesundervisningen som byggs på dialog och samarbete där alla lär av 
varandra (Skolverket 2016, ss. 27-31; Skolverket 2016). 
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TEORETISK RAM 
Då det hermeneutiska perspektivet behandlar förståelse och tolkning avser denna studie 
använda hermeneutisk tolkning som teoretisk ram, som här används som redskap för att förstå 
och tolka meningen i de deltagande lärarnas uttalanden. Då den valda metoden är intervju kan 
också hermeneutiken stötta och förklara tolkningen som sker under intervjuns gång.  
 
Tolkning beskrivs inom hermeneutiken med att den tolkade delen alltid är beroende av 
helhetstolkningen (och tvärtom), vilket är användbart då lärarnas uttalanden om deras egen 
upplevelse av att ta emot nyanlända hela tiden behöver tolkas i förhållande till de 
förutsättningar skolan/arbetsplatsen ger. Förutsättningarna skolan som arbetsplats ger beror i 
sin tur på de riktlinjer som finns, som baserats på forskning som baserats på skolors 
förutsättningar och enskilda lärares upplevelse. Som verktyg för att synliggöra vilket av 
skolverksamhetens olika områden som lärarnas uttalanden berör, används Mintens (2013) 
överskådliga kategorisering av de olika områden som påverkar utbildningens utformning och 
kvalitet. 
 
Intervjufrågorna i denna studie (se bilaga 2) har formulerats med stöd i Mintens (2013) fem 
olika områden som behövs för ett optimalt lärande; pedagogiskt ledarskap, ett inkluderande 
arbetssätt, kollegialt lärande, lärarledd undervisning och formativ bedömning. Dessa fem 
områden behöver fungera för att möjliggöra ett framgångsrikt mottagande och utbildning av 
nyanlända elever. Då syftet med denna studie är att förstå vilka aspekter som är betydelsefulla 
i mottagandet och undervisningen enligt lärare, formades intervjumallen efter dessa aspekter 
forskning visat vara avgörande områden för att frågorna skulle vara relevanta. För att få med 
andra eventuella relevanta områden lades också en fråga till som efterfrågar lärarens egna 
åsikter om vilka aspekter som kan vara av vikt i mottagandet av nyanlända elever. 
 

Den hermeneutiska riktningen 

Tolkning sker ständigt, i alla sammanhang där någon typ av interaktion sker. Hermeneutiken 
handlar om att tolka och förstå en känsla eller upplevelse, alltså sådant som inte direkt går att 
mäta eller se (Thurén 2007, ss. 94-95). Att tolka något är enligt hermeneutiken vidare 
beroende av vilket sammanhang tolkandet sker. Hermeneutiken handlar alltså om att få 
förståelse för ett fenomen i samband med den kontext fenomenet tolkas i. Att tolka 
matematiklärarnas erfarenhet av att ta emot och undervisa nyanlända elever behöver alltså ur 
ett hermeneutiskt perspektiv ställas i relation till de förutsättningar och den omgivning som 
matematiklärarna talar utifrån. Vidare behöver tolkningen av den erfarenhet som förmedlas 
ställas i relation till en vidare förståelseram än den egna. Det vill säga att försöka att se på 
något som någon annan ser det, och därmed distansera sig från den egna uppfattningen 
(Gadamer 1997, s. 32). Tolkningen av något specifikt är beroende av det sammanhang det 
presenteras i på samma sätt som att en bild är ett betydelsebärande tecken och bärare av en 
mening beroende på i vilken kontext den förekommer (sá Cavalcante Shuback 2011, ss. 124-
126). En bild av en lilja kan till exempel i en kontext avse att avbilda blomman som sådan, 
medan den i en annan kulturell kontext kan tolkas som en symbol för oskuld (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 38). Bilden som tecken kan alltså representera något annat, och vad den 
representerar och tolkas som, beror av vad den representerade bilden i ett sammanhang 
tillskrivs för betydelse (sa Cavalcante Shuback 2011, ss. 124-126). Så för att en giltig tolkning 
av något ska kunna genomföras krävs det enligt den hermeneutiska riktningen att det i det 
enskilda som tolkats finns en samstämmighet med den tolkade kontexten, den helhetliga 
tolkningen. Förståelsen av det undersökta innebär alltså att  den tolkade delen sätts i relation 
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till det undersökta som helhet, och att det helhetliga sammanhanget påverkar den tolkning 
som görs (Gilje & Grimen 2007, ss. 171, 185, 192-194).  
 
Inom hermeneutiken beskrivs den tolkningsprocess där förståelsen av det undersökta hela 
tiden ska samordnas med förståelse av det sammanhang tolkningen sker som en cirkel (Kvale 
1997, ss. 50-51). Gilje och Grimen (2007, ss. 187-189) förklarar att analysprocessen i den 
hermeneutiska cirkeln går ut på att underbygga analysen av delen med hjälp av den tolkade 
helheten, och tvärtom underbygga den analyserade helheten med hjälp av den tolkade delen. 
Det centrala med den hermeneutiska cirkeln är alltså att motiverandet och hanterandet av de 
tolkningar som görs ska bygga på och hänvisa till varandra. Tolkning i samband med något 
uttalat innebär att försöka förstå meningen i det uttalade, och det ska då ställas i relation till 
vad syftet med tolkningen är, samt vem uttolkaren är (Kvale 1997, ss. 203-205). Syftet med 
denna studie är att belysa matematiklärares erfarenheter av att ta emot och undervisa 
nyanlända elever i klassrummet för att förstå vilka aspekter som är betydelsefulla i 
mottagandet och undervisningen. I den hermeneutiska tolkningsprocessen koppas i denna 
studie de aspekter som lyfts som viktiga i mottagande och undervisning av nyanlända elever 
samman genomgående i bakgrund, syfte och här, i den teoretiska ramen. Tolkningen av det de 
intervjuade deltagarna uttalar sätts in i ett vidare sammanhang genom att uttalandena kopplas 
till olika aspekter som forskning (Minten 2013) kategoriserat som betydelsefulla för elevers 
lärande.  
 

Mintens uppdelning av avgörande områden i skolverksamheten 

Minten (2013) presenterar en kunskapsöversikt för att koppla alla de områden som ingår i 
skolverksamhetens vardag till aktuell forskning. Detta för att på ett överskådligt sätt 
synliggöra hur skolan kan arbeta systematiskt för att med stöd i forskning uppnå alla de mål 
skolan har skyldighet att uppfylla. Minten poängterar att det är när skolan utgår ifrån 
vetenskapliga, beprövade erfarenheter i sitt arbete som utbildningen kan erbjuda elever den 
utbildning de har rätt till. Minten markerar vidare att det krävs ett långsiktigt, systematiskt 
utvecklingsarbete för att varje enskild skola ska kunna erbjuda en likvärdig utbildning av god 
kvalitet. Minten delar upp de olika områden som behöver samverka för att den vardagliga 
skolverksamheten ska kunna erbjuda elever en likvärdig utbildning med god kvalitet i fem 
teman; kollegialt lärande, formativ bedömning, lärarledd undervisning, pedagogiskt ledarskap 
och ett inkluderande arbetssätt (Minten 2013, ss. 7, 81-83). 
 
Det kollegiala lärandet innebär enligt Mintens avgränsning att i den dagliga praktiken utföra 
strukturerat samarbete gällande kompetensutveckling. Det innebär att det ska finnas en 
gemensam struktur för det praktiska arbetet som går ut på att förbereda, lösa, diskutera, 
reflektera över de uppgifter som har utförts.  

Gällande formativ bedömning lyfter Minten fem nyckelstrategier som forskaren Dylan 
Williams tagit fram för att beskriva formativ bedömning. Den formativa bedömningen 
handlar om att synliggöra lärandemål och föra lärandet framåt genom respons, skapa 
aktiviteter och uppgifter som stöttar lärande, klassrumsdiskussioner och kollaborativt lärande, 
samt arbeta med själv-bedömning och metakognition för att stötta elever att bli självständiga i 
sitt eget lärande. 

Den lärarledda undervisningen byggs upp genom lärare som har ett tydligt ledarskap och 
ett tillåtande arbetsklimat i klassrummet. Vidare innebär det att läraren använder flera 
undervisningsmetoder, skapar möjligheter för dialog och erfarenhetsbyten i klassrummet och 
ser och formativt bedömer varje elev. Läraren behöver medvetet arbeta på ett sådant sätt att 
eleverna är delaktiga i ämnesrelaterade diskussioner i klassrummet, där elever får utrymme. 
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Eleverna ska också känna sig trygga i att göra fel och att uttrycka frågor som de behöver få 
förtydliganden kring för att komma vidare i sitt lärande. Minten poängterar vidare att flera 
omständigheter påverkar lärandet, bland annat har kulturella förutsättningar och 
utbildningsbakgrund stor betydelse. I skolans värld är det viktigt att vara medveten om att 
läraren i klassrummet starkt kan påverka dessa elevers lärande, tillsammans med en lärarledd 
undervisning, vilket i korthet kan beskrivas som ett genomtänkt långsiktigt arbetssätt som 
stöttas och upprätthålls av rektor, huvudman och skollagen (Minten 2013, ss.19-26, 31-33, 
43).  

 Det pedagogiska ledarskapet handlar enligt Mintens kategorisering om organiseringen 
av samverkan,  gränssättningar och dialoger som syftar till att stärka lärares, rektorers och 
elevers lärande. Det innebär att skolan behöver ha en rektor och huvudman som bidrar till, tar 
ansvar för, och stöttar att en kompetensutvecklande verksamhet på skolan finns och 
genomförs i klassrummet. Skolan behöver ytterligare ha en ledning som prioriterar att skapa 
förutsättningar för att lärare ska få tid och möjlighet att gemensamt genomföra 
utvecklingsarbete på skolan. Rektorn har huvudansvaret i det pedagogiska ledarskapet, men 
kan delegera ansvarsområden för att få organisationen att fungera så bra som möjligt.  

Med utgångspunkt i att alla människor är lika mycket värda, krävs inom skolan även ett 

inkluderande arbetssätt. Det innebär att på alla nivåer arbeta strukturerat för att säkerställa en 
likvärdig utbildning som ska vara lika tillgänglig för alla elever, oavsett bakgrund och 
förutsättningar (Minten 2013, ss.53, 66, 71, 81-83).  
 
  



 

15 
 

METOD  
En kvalitativ metod är ett uttryck för att beskriva hur en undersökning har utförts när 
underlaget till en studie samlats in. Till kvalitativa metoder hör intervju (Trost 2012, s. 18), 
vilket är det tillvägagångssätt som använts i denna studie. Vidare vilar denna studiens metod 
på hermeneutiken, vilket också är denna studies övergripande teoretiska perspektiv. Att tolka 
ur ett hermeneutiskt perspektiv innebär att genom en tolkningsprocess synliggöra meningen 
texten förmedlar i samband med ett vidare perspektiv. Den hermeneutiska cirkeln används i 
tolkningsarbetet som en metod för att samordna den tolkade delen med den helhetliga bilden 
av området som undersökts. Vidare handlar den hermeneutiska tolkningen om att 
undersökaren måste vara väl insatt i det området som undersöks för att kunna förstå det 
undersökta och därmed kunna göra en giltig tolkning (Kvale 1997, ss. 49-54). Tolkningarna 
av de analyserade delarna och det vidare perspektivet ska samordnas med varandra så att den 
tolkade delen och helheten stämmer överens (Kvale 1997, ss. 49-54). Thurén (2007, s. 97) och 
Kvale (1997) poängterar att det är av vikt att det i undersökningen är de intervjuades 
upplevelse som fokuseras och analyseras, och att undersökaren på ett medvetet sätt arbetar för 
att de egna personliga erfarenheterna och känslorna inte ska påverka tolkningen. 
 
Intervju är ett verktyg som kan användas i samband med kvalitativa undersökningar. Med 
hjälp av intervjun insamlas information som sedan systematiskt undersöks och sorteras för att 
hitta vad för mönster som framträder. De mönster som synliggörs presenteras sedan som ett 
resultat (Fejes & Thornberg 2009, ss. 32, 221-222). Kritik förekommer ofta om att det inte går 
att generalisera kvalitativa undersökningars resultat på grund av att undersökningsgruppen är 
för liten. Men Kvale (1997) understryker, genom att lyfta forskare som Piaget och Freud, att 
det finns viktiga kunskaper i det mer djupgående genomtänkta undersökandet som fokuserar 
på, och analyserar, en liten undersökningsgrupp. Kvale framhåller vidare att det under 
utförandet av en intervju är intervjuarens ansvar att styra samtalet så att det hålls inom ramen 
för undersökningens specifika syfte. Att forma intervjun så att den information som 
framkommer är relevant för det område som avses undersökas kräver tematiska frågor som är 
relevanta för undersökningsområdet. Intervjun bör också ordnas dynamiskt, det vill säga 
formas på ett sådant sätt att den inbjuder till ett samtalsflöde, med frågor som är enkla att 
förstå. Intervjun utförs vanligen med hjälp av en intervjumall, spelas in och skrivs sedan ut 
och analyseras utifrån inspelning och utskrift (Kvale 1997, ss. 32-36, 98-99, 117-123).  
 
Att intervjua passar i denna studie då syftet med undersökningen är att synliggöra 
matematiklärares erfarenheter av att ta emot nyanlända elever i sitt klassrum för att identifiera 
vilka faktorer som är viktiga enligt läraren. Som verktyg för att distansera undersökarens 
personliga tolkningar i denna studie, samt för att synliggöra vilket av skolverksamhetens olika 
områden som lärarnas uttalanden berör, används i denna studie Mintens (2013) överskådliga 
kategorisering av de olika områden som påverkar utbildningens utformning och kvalitet. Då 
den valda metoden är intervju har också ett hermeneutiskt förhållningssätt används för att 
stötta och förklara tolkningen som skett under intervjuns gång. Intervjufrågorna i denna studie 
(se bilaga 2) har formats tematiskt i en mall efter de fem faktorer Minten (2013) formulerat 
som avgörande för elevers lärande. Mallen är vidare uppbyggd med att utgå ifrån 
bakgrundsfrågor och utvecklas sedan med hjälp av den tematiska strukturen och 
kompletterande följdfrågor i syftet att skapa förutsättningar för en dynamisk ordningsföljd. De 
följdfrågor som använts som komplettering till de redan formulerade intervjufrågorna i denna 
studie kan enligt Kvale (1997) benämnas som  strukturerade, sonderande, tolkande och 
uppföljningsfrågor. En strukturerande fråga kan vara att i intervjun avbryta, eller påtala en 
önskan om att återgå till ämnet medan en sonderande fråga istället söker vidare, mer 
utvecklade svar. Tolkande frågor kan vara att exempelvis återspegla eller omformulera det 
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sagda för att klargöra meningen och uppföljningsfrågor som till exempel upprepningar, 
instämmanden och nickningar används för att stimulera att den intervjuade fortsätter sitt 
berättande (Kvale 1997, ss. 124-125). Valet av dessa beskrivna metoder möjliggör ett 
synliggörande av lärarens upplevda erfarenhet, och fungerar tillsammans med tidigare 
forskningsresultat som ett tillfredsställande verktyg för att förstå vilka aspekter som är 
betydelsefulla i mottagandet och den inledande undervisningen i matematikklassrummet.  
 
Trost (2005, ss. s44) poängterar att det är viktigt att välja en trygg plats för utförandet av 
intervjun, där den kan genomföras ostört. Platsen för intervjun valdes i denna studie ut av de 
intervjuade lärarna, för att de själva skulle få möjlighet att välja en plats som de upplever som 
trygg. Under intervjuns gång är det viktigt att intervjuaren har fokus på den intervjuades 
berättande (Trost 2005 s. 34). Det är viktigt att beakta att de känslor och erfarenheter som 
intervjuaren har om ämnet inte får färga intervjun, utan att det är den intervjuades erfarenheter 
som fokuseras (Thurén 2007, s.97). Kvale (1997) poängterar också detta, och betonar 
därutöver att det är av vikt att intervjuaren är insatt i ämnet. Intervjuaren kan då aktivt 
upptäcka och direkt tolka det innehåll som är av intresse under intervjuns gång (Kvale 1997, 
ss. 49-54).  
 
Att formulera frågor som svarar mot syftet med studien är enligt Kvale (1997, s. 123) av vikt 
vid formulerandet av intervjufrågor. Kvale betonar också att det är viktigt att intervjufrågorna 
ordnas så att intervjun får ett naturligt flöde, vilket i denna intervjumall ordnades genom 
rubriker och användandet av olika typer av följdfrågor. Att forma frågor med stöd i en vidare 
tolkningsmall minskar också risken att de egna känslorna och erfarenheterna inom ämnet ska 
påverka undersökningens resultat, vilket är en svårighet som enligt Fejes och Thornberg 
(2009) kan uppkomma i samband i en kvalitativ undersökning. Dessutom kan förhastade 
slutsatser i analysarbetet eller insamlande av för mycket information också försvåra arbetet. 
Det är viktigt att försöka undvika dessa svårigheter eftersom de påverkar undersökningens 
reliabilitet och validitet (Fejes och Thornberg 2009, ss. 32, 221-222). Risken för att förhastade 
slutsatser ska ha dragits i denna studie har minskats genom att tolkningsarbetet i började 
utföras redan under intervjuns gång, och att de tolkade delarna i flera steg satts i förhållande 
till den tolkade helhetliga bilden av området, vilket går i enighet med det hermeneutiska 
synsättet och den hermeneutiska tolkningsprocessen.  
 
Slutligen har de inspelade intervjuerna skrivits ut och tolkats med stöd av en vidare 
förståelseram, och strukturerats med hjälp av Mintens (2013) uppdelning av områden som 
inom skolan behöver fungera för att uppfylla en likvärdig utbildning. Kvale (1997, s. 194) 
poängterar att det undersökta bör tolkas med stöd av en vidare förståelseram, vilket också 
samstämmer med det hermeneutiska förhållningssättet. Arbetet med utskriften har i enighet 
med ett hermeneutiskt förhållningssätt skrivits ut och tolkats med hjälp av ett annat perspektiv 
än forskarens eget. Utskriften har skrivits om och strukturerats, vilket innebär att en del av 
den mening som framkommit i intervjuerna går förlorad (Kihlström 2007, s. 54). Detta har 
undvikits genom att dels utskrifterna har skrivits ut ord för ord med markeringar för pauser 
och uppföljande frågor. De tolkade styckena förstärks också med citat tagna från utskriften, 
vilket ytterligare förstärker att den ursprungliga meningen med uttalandet framkommer 
(Kihlström 2007).   
 

Urval 

Deltagarna i denna studie är matematiklärare som har erfarenhet av att ha tagit emot 
nyanlända elever i sitt klassrum. De har kontaktats med hjälp av missivbrev (se bilaga 1) som 
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skickats ut till rektorer på två olika skolor. Rektorerna har sedan vidarebefordrat missivbrevet 
till de lärare som eftersöks i studien. De skolor som kontaktats ligger i två olika geografiska 
områden, en skola belägen i ett ytterområde av en storstad och den andra i en liten tätort som 
är del av en kommun som angränsar till en storstad. Den förstnämnda skolan, vilken i denna 
studie benämns som skola 1, ligger i ytterområdet av en storstad och är en kommunal årskurs 
4-9 skola med ungefär 400 elever totalt. Stadsdelen kännetecknas enligt stadsdelens hemsida 
av att en större andel av invånarna är födda utomlands, och både stadsdelen och skolan 
representerar kulturell mångfald. På skolans hemsida presenteras skolan  som en trygg skola 
med god personaltäthet. Det framgår vidare att skolan gjort extra satsningar på bland annat 
studiehandledning och läxhjälp alla skoldagar. Den andra skolan, skola 2, är en årskurs F-6 
skola med cirka 200 elever som är belägen i en liten tätort på cirka 2800 invånare. Skola 2 
fokuserar enligt sin hemsida på barnets bästa och på att stötta elevers utveckling mot att bli 
trygga individer. Vidare poängteras att skolan verkar för att bibehålla de traditioner som 
utvecklats under en längre tid.  
 
De två skolornas olikheter i storlek, geografiskt område och specifika satsningar gör dem 
intressanta att undersöka då båda skolorna har mottagit nyanlända elever, men i olika hög 
grad. Skola 1 har en högre andel utlandsfödda än svenskfödda elever och har under en längre 
tid löpande tagit emot nyanlända. Skola 2 har få nyanlända elever och inte så lång erfarenhet 
av att ta emot dem. Då syftet med denna studie är att belysa matematiklärares erfarenheter av 
att ta emot och undervisa nyanlända elever i klassrummet för att förstå vilka aspekter som är 
betydelsefulla i mottagandet och undervisningen är det av intresse att undersöka skolor och 
lärare med olika erfarenheter. Detta undersöks genom att de lärare som undervisar i 
matematik intervjuas. De deltagande lärarna är alla matematiklärare, men står ändå för ett 
urval av lärare med olika erfarenheter i fråga om mottagande och undervisning av nyanlända 
elever. Lärarna presenteras här under fingerade namn, med en kort beskrivning. 
  
Frasse har jobbat i över 20 år som matematiklärare i årskurs 4-6 och arbetar just nu på skola 2 
där han undervisar i matematik, och för närvarande har 2 nyanlända elever.  Han har det han 
själv kallar den gamla mellanstadielärarutbildningen bakom sig, och deltar i skolverkets 
kompetensutveckling läslyftet. Han har även blivit erbjuden att läsa svenska som andraspråk 
men tackat nej, då han uppger att det inte finns utrymme att delta i ännu en kurs. 
 
Britt arbetar på skola 2 som matematiklärare, och har sedan cirka trettio år arbetat som 
förskollärare och lärare. Britt är utbildad förskolelärare, och har själv sökt 
kompetensutvecklingar för att bli behörig att undervisa i årskurs 1-3. Genom skolan går hon 
också läslyftet och utbildar sig i svenska som andraspråk 
 
Ibrahim är nyligen anställd på skola 2 för att ha hand om skolans förberedelseklass eftersom 
han talar arabiska. Han har ingen behörig utbildning, men har i samband med sin anställning 
på skolan fått delta på ett två timmar långt möte med andra erfarna förberedelsegrupps-lärare. 
Han anger att det är den enda typ av  utbildning han har erbjudits. 
 
Natalie arbetar som matematiklärare på skola 1 säger att hon egentligen inte är behörig men 
att hon har en utländsk examen i matematik. Hon har ännu inte sökt någon 
kompetensutveckling, men svenska som andraspråk erbjuds ständigt på skolan. I matematiken 
har hon deltagit i matematiklyftet som utformats av skolverket. 
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Genomförande 

Inledningsvis formades ett missivbrev som skickades till de två deltagande skolorna. De två 
skolornas lärare som deltar i studien tillfrågades genom deras rektor med hjälp av 
missivbrevet, i syftet att nå ut till alla skolans matematiklärare. Gällande utförandet av 
intervjuerna, ordnade rektorn på skola 2 med kontakten och bokade in tre intervjuer med de 
matematiklärare som kunde tänka sig att ställa upp, alla vilka utfördes på skolan under en dag. 
Två av dessa intervjuer genomfördes i de intervjuade lärarnas klassrum och den tredje i 
skolans fritidslokal innan fritids öppnat. På skola 1 hörde en matematiklärare av sig via sms 
och föreslog ett intervjudatum som passade. Den intervjun utfördes sedan i ett tomt klassrum 
på skolan. För att få fler lärare att ställa upp från skola 1 söktes de matematiklärare som fanns 
på plats upp personligen vid besöket på skolan, men alla de tillfrågade uppgav att de inte hade 
tid att medverka.  
 
Eftersom platsen där intervjun utförs bör vara en trygg plats där det inte finns risk för störande 
avbrott (Trost 2005, s. 44) fick varje intervjuad lärare själva bestämma vilken plats de ansåg 
kunna passa in på dessa kriterier. Efter presentation, test av ljudupptagning och muntlig 
information om de forskningsetiska kraven inleddes intervjuandet. För att få ut så mycket 
information som möjligt, och förtydliga vad den intervjuade menar med sina uttalanden, 
användes under intervjuns gång olika typer av följdfrågor. Kvale (1997, ss. 124-125) 
benämner typen av följdfrågor som hjälper till att föra samtalet framåt för sonderande, 
tolkande, strukturerade och uppföljande frågor, alla vilka användes i varierande grad under 
intervjuernas gång. Tolkande frågor, som efterfrågar vad den intervjuade menar som direkt 
följs av intervjuarens tolkning, samt uppföljningsfrågor såsom instämmanden och 
upprepningar av det som uppfattades som viktigt användes i hög grad under alla intervjuer. 
Bara en intervju krävde någon enstaka sonderande fråga, alltså efterfrågan om att den 
intervjuade ska utveckla sitt svar med något exempel, då lärarna i hög grad själva gav 
förtydligande exempel utan att det specifikt efterfrågades. Intervjuerna kunde också 
genomföras utan större störande avbrott, men vid ett intervjutillfälle som ägde rum i ett 
klassrum blev intervjun avbruten av två elever som sökte sin lärare. Efter detta avbrott 
fortlöpte dock även denna intervju utan fler störande moment. Alla klassrum och även 
fritidslokalen upplevdes som en bra plats för intervju, där en avslappnad intervju i en trygg 
miljö kunde genomföras. Förutom avbrottet i den ena intervju genomfördes alla intervjuer i en 
avslappnad miljö utan störande avbrott och tog mellan 21-32 minuter. Utskriften av den 
inspelade intervjun skrevs sedan ut. I utskriften markerades pauser och liknande med ett 
kommatecken, och där följdfrågor ställdes markerades detta i utskriften med en punkt. Större 
delen av tolkningsprocessen har i denna studie utförts redan under intervjuns gång genom att 
olika typer av uppföljningsfrågor som efterfrågat att läraren bekräftar eller tydliggör sina 
uttalanden, och de svar som skrivits ut var därför till stor del redan tolkade. De tolkningar som 
gjorts under skrivandet av resultatet har därför till största del tolkats utifrån utskriften, vilken 
har skrivits ut ord för ord för att undvika att betydelsebärande detaljer ska gå förlorade.  

Etiska principer 

De etiska principer som denna studie utgår ifrån benämner Vetenskapsrådet (2002) som 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Gällande 
informationskravet har deltagarna i denna studie informerats både muntligt och skriftligt om 
syftet med studien, och deras roll i den. Informationskravet innebär  enligt Vetenskapsrådet 
(2002) att deltagare i studien ska informeras om sin roll och syftet med deltagandet i studien, 
något som deltagarna i denna studie informerats om muntligt vid intervjutillfället, och 
skriftligt via missivbrev. Detta för att försäkra att deltagarna verkligen fått ta del av 
informationen. 
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Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att forskaren måste se till att deltagarnas 
identitet skyddas och att inte underlaget som lämnas används till annat än i studiens utförande 
(Vetenskapsrådet 2002). Även detta har deltagarna i denna studie informerats om i 
missivbrevet och muntligt innan intervjuns start. Deltagarna har informerats om att det 
inspelade materialet kommer att användas i samband med studiens utformning och att det 
sedan raderas och att deras och skolans namn inte kommer att nämnas i studien. Det finns en 
viss risk för att de enskilda lärarna skulle kunna identifieras av de som arbetar på samma 
skola, då presentationen av dem är något detaljerad. Att de däremot skulle kunna identifieras 
utanför den egna skolans sammanhang är ändå liten då varken namn på skola eller på den 
enskilda framkommer. Vidare har hanterandet av deltagarnas enskilda uppgifter och namnet 
på skolan inte sparats någonstans och riskerar därför inte heller att röjas. Dessa åtgärder har 
utförts eftersom konfidentialiteten i hanterandet av materialet är viktig (Björkdahl Ordell 
2007, s. 27). 
 
Deltagarna har även informerats om att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan, 
vilket svarar till samtyckeskravet, som innebär att deltagarna får veta att de själva har rätt att 
bestämma om de vill medverka (Björkdahl Ordell 2007, s. 27). Även detta har deltagarna i 
denna studie informerats om både innan och efter intervjutillfället, då det möjligen skulle 
kunna upplevas som svårt att inför en redan bokad eller utförd intervju självmant ta upp 
önskan att dra tillbaka sitt samtycke till medverkan. Att informera deltagarna om detta har 
alltså varit ett tillvägagångsätt för att säkerställa samtycket till medverkan. Vid slutet av 
intervjun erhöll därför också deltagarna en utskriven kopia av missivbrevet .De uppmanades 
att använda de kontaktuppgifter som anges där om av någon anledning skulle vilja avbryta sin 
medverkan, eller ställa någon fråga. I utförandet av studiens olika skeden har också andra 
aspekter övervägts. Bakgrundsavsnittet presenterar ett urval av studier från olika länder och 
som är utförda ur olika perspektiv inom området. Exempelvis används forskning som 
undersökt elevers perspektiv och lärares perspektiv som genomförts både som intervjuer och 
som observationer. Detta för att ur en samhällelig syn och den enskilda människosynen 
försöka representera ett bredare urval (Björkdahl Ordell 2007, ss. 23-24). Samma princip har i 
urvalet av lärare sökts att ta hänsyn till, genom att lärare sökts i två geografiskt skilda 
områden, med skolor som har olika förutsättningar i mottagandet av nyanlända elever. 

Reliabilitet och validitet 

Innebörden av begreppen validitet och reliabilitet kan enligt Kvale (1997) användas i 
kvalitativa sammanhang om innebörden omformuleras. Denna studies intervjumall är formad 
med stöd i vad forskning visat vara viktiga kriterier för att elever ska kunna utveckla sitt 
lärande. De färdigformulerade frågorna kan därför anses som relevanta för syftet att 
synliggöra matematiklärarnas erfarenheter inom de områdena eftersom de representerar 
relevanta förutsättningar för en god utbildning.  
 
Kvale (1997) menar att validiteten i intervjusammanhang har att göra med intervjuns kvalitet 
och att tolkningsarbetet ska vara förankrat i en teori som intervjuaren är insatt i. Vidare 
poängterar Kvale att metoder, analysprocess och tillvägagångsätt ska vara noggrant 
redovisade och det ska finnas en klar bild av tillvägagångssättet av analysarbetet som ska 
inledas och kontrolleras redan under intervjuns gång. Under intervjuernas gång har flera 
följdfrågor ställts där de intervjuade har fått möjlighet att direkt utveckla eller bekräfta de 
tolkningar som gjorts. Intervjumallens utformning tillsammans med användandet av 
följdfrågor har möjliggjort att de intervjuades uttalanden har kunnat angripas genom olika 
viktiga aspekter och har kunnat tolkas löpande under intervjuns gång, vilket höjer chansen för 
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att det är den intervjuades åsikter som framkommer, och inte forskarens egna tolkningar, 
vilket kan vara en risk enligt Trost (2005, s. 34). Vid utskrift av intervjun ska den litterära 
stilen enligt Kvale (1997) av utskriften tas i beaktning så att den är anpassad efter syftet, då 
utskriften är ytterligare ett steg som påverkar tolkningsprocessen. Valideringen av intervjun 
och tolkningen av den innebär ett ifrågasättande arbetssätt där resultatets trovärdighet, 
rimlighet och tillförlitlighet löpande kontrolleras. Även Thurén ( 2007, s. 97) poängterar att 
det är viktigt att undersökningen fokuseras kring de intervjuades utsagor. Detta har i denna 
studie ställts i centrum genom att dels utskriften skrivits ut direkt efter lärarnas uttalanden, 
och följdfrågor och pauser har markerats med hjälp av skiljetecken i texten för att ytterligare 
söka att efterlikna utsagornas ursprungliga inspelade form.  
 
Reliabilitet i samband med intervju är enligt Kvale lika med frågan om hur väl det totala 
resultatet stämmer överens, reliabiliteten har alltså att göra med resultatets konsistens. 
Intervjun är grunden för den senare analysen och rapporten, och utformningen av den är 
därför avgörande. Intervjun ska vara utformad så att ämnet den behandlar tydligt framgår och 
ska frambringa svar som är relevanta för undersökningen. Det är också av vikt att undvika 
ledande frågor och att intervjuaren är insatt i ämnet för att kunna urskilja vad som är relevant 
att följa upp och tolka under intervjuns gång (Kvale 1997, ss. 134-162, 188-196, 204-219). 
Utförandet av intervjun i denna studie möter de kriterier som lyfts som viktiga för 
reliabiliteten och validiteten, och har i de lyfta aspekterna ovan sökt att utföra en noggrann 
undersökning  som förberetts och förankrats i tidigare forskning inom det undersökta området.   
För utförandet av intervjumallen krävdes också inläsning i ämnet, vilket medförde kunnighet 
inom ämnet före utförandet av intervjuandet.  

Analys/bearbetning 

Analysarbetet innebär att den intervjuades utsaga ska struktureras och tolkas för att slutligen 
utmynna i ett resultat. Det finns olika tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data, och ett 
av dem är meningstolkning. Att använda meningstolkning som tillvägagångssätt innebär att i 
undersökningen och analysarbetet utgå ifrån ett specifikt perspektiv som ska grundas på 
någon teori. Meningen med detta är att få en djupare förståelse för de uttalanden som görs, då 
tolkning utifrån ett specifikt perspektiv synliggör strukturer och kopplingar som inte framgår i 
det direkta uttalandet. Valet av perspektiv blir också ett stöttande verktyg där tolkningar och 
kopplingar kan göras utifrån ett vidare perspektiv än forskarens eget. Utifrån ett 
hermeneutiskt perspektiv behöver forskaren vara väl insatt i ämnet som ska undersökas för att 
under intervjun kunna urskilja relevanta uttalanden. Detta för att under intervjuns gång direkt 
kunna tolka och återkoppla den gjorda tolkningen, vilket är av vikt när intervjun genomförs 
med ett hermeneutiskt förhållningssätt (Kvale 1997, ss. 18, 42, 153), vilket är fallet i denna 
studie.  
 
Analysarbetet och de tolkningar som gjorts har i denna studie till övervägande del utförts 
under intervjuns gång. Under intervjun har de intervjuade fått ta del av de tolkningar som 
gjorts för att få möjlighet att förtydliga eller bekräfta tolkningen, vilket enligt Kvale (1997, s. 
191) är av vikt för validiteten i undersökningen. För att kunna utforma en intervju som fångar 
in relevanta aspekter krävdes det också efterforskningar och inläsning inom området. Som 
komplettering till de färdigformulerade frågorna i intervjumallen har det under intervjuernas 
gång används uppföljningsfrågor, strukturerade frågor, tolkande frågor och sonderande frågor 
(Kvale 1997, ss. 124-125). De intervjuade har getts utrymme att utveckla sina beskrivningar, 
och att redogöra för vilka aspekter som de anser har betydelse i mottagandet av nyanlända 
elever. Vidare har de intervjuade uppmuntrats att beskriva sin förståelse av området genom de 
ovan nämnda olika typerna av uppföljningsfrågor, vilket syftat till att de intervjuade själva i så 
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stor utsträckning som möjligt få synliggöra sin synvinkel och sina kunskaper inom området, 
vilket enligt Trost (2005, s. 34) är en viktig aspekt. De genomförda intervjuerna har, förutom 
att ha analyserats under intervjuns gång, också skrivits ut och iordningställts. De intervjuades 
utskrivna svar har även i detta skede tolkats utifrån vilka aspekter som synliggjorts som 
viktiga utifrån Mintens (2013) kategorisering av områden och med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Tolkningen  av de intervjuades utsagor har därmed genomgående utförts i en 
vidare förståelseram. Att kategorisera utifrån Mintens uppdelning har stötta struktureringen av 
analysen och det kan diskuteras. Om strukturering skulle kunna utförts annorlunda skulle 
intervjusvaren presenterats annorlunda och ett annat fokus kanske hade framträtt tydligare. 
Kategoriseringen och strukturerandet påverkar vad som synliggörs, och i detta fall belyses 
området med hjälp av Mintens kategorier. 
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RESULTAT 
Syftet med denna studie är att belysa matematiklärares erfarenheter av att ta emot och 
undervisa nyanlända elever i klassrummet för att förstå vilka aspekter som är betydelsefulla i 
mottagandet och undervisningen. Målet är att klarlägga vilka perspektiv som enligt de 
intervjuade är betydelsefulla i det enskilda matematikklassrummet. Resultatet presenteras 
under rubriker som representerar de olika berörda områdena, vilka utgår från Minten (2013). I 
de citat som används markeras pauser och liknande avbrott i berättandet med ett 
kommatecken, och när olika uppföljande frågor har använts markeras detta i citaten med en 
punkt. Alla deltagare i denna studie arbetar med att undervisa matematik på någon av de två 
olika skolorna som presenterats i urvalsavsnittet, och har i olika stor utsträckning nyanlända 
elever i sitt klassrum. Deltagarna, som egentligen heter något annat, kallas här för Frasse, 
Britt, Ibrahim och Natalie. 
 

Att arbeta med ett inkluderande arbetssätt  

Britt poängterar vikten av att alla elever behandlas som individer. Hon tycker inte att 
nyanlända elever ska buntas ihop som en grupp, eftersom alla elever är olika och har 
individuella förutsättningar och behov. Hon beskriver att hon är snabb med att förklara och 
poängtera detta när elever försöker hänvisa till några av de nyanlända eleverna som en grupp.  
 

Det var som någon elev sa till mig när de precis hade flyttat till oss, så sa eleven, ja dom där 
syrianerna, och då sa jag stopp, men hallå, har dom inget namn, alltså vi ska inte gruppera nyanlända 
sådär utan, här är en individ, och här är en, alltså alla har olika kunskaper, olika behov (Britt) 

 
Frasse upplever inte att han har något större ansvar än vanligt med att ha nyanlända i 
klassrummet. Han poängterar att det i så fall skulle vara att han behöver kommunicera och 
samarbeta med förberedelsegruppens lärare.  

Har inte mer än det vanliga ansvaret, eller jag ansvarar kanske formellt för samarbete med de som har 
nyanlända (Frasse) 

Britt, Ibrahim och Natalie däremot lyfter allihop att upplever att det främsta ansvaret de har 
ligger i att stötta elevens sociala samvaro. Britt och Natalie poängterar också att av eleverna 
har svåra erfarenheter med sig som de behöver bearbeta. Britt, Ibrahim och Natalie antyder 
alla tre på att lärandet blir sekundärt i mottagandet, då elevernas välbefinnande behöver gå i 
första hand. Natalie och Ibrahim lyfter också rutiner som centrala för att eleven ska känna 
trygghet.  
 

Mitt ansvar som mentor är främst den sociala samvaron, att de hittar en kompis, för en ny påverkar 
alltid klassens dynamik, och vi får nya hela tiden, de är vana att det kommer nya o de själva vet att de 
behöver visa de nya våra rutiner. De nya går ofta vilse, gömmer sig för att sova, de har mardrömmar 
och kan inte sova på nätterna så de gömmer sig för att sova, eller bara somnar. Så det största ansvaret 
är att få in dem i klassrummet (Natalie) 
 
förbereda eleverna för att gå i vanlig klass och lära dem rutiner regler, trygghet. De måste känna 
trygghet först, och förstå hur regler och rutiner funkar här- vad de behöver kunna nu. Sen kommer 
lärande och språket, i andra hand (Ibrahim) 

 
Till skillnad från Ibrahim och Natalie, som poängterar samvaro och rutiner som högsta 
prioritet, poängterar Britt att hon ändå inte helt kan bortse från att lägga fokus på den 
nyanländas lärande då det tar emot för henne att se när de andra eleverna i klassen 
erbjuds ett mycket mer omfattande lärande. 
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Man kan ju inte ha en elev i en förstaklass där alla de andra lär sig en massa saker och så ska du bara 
strunta i om den lär sig eller inte, som pedagog fixar man ju inte det riktigt, man vill ju lära alla, det 
viktigaste är ju, jag menar de har flytt från krig och elände, det viktigaste är trygghet, att de får mat, att 
de trivs, att de mår gott och att de lär sig litegrann, att de inte lär sig allt på en gång, det får komma 
successivt (Britt) 

 

Det pedagogiska ledarskapet förläggs till det enskilda klassrummet  

Frasse poängterar att de nyanlända elever som kommit in i hans klassrum har haft tur då det 
funnits elever som kan både svenska och det modersmål som de nyanlända eleverna talar. 
Detta har gett de nyanlända eleverna en ingång till gemenskap i klassrummet och Frasse 
understryker vikten av att uppmärksamma den insats dessa elever gör, eftersom insatsen är 
oerhört värdefull för den nyanlända. Frasse betonar att dessa elever kan gynnas av arbetet de 
gör, men att det är viktigt att övervaka insatsen så att det inte blir för belastande för dem 
eftersom det finns en risk för att deras egen inlärning påverkas. Frasse poängterar ändå att de 
är en ovärderlig tillgång och bör uppmärksammas, uppmuntras och belönas för den insats de 
gör för de nyanlända eleverna.  

 
Vi har ju elever som redan är färdiga med att klara svenskan och som kan modersmålet som de 
nyanlända talar […] X här, hon har ju på ett väldigt positivt sätt tagit sig an de andra två när vi arbetar 
[…] man får vara försiktig i att använda deras förmåga eftersom de själva är i ett inlärningsskede. Hon 
kan vara en vinnare i detta också, men de bör verkligen premieras på något vis. För att de gör ju en 
jätteinsats […] det är något man borde tänka på och vara försiktig med. Se upp så att det inte blir en 
belastning för dem (Frasse) 
 

Natalie berättar att skolan hon arbetar på har problem med att eleverna ofta söker sig tillbaka 
till sin förberedelseklass, och att eleverna många gånger bara knyter kontakter med andra 
elever som pratar samma hemspråk. Hon uttrycker det som problematiskt då detta medför att 
eleverna inte knyter kontakter med andra elever som inte talar deras modersmål, och att de 
utvecklas långsammare i det svenska språket. Hon tror att alla lärare på skolan skulle behöva 
utbildas i svenska som andraspråk eftersom hon själv känner att hon hade behövt mer 
kunskaper från början för att kunna stötta eleverna att utveckla sitt språk, istället för att lära 
sig efter hand.  
 

Eleverna letar sig ofta tillbaka till sin förberedelseklass på raster och lunch. Som några somaliska 
elever vi hade, de letade upp varandra hela tiden, de lär inte känna andra, lär sig inte språket lika 
snabbt när de bara pratar med varandra på sitt språk. Man skulle tycka att alla behöver utbildning i 
svenska som andraspråk men å andra sidan lär man sig av erfarenhet, men man skulle önska mer kött 
på benen (Natalie) 

Natalie poängterar i likhet med Frasse att det underlättar för de nyanlända eleverna om det 
finns någon i klassrummet som talar elevernas hemspråk. Natalie berättar att det varje termin 
kommer ett par elever som talar det språk någon av de anställda lärarna på skolan talar, och 
att det hjälper eleverna. Lärarna kan då ta dem direkt i klassrummet och de får direkt stöd. 
Natalie nämner även att de elever som talar ett väldigt ovanligt språk oftast står helt utan 
språkligt stöd. 

Många lärare är själva invandrare, och vi kan också hjälpa till med språket. Vi får  kanske varje termin 
två tre, och de kan vi hjälpa eftersom vi kan språken, det går snabbt och lätt, ovanliga språk är svårt att 
få stöd. De eleverna får kämpa själva, lära sig från kontext (Natalie)  
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Mottagandet av de nyanlända eleverna sker i flera led 

Alla de intervjuade lärarna uppger att de har någon kännedom om vilka rutiner som finns 
gällande mottagandet på deras skola, även om det varierar i deras svar exakt hur mycket de 
vet om hur mottagandet fungerar och vilka direktiv som gäller. Vad som framgår som 
gemensamt är att mottagandet av de nyanlända sker i flera steg. De nyanlända tas 
inledningsvis emot via en central utanför själva skolan där de kartläggs, och placeras sedan i 
förberedelseklass på skolan. Både Frasse och Britt anger att skolledningen ansvarar för 
utformandet av rutinerna, och nämner också en specialtillsatt tjänst, men där går det lite isär 
vad de har uppfattat att rollen för denna tjänst är. Frasse uppger att det är svenska som 
andraspråkslärare som har i uppdrag att handleda de som är anställda för att jobba i 
förberedelsegruppen 
 

Som jag har fattat det är det skolledningen och vi har en specialtjänst i svenska, sva, och vi ju två 
heltidsanställda killar som sköter svenskutbildningen och mottagning. Jag tror de får handledning av 
X (=hon med specialtjänsten) (Frasse)  

 
Britt uppger att den specialtillsatta tjänsten går under läsa-skriva-räkna garantin, som är ett 
system som ska se till att alla elever får det stöd de behöver för att kunna nå kunskapskraven 
för årskurs 3 i svenska eller svenska som andraspråk ,och matematik. Britt anger vidare att 
den person som arbetar på den specialtillsatta tjänsten är anställd för att stötta att alla lärare 
upprättar goda rutiner för mottagandet och utbildningen av de nyanlända. Britt uppger också 
att det är skolledningen tillsammans med den specialanställda pedagogen som hanterar det 
inledande mottagandet av de nyanlända.  

 
Den här läsa-skriva-räkna garantin är hon anställd under och då har hon fått hoppa in och jobba lite 
med detta för att vi ska få bra rutiner Rektorn och läsa-skriva-räkna pedagogen tar emot de nyanlända, 
och de som jobbar i förberedelsegruppen (Britt) 

 
Ibrahim förklarar att det tidigare var han och rektorn som tog emot de nyanlända, men att det 
nu skapats en central mottagningsgrupp i kommunen som sköter kartläggning, mottagande 
och placering. Britt nämner också detta, men poängterar att hon inte är riktigt insatt i hur det 
fungerar. Något som både Britt och Ibrahim har koll på är att mottagandet på själva skolan 
skiljer sig åt beroende på elevernas bakgrund och förutsättningar. Ibrahim, som har haft en 
mer central roll i mottagandet, och som för alla nyanlända elever är den första anhalten, är väl 
insatt i själva fördelningen i mottagandet, men britt är också insatt i detta. Ibrahim beskriver 
att de flyktingar som tagits emot hamnat på heltid hos honom i förberedelseklassen, medan de 
nyanlända elever som fått ett svenskt personnummer direkt tilldelas den klass de ska tillhöra. 
Även dessa elever går i förberedelseklassen, men inte på heltid. 
  

Förut ansvarade jag och rektorn för att ta emot nyanlända elever. Vi tog emot och välkomnade 
eleverna till skolan ett välkomnar-möte, men nu har ”Välkomsten” skapats. Dom gör kartläggningar. 
De finns i en annan del av kommunen. Flyktingar kommer alltid direkt till mig, men de som har fått 
svenskt personnummer sätts in i en klass. De flyktingar jag har går bara hos mig, de andra med 
personnummer går också i vanlig klass, men kommer hit (Ibrahim) 
 
Kommunen har någon slags grupp, nån specialpedagog hjälper till att göra de här kartläggningarna då 
från centralt då, från kommunen, men jag är inte riktigt insatt i hur det går till, och så har vi startat en 
förberedelsegrupp, och där blir det ju, allt blir ju individuellt beroende på vad eleven har för bakgrund, 
vad den har för tidigare utbildning och vad den har för förståelse då. De som inte har någon 
skolbakgrund går helt i förberedelseklass, och de som har någon literacitet och numeracitet går några 
lektioner i vanlig klass (Britt) 
 

Skolan Natalie arbetar på har även de ett mottagande centrum där de nyanlända kartläggs 
innan de placeras på skolan. Deras system bygger på, efter vad Natalie anger, att de nyanlända 
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får grundutbildning i svenska och underbygga baskunskaper på det mottagande centrumet 
innan de placeras i ytterligare en förberedelse klass på skolan hon arbetar på. Hon anger att 
det är väldigt individuellt hur länge eleverna stannar på det första mottagande centrumet, men 
att de i nuläget stannar ungefär tre månader. Hon förklarar att eleverna tidigare fick gå där i 
ett år, men att det nu har ändrats på grund av plats- och resursbrist. När eleverna sedan tas 
emot på skolan placeras eleverna i ytterligare en förberedelseklass, denna gång i en som ligger 
i skolans lokaler. Hon anger att orsaken till att eleverna placeras på det sättet är att skolan har 
en hög andel elever med svenska som andraspråk, och att eleverna därför inte kan hjälpa eller 
stötta varandras språkutveckling. Hon anger att hon tror att över 80 procent av eleverna på 
skolan har varit i Sverige mindre är fem år. Eleverna tas därför emot i mottagande 
förberedelseklasser där åtta lärare som är erfarna och kompetenta inom området tar emot de 
nyanlända eleverna. Eleverna flyttas sedan till något av de andra tre lagen som finns på 
skolan, till det som blir deras ordinarie klass.  
 

Eleverna kartläggs på introduktionsskola som ligger utanför skolan, på ett annat ställe. Där fokuserar 
de på svenska och läsa in kunskaper. Förut gick de där i ett år men nu går det snabbare, men det är 
individuellt hur fort men de stannar ungefär tre månader, för det finns inte plats och resurser där. På 
våran skola har vi fyra lag, och lag fyra är bara nyanlända de är många och eftersom vi har hög andel 
sva-elever är det tunt med språket. Vi har många nyanlända, jag tror ungefär 80 % av eleverna på 
skolan har varit i Sverige i mindre än 5 år. Ja, så först introskola, sen till vår skola i lag 4 som är en 
grupp på 8 lärare som jobbar med mottagandet, sen till något av oss, till en vanlig klass (Natalie) 
 

Det finns med andra ord stora likheter i hur mottagandet av nyanlända elever går till. Eleverna 
kartläggs centralt och placeras sedan på den skola de ska tillhöra. Där upphör likheterna då de 
elever Britt, Ibrahim och Frasse pratar om tas emot av en specialanställd och placeras i 
förberedelseklass och ordinarie klass beroende på hur elevens förutsättningar ser ut. Här får 
eleven stöttande undervisning på sitt eget hemspråk. På skolan Natalie beskriver placeras 
eleverna i en förberedande klass innan de placeras i den ordinarie klassen i syftet att utveckla 
det svenska språket. De flyttas sedan till sin ordinarie klass. Natalie beskriver att 
studiehandledning på modersmålet är på skolan där Natalie arbetar väl fungerande i de största 
språken, även om hon också anser att behovet är större än vad som erbjuds. Hon beskriver att 
de nyanlända eleverna fokuseras, och att de när de väl placerats i sin ordinarie klass får hjälp 
av studievägledarna i klassrummet ungefär två till tre gånger i veckan. De elever som varit i 
Sverige mer än två år prioriteras inte, utan får istället söka hjälp själva på till exempel 
läxhjälpstiden som finns fyra dagar i veckan efter skoldagens slut. 
 

Vi har ganska bra stöd, men ändå ett stort behov som inte täcks, vi har många anställda, en 
somalisktalande lärare anställd heltid, och en halvtid. Sen har vi en som pratar arabiska, och en som 
pratar arabiska och persiska. Vi diskuterar på ämneskonferenser vart de behövs, och de följer de 
bestämda lektionerna, sen har vi läxhjälp 4 dagar i veckan, efter skoltid, men läxhjälpen är frivillig, 
där finns också studievägledarna, de kan göra läxor omprov eller liknande, då kan de få hjälp eftersom 
de ofta har svårt att uttrycka sig skriftligt, men ändå eleverna får hjälp kanske två till tre gånger i 
veckan ungefär, de fokuserar på de nyanlända, så de som varit här i kanske två eller tre år får själva 
söka hjälp av varandra eller på läxhjälp (Natalie).  
 

Det kollegiala lärandet under utveckling 

Ibrahim beskriver att det finns ett samarbete mellan honom och den läraren som är anställd på 
en specialtjänst, där han får stöd i att utforma uppgifter, samt dokumentera och följa upp 
elevernas lärande och utveckling. Ibrahim uppger att han har en god överblick över alla sina 
elevers lärande och kunskapsutveckling då de nyanlända alltid börjar hos honom och även 
kontinuerligt återkommer med olika uppgifter de behöver stöd med. 
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Läraren som arbetar med läslyftet hjälper oss med material, vi skriver IUP tillsammans och 
kommunicerar om enskilda elevers svårigheter och styrkor. Vi samarbetar, hon ger uppgifter, och jag 
gör dem med barnen på arabiska och på svenska. Ja, jag har ju dem i alla ämnen från början, och 
översätter och stöttar, så jag har en bra bild av deras utveckling (Ibrahim) 

 
Britt lyfter att det ska finnas möjlighet för pedagogiska diskussioner på de ämneskonferenser 
som finns på skolan, men att det sällan finns utrymme för det då det inte hinns med. Hon 
poängterar också att dessa konferenser inte är specifikt utformade för att samarbeta kring de 
nyanlända och att några sådana samarbeten i dagsläget inte finns, vilket hon anser vara en 
brist. Även Natalie nämner ämneskonferenser, där de deltagande lärarna fått 
kompetensutveckling genom matematiklyftet. Hon beskriver att det till en början skapat 
diskussioner, då det inte alls känts som ett relevant arbetssätt att samtala kring matematik 
eftersom att de flesta av deras elever saknar språkkunskaper. Natalie poängterar också att de 
ansåg att deras elever behövde den trygghet som deras tidigare invanda arbetssätt gett. Men 
hon beskriver också att de genomförda förändringarna som matematiklyftet förespråkar efter 
lång tid gett resultat, efter motstånd och hårt arbete både från lärarnas och från elevernas sida. 
De förändringar hon beskriver har i deras matematikklassrum inneburit att eleverna gått från 
att enskilt räkna i sina matematikböcker till att ha gemensamma diskussioner kring 
problemlösning. 
 

Där har vi konferenser där man diskuterar och försöker samarbeta kring de elever man har […] där är 
ju ambitionen att ha pedagogiska diskussioner men det hinns inte så ofta med […] specifikt för de 
nyanlända finns det inte, det är en brist måste jag säga (Britt) 
 
Vi har ämneskonferenser, och då har vi haft mattelyftet, då var det väldigt mycket diskussioner att 
prata mattespråk är en utmaning, man ska helst räkna mycket och inte prata hos oss. Hur har du tänkt 
här gick inte att fråga i början- de svarade bara nej- jag har räknat. Men sen blev det bättre men dessa 
lektioner krävde mycket av både läraren och eleverna så alla blev helt slut efter. varje avvikelse blir 
jobbig, eleverna är vana och det finns en tyst överenskommelse- de rutiner som finns har skapat lugn 
och ro och trygghet. Att plötsligt börja prata, jämföra och diskutera då.. de saknar för många bitar och 
det tog lång tid att skapa en ny rutin– språket räcker inte helt. Men i slutändan har det lett till 
språkutveckling och det är värt tiden och energin (Natalie) 
 

Ibrahim och Britt berättar att det nyligen initierats ett samarbete mellan skolorna i kommunen, 
där de mer erfarna skolorna ger tips och råd om hur de arbetar med de nyanlända. Både 
Ibrahim och britt uttrycker att de är positiva till detta utbyte då de anser att det finns mycket 
som skolorna kan lära av varandra. Frasse känner inte till att något samarbete finns, men 
tycker att samarbete och utbyten utanför den enskilda skolan låter som en god idé. Några 
sådana samarbeten finns inte på skolan Natalie arbetar på, åtminstone inga som hon känner 
till.  
 

Lärare härifrån har gjort studiebesök där, och fått tips och idéer från de lärarna som jobbat i många år 
med det här. Det tror jag på, för de har ju redan en struktur som de arbetat fram som fungerar, och då 
kan vi ta hjälp av dem (Britt) 
 
Vi samarbetar med skolor i närheten, en skola har tagit emot länge och vi lär oss från dom. En annan 
skola har precis börjat ta emot, och där, har vi kunnat bidra med saker. Vi byter erfarenheter och det är 
bra, varför ska vi inte dela med oss om saker som funkar, det är bra för alla (Ibrahim) 
 
Det är en ny tanke som kan utvecklas (Frasse) 
 
Inga samarbeten mellan skolor vad jag vet, vi är så upptagna med oss själva (Natalie) 
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Där rutiner saknas vilar samarbetet på den enskilda läraren intresse 

Alla lärarna uppger att det finns någon typ av samarbete på skolan, men de samarbeten de 
lyfter skiljer sig åt. De uppger att de samarbeten som finns i hög grad beror på lärarnas egna 
initiativ snarare än på gemensamma förhållningssätt och riktlinjer. Frasse, Britt och Ibrahim 
beskriver alla att skolan för närvarande saknar uttalade rutiner för hur mottagandet av de 
nyanlända eleverna rent praktiskt ska utföras i matematikklassrummet, men att det är något 
som håller på att arbetas fram. Natalie säger att ett visst samarbete finns, men uttrycker 
samtidigt att det inte finns utrymme tidsmässigt att utföra ett samarbete.   
 

Det finns inte färdigt men det jobbas på det, det arbetas fram nu under tiden (Frasse)  
 
Vi håller på att arbeta fram dem kan man säga (Britt) 
 
De elever som har klasser, då är det klassföreståndaren som lämnar uppgifter till mig om vad som 
behöver översättas till modersmålet, för den planeringen finns inga rutiner, det beror på läraren 
(Ibrahim) 
 
Samarbete mellan klasserna finns, det måste det göra för man är tvungen att vara flexibel  för att det 
ska funka. Men med så många nyanlända så hinner man inte alltid kommunicera (Natalie) 
 

Britt och Frasse anger att det finns en god vilja för ett gott samarbete med de anställda i 
förberedelsegruppen, men att det är ett samarbete som är startat på deras egna initiativ. De 
beskriver att det inte finns några existerande rutiner eller struktur för det, och då haltar 
samarbetet. Natalie beskriver på likande sätt att arbetet hänger mycket på den enskilda 
lärarens improvisationsförmåga, då hon uttrycket att det inte finns tid till samarbete. Det 
samarbete som finns, är att eleverna kan byta klass om de exempelvis inte trivs, förklarar 
Natalie. 
 

Vi samarbetar bra men det finns ingen struktur för det. Man slänger in något i förbifarten och de 
jobbar med det. Det är på våra egna initiativ (Britt) 
 
Jag var just nu nere och pratade med en lärare i förberedelsegruppen för om att jag vill ha en, ett möte 
åtminstone varannan vecka, hur det går, och vad de utför i de olika ämnena, vilka teman de tagit upp i 
matten. Just nu så söker jag kontakt och information, så vi har inget reguljärt på det viset (Frasse)  
 
Vi känner att vi inte samarbetar tillräckligt, tiden räcker inte till. Man måste improvisera mycket och 
allt blir väldigt individuellt. Vi samarbetar om till exempel en  elev inte trivs, som till exempel en tjej, 
hon kom inte in i den sociala gemenskapen, hon fick byta klass och då funkade det bättre (Natalie) 

 
Både Britt och Frasse poängterar även att de inte har någon större inblick i de nyanlända 
elevernas kunskaper då de inte fått någon ordentlig information kring detta. Detta resulterar i 
att Britt ställer sig frågande till vad hennes nyanlända elev kan, medan Frasse uttrycker att han 
upplever att hans nyanlända inte hänger med alls på lektionerna. Ibrahim bekräftar deras bild 
av situationen, och poängterar att det lilla samarbete som finns gäller planering och beror helt  
på läraren, och består i de flesta fall av att läraren lämnar över uppgifter som behöver 
översättas. Ibrahim poängterar också att kommunikation mellan förberedelseklass och 
klasslärare om vad eleverna behöver utveckla nästan uteslutande sker muntligt.  

 
Med den nyanlända jag har, alltså, jag kan bara se det jag kan se, hon har säkert mer kunskaper som 
jag inte vet nånting om (Britt)  
 
Jag känner att jag har behov att veta vad som händer och vad jag kan förvänta mig vad de har för 
arbete med sig till klassrummet, de hänger ju inte med på det vi gör (Frasse) 
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Allt sker muntligt och ibland ber vissa lärare om översättningar skriftligt innan eller efter lektioner 
(Ibrahim) 

 
Britt lyfter också att det skulle vara önskvärt med ett samarbete med modersmålslärarna, men 
att till inte gått då modersmålslärarna oftast är otillgängliga, vilket även Ibrahim och Natalie 
uppger. Britt  nämner att det finns en nyanländ elev i en annan klass, där det finns ett 
samarbete med modersmålsläraren, men att samarbetet gåt trögt då modersmålslärarna inte 
har samma chefer som de som arbetar på skolan har. Hjälpen blir därför begränsad men finns 
ändå, vilket behövs eftersom eleven inte har någon i klassen som talar hans modersmål Vidare 
poängterar Britt att hon inte ens haft vetskap om yrkesgruppen studiehandledare förrän hon 
började på svenska som andraspråk utbildningen. Studiehandledningen uppger Britt ska 
komma att finnas tillgängligt till nästkommande termin, vilket hon tror kommer att underlätta 
situationen på skolan. Natalie beskriver samma problematik som Britt och Ibrahim, att 
modersmålslärarna inte finns tillgängliga för ett samarbete eller samplanering med skolans 
ämnesundervisning. Natalie understryker att bristen på samarbete med modersmålslärarna är 
en stor förlust, då hon ser dem som en stor resurs som skulle kunna användas för att stötta 
elevernas lärande i klassrummet.  
 

Modersmålslärarna, de är liksom som en fluga som kommer och landar och så flyger dom igen, […] 
och studiehandledare, det är ju något jag upptäckt att man har rätt till först nu i januari när vi började 
den här SVA-utbildningen, jättetröghet i systemet med detta […] nu har vi lämnat in och så får vi se 
hur mycket studiehandledning vi får från kommunen […] sen har vi börjat lite med polska 
modersmålsläraren eftersom det kom en nyanländ kille där till tvåan då, så har dom börjat få lite 
samarbete kring det då, de tar henne till hjälp i vissa situationer, men det e lite trögt för det är olika 
chefer över dem (Britt) 
 
Med modersmålslärarna har vi inget samarbete, vi vet inte ens om de kommer när de ska eller om det 
kommer bli inställt. Det ligger dessutom utanför undervisningstiden så vi träffar inte dem (Ibrahim). 

 
Modersmålslärare hjälper inte till med det vi gör i klasserna, de har sin språkundervisning enskilt, 
modersmålslärarna springer från skola till skola, det är därför det är svårt att hitta samarbete med dem, 
det skulle underlätta att samarbeta med dem men vi träffar dem sällan, det är synd, de är en stor resurs 
som vi inte använder, de kunde arbeta med samma sak som vi gör i klassrummet men de hinner inte 
komma till våra konferenser (Natalie) 
 

Den lärarledda undervisningen 

Frasse och Natalie beskriver att de i sitt klassrum samtalar för att lösa problem. Det finns 
likheter i det Frasse och Natalie beskriver, och det är att både Natalie och Frasse nämner att 
de varierar samtal om till exempel begrepp med konkret arbete. Frasse förklarar också att han 
i efterhand går igenom uppgifter enskilt med elever där han tydligt kunnat se att eleven inte 
kunnat genomföra uppgiften på grund av avsaknad av begrepp. Natalie beskriver också ett 
arbetssätt som  utgår från samtal kring problemlösning, men i grupp, där eleverna får beskriva 
för varandra hur de har tänkt. Natalie poängterar i sammanhanget att det inte är en lätt process 
att samtala kring matematik i ett klassrum där de flesta saknar ett fullgott språk, men att det 
ändå är genomförbart om fokus läggs kring undervisning av ord och begrepp i första hand, 
och att alla onödiga ord som inte direkt har med uppgiften att göra behöver tas bort. Natalie 
understryker också att det inte går att ha matematikundervisning utan att fokusera även på 
svenskan, och att det är oerhört svårt att upptäcka andra inlärningssvårigheter i ett klassrum 
som är utmanande på så många sätt 
 

Vi följer ju upp med samtal med eleverna, vi gör det över huvud taget det med eleverna här, vi har 
utvecklingssamtal med eleverna på skolan, där de får prata om sina styrkor och utvecklingsbehov. När 
vi tillexempel har prov så tar jag och går igenom provet med dem. De har ju allmänbegåvning nog för 
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att klara uppgifterna, men de saknar begreppsförrådet, så de har ju svarat så att det tydligt syns att de 
saknar ord och begrepp. Då går vi igenom, hur gjorde du här, hur tänkte du här, hands on, tillsammans 
med eleven (Frasse) 
 
Till exempel har vi en ny pojke som gärna ville visa hur han tänkt. Han säger inte ett enda ord, men 
visar med hela kroppen och vill verkligen dela med sig, det är svårt med matten när de inte kan språk 
och begrepp […] Vi börjar först med ord, sen kopplar vi det till begrepp, sen till ämnesundervisning, 
men det är alltid stort fokus på svenska. När man pratar får man prata begränsat, med få ord, bara 
betydelsebärande ord för alla extra ord skapar kaos för eleverna, det märks när nya lärare som inte är 
vana, de kan ta en hel uppgift, till exempel att maria har köpt jättefina nya blommiga byxor, men det 
var rea, eleverna fastnar med en gång på adjektivet för att de inte lyckas översätta, och då räknar de 
inte uppgiften. Alla lärarnas språk påverkas och förenklas när man jobbar här- vi brukar kalla det 
blatteliseringsprocessen, alla pratar enkelt, det är också svårt att upptäcka andra inlärningsproblem i 
allt detta. Det går inte eftersom det är svårt att skilja problemen åt- och svårt att testa utan språket 
(Natalie) 
 

Britt och Ibrahim beskriver i likhet med Frasse ett arbete som baseras på enskilt arbete med 
stöd från läraren. Ibrahim stöttar genom att översätta de ord som behöver översättas för att 
uppgiften ska kunna utföras, och Britt ger enskild stöttning till eleven för att denne ska kunna 
tillgodogöra sig de begrepp som krävs för att kunna utföra uppgifterna. Hon beskriver att hon 
haft stor nytta av sin utbildning som förskolelärare och den pedagogik som hon lärt sig där 
och använder mycket kroppsspråk, bilder och konkret arbetsmaterial för att stötta eleven och 
vidga förståelsen för vad eleven kan för att kunna stötta elevens utveckling. Britt säger också 
att det finns möjlighet att ta hjälp av personalen i förberedelseklassen om hon behöver få 
något översatt. 
 

Det blir mest räkna i boken, de räknar på och jag översätter när det står ord och förklaringar- ju längre 
eleverna kommer desto mindre är de här (Ibrahim)  
 
Mycket av de pedagogiska tankar som jag har från min förskole-utbildning har jag ju med mig och 
använder […] Man hittar på egna grejer själv för att det ska funka, som exempelvis bilder på 
additionstecknet och subtraktionstecknet- och så kollar man- kan du detta? Man visar med bilder och 
material och pekar och använder kroppsspråk- så försöker man förstå och se. Sen kan man också be de 
som arbetar i förberedelseklassen att översätta om det är någon text eller förklaring som behövs. Allt 
konkret material är bra, och arbetsblad med mycket bilder och lite text, korta anvisningar (Britt) 

 

Den lärarledda undervisningen fokuseras kring social omsorg 

Ibrahim och Natalie lyfter trygghet som deras största fokus, som de arbetar aktivt med för att 
det ska prägla deras klassrum, och elevernas vistelse överlag på skolan. Ibrahim beskriver att 
de arbetar med att eleverna själva får vara med och beskriva vad de behöver för att känna sig 
trygga och att ett stort fokus ligger på att förmedla rutiner. Natalie beskriver ett liknande 
arbetssätt, men förklarar att elevernas dagsform är avgörande, och att skoldagen måste 
anpassas efter vad de genom sina ögon förmedlar att de mäktar med. Natalie klargör att fokus 
också måste ligga på att få eleverna att känna sig lyckade, men poängterar att det inte kan 
finnas nåt specifikt sätt  som alltid ska gälla, då kraven hela tiden behöver anpassas till vad 
eleverna faktiskt kan klara av just för dagen.  

 
Vi lär oss viktiga saker som rutiner, till exempel räcka upp handen äta i bamba, men också lång och 
kortsiktiga kunskapsmål. Vi skriver dem tillsammans med eleverna, enskilt, de får vara med också i 
trygghetsutveckling, det samtalar vi om och de får berätta om hur de känner i klassrummet och på 
skolans olika områden (Ibrahim) 
 
En trygg dag med frukost, bli sedd och se dem, verkligen hur dom mår och att få dem att känna sig 
duktiga, det är omöjligt att hitta en helfungerande system […] En ensamkommande pojke till exempel, 
hemma förlorade han hela sin familj på ett år, alla gick bort. Först var han ledsen, sen galen. Man 
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måste anpassa dagen, och se på deras ögon, vissa dagar funkar inte, det är egentligen samma problem 
som i vanliga klasser, men mycket mer och känsligare, de har levt ett annat liv (Natalie) 

 
Britts förklaring om vilket klimat hon strävar efter i klassrummet liknar Ibrahim och Natalies. 
Hon nämner inte ordet trygghet utan pratar istället om att det är av vikt att eleverna är 
respektfulla gentemot varandra. Hon beskriver att hon tycker att det är viktigt att eleverna 
respekterar varandras talutrymme, och att hon arbetar mycket för att eleverna ska ta ansvar för 
sina egna handlingar och ord. Eleverna ska kunna känna att det finns utrymme för misstag 
utan att bli nedvärderande eller tystade. Britt nämner också att relationsbyggande är av stor 
vikt för att respekten ska finnas där, och att hon förväntar sig att eleverna ska prestera utifrån 
sin bästa förmåga. Hon lyfter också att det gäller att vara påhittig när språket inte räcker till, 
och att det då är väldigt användbart med exempelvis bilder och knyta kontakt med hemmet. 
Frasse anger att han i sitt klassrum arbetar för att eleverna ska ha arbetsro och att fokus och 
uppmärksamhet är något han värdesätter i sitt klassrum. Precis som Britt poängterar också 
Frasse att det är av vikt att eleverna visar hänsyn till varandra, och att det ska finnas utrymme 
för att säga fel. Detta behöver enligt Frasse vara en ständigt pågående dialog i klassrummet. 
Även Ibrahim understryker vikten av att eleverna ska våga säga fel, och att förutsättningen för 
att våga och utveckla spåket handlar om att eleverna får möjlighet och vågar att prata med de 
svenska eleverna.  
 

Jag har förväntningar på mina elever att dom  gör sitt bästa […] jag har också förväntningar på att 
man ibland gör misstag och det är mänskligt och man ska inte bli liksom helt nedtrampad för att man 
råkar göra ett fel, jag har också förväntningen att de visar respekt för varandra att de inte sårar 
varandra, att de tänker efter  innan de säger nånting, för hur tas det emot på andra sidan, och sen också 
att man visar respekt om nån säger till exempel kan du vara tyst jag blir störd, att man faktiskt bryr sig 
om det då, så mycket hänsyn och respekt och eget ansvar […] att försöka hitta något sätt att 
kommunicera fast vi inte pratar samma språk- det är ju angeläget. Så att hon faktiskt bryr sig om mig, 
och jag bryr mig om henne, det har ju vart viktigt för det är ju liksom grundläggande för att hon över 
huvud taget ska lyssna sen och lära sig mer. Du måste hitta ett sätt att skapa kontakt från början, men 
man måste vara påhittig, jag hittade bland annat en gammal skolbok från 70-talet, en läsebok, med 
tydliga bilder och förklarande ord under, den fick hon som läxa och hon övade hemma, hon och 
föräldrarna var så glada för detta (Britt)  
 
Fokus på arbetsro och uppmärksamhet, eller det jobbar vi med, vi är inte riktigt där. Förståelse för hur 
det är att vara utanför pratar vi ofta om […] man skrattar inte åt att nån säger fel, såna diskussioner har 
vi mycket (Frasse) 
 
Att socialisera med svenskar, då lär de sig prata […] Det de lär dig där ute (pekar på skolgården) är 
viktigast, är kan de öva på språket, de måste öva och våga säga fel, du såg när dom träffade dig, dom 
vågade, och fick använda det dom övat på. Det syns att de blir glada av det, och självförtroendet ökar 
(Ibrahim)  

 

Konkreta formativa bedömningsverktyg behövs för att synliggöra 
de nyanländas inledande utveckling  

Ibrahim och Natalie lyfte båda att det är viktigt att ha i åtanke att de barn som kommer till 
våra skolor som nyanlända elever ofta har en svår bakgrund med sig, och att de är i stort 
behov av att få tid på sig att ta in den nya omgivningen. Natalie belyser detta genom att 
förklara hur hon ser att de elever som från början kommer och är tacksamma över att få de 
mest basala behoven tillfredsställda, efter hand bli frustrerade  och svikna i att deras 
ansträngningar att passa in inte räcker till. Hon beskriver att eleverna är i behov av trygga 
kontakter som hjälper dem att lära känna den nya miljö de befinner sig i. Dessutom uttrycker 
Natalie att arbetet med dessa elever leder till närmare relationer, relationer som går utöver de 
som i vanliga fall uppstår med elever. Hon beskriver ett arbete som inte alls behöver handla 
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om elevernas intellektuella utveckling, utan ett arbete som innebär att inkludera eleverna i det 
nya samhället de nu ingår i. Natalie understryker vikten av att eleverna måste få känna sig 
lyckade i det nya sammanhang de befinner sig för att inte mista den motivation som de 
inledningsvis uppvisar.  
 

Det skulle behövas ett provisoriskt betygsystem, för vad händer, jo, de kommer, de lyser för att de går 
på skola, det finns mat, de är bara så glada. Sen börjar de lära sig, och de är så långt ifrån att få betyg. 
De utvecklas fantastiskt bra men läroplanen ska följas i slutändan,  och eleverna tappar motivation, de 
börjar göra dumheter, men att ta dem ut på utflykter, skidåkning, simhall, visa dem havet, de blir som 
förbytta . De blir glada och lyckliga och gör allt för att visa sin tacksamhet. Som en elev frågade mig 
när vi åkte till havet och åkte färja, -fröken, är vi fortfarande i Sverige? och så blir man fast när man 
väl börjat på en skolan som denna. Man får så nära relationer med eleverna, det blir så mycket mer, de 
behöver en vuxen person. De är i ett nytt samhälle som kräver andra kompetenser än vad de övat upp, 
allt de kunnat och varit riktigt duktiga på kanske är helt värdelöst i Sverige (Natalie) 

 
Ibrahim beskriver på samma sätt som Natalie att eleverna är i behov av att få tid på sig att lära 
känna sin nya omgivning. Han poängterar också att dessa elever ofta har med sig svåra, tunga 
erfarenheter som behöver tas hänsyn till innan det går att fokusera på lärandet. Han 
understryker att det inte går att köra på, utan att de nyanlända elevernas ork och mående alltid 
behöver has i åtanke. De behöver få känna sig trygga och få tid på sig eftersom de inte alltid 
orkar att ta in nya kunskaper när de har så mycket andra, både gamla och nya erfarenheter, de 
behöver bearbeta.  

 
Tryggheten är viktigast när barnen kommer från krig och annat. De har sett hemska saker, den pojken 
(nickar ut mot en pojke på skolgården), han har vart med om mycket, 11 år och sett mer än de flesta 
[…] han har redan blivit vuxen där i sitt hemland, nu ska han vara barn igen, allt viktigt han har lärt 
sig kan han inte använda här, och hon, vi har försökt med lärandet, men hon kom hit för några 
månader sen och hon har under tiden hon varit här fått besked att flera i hennes familj dött. Hon har 
inte orkat lära, bara suttit med huvudet i bänken och det måste få vara så också, man måste ge dem tid 
(Ibrahim) 

 
Natalie lyfter även att det är viktigt att uppmuntra de framsteg eleverna faktiskt gör, och att 
det är svårt att göra det då elevernas prestationer, trots deras stora ansträngningar, inte räcker 
till ett betyg. Hon uttrycker därför att hon anser at det borde finnas ett system som konkret 
visar på de framsteg eleverna faktiskt gjort då eleverna blir besvikna och arga när de förstår 
att deras ansträngningar inte ger något konkret resultat. Natalie beskriver också att det är 
nedstämmande som lärare att inte ha ett konkret verktyg för att visa eleverna att de framsteg 
de gör faktiskt är värda något. 
 

Visa eleven att de har utvecklats trots att de inte får betyg. det är viktigt att tänka på att man inte kan 
göra under, vissa har ju ingen skolbakgrund alls, men man kan lätt vara frustrerad och ledsen, de flesta 
får inget slutbetyg trots att de gjort sitt bästa, det borde finnas ett system med färger poäng eller siffror 
så de känner att de går framåt, de känner sig misslyckade, arga och ledsna och frustrerade att de inte 
lyckas få betyg, de blir arga på systemet (Natalie)   
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DISKUSSION 
Nyanlända elever kommer med stor sannolikhet finnas i varje lärares klassrum, inte bara på 
grund av den växande andelen nyanlända (SCB 2013, ss. 14-15) utan också då en utredning 
för hur nyanlända elever ska kunna fördelas jämnare i olika kommuner (Regeringskansliet 
2016). Det är angeläget att undersöka vilka aspekter som är betydelsefulla att ta hänsyn till i 
undervisningen då såväl läroplanen (LGR 11 2015, s. 8) som skollagen (2010:800) poängterar 
att varje elevs enskilda behov ska tas hänsyn till i undervisningen.  
 
Syftet med denna studie är att belysa matematiklärares erfarenheter av att ta emot och 
undervisa nyanlända elever i klassrummet för att förstå vilka aspekter som är betydelsefulla i 
mottagandet och undervisningen. I avsnittet som följer diskuteras resultatet i förhållande till 
bakgrundsbeskrivningen och de valda metoderna. Vidare diskuteras metoden, och hur den 
påverkat undersökningen och slutligen diskuteras de didaktiska konsekvenserna av det 
resultat som presenterats. 
 

Resultatdiskussion 

I denna del presenteras de aspekter som enligt de deltagande matematiklärarna är 
betydelsefulla i mottagandet och undervisningen av nyanlända elever. Det som i denna studies 
resultat framkommer tydligt är att organiserandet kring mottagandet av nyanlända elever i det 
egna klassrummet har en betydande inverkan på hur lärarens förutsättningar blir att arbeta 
med den nyanlända på ett tillfredsställande sätt. Vad som också framkommer är att 
organiserandet kring mottagande och undervisning är ett komplext område med många viktiga 
aspekter som påverkar varandra, och som därmed också påverkar lärarens förutsättningar och 
upplevelse av att ta emot och undervisa nyanlända elever. Det tolkade resultatet av vad som 
framkommit i intervjuerna presenteras med stöd av Mintens (2013) kategorier eftersom 
tolkningen av den erfarenhet som förmedlas enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt behöver 
ställas i relation till en vidare förståelseram än den egna. Detta för att distansera tolkandet från 
den egna uppfattningen och försöka att se på det undersökta området ur en annan synvinkel 
(Gadamer 1997) 

Ett inkluderande arbetssätt 

Inkluderingsarbetet startar i att eleverna ska tas emot i skolan. Mottagandet av elever sker på 
de undersökta skolorna i flera steg. Lärarna anger att eleverna först tas emot och kartläggs 
centralt innan de anländer till skolan. På den ena skolan, som går helt i linje med Skolverkets 
(2013) rekommendationer tar skolans rektor och en specialanställd resurs emot på skolan och 
den nyanlända eleven sätts sedan helt eller delvis i förberedelseklass beroende på dennes 
förutsättningar, något som Bunar (2010) påvisat behöver beaktas. Eleverna går sedan 
successivt över till den ordinarie undervisningen och förberedelseklassen används som 
språkstöd på elevens hemspråk. vilket också går i linje med vad Meltzer och Hamann (2005) 
påvisat. Dock erbjuder inte skolan språkstöd inom klassrummets ram, något som Bengtsson 
(2012) poängterar behövs för att eleverna ska nå goda resultat i matematiken. På den andra 
skolan placeras alla nyanlända elever i en förberedelseklass innan de tilldelas en ordinarie 
klass. Detta görs på grund av att skolan har en hög andel nyanlända och det saknas tillräckligt 
språkstöd i de ordinarie klasserna. Här används förberedelseklassen som ett forum för att 
utveckla svenskan, något som enligt Allen (2006) och Eklund (2003) kan vara problematiskt 
om eleverna inte inkluderas på grund av bristande språkkunskaper. När eleverna sedan flyttas 
till sin ordinarie klass erbjuds de stöd i klassrummet i form av studiehandledning på 
modersmålet, i den mån studiehandledare finns tillgänglig, vilket visar på att skolan stöttar 
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elevernas modersmål inom ramen av det ordinarie klassrummet, vilket Allen (2006) och 
Eklund (2003) benämner som centralt för att eleverna inte ska känna sig missnöjda och 
därmed ta avstånd från den nya kulturen och även språket. Bengtsson (2012) poängterar också 
att eleverna vinner kunskapsmässigt på att det finns språkstöd på plats i klassrummet.   
 
Det lärarna anger angående mottagandet visar att det finns en tanke och struktur bakom 
mottagandet in i klassrummet. Gällande den dagliga undervisningen i klassrummet anger 
lärarna ändå att ansvaret för att det ska finnas språkresurser för de nyanlända eleverna också 
förpassas till elever som får översätta, något som Runfors (2013) också uppmärksammat i sina 
observationer. I fråga om stöttning på modersmålet i klassrummet uppger lärarna att det är en 
förutsättning att i klassrummet ha en språklig resurs i klassrummet. Eleven får då stöd i att 
kommunicera och en ingång till den sociala gemenskapen. Den språkliga resurs lärarna avser 
när de nämner detta är de elever i klassrummet som råkar tala samma språk som den 
nyanlända, och som då får fungera som tolk  klassrummet. En av lärarna poängterar dock att 
det är problematiskt att använda elever på detta sätt eftersom det finns risk för att deras egen 
inlärning hämmas. Läraren från skolan med hög andel nyanlända understryker att det kan bli 
problematiskt då flera elever med samma modersmål söker sig till varandra och att de då 
utvecklas långsammare i sin språkutveckling. Då lärarna inte talar det språk som eleverna gör, 
och att de anger att de behöver använda elever som tolkar i klassrummet kan tolkas som att 
det behov som finns i klassrummet inte blir tillfredsställt. Undervisningen blir med andra ord 
inte likvärdig, precis som Bengtsson (2012), Bunar (2010) och skolinspektionen (2009) visat, 
utan blir istället beroende av det enskilda klassrummets förutsättningar.   
 
Lärarna anger med hög samstämmighet att ett inkluderande arbetssätt med nyanlända elever 
innebär att fokusera på det sociala ansvaret och att lärandet då får komma i andra hand. 
Bakgrunden till dessa uttalanden handlar om vilka förutsättningar lärarna arbetar under, alltså 
vilka möjligheter de ser att de har i undervisningen. Det inkluderande arbetssättet berör enligt 
Minten (2013) allas lika värde och rättighet till en likvärdig utbildning, något som även skrivs 
fram som skolans skyldighet och uppdrag av såväl läroplanen som skollagen. Med en ökande  
invandring sedan 1995 (SCB 2013) och en verklighet med cirka 150 olika modersmål  som 
finns representerade i Sveriges skolor (Hägerfeldt 2011), har skolans utmaning bland annat 
blivit att åtgärda det faktum att en stor mängd elever med utländsk bakgrund inte blir 
godkända i matematiken. (Bunar 2010; Bengtsson 2012) Att de inte blir godkända i 
matematiken beror enligt Bengtsson och skolinspektionen (2009) på att eleverna segregeras, 
både socialt och pedagogiskt, något som inledningsvis enligt denna studies resultat inte verkar 
stämma överens. Men eftersom urvalet av lärare som deltar i denna studie representerar skolor 
där elever integrerats i klassrummet är en sammankoppling mellan dessa utlåtanden svår om 
utlåtandet inte sätts in i en vidare kontext. Det som är intressant i sammanhanget är att det i de 
deltagande lärarnas utlåtanden framkommer att det fokus de lägger på de nyanlända eleverna 
inte berör lärande i första hand, utan istället elevernas mående. Detta antyder i så fall på att 
eleverna faktiskt inte är inkluderade pedagogiskt även som de rent fysiskt är inkluderade i 
klassrummet. 
 

Det pedagogiska ledarskapet och kollegiala lärandet 

Det pedagogiska ledarskapets ansvar ligger i att stötta att kunskap- och kompetensutveckling 
erbjuds och realiseras på skolan (Minten 2013). Det kollegiala lärandet, som enligt Minten 
handlar om den gemensamma strukturen för det praktiska arbetet med kunskap- och 
kompetensutveckling finns enligt lärarna i viss mån, men är i flera aspekter i förhållande till 
nyanlända elever problematisk. Som forum för gemensam pedagogisk utveckling anger 
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lärarna att det finns ämneskonferenser. En av lärarna anger dock att tiden som är avsatt till 
detta sällan används på det sättet, då den ofta går åt till annat som behöver prioriteras. Då 
tiden faktiskt använts, som exempelvis för skolverkets satsning på kompetensutveckling inom 
matematik, matematiklyftet, anger lärarna att de ändå upplevt att arbetssättet som förespråkas 
inte går att tillämpa hos de nyanlända på grund av deras språkliga hinder. Där matematiklyftet 
tillämpats, på skolan med hög andel nyanlända, visade det sig ändå fungera bra, och till och 
med engagerat en elev med stora språkliga hinder till att samtala om problemlösning, något 
som Bengtsson (2012) poängterar att andraspråkselever inte brukar få möjlighet att delta i. 
 
Vidare angående kollegiala samarbeten beskriver lärarna att eleverna på skolan med få 
nyanlända elever i förberedelsegruppen får stöd i sin kunskapsutveckling. Däremot uppger 
lärarna i de ordinarie klassrummen att det inte finns några rutiner för att samverkan kring de 
nyanlända elevernas kunskapsbild. Detta återgivande stämmer överens med Nilsson och 
Axelssons (2013) resultat som visar att elever i förberedelseklass stöttas i sin utveckling, 
medan eleverna som inkluderas i det ordinarie klassrummet stöter på svårigheter. Eleverna har 
högt stöd för sin språkutveckling i förberedelseklassen, men inget stöd för det i klassrummet, 
förutom det stöd som erbjuds tack vare elever med samma modersmål.  
 
Alla lärarna berättar samstämmigt om att rutiner för samarbete mellan alla de olika som haft 
eller har med den nyanlända eleven att göra är obefintlig. Ansvaret för den nyanlända elevens 
kunskapsutveckling hamnar då istället på den enskilda läraren, något som Runfors (2013) 
framhåller som en risk för att det också är läraren som får stå till svars för de misslyckanden 
som enligt Runfors har att göra med samhällets misslyckande. Lärarna får på eget initiativ 
försöka hitta tillfällen att samarbeta för att få en överblick över elevens progression och 
kunskapsläge, och är utelämnade till sin egen kompetens och kreativa förmåga att hitta på 
egna lösningar för att försöka erbjuda eleven undervisning.  
 
Skolverket (2016) poängterar att det ligger i lärarens ansvar att utföra de rutiner som finns på 
skolan, men att det är rektorns uppgift att tillse dessa rutiner, och tillgodose behovet av 
resurser och kompetens. För att rektorn i sin tur ska kunna göra detta krävs det att de resurser 
och kompetenser som efterfrågas finns, vilket i dagsläget inte är fallet 
(Utbildningsdepartementet, 2015). Ansvaret för att skolan har de förutsättningar och resurser 
som krävs ligger inte på rektorn, utan på kommun och huvudman (Skolverket 2016). Allt 
rörande samarbete mellan de som ansvarar för eleven sker, som en av lärarna uttrycker det ”i 
förbifarten”, och arbetet kring detta vilar på improvisation. Det blir med andra ord väldigt 
individuellt vilket stöd som ges, vilket beror på att resurser och därmed också tid och rutiner 
saknas för att det ska kunna utföras. I likhet med Runfors (2013) poängterar också Bunar 
(2010) att det inte går att peka ut individer eller enskilda skolor som ansvariga och kräva att 
de ska förändras. Bunar menar att det krävs en förändring på en övergripande nivå som är 
konsekvent på alla nivåer för att en framgångsrik undervisning och inkludering i klassrummet 
ska kunna utföras, vilket även Nilsson och Axelsson (2013) framhåller. Att lärarna uttrycker 
en avsaknad av rutiner tyder på att det krävs tydligare riktlinjer som i sin tur behöver omsättas 
till avsatt tid och resurser för att lärarna ska kunna utföra sitt arbete. Alla lärarna poängterar 
vikten av samarbete och söker själva upp kontakt där inga rutiner för samarbete finns 
eftersom lärarna ser en stor vinst i att använda varandras erfarenheter för att hjälpa de 
nyanlända eleverna vidare i sitt lärande.  
 
De kunskaper och erfarenheter som finns i skolorna används till viss del, men vetskapen om 
vilka stöd som finns är låg. Det finns exempelvis stöd genom ett samarbete med andra skolor 
där lärarna kunnat byta erfarenheter om att ta emot nyanlända och pedagogiska idéer, men alla 
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lärarna känner inte till det samarbetet. På skolan med hög andel nyanlända finns enligt den 
intervjuade läraren inte heller några sådana samarbeten. Dessa typer av samarbeten 
förespråkar Allen (2006) och Bunar (2010) som understryker att det finns en stor kapacitet 
och resurser i samhället som kan användas, och att det samtidigt fungerar inkluderande. 
Alltså, de nyanlända eleverna blir delaktiga i det nya samhället vilket enligt dem har en 
positiv inverkan på de nyanlända elevernas lärande. Då förberedelseklassen finns lokalt på 
skolorna ökar dock möjligheten för den enskilda läraren att själv efterfråga de verktyg denne 
behöver för att kunna verkställa kontakt eller något slags lärande. Att förberedelseklassen ska 
placeras fysiskt på samma plats som den övriga undervisningen är något som både Bunar 
(2010) och Skolverket (2013) rekommenderar.  
 
Andra kunskaps- och erfarenhetskällor som finns att tillgå är modersmålslärarna, men då de 
som lärarna anger är anställda på flera olika skolor och att modersmålsundervisningen är 
förlagd utanför skoltid gör att lärarna aldrig träffar modersmålslärarna, och ett samarbete med 
dem blir därför svår att genomföra, något som både skolinspektionen (2009) och Bunar 
(2010) också uppmärksammat. Lärarna anger dock att önskemålet om ett samarbete med 
modersmålslärarna är hög. Ett samarbete med modersmålslärarna skulle innebära att eleverna 
skulle få möjlighet att visa och utveckla sina kunskaper på sitt starkaste språk, vilket enligt 
Eklund (2003) stärker villkoren för att ge de nyanlända eleverna samma möjlighet som elever 
med svenska som modersmål att utvecklas kunskaps- och språkmässigt. Här spelar också 
studiehandledning på modersmålet en viktig roll, då det ger eleverna möjlighet till utveckling 
inom den ordinarie klassens ram. En förutsättning för att ge studiehandledning är dock att den 
erbjuds, vilket på skolan med låg andel nyanlända varken finns eller har känts till förrän 
nyligen. Detta är dock något som en av lärarna formulerar kommer att erbjudas på skolan 
snart, då behovet nu har uttryckts och efterfrågats. På skolan med hög andel nyanlända 
erbjuds studiehandledning på modersmålet, men uttrycks behövas i större utsträckning än vad 
som erbjuds. Bunar (2010), som också uppmärksammat bristen på studiehandledning, påvisar 
att det är en stor brist i matematikundervisningen som bidrar till elevernas otillräckliga 
kunskaper i ämneskunskaperna i matematiken.  
 

Den lärarledda undervisningen och formativ bedömning 

Den lärarledda undervisningen handlar om lärarens förhållningssätt och arbetssätt i 
klassrummet, som för ett produktivt lärande behöver vara tryggt, tydligt, explicit och erbjuda 
flera olika undervisnings- och bedömningsformer. Den formativa bedömningen handlar 
förutom olika bedömningsformer om att på ett tydligt sätt synliggöra lärandemål (Minten 
2013). Att dessa arbetssätt behövs för att stötta alla elevers , och i synnerhet för elever med 
språkliga svårigheter och hinder stödjs även av Meltzer och Hamann (2005), Bengtsson 
(2012), Hägerfelth (2011), Brenner (1998), Nilsson och Axelsson (2013) och Skolverket 
(2013; 2016). 
 
Alla de intervjuade som är utbildade lärare anger att de i den konkreta undervisningen arbetar 
med ämnesspråket som centralt, och att de samtalar kring problemlösning, även om de anger 
att de använder olika strategier för att göra det. Det är här det visar det sig att den enskilda 
erfarenhet och yrkeskompetens spelar roll, då fokus i det  förberedande klassrummet beskrivs 
ligga på att översätta och förklara. Här förstärks bilden av den problematik som Nilsson och 
Axelsson (2013) påvisar gällande skillnaden mellan klassrummen. Nilsson och Axelsson 
beskriver att elever i förberedelseklass får bra språkstöd, men mindre kunskapsutveckling. I 
det ordinarie klassrummet finns istället gott om intellektuella utmaningar, men språkstödet 
brister, vilket lärarna i de ordinarie klassrummen också uttryckt. Vidare är tryggheten är ett 
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återkommande tema som alla lärarna beskriver att de på olika sätt arbetar med, att eleverna 
ska känna sig trygga. Detta genom att förmedla rutiner, ett respektfullt förhållningssätt 
gentemot varandra och ett tillåtande klimat där det är okej att ha en dålig dag, eller göra fel. 
Efter vad lärarna anger, så arbetar de alltså i mångt och mycket på ett sätt som bör främja 
lärandet hos alla deras elever.  
 

Lärarna uttrycker ett behov av en formativ bedömning som går att tillämpa på 
de behov de nyanlända eleverna har 

De intervjuade lärarna understryker dock att många av eleverna har svåra erfarenheter med 
sig. De nyanlända eleverna har många svåra aspekter som måste ta hänsyn till, och lärarna 
uttrycker att det därför tar tid att lära och utvecklas. De uttrycker att eleverna måste få tid på 
sig att bearbeta sina svåra erfarenheter. Det tar då tid på sig att inkluderas och introduceras i 
det nya samhälle de nu ska ingå i, vilket Elmeroth (2006) också uppmärksammar.  Lärarna 
utvecklar vidare att både de gamla och nya erfarenheter eleverna har att bearbeta som måste få 
ta plats i första hand, för att sedan ska orka lära, vilket ytterligare understryker behovet av att 
varje enskild individs förutsättningar måste tas hänsyn till i undervisningen (Bunar 2010). En 
av lärarna anser att det behövs ett system för att visa eleverna att deras progression är värd 
något, då den sällan resulterar i ett betyg. Läraren menar då att ett sådant system skulle stötta 
eleverna att  hålla motivationen uppe, då läraren sett att besvikelsen av att trots stora 
ansträngningar till att utvecklas inte medför ett konkret resultat leder till att eleverna blir 
ledsna, frustrerade och arga på systemet. Läraren uttrycker alltså viljan att kunna påvisa 
utveckling med hjälp av någon typ av bedömning. Det kan tolkas som att den formativa 
bedömning som syftar till att synliggöra lärandemålen och stötta på vägen stjälper eleverna 
istället för att hjälpa dem, då målen blir övermäktiga i förhållande till allt annat de har att 
bearbeta. 

Sammanfattande helhetstolkning i förhållande till syftet 

Lärarna ger åt ena sidan en bild av ett organiserat mottagande där eleverna inkluderas i 
klassrummet, men säger också att det helt saknas stöd för ett samarbete kring de nyanlända. 
Den information de har, har de skaffat sig på grund av ett intresse utanför ramen för vad som 
krävs i professionen. Även om studien är liten och inga generella slutsatser kan göras, så syns 
här ett samband mellan lärarens personliga engagemang och hur eleven tas emot och 
undervisas i klassrummet. Det visar sig också att den utbildade läraren tillämpar sådana 
strategier i klassrummet som stöttar lärandet, men att det ändå inte behöver betyda att den 
nyanlända får del av den, i och med att det saknas stöd, samarbeten eller tid för att stötta dem 
på samma sätt. Med detta blir det också tydligt att mottagandet och undervisandet av den 
nyanlända eleven är komplext. Skolverket (2013) poängterar precis som Bunar (2010) och 
Nilsson och Axelsson (2013) att det krävs övergripande förändringar för att förbättra 
förutsättningarna i det enskilda klassrummet. Skolverket (2016) har nyligen skrivit fram vilka 
ansvar skolvärlden har, och det är troligt att alla råd fortfarande inte hunnit tillämpas. Behovet 
av resurser är under utredning, vilket är ett behov som framkommer via intervjuerna. 
Intervjuerna som avsett synliggöra lärarens upplevelse av att ta emot nyanlända elever i 
matematiklassrummet ger inte en bild av en likvärdig utbildning.  
 
En av de intervjuade lärarna poängterar att erfarenhet och bakgrund är avgörande i 
mottagandet, och att pedagogiken är central och mycket användbar i undervisningen av sina 
nyanlända elever. En annan beskriver ett arbete som går utanför ramarna av vad som ingår i 
professionen för att tillgodose eleverna på bästa sätt, och en tredje att fokus ligger i det egna 
klassrummet, och gör sitt bästa inom ramen för yrkesrollen och som uttryckligen säger att 
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eleverna inte alls hänger med. Dessa ytterligheter av personliga stilar av lärare visar på en stor 
brist i utbildningssystemet gällande de nyanlända eleverna. Utifrån vad de deltagande lärarna 
uppger sköter de alla sina arbetsuppgifter, men några lärare anger att de överskrider de 
uppgifter som finns och satsar mer. Det gör med andra ord en stor skillnad för vilken klass 
den nyanlända placeras i, och utbildningen kan därför inte ses som likvärdig. Lärarnas 
upplevelse om vilka aspekter som är viktiga i mottagandet blir därför också väldigt personlig. 
I fråga om att erbjuda en så likvärdig utbildning som möjligt bör därför de nyanlända 
elevernas behov vara mer definierade än vad de är idag. Det krävs med andra ord tydliga 
rutiner som uttrycks i konkreta arbetsuppgifter, samt verktyg och tid för att kunna fullgöra 
dessa arbetsuppgifter. 
 

Metoddiskussion 

Med den hermeneutiska tolkningsprocessen och med Mintens (2013) kategorisering av de 
olika områden som inom skolan är viktiga för elevers kunskapsutveckling som metoder har 
denna studie utförts.  Detta har möjliggjort att tolkningsprocessen har kunnat genomföras i en 
vidare förståelseram än den egna utgångspunkten, då det är av vikt att undvika att resultatet 
påverkas (Kvale 1997, s. 194; Thurén 2007, s. 97). Användandet av Mintens kategoriseringar 
och en hermeneutisk hållning i tolkningsarbetet har möjliggjort en vidare förståelse av det 
undersökta, och skapat förutsättningar för att distansera tolkningsarbetet från den egna 
förförståelsen. Det kan ses som ett lyckat val då utförandet av tolkningsarbetet utan den vidare 
förståelseramen hade försvårat sorterandet och tolkandet av intervjuerna, och tolkandet hade 
då enbart baserats på den egna förståelsen inom området. Vidare har också det hermeneutiska 
förhållningssättet fungerat som stöttning under de intervjuer som genomförts. Detta då det 
hermeneutiska förhållningssättet innebär att vara väl insatt inom ämnet, att ha utformat en 
intervjumall med relevanta frågor kopplade till syftet och att under intervjuns gång använda 
möjligheten att direkt tolka det som framkommer genom att efterfråga förtydliganden från de 
intervjuade.  
 
Urvalet av de intervjuade lärarna representerar två skolor vars förutsättningar i mottagandet 
skiljer sig åt. Den ena skolan med en hög andel nyanlända som enligt dem själva satsar på den 
kulturella mångfalden, och den andra skolan med en låg andel nyanlända som enligt sin 
hemsida satsar på individuell utveckling och att bevara traditioner. De två skolorna valdes ut i 
syftet att ha ett urval lärare som representerar olika samhälleliga och personliga synsätt, något 
som Björkdahl Ordell (2007) poängterar bör tas i beaktning. Urvalet var tänkt att presenteras 
med flera lärare från varje skola, men på den ena skolan genomfördes endast en intervju, och 
på den andra tre. Det låga deltagandet på den ena skolan berodde enligt lärarna själva på brist 
på tid att medverka. Det är svårt att spekulera i om fler deltagare hade påverkat studiens 
resultat, men det hade bidragit till en mer representativ bild av de båda skolorna. Ett alternativ 
för representation av ett bredare urval hade kunnat vara att kontakta ytterligare skolor. Detta 
hade möjligen kunnat bidra till ett mer generaliserbart resultat  
 
 
Användandet av intervju som redskap har i undersökningen möjliggjort att de deltagande 
lärarnas upplevelse av att ta emot nyanlända elever har synliggjorts. Att använda intervju som 
redskap syftar enligt Kihlström (2007, s. 47) till att synliggöra de föreställningar en viss grupp 
eller individ har om något specifikt. Valet av intervju har i denna studie hjälp till att 
synliggöra lärarnas upplevelse. Det hermeneutiska förhållningssättet har vidare möjliggjort att 
de deltagande lärarna kunnat utveckla och verifiera tolkningar som gjorts under intervjuns 
gång. Att använda intervju som metod har med andra ord även stöttat möjligheten att 
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genomföra en hermeneutisk tolkningsprocess. Trost (2005, s.34) poängterar att det är den 
intervjuades förståelse som ska framkomma i intervjun. För att arbeta mot målet att 
synliggöra de intervjuades förståelse och ge dem möjlighet att klargöra sitt uttalande under 
intervjuns gång har sonderande, tolkande, strukturerade och uppföljningsfrågor används. De 
intervjuade har bland annat genom instämmanden och upprepande frågor utvecklat och 
förtydligat sina svar. Intervjumallen, tillsammans med de uppföljande frågorna gjorde att 
intervjuerna löpte på som ett samtal. Kvale (1997, s. 123)  framhåller att en intervju bör 
formas så att intervjuandet får ett naturligt flöde, vilket stämmer ganska väl med hur 
intervjuerna i denna studie fortlöpte. Skillnaden är att de intervjuade ibland fick utrymme för 
lite längre pauser i sitt berättande, pauser som i ett naturligt flödande samtal skulle kännas 
onaturligt långa. Syftet med att ge utrymme för dessa pauser var att ge de som intervjuades 
utrymme till eftertanke.  
 
De deltagande lärarna fick själva välja en plats för intervjun som de ansåg vara ett lugnt rum. 
Trost (2005, s. 44) och Kihlström (2007, s. 51) poängterar att intervjuplatsen bör vara en lugn 
plats, där risken för störningar eller avbrott är liten. Alla platser utom en, som valdes utav 
lärarna, fungerade mycket bra som intervjuplats. Den mindre lyckade intervjun i detta 
avseende utfördes i ett klassrum och intervjun blev där avbruten vid ett tillfälle. Valet av plats 
hade möjligen blivit mer lyckat om intervjuerna hade förlagts efter skoltid. Något som visade 
sig vara problematiskt med intervjumallen var att många av de formulerade frågorna var för 
allmänt ställda. Kihlström (2007, s.53) och Kvale (1997) beskriver att det i en intervju kan 
vara svårt att undvika att ställa ledande frågor. Detta har i utformandet av intervjumallen 
tagits i beaktning, men ledde i flera fall till att de deltagande lärarna frågade vilket svar de 
förväntades ge. Detta löstes med att de indelande rubrikerna som delar av frågorna fick 
återupprepas vid flera tillfällen. Detta hade möjligen kunnat korrigeras om en pilotintervju 
hade genomförts, men då tidsramen för denna studie är extremt liten fanns det inget utrymme 
för att utföra någon. Sammanfattningsvis är metodvalen intervju med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt passande i denna studie, men hade kunnat ge ett mer koncentrerat resultat om 
jag som intervjuare haft större erfarenhet av att intervjua. Exempelvis hade möjligen 
erfarenheten av en pilotintervju kunnat bidra till vetskap om att frågorna skapade en osäkerhet 
hos de intervjuade. Det hade i sin tur möjligen kunnat resultera i en diskussion om vad i 
intervjumallen som hade kunnat förbättras. 
 

Didaktiska konsekvenser 

Det är svårt att dra slutsatser i en liten undersökning, och dessutom svårt att generalisera då 
det kan se så olika ut i mottagandet på olika skolor. I denna undersöknings skolor går det på 
en skola att räkna de nyanlända eleverna på två händer, och på den andra är den övervägande 
delen elever nyanlända, eller åtminstone tvåspråkiga med ett annat modersmål än svenska. 
Detta syns inte ett spår av i de riktlinjer som finns. Arbetsfokus skiljer sig åt av skäl som 
bakgrund och erfarenheter, vilket leder till frågan hur riktlinjerna och ansvarsfördelningen kan 
vara samma, när det finns begränsade resurser och så uppenbara skillnader i vilka behov de 
olika förutsättningarna ställer på det enskilda matematikklassrummet. Att publicera riktlinjer 
är ett första steg, men ytterligare steg behöver tas, framför allt i fråga om resurser och 
samarbeten mellan yrkesgrupper.  
 
Eftersom den enskilda läraren eller skolan har liten påverkan på hur tillgången till resurser ska 
se ut inom den närmsta framtiden bör fokus istället läggas på det Bunar (2010) och Allen 
(2006) förespråkar, att lägga fokus på att använda det omgivande samhället för att få till 
språkutveckling, inkludering och kunskapsutveckling. Det bör då diskuteras om det som 
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lärarna beskriver går utanför arbetsrollen bör uppmärksammas, kartläggas och läggas in som 
centrala utvecklingsfokus. I mottagandet av nyanlända elever påvisas i denna studie att 
ämnesundervisningen blir sekundär. Det som istället fokuseras är de nyanlända elevernas 
välbefinnande. Mottagandet och undervisningen av nyanlända bör då finna arbetssätt som tar 
hänsyn till deras sociala behov, vilka bör ingå i mottagandet. Möjligtvis i form av exempelvis 
praktikplatser eller presenterade av olika lokala föreningar, vilket kan stötta att eleverna får 
syn på, och inkluderas in i det samhälle de utbildas att passa in i. Nyanlända elever bör med 
andra ord få rika möjligheter till att möta den kultur som omger dem för att ett intresse och en 
vilja för att utvecklas i den nya omgivningen ska kunna utvecklas. Arbetet med att inkludera 
den nyanlända eleven startar med andra ord inte i att placera eleven fysiskt i klassrummet, 
utan att placera eleven fysiskt i det sammanhang där denne kan möta alla de omgivande 
sociala gemenskaper som finns att tillgå.   
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BILAGA 1 
 
Ansökan om intervju med matematiklärare i årskurs 4-6 som har erfarenhet av 
undervisning av nyanlända elever i sitt klassrum 
 
Frågeställare: Rebecka Sjöstrand Gardtman 
 
Hej! 
 
Jag studerar till lärare vid högskolan i Borås med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 och 
läser nu min sista termin. Under denna termin skriver jag mitt andra examensarbete och 
behöver nu hjälp av dig som är verksam lärare för att kunna utföra min studie. Jag vill 
intervjua dig som har erfarenhet av att ha mottagit nyanlända för att i min undersökning kunna 
synliggöra matematiklärares upplevelse av att undervisa nyanlända elever i sitt klassrum för 
att få fördjupade kunskaper om vilka krav det ställer på lärarrollen.  
 
Jag vill på förhand tacka dig att du tar dig tid, och hoppas att du vill delta i min studie. Jag 
kommer under intervjun att spela in oss för att försäkra mig om att få med all viktig 
information. De uppgifter du lämnar kommer jag sedan att lyssna på, tolka och använda som 
underlag i min studie, därefter raderar jag inspelningen. Din skola eller identitet kommer inte 
att framgå, och du kan när som helst välja att du inte längre vill delta, vilket går i linje med 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer.   
 
För att delta behöver du kontakta mig angående bokning av intervju. Ring, smsa eller maila 
förslag på tider du kan, gärna så snart som möjligt. Har du några frågor är du välkommen att 
ställa dem. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Rebecka S. Gardtman 

Nummer:  xxxxxx

E-mail: s118595@student.hb.se  
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BILAGA 2; Intervju om nyanlända elever i klassrummet 
Efter muntlig presentation och information om de forskningsetiska kraven kan intervjun starta. 

Bakgrundsfrågor____________________________________________________________________________ 

Hur länge har du arbetat som matematiklärare?  

Vilken/vilka utbildningar har du?  

Har du blivit erbjuden eller själv sökt någon kompetensutveckling kring området att ta emot 
nyanlända elever? 

Den pedagogiska ledningens arbete med mottagande och uppföljning___________________________________ 

Har skolan du arbetar på specifika uttalade rutiner för mottagandet av de nyanlända? 

Vem/Vilka ansvarar för mottagandet? 

Vilka krav och förväntningar ligger på dig som mottagande matematiklärare? 

Strukturer för gemensamt lärande och utveckling (Kollegialt lärande och formativ bedömning)______________ 

Kan du beskriva vilka samarbeten som finns mellan personal på skolan, eller som du skulle 
vilja ha (mellan exempelvis lärare och rektor, modersmålslärare eller studiehandledare)? 

Finns något samarbete mellan personal för planering och utvärdering av undervisningen?  

Har du en övergripande bild av dina elevers kunskapsutveckling i skolan? 

Kan du ge något konkret exempel på hur du i din undervisning arbetar med de nyanlända 
elevernas språk- och kunskapsutveckling? 

Arbetsklimat i klassrummet ____________________________________________________________________ 

Vilka krav och förväntningar har du på dina elever i klassrummet? 
(regler/förhållningssätt/arbetssätt) 

Vad har du upplevt som angeläget att fokusera på när man tar emot nyanlända? 

Arbete mot en likvärdig inkluderande utbildning____________________________________________________ 

Kan du beskriva vilka samarbeten som finns utanför skolan, eller som du skulle vilja fanns?  

Är det något mer du vill tillägga som du anser vara viktiga aspekter i mottagandet av 
nyanlända elever? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under intervjuns gång kommer sonderande, tolkande, strukturerade och 
uppföljningsfrågor att användas för att under den pågående intervjun direkt kunna 
tolka och förtydliga respondentens uttalanden.  
 
Sonderande frågor kan exempelvis vara frågor som ber om extra utlägg eller fler 
exempel. Med tolkande frågor efterfrågas meningen av uttalandet genom att 
exempelvis beskriva hur uttalandet uppfattats. Strukturerade frågor avser styra 
tillbaka intervjun vid irrelevanta utvikningar och uppföljningsfrågor används för 
att uppmuntra den intervjuade att fortsätta berätta genom att exempelvis 
instämma eller upprepa och aktivt lyssna (Kvale 1997, ss. 124-125) 
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