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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats handlar om mottagandet av nyanlända elever och inkluderar fyra 

svenska skolor i en medelstor kommun i Sverige. Syftet med uppsatsen är att belysa och 

analysera nyanlända elevers mottagning och inkludering i fyra svenska skolor. Det 

övergripande syftet är att undersöka fem rektorers och tre lärares perspektiv av 

mottagningsprocessen av nyanlända elever. Uppsatsens frågeställningar är: hur är nyanlända 

elevers skolgång organiserad? Vilka utmaningar och möjligheter identifierar rektorerna och 

lärarna i arbetet med nyanlända elevers skolgång? Vilka initiativ och åtgärder har genomförts 

på skolan för att inkludera nyanlända elever i den svenska skolan? En kvalitativ metod i form 

av semistruktuerade intervjuer har använts för att genomföra studien och besvara syftet. De 

teoretiska utgångspunkterna som används i studien är inkluderingsbegreppet och det 

sociokulturella perspektivet med fokus på språk och kommunikation. Undersökningens 

resultat visar att det är upp till varje skola att organisera mottagandet för nyanlända elever så 

som de vill. Det finns inga riktlinjer för hur mottagandet skall se ut och detta resulterar i att 

varje skola följer en egen eller ingen plan alls. Resultatet visar även att rektorerna identifierar 

språket som en utmaning och att elever som saknar skolerfarenhet kan ha det svårt i skolan. 

Resultatet visar även att samtliga skolor arbetar inkluderande men att arbetet sker på olika 

sätt.  
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 Inledning 

Uppsatsen handlar om hur några skolor i en medelstor kommun i Sverige tar emot och 

inkluderar nyanlända elever i den svenska skolan. Studien undersöker lärares och rektorers 

uppfattningar om mottagningsprocessen av nyanlända elever i fyra grundskolor i Sverige.   

 

Vi som skriver denna uppsats är blivande lärare som kommer att möta nyanlända elever i 

skolan och därför vill vi studera hur rutiner för mottagande, kartläggning och inkludering av 

nyanlända elever sker i skolans värld. Eftersom alla skolor får ständigt in nyanlända elever 

vill vi undersöka hur rektorer och lärare inkluderar dessa elever i skolan och hur 

mottagningsprocessen ser ut. Under våra Verksamhetsförlagda utbildning har vi sett 

nyanlända elever komma in direkt i ordinarieklasser utan någon kunskap om det svenska 

språket och utan någon skolerfarenhet alls. Lärare som saknar kunskaper om hur man 

kommunicerar och inkluderar nyanlända elever i skolan och i klassrummet visar sig vara en 

stor utmaning både för den undervisade läraren och för oss studenter. Alla elever har rätt till 

en likvärdig utbildning och vi anser att alla som möter nyanlända elever i skolan behöver 

kunskap i form av forskning beprövad erfarenhet. Popov och Sturesson 2015 påpekar i sin 

forskning lärarnas brister i mottagandet av nyanlända elever. Lärarna har inte tillräckligt med 

förberedelser och resurser när skolan får en nyanländ elev (2015, s. 5).  

Mottagandet av nyanlända elever i Sverige har varit en aktuell fråga under en lång tid. Enligt 

Skolverket ökar antalet nyanlända elever i Sverige drastiskt och mycket tyder på att ökningen 

fortsätter. Beredskap och kunskap måste byggas upp i flera kommuner för att ta emot nyanlända 

elever och erbjuda bra utbildning. Enligt Skolverket varierar kommunernas erfarenhet av 

mottagandet av nyanlända elever. Vissa kommuner har lång erfarenhet och strategier för 

verksamheten medan i andra kommuner är personalen ansvariga för nyanlända elever utan fast 

förankring på den kommunala nivån (2013, s. 3).   

Enligt Skolverket har antalet av nyanlända elever i grundskolan ökat med 27 procent år 2017 

jämfört med år 2016, det motsvarar 17,000 nyanlända elever. Problemet med att så pass många 

elever behöver utbildas är bristen i mottagandet i skolorna (2015, s. 10). Även Popov och 

Sturesson skriver att ökningen av nyanlända elever har varit en utmaning i den svenska skolan 

(2015, s. 1). Skolverket rapporterar även att det finns ojämn fördelning mellan kommunerna. 

Tio procent av kommunerna i Sverige har mottagit 41 procent av alla nyanlända elever medan 

cirka 700 grundskolor har aldrig mottagit några nyanlända elever. Skolor som tar emot 

nyanlända elever har ett stort ansvar att integrera och ta emot dessa elever i skolsystemet 
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(2017).  Enligt Bunar står det svenska utbildningsväsendet inför stora utmaningar när det gäller 

att hitta sätt att socialt och pedagogiskt inkludera nyanlända elever och se till att eleverna får 

den likvärdiga utbildningen de har rätt till (2015, s. 10).  

 

Arbetsfördelning och urval av litteratur 

Meri har varit ansvarig för kapitel tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt: 

inkludering. Sona har varit ansvarig gör det sociokulturella perspektivet och bakgrund. Under 

arbetets gång har vi båda planerat och genomfört arbetet gemensamt. Vi har skrivit olika delar 

men har tillsammans bearbetat och gått igenom de olika delarna för att kunna bibehålla den 

röda tråden genom hela uppsatsen. De återstående delarna har bearbetats tillsammans, båda 

har varit delaktiga under intervjuerna. Transkriberingarna av intervjuerna delade vi upp 

mellan oss för att det inte skulle ta alltför lång tid.  

Seminariet i början av kursen har hjälp oss att hitta relevant litteratur som behandlar studiens 

tema. Vi har använt olika sökmotorer så som Swepub, Libris med mera.  
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Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet redogörs och definieras begrepp som är relevanta för studien. Senare i 

avsnittet redogörs Nyanlända elevers skolgång i Sverige och barns rättigheter till utbildning.  

Definition av centrala begrepp  

Nyanländ elev 

 

I denna studie använder vi oss av skollagens definition av nyanlända elever. 

Enligt skollagen kap.  29 lyder definition av nyanländ elev så här:  

”Med nyanländ avses i denna lag den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i 

landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då 

han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång 

här i landet. Som bosatt utomlands anses den som inte anses bosatt i landet” (2014, s. 6).  

 

 

Kartläggning  

 

Kartläggning är en bedömningsform som genomförs kontinuerligt i olika sammanhang under 

elevens skolgång och som beskriver elevens utgångsläge inför en ny undervisningsperiod. 

Genom kartläggning får skolan en bild av elevens kunskaper och erfarenheter samt om hen är 

i behov av särskilda stödinsatser. För att anpassa undervisningen till nyanlända elevers 

förutsättningar och behov genomförs en stegvis pedagogisk kartläggning av deras 

skolerfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2016, s. 3). 

Enligt Skolverket ska nyanlända elevers tidigare kunskaper kartläggas för att anpassningar av 

undervisningen ska formas utifrån elevernas förutsättningar och förmågor. Skolorna i den 

kommun som studien avser att undersöka genomför kartläggning i två steg. Det första steget 

sker på antagningsenheten och innebär en undersökning av olika områden om elevens tidigare 

skolgång, intressen och språk. När första steget är avklarad placeras eleven i en skola. Det 

andra steget är att kartlägga eleven inom två månader, rektorn har huvudansvaret för 

genomförande av kartläggning två. För att kartläggning två ska vara omfattande krävs det att 

kartläggningen skapar kunskapsutveckling hos eleven. Kunskapsutvecklingen sker genom att 

läraren kan utgå från kartläggning två som innefattar elevens kunskapsnivå i alla ämnen. 
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Läraren kan utgå från och förhålla sig på detta sätt till elevens styrkor men också brister 

(Skolverket, 2019).  

   

Förberedelseklass  

Elever som går i förberedelseklass får delvis undervisning i en annan undervisningsgrupp än 

den som eleven normalt hör till. I förberedelseklassen får eleverna gå högst två år. Syftet med 

förberedelseklassen är att nyanlända elever ska få kunskaper de behöver för att så snart som 

möjligt kunna delta i den ordinarie undervisningsgruppen på heltid. Förberedelseklasser är 

inte ett måste att inrätta men för en del elever kan det vara gynnsam om skolan organiserar 

undervisningen på det sättet (Skolverket, 2020b).  

Mottagande 

Mottagande av nyanlända elever är det begrepp som i skollagen använts och definieras som 

att eleven ska få goda förutsättningar att påbörja sin skolgång i Sverige samt att likvärdigt 

genomförande ska präglas i hela landet (Bergendorff, 2018, s. 36).  

 

Nyanlända elevers skolgång i Sverige 

Nyanlända elevers skolgång har många år uppmärksammats och problematiserats. Brister i 

kommunernas och skolornas mottagande har upprepade gånger rapporterats av de nationella 

skolmyndigheterna. Kritiska synpunkter som var återkommande var att elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter inte kartlagts samt att förberedelseklassen fokuserade bara på 

svenska språket. Andra brister var att nyanlända elever inte har grupperats efter sina behov 

utan snarare utifrån tradition och ekonomi (Bergendorff, 2018, ss. 36–37). Mottagandet av 

nyanlända elever handlar även om andra aspekter än kartläggning av kunskaper och tillgång 

till ordinarie undervisning och att nyanlända elever är hela skolpersonalens ansvar. Några 

förutsättningar för att den nyanlände elevens skolgång ska bli framgångsrik är att inkludera 

elevens tidigare kunskaper i den nya miljön för lärande. En annan förutsättning är att skolan 

ser och är medveten om att flerspråkighet och kulturellt utbyte är viktiga verktyg för lärande 

och inkludering (Bergendorff, 2018, ss. 36–37). Kaya påpekar att det är väldigt viktigt att 

arbeta aktivt för att inkludera dem nyanlända eleverna i skolan och det arbetet handlar om 

förändrade förhållningssätt hos alla lärare. En grundläggande förutsättning för inkludering i 
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skolan är att lärandemiljön är flerstämmig, bejakande, att alla visar respekt och tillit till 

varandra och bygger förtroendefulla relationer mellan elever och lärare (2016, s. 246).  

 

Barns rättigheter till utbildning 

Enligt skollagen har nyanlända barn rätt till utbildning utifrån sina individuella 

förutsättningar. Detta gäller oavsett nyanlända barns orsak till flytt och oavsett 

uppehållstillstånd, legala status och ifall de är papperslösa (SFS 2010:800 Kapitel 3, 12 a-12 i 

§§). Enligt Skolverket har barn som är bosatta i Sverige rätt till utbildning och skolplikt 

(Skolverket, 2020c).  

Bunar (2015) skriver att kommunerna i Sverige är skyldiga att erbjuda asylsökande barn 

skolplacering en månad efter att barnet anlänt till kommunen. Dock skriver Bunar att tiden 

varierar från dagar upp till några månader. Vissa barn i skolpliktsåldern går inte alls i skolan 

av varierande orsak som till exempel brist i samverkan mellan Migrationsverket och 

skolförvaltningen i den kommunen som barnet är placerad i. Det kan även handla om att 

föräldrarna av olika anledningar inte vill att barnen ska gå i skolan (2015, s. 11).  

Alla barn har rätt till flera stödåtgärder oavsett om barnet är nyanlänt eller bosatt i Sverige 

sedan tidigare. Alla elever har rätt till studiehandledning, elever som är nyanlända har 

specifikt rätt till studiehandledning på elevens modersmål eller det starkaste språket som 

eleven kan tala (SFS 2010:800, Kapitel 3, § 12). Nyanlända elever har specifik rätt till 

studiehandledning på sitt språk när det gäller om eleverna har tagits emot i grundskolan och i 

högstadiet, specialskolan eller grundsärskolan samt om deras kunskaper har bedömts 

(Skolverket, 2020a).  

Skolan har ett ansvarsområde vilket innebär att inom två månader efter elevens skolstart 

tillhandahålla hen en individuell studieplan. Studieplanen skall utformas med hjälp av en 

studie- och yrkesvägledare och vid behov skall även elevhälsoteamet inkluderas. Planen ska 

oavbrutet ses över utifrån den nyanlända elevens skolkunskaper för att bedömas på ett nytt 

vis. Rutiner för den individuella studieplanen är viktigt då den kan återanvändas ifall eleven 

byter skola (SFS 2010:800, Kapitel 3, §12g). 

Enligt Kaya diskuteras frågor om nyanlända elevers utbildning mer och mer i skoldebatten. 

Kaya påpekar att nyanlända elever inte får den utbildningen de har rätt till. Författaren skriver 

att nyanlända elever inte får den utbildning de har rätt till. Det saknas gemensamma riktlinjer 
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och kompetensutveckling i kommunerna om hur nyanländas skolgång ska bedrivas och 

organiseras (2016, s. 16). Även om inkludering i skolan är ett stort utvecklingsområde finns 

det alltid små, viktiga steg som kan vara betydelsefulla för nyanlända eleven. Att få nyanlända 

eleven känna sig som alla andra i skolan är viktigt för att motverka ett vi och dom känsla. För 

att detta ska fungera behöver alla elever och all personal i skolan vara involverade i arbetet 

(Ibid, s. 246).  
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Forskningsöversikt 

 

Mottagning och kartläggning  

Mottagandet av nyanlända elever har genomförts på många olika sätt och detta baseras på 

skolans resurser, personalens kunskaper samt erfarenheter. Otterup menar att hjälp om regler 

och lag som har funnits har inte varit till hjälp angående hur mottagandet av nyanlända elever 

ska gå till. Det som har varit till hjälp är de allmänna råd som Skolverket har publicerat. På 

grund av att råden är allmänna har skolor och kommuner tagit eget ansvar vad gäller att hitta 

lämpliga lösningar (Otterup, 2018, s. 62). 

 

Inger Bergendorff redogör i boken ”En bra början” hur själva mottagandet av nyanlända 

elever kan gå till. Författaren beskriver att mottagandet av nyanlända elever organiseras olika 

beroende på kommunens storlek, antal nyanlända barn och tillgång till kompetens. 

Mottagandet kan ske direkt på en skola eller i en mottagningsenhet. Innehållet i mottagandet 

kan också variera, det kan handla om att enbart kartlägga elevens kunskaper och ge eleven en 

klassplacering till ett mottagande som involverar elevhälsoteamet och vårdnadshavare (2018, 

s. 36).  

Bergendorff beskriver en modell för skolintroduktionen av nyanlända elever i svenska skolan 

som består av tre delar: mottagande med kartläggning, förberedelsegrupp och övergång till 

reguljärklass. I kartläggningsdelen har ett arbetslagansvar att ta emot den nyanlända eleven 

och hens vårdnadshavare efter ankomsten till Sverige. Genom att använda olika 

samtalstekniker lägger man fokus på att lära känna den nyanlända eleven och elevens 

skolkunskaper. Detta gör man med hjälp av en plan där bland annat elevens kognitiva 

utveckling och språkutveckling kartläggs. I förberedelsegruppen får nyanlända elever 

grundläggande kunskaper i svenska språket samt introduceras i den svenska närmiljön. I 

förberedelsegruppen görs en plan som utgår från det underlag som tagits fram i 

kartläggningen av elevens tidigare skolkunskaper. Övergången till reguljär klass sker 

successivt från förberedelseklassen. För att eleven ska lyckas kan hen börja sin skolgång i en 

klass i ett ämne som eleven kan och tycker om (2018, ss. 42–45). Bergendorff poängterar att 

det som sker i form av kartläggning handlar om att identifiera barnets styrkor och skapa lust 

att lära och utvecklas i det nya landet (2018, s. 43).  
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En forskningsrapport skriven av Nihad Bunar Newcomers – Hope in a cold climate” som 

handlar om mottagandet av nyanlända menar författaren att det är viktigt att fokusera på den 

praktiska verkligheten det vill säga identifiera hinder som lärare och rektorer stöter på skolan i 

arbetet med nyanlända elever. Vidare redogör Bunar vikten av att kunna se nyanlända elever 

som individer 

med olika bakgrunder, styrkor och utmaningar. Studien visar bland annat att de nyanlända 

eleverna är inte bara andraspråksinlärare utan är som alla andra barn på skolan (2017, ss. 6 

och 9). 

 

I en avhandling skriven av Nilsson Folke, ”Experiences of learning and inclusion among 

newly arrived students” utgår författaren från nyanlända elevers upplevelser om tiden som 

nyanländ i Sverige. Författaren utforskar hur nyanlända elever upplever villkor för lärande 

och inkludering, där 22 nyanlända elever intervjuas. Resultatet visar att rektorerna lyfter fram 

att de nyanlända eleverna saknar studiehandledning. Rektorerna påpekar även att nyanlända 

elever inte får samma förutsättningar i det svenska skolsystem till skillnad från svenskfödda 

elever. Författaren lyfter även svårigheten att skapa relationer mellan svensktalande elever 

och nyanlända elever. Nilsson drar slutsatsen att nyanlända elever som saknar skolbakgrund 

får det svårast i skolan och att eleverna själva ansvarar för sin egen skolframgång och 

inkludering i skolan. Därför är det viktigt att vid mottagandet vara medveten om vad eleverna 

kan kunskapsmässig och inte fokusera på elevens brister i svenska språket (2017, ss. 98–99). 

 

Lärares röster om arbetet med nyanlända elever 

Malin Svensson har skrivit en artikel om ”Compensating for Conflicting Policy Goals: 

Dilemmas of Teachers’ Work With Asylum-Seeking Pupils in Sweden” vilket syftar till att 

undersöka lärares upplevelser om arbetet med nyanlända elever. Analysen är baserad på 

intervjuer mellan lärare och rektorer i Sverige samt observationer i skolorna. Resultatet visar 

att utbildningen av nyanlända elever är en komplex uppgift för de inblandade lärarna och 

rektorerna. Lärarna i denna undersökning pekade på flera utmaningar i arbetet med nyanlända 

barn. Enligt lärarna så får de lite information om nyanlända elevers skolbakgrund och att de 

måste ta reda på informationen själva antingen från eleverna eller vårdnadshavare. Läraren 

måste själv ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Lärarna menar alltså att det är 
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svårt och att de först och främst är pedagoger som har ansvar att undervisa. Vidare menar de 

att elever som saknar svenskt personnummer får begränsad tillgång till sociala resurser och 

det kan till exempel hindra eleven från att låna en bok från biblioteket. Detta leder enligt 

lärarnas upplevelser till diskriminering (Svensson, M., 2019, ss. 2 och 6–7).  

Päivi Juvonen skriver antologin ”Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering”. 

Studiens syfte är att studera lärarnas sammanhängande uttryck, berättelser och attityder till 

direktplacering av nyanlända elever. Två kommuner deltog och cirka 500 enkäter skickades 

ut. De 130 lärarna som deltog i studien svarade på enkäterna. Resultatet visar att hälften av 

lärarna uttrycker fördelar med att direkt placera nyanlända elever i ordinarie klasser om 

eleverna får stöd i form av studiehandledning, svenska som andraspråksundervisning och 

modersmålsundervisning. Några nackdelar som lärarna nämner är tidsbristen, de känner ofta 

att de inte räcker till för alla elever och brist på kunskaper att undervisa nyanlända elever 

(2015, s. 167).  

En fallstudie skriven av Korp, K., von Brömssen, Flensner och Risenfors Inkludering och 

likvärdighet för nyanlända elever i grundskolan handlar om mottagandet av nyanlända elever i 

den svenska grundskolan. Resultat är från det så kallade KAN-projektet, Kartläggning av 

nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan, vilket utfördes i 

Trollhättan och Vänersborg 2016-09-01 till 2017-12-31 av forskare på Högskolan Väst. Syftet 

med studien är bland annat att beskriva nyanlända elevers mottagande och inkludering under 

sin första tid i den svenska grundskolan och att identifiera olika principer för undervisning, 

mottagande och övergångar. Vidare syftar studien att fördjupa kunskapen om hur kompetens, 

organisation, arbetssätt och förhållningssätt på olika nivåer påverkar nyanlända elevers 

förutsättningar för inkludering och lärande i grundskolan (2019, s. 9). Projektet som ligger till 

grund för denna rapport innehåller två delar. Den första delen bygger på intervjuer med 

verksamhetschefer och personal och enkäter till rektorerna med kompletterande intervjuer. 

Den andra delen undersöker hur nyanlända elever tas emot, hur övergången sker, sociala 

inkluderingen och villkoren för lärandet (s. 23). Resultatet i studien påvisar bland annat 

skillnaden mellan skolorna gällande resurser och skolkultur som påverkar nyanlända elevers 

villkor för inkludering i gemenskapen med andra elever på skolan. Enligt rektorerna är alla 

lärare på skolan ansvariga för att skapa stödjande förutsättningar för de nyanlända elevers 

inkludering i skolan. Detta kan ske när lärarna är med och tillsammans skapar rutiner, trygg 

miljö och samverkan (ss. 136–138). Studiens resultat visar även att rektorerna som har få 

nyanlända elever i skolan har svårt att prioritera och organisera resurser för att skapa 
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förutsättningar för nyanlända elever eftersom det finns andra krav som skolan ska tillgodose 

för alla elever. Vidare framkommer det i resultatet att nyanlända elever löper större risk att 

exkluderas när majoriteten av eleverna har samma språk och kulturell bakgrund det vill säga 

nyanlända elever som hamnar på en skola där de blir minoritet blir det ännu svårare för de att 

inkluderas i gemenskapen (s. 130).  

Sammanfattning  

I detta kapitel redogörs svensk och internationell forskning som behandlar nyanlända elever, 

deras deltagande i skolan, lärarens röster och arbeten med nyanlända elever. Forskningen om 

mottagande och kartläggning visar att mottagandet av nyanlända elever organiseras olika 

beroende på kommunens storlek, antal nyanlända barn och tillgång till kompetens. Lärares 

röster om arbetet med nyanlända elever visar bland annat att lärare uttrycker att det är svårt 

när hela ansvaret för att ta emot och inkludera de nyanlända eleverna i svenska skolan ligger 

hos de. Lärarna menar att först och främst är de pedagoger som ansvarar för undervisningen. 

Det framkommer även att tidsbristen är en faktor för att se och kunna jobba med alla elever. 

Lärarna nämner även bristen på kunskaper för att kunna undervisa de nyanlända eleverna. 

Rektorerna påpekar även att alla lärare på skolan är ansvariga för att skapa stödjande 

förutsättningar för de nyanlända elevernas inkludering i skolan. 
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Teoretiska perspektiv  

Det teoretiska begrepp som ligger till grund för denna uppsats är inkluderings begreppet och 

sociokulturella perspektiv med fokus på språk och kommunikation. Detta för att syftet grundar 

sig i att analysera nyanlända elevers mottagande och inkludering i den svenska skolan, den 

tredje frågeställningen grundar sig i vilka initiativ och åtgärder genomförs för att inkludera de 

nyanlända eleverna i den svenska skolan. Vi har valt att beskriva inkludering begreppets 

innebörd i detta kapitel för att ge en bättre förståelse för syftet.  

Sociokulturella perspektivet har varit vägledande vid skapandet av intervjufrågorna eftersom 

det sociokulturella perspektivet handlar om samspel mellan människor. Perspektivet har 

dessutom varit hjälpande då vi fick en ökad förståelse för mottagandet av den nyanlända eleven 

genom kommunikation. Med hjälp av det sociokulturella tänkandet analyseras resultaten som 

riktas mot språk och kommunikation.  

 

Historisk bakgrund för inkluderingsbegreppet  

Begreppet inkludering, inclusion började användas under 1980-talet och kommer från USA. 

Inkluderings begreppet har länge haft olika betydelser i forskningsvärlden. I denna 

undersökning har Nilholms och Görnassons begreppsdefinintion valts att användas. I 

rapporten ”Inkluderande undervisning- vad kan man lära sig av forskningen” diskuterar 

författarna begreppets betydelse och definition samt hur begreppet kan användas. Fokusen för 

denna studie ligger på en definition av Nilholm och Göransson, vilket är den 

gemenskapsorienterande definitionen. De andra två definitionerna förklaras lite kort eftersom 

det är viktigt att känna till de tre olika definitionerna.  

Det var i och med Salamanckadeklarationen (UNESCO,1994) som begreppet inkludering fick 

sitt internationella genombrott inom det specialpedagogiska området. 

Salamanckadeklarationen mottogs av The World Conference on special needs education: 

Access and quality, där 92 regeringar representerades av mer än 300 deltagare och ett antal 

internationella organisationer medverkade. Inkluderings begreppet används olika sätt i 

deklarationen, den beskriver bland annat var elever som är i behov av särskilt stöd ska få sin 

undervisning alltså beteckna platsen för utbildning. Samt vilken utbildning de ska möta det 

vill säga att utbildningen måste ha vissa kvaliteter för att kallas inkluderande (Nilholm, 2019, 

ss. 21–22).  
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Inkludering som teoretiskperspektiv 

 

Nilholm och Göransson beskriver begreppet inkludering på tre kvalitativt skilda definitioner 

av inkludering. Den gemenskapsorienterad definitionen av inkludering, den 

individorienterade definitionen och den placeringsorienterade definitionen. (Nilholm & 

Göransson, 2019, s. 34). 

 

Den gemenskapsorienternade definitionen  

Den gemenskapsorienterade definitionen innebär att ett skolsystem är ansvarig för alla elever 

i skolan, detta oavsett deras individuella egenskaper. Olikhet mellan elever ses som en 

tillgång och alla elever har en plats i skolsystemet. Eleverna ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Detta betyder både en delaktighet i en lärandegemenskap och att 

utifrån ens egen förutsättning ha rätten att utvecklas så långt som möjligt. Elevers delaktighet 

i sitt eget lärande är en del av inkluderingsprocessen. Nilholm och Göransson poängterar även 

att denna definition inte är den enda möjliga, men att den är väl förankrad i de ideal som 

framförs av flera inkluderings förespråkare. I ett inkluderande system existerar gemenskap på 

olika nivåer och olikhet ses som en tillgång. Betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap 

är samarbete och gemensam problemlösning. Alla inom denna definition är socialt delaktiga, 

det vill säga att gemenskap handlar om att det finns ett “vi”. Argumentet om att olikhet ska 

ses som en tillgång kan handla om att det spektrum av olikheter som möts i skolan, 

exempelvis elevers olika bakgrunder samt deras språkliga bakgrunder. Det handlar om att 

anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov för olikheten ska ses berikande 

(Nilholm & Göransson, 2019, ss. 30–34). 

Gemenskap lyfts fram som ett betydelsefullt kännetecken inom inkluderingsbegreppet 

eftersom olikheter inte kan ses som en belastning. I enlighet med forskaren Putnams är 

gemenskap ett uttryck för social kapital. En sådan gemenskap betyder en stor tillit till regler, 

normer och institutioner.Gemenskap i en skola handlar om att man har tillit till varandra och 

att man har gemensamma mål. Ett annat sätt att beskriva gemenskapen är att det ska finnas ett 

”vi” och ett möte med andras erfarenheter och möjlighet att förändras som person. Därför är 

det betydelsefullt att elever med olika bakgrunder finns i samma skolor och klassrum. Det ska 

finnas arbetsformer där elever involveras med varandra. Språkets roll är viktigt för att kunna 

involveras med varandra för att den inte ska dela upp eleverna i bättre och sämre eller i ett 
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”vi” och ett ”dom”, utan språket ska bidra till en inkluderande miljö (Nilholm & Göransson, 

2019, ss. 30–34). 

Enligt Nilholm och Göransson är samarbete och respekt grundläggande när man pratar om 

gemenskap vilket i sin tur är kopplat till inkludering. Det är viktigt att föräldrar och nyanlända 

känner delaktighet i gemenskapen menar förrättarna (2019, ss. 30–32).  

 

Den individorienterande definitionen  

Den individorienterade definitionen avgör inkluderingsgraden utifrån hur situationen ser ut 

för 

de enskilda eleverna. Om eleven är inkluderad inom ramen för denna definition ska eleven 

trivas i skolan, ha goda sociala relationer, ha vänner och nå målen. Det gemensamma 

samspelet 

mellan eleverna i klassrummet och på skolan är utelämnat. Definitionen omfattar oftast elever 

med svårigheter, alltså att alla elever inte är inkluderade (Nilholm & Göransson, 2019, ss.33–

34).  

 

Den placeringsorienterande definitionen 

Placeringsorienterade definitionen enligt författarna är den vanligaste som används där man 

endast ser elevernas placering. Inkludering inom ramen för denna definition innebär att elever 

med svårigheter befinner sig i det ”vanliga” klassrummet. Trots att många forskare är överens 

om att inkludering handlar om mer än var elever i svårigheter befinner sig i skolan (Nilholm 

& 

Göransson, 2019, ss. 33–34).  

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Historisk bakgrund   

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten om 

utveckling, lärande och språk Det sociokulturella perspektivet handlar om samhällets 

påverkan på individens utveckling och handling. Mer fördjupat handlar samhället om lärarnas 
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erfarenheter, kunskaper och resurser. Lärandet och utvecklingen är ett betydelsefullt socialt 

samspel menar Vygotskij (Askland, L., & Satoen, S., 2014, s.196). Enligt det sociokulturella 

perspektivet använder människan psykologiska redskap som tecken och språk för att förstå sin 

omgivning (Lillemyr, 2013, s. 115).   

  

Kommunikation och språk 

Vygotskij anser att språket har två funktioner ur ett sociokulturellt perspektiv. Första 

funktionen handlar enligt författaren om ett redskap för tänkandet. Detta innefattar att 

människans tänkande är verbalt och sker i samband med att vi anpassar vårt beteende till 

andra. Andra funktionen som Vygotskij lyfter är betydelsen för socialanpassning av 

människors verksamheter. Den andra funktionen omfattar beteenden som skapas vid 

tänkanden samt beteenden som anpassas till omvärlden. Vygotskij menar att människor tänker 

verbalt att människors tänkande är ett eget tal till sig själv. Inre beteenden skapas när vi tänker 

och det bildas i samband med att människor kan anpassa sina beteenden till omvärlden. 

Genom det har det inre talet en social karaktär. Denna karaktär blir då personligheten som har 

skapats av social interaktion (Svensson, 2009, s. 33).  

Huvudfunktionen för att kommunikation ska fungera ansåg Vygotskij språket som ett viktigt 

redskap. Skolan är en miljö där eleverna möter språket som människans viktigaste redskap. 

Språket som redskap används för att kommunicera med andra i sin omgivning samt förstå och 

uttrycka sig (Vygotskij, 2001, s. 38). Detta redskap används för att kommunicera och bygga 

erfarenheter. Språket är ett verktyg som främjar individer genom kunskaper och utveckling 

därför betonas det sociala samspelet starkt av Vygotskij (Säljö, 2000, s. 106).  

Vygotski menar att det är genom det talande och skriva språket som människor kommunicerar 

och att barnet utvecklas i samspel med andra genom att gå in i social och kulturella sammanhang 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 66). Forskaren menar att det viktigaste verktyget är språket och 

betonar hur kunskap växer ur samspel mellan elever och mellan lärare och elever. Skolan är en 

central funktion eftersom det är i skolan barn kommer i kontakt och approprierar kunskap som 

barn inte så lätt kan tillägna sig i vardagen. Inom detta perspektiv är språket viktigt för att 

lärande sker tillsammans med andra i omgivningen (Lundgren, Säljö & Liberg 2017, ss. 256, 

257, 260). 

Språk är ett viktigt verktyg för alla individer för att dela erfarenheter och för att gemensamt 

göra det begripligt. Gibbons lyfter vikten av interaktion för alla elevers lärande och 

andraspråkselevers språkutveckling. Författaren tar även upp att många lärare saknar kunskaper 
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om andraspråksutveckling, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Gibbons tar upp 

begreppet stötting för andraspråkselever både i klassrummet av kamrater, lärare och utanför 

klassrummet av personal i skolan (Gibbons, 2016, ss. 41, 25, 142).  

Även Dysthe (2003) utrycker att lärande i skolan påverkas av det sociala samspelet, lärande 

sker genom deltagarna och genom deltagarnas samspel där språk är en grundläggande del i all 

inlärning. Genom samtal, samspel och genom att lyssna på andra till exempel lärare och 

kamrater utvecklas barnet bättre (s. 31).  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att belysa och analysera nyanlända elevers mottagande och 

inkludering i den svenska skolan. Mer specifikt är syftet med uppsatsen att undersöka rektorers 

och lärares uppfattningar om mottagningsprocessen av nyanlända grundskoleelever i en 

medelstor kommun i Sverige.  

  

 Frågeställningar  

• Hur är nyanlända elevers skolgång organiserad på de olika skolorna? 

• Vilka utmaningar och möjligheter identifierar rektorerna och lärarna i arbetet med 

nyanlända eleverna skolgång? 

• Vilka initiativ och åtgärder har genomförts på skolorna för att inkludera de nyanlända 

eleverna i den svenska skolan med skolornas ordinarie verksamhet? 
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Metod 

Semistrukturerad kvalitativ forskningsmetod  

 

En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts för att genomföra 

studien och besvara dess syfte och frågeställningar. Val av metod grundas i studiens syfte och 

frågeställningar som fokuserar på lärarnas och rektorernas perspektiv på mottagandet av 

nyanlända eleverna. Den kvalitativa intervjumetoden ger enlig Ahrne och Svensson (2015, s. 

33) respondenterna möjlighet och utrymme att reflektera över och utveckla sina svar. Enligt 

Trost innebär kvalitativa semistrukturerade intervjuer att enkla och raka frågor ställs till de 

intervjuande och genom enkla frågor får man innehållsrika och komplexa svar. När alla 

intervjuer är utförda ska man ha ett rikt material att utgå ifrån i vilket man med hårt arbete kan 

finna många intressanta åsikter, mönster, med mera (2010, s. 25). 

En semistrukturerad intervjuguide skapades med intervjufrågor som var riktat till 

respondenterna. Vid semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren en frågeguide och 

respondenten har en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2018, s. 415).  

Intervjuguidens utformning skapades i början av uppsatsens skrivande då vi var medvetna om 

vilka områden vi var intresserade att undersöka. Eftersom tiden var begränsad påbörjades 

intervjuerna så fort vi fick tag på respondenter.  Till rektorerna strukturerades femton 

intervjufrågor (se bilaga 1) och till lärarna strukturerades tretton intervjufrågor (se bilaga 2). 

Både rektorernas och lärarnas intervjufrågor var någorlunda lika med utrymme för öppna 

svar, synpunkter och följdfrågor vilket leder till att man åstadkommer ett innehållsrikt 

material. En styrka med vår intervjuguide är att frågorna formulerades semistrukturerat och 

detta hjälpte oss att variera frågeföljden efter respondenternas svar (Danielsson, 2012, s.163). 

Det gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor vilket ansågs vara relevant för studiens syfte. 

Intervjutiden varierade men var snarlik då alla intervjuer hamnade på 20–30 minuter.  

Urval 

Åtta intervjuer på fyra olika skolor med fyra lärare som undervisar nyanlända 

grundskoleelever och fyra rektorer hade planerats. Urvalet reviderades, då ett intervjutillfälle 

ställdes in och två rektorer intervjuades samtidigt vid ett av intervjutillfällen. Respondenterna 

som deltog i studien kontaktades via mejl och telefon. Kontaktuppgifterna till respondenterna 

hittades slumpmässigt via olika skolors hemsidor på internet. Vi kontaktade tjugofem olika 
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skolor och fick kontakt med fyra av skolorna. På alla intervjutillfällen har både Meri och Sona 

deltagit. Intervjuguiden lästes upp i ordning men i vissa tillfällen har följdfrågor tillkommit 

från intervjuarna. Alla intervjuer spelades in och varade mellan 20–30 minuter.  

 

Metod för bearbetning och analys 

 

Braun & Clarke beskriver sex steg inom den tematiska analysmetoden som är grunden till att 

bearbeta och analysera materialet som har samlats in. Steg ett handlar om att bekanta sig med 

materialet det vill säga transkribera data, läsa transkriberingen några gånger. Steg två handlar 

om att koda materialet, steg tre handlar om att söka efter olika teman, steg fyra handlar om att 

granska teman, steg fem begreppsbestämning och namnge teman. Slutligen i steg sex ska man 

sammanställa materialet i relation till forskningsfrågorna och syftet (2016, s. 87).  Enligt 

Bryman är tematisk analys ett vanligt angreppssätt när det gäller kvalitativ metod (2011, s. 

528). Anledningen till att denna analysmetod har använts är för att skapa strukturer i det 

insamlade materialet och skapa en ny helhet av de olika delarna (Langemar, 2008, ss. 127–

128).  

Det första steget i bearbetning och tolkning av studiens material var transkribering. Studiens 

material baseras på åtta intervjuer. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

Transkription betyder att man så noggrant som möjligt skriver ned intervjun för att sedan 

bearbeta materialet (Olsson & Sörensen, 2011, ss. 131 & 160). Vi skrev ut transkriberade 

materialet och för att lättare kunna koda det. Genom noggrann läsning av materialet 

markerade vi ord och meningar som ansågs vara relevanta i relation till det vi undersöker. Ur 

transkriberingarna framgick några centrala koder. Dessa koder blev sedan centrala 

nyckelbegrepp: inkludering, kartläggning, nyanländ elev, mottagande, rutiner, utmaningar, 

möjligheter, studiehandledning, svenska, första mötet, språk, kommunikation, gemenskap. 

Enligt Aspers bidrar kodning till att urskilja mönster, skillnader och samband. Det innebär att 

det empiriska materialet delas upp i olika koder (2011, ss. 165–166). Med hjälp av dessa 

nyckelbegrepp identifierade vi tre teman: skolornas organisation för mottagandet av 

nyanlända elever, utmaningar och möjligheter i arbetet med nyanlända elever och inkludering 

i svenska skolor. De nyckelbegreppen som vi nämnde ovan är centrala inom inkluderings 

begreppet och det sociokulturella perspektivet som är studiens teoretiska verktyg. De aktuella 

nyckelbegreppen markerades med olika färger för att tydliggöra upprepade svar eller för att 

finna mönster i uttalanden. Vi granskade teman flera gånger för att materialet ska vara i 
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förhållande till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Forskningsfrågorna blev som ett 

underlag för att plocka ut kärnfulla citat som ansågs vara relevanta för studiens tre teman. Vi 

har förhållit oss kritiska till respondenternas svar i resultat och analyskapitlet, vilket har 

medfört att vi har under skrivandet av analys och resultatdelen gått tillbaka till 

transkriberingarna och granskat materialet igen. Anledningen till detta är för att inte ta in egna 

tolkningar eller felaktiga minnen.  

Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet betyder huruvida resultaten i studien från en undersökning blir desamma om det 

skulle genomföras på nytt och den anger dessutom graden av tillförlitlighet i mätningen. 

Reliabilitet rör sig om studiens tillförlitlighet utifrån hur studien har genomförts. Inom den 

kvantitativa forskningen är reliabilitet mest aktuell och kan mätas med hjälp av siffror vilket 

inte går i den kvalitativa undersökningen. Reliabilitet och tillförlitlighet i vår undersökning 

handlar om att tolka intervjuerna på ett pålitligt sätt så att det respondenterna har sagt 

framkommer så korrekt som möjligt (Bryman, A., 2018, s. 72). Vi har medvetet valt 

grundskolor som ligger i mångkulturella områden för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom våra respondenter är konfidentiella blir det svårt för andra forskare 

att nå samma resultat.  

 

Validitet, det vill säga giltighet skall mäta det som är avsett att mäta i studien. Vi har utgått 

från att besvara studiens syfte och frågeställningar utifrån kvalitativa intervjuer och studiens 

forskningsfrågor har besvarats (Trost, J., 2010, s. 133). Det ställdes även följdfrågor under 

intervjun när forskarna fann något intresseväckande eller utvecklande i respondenternas svar 

för att fördjupa sig mer i ämnet samt öka validiteten i studien. Vi är medvetna om att det är 

endast fem rektorer och tre lärare som har intervjuats vilket inte ger ett generaliserbart 

resultat. Vi har undersökt det som är relevant för vår studie, det vill säga lärarnas och 

rektorers uppfattningar om mottagningsprocessen av nyanlända elever i grundskolan. Vi har 

hela tiden hållit oss till det som är relevant då vi har följt studiens syfte och frågeställningar.   

 

Etiska överväganden 

Vi har beaktat och tagit hänsyn till de forskningsetiska grundprinciperna som Bryman och 

vetenskapsrådet skriver: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Intervjupersonerna frågades om skribenterna får lov att spela in intervjuerna 

(2011, ss. 131–132) och (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7–14).  

Informationskravet informerades till de berörda respondenterna, detta innebär att 

respondenterna måste veta att deras deltagande är frivilligt samt att de kan hoppa av om så 

önskas. Samtyckeskravet förklarades innan undersökningen och deltagarna har fått rätten att 

själva bestämma över sin medverkan inget tvång har framkommit. Intervjuerna spelades in 

efter samtyckande och godkännande både muntligt och skriftligt av lärarna och rektorerna. 

Konfidentialitetskravet förklarades och uppgifter om de som deltog behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Intervjuerna förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dessa. 

Intervjuerna spelades in med Meris och Sonas mobiltelefoner och för att hålla dessa uppgifter 

anonyma har ljudfilerna exporterats till ett program som bara vi har tillgång 

till. Nyttjandekravet förklarades och intervjupersonerna garanterades att den insamlade 

informationen kommer att endast användas i den här uppsatsen. Vi talade om att materialet 

kommer att förstöras när arbetet är färdig och godkänd. Rektorerna och lärarna blev 

informerade om studiens syfte genom samtyckesblankett (se bilaga 3). Vi skrev en 

samtyckesblankett i vilket meddelade vi om studiens syfte, vad deltagandet innebär samt att 

deltagande i studien är frivilligt. Vi informerade även att respondenterna kan avbryta intervjun 

när som helst. Respondenterna blev tilldelade samtyckesblanketten innan intervjun startades, 

de fick sedan gott om tid till att läsa igenom och fylla i blanketten (se bilaga 3). Deltagarna 

fick dessutom både muntlig och skriftlig information om att intervjun spelas in (Bryman, 

2011, ss. 131–132).  

För att behålla deltagarnas och skolornas identiteter har resultatet avidentifierats så att inga 

namn på lärare, rektorer och skolor anges i studien. Deltagarnas namn och arbetsplats har 

ersatts med andra namn. Inga beskrivningar eller beteckningar anges som ger en utomstående 

att koppla resultat eller uttalanden till en viss person eller skola. Ett undantag är när vi 

beskriver skolorna på resultatkapitlet där vi anger procentantalet för elever med utländsk 

bakgrund. Detta på grund av att visa att skolorna ligger i ett mångkulturellt område därav får 

vi mycket material som gör det möjligt att genomföra studien utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Nedanstående tabell visar skolornas namn samt namn på rektorer och lärare 

som arbetar i skolan. Dessa namn är påhittade. 
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Tabell 1. Presentation av skolorna samt respondenterna  

Skola Rektor Lärare 

Bergskolan Anna Olle 

Dalskolan Markus Mona 

Sjöskolan Lisa Jasmin 

Tallskolan Annica  

Johanna 

 

 

Beskrivning av skolorna  

 

Bergskolan är en skola med cirka 300 elever och ligger i ett mångkulturellt område i en 

kommun i mellersta Sverige.  På skolan har över 80 % av eleverna utländsk bakgrund som 

innebär att eleverna är antingen födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda 

föräldrar (Scb, 2002, s.11)   

Dalskolan är en liten skola med cirka 150 elever och ligger också i ett mångkulturellt område 

i samma stad som Bergskolan. Enligt rektorn på Dalskolan har 100% av eleverna utländsk 

bakgrund. 

Sjöskolan är en stor skola med cirka 970 elever och ligger i likhet med Bergskolan och 

Dalskolan, i ett mångkulturellt område i kommunen. Enligt skolan har cirka femtio procent av 

eleverna utländsk bakgrund. 

Tallskolan är en liten skola med cirka 130 elever och ligger också i likhet med de andra 

skolorna i ett mångkulturellt område i kommunen. På skolan har cirka 30% av elever 

utländskbakgrund. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa och analysera nyanlända elevers mottagande och 

inkludering i den svenska skolan. I studien utfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

med 8 deltagare från olika skolor i Sverige. Ett problem som uppstod var att en av 

intervjuerna föll bort på grund av att en lärare inte hade någon erfarenhet av nyanlända elevers 

mottagande och inkludering. Resultatet av detta var att respondentens svar saknade relevant 
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information om nyanlända elevers mottagande och inkludering i den svenska skolan. Vi 

kunde inte lösa problemet eftersom ingen annan lärare från den skolan hade möjlighet att 

delta. Reflektionerna kring bortfallet är att vi skulle ha fått en bredare vy på lärarens 

perspektiv av arbetet med nyanlända elevers mottagande och inkludering. Vid intervjutillfället 

med rektorn på en av skolorna ville två rektorer delta och menade att intervjun endast skulle 

genomföras ifall båda var med. Vi valde att behålla intervjun eftersom den innehöll många 

nya perspektiv som vi har använt i studien.  
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Resultat och analys 

Materialet har kategoriserat i tre lämpliga huvudteman: skolornas organisation för mottagandet 

av nyanlända elever, utmaningar och möjligheter u arbetet med nyanlända elever och 

inkludering i svenska skolor. Resultatet redovisas med citat från respondenterna.  

 

Skolornas organisation för mottagandet av nyanlända elever 

En utav de behandlade frågorna som vi arbetat med är skolans organisation av nyanlända 

elevers skolgång. Mottagandet innehåller ett stort arbete som oftast fördelas mellan rektorerna 

och lärarna. 

Bergskolan 

Rektor Anna och läraren Olle arbetar på Bergskolan och berättar om mottagningsprocessen. 

Mottagningen av nyanlända elever börjar hos Anna där hon förklarar att det kommer 

information via mail från antagningsenheten om att en nyanländ elev har blivit tilldelad en plats 

på skolan. Anna säger: ”Jag får ett mail från antagningsenheten där det står, nu har vi givit plats 

till dom här barnen…” I den mellanstora kommunen finns en antagningsenhet som tar emot 

nyanlända barn och placerar de i kommunens olika skolor.  

Anna berättar vidare att hon får en kartläggning vilket innehåller grundläggande information 

om elevens tidigare skolgång, kunskaper, hälsotillstånd, samt personuppgifter.  Kartläggningen 

skickas från antagningsenheten uttrycker Anna. Ansvaret av mottagandet förs nu vidare till 

läraren som ska undervisa den nyanlända eleven. Anna lämnar över kartläggning ett till läraren 

Olle som har uppgift att kontakta elevens familj för att boka in ett introduktionsmöte. 

Introduktionsmötet är ett första möte med den nyanlända eleven och vårdnadshavarna. På 

Bergskolan samlar Olle in information om den nyanlända eleven, informationen omfattar allt 

från elevens tidigare skolgång till elevens personliga upplevelser. 

 ”Ja vi har ett introduktionsmöte faktiskt, det vi gör på mötet är att vi tar in personuppgifter, vi ber 

eleven och föräldern att berätta om skolbakgrunden, vi kollar familjens bakgrund, vilken väg de har 

haft till Sverige, vart de kommer från, varför de kommer till Sverige, tidigare skolgång sen samlar vi 

in de uppgifter som vi behöver.” 

Efter att den nyanlända eleven skrivs in i skolan ska kartläggning två utföras. På Bergskolan 

utförs kartläggning två utav den/de lärare som arbetar i förberedelseklassen.  
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Olle beskriver att denna typ av kartläggning handlar om det svenska språket och de andra 

ämnena som läraren undersöker. Olle undersöker språk och kunskapsnivån som eleven har med 

sig. Fortsättningsvis beskriver han att den delen inte går att göra över en dag utan det tar tid 

eftersom det handlar om nivåanpassning och material som ska prövas. 

 ”När eleven kommer till oss då gör vi den andra kartläggningen och då brukar vi göra den som 

handlar om språket. Och det är mina kollegor som gör den eftersom jag bara jobbar 80%. Det är 

Skolverket som har en kartläggning material och den utgår vi ifrån och har tolk med på plats. Då utgår 

vi från den kartläggningen som görs. Det handlar om nivåanpassning och det kan man inte göra över 

en dag utan det tar tid. Vi provar olika material och det som passar använder vi, sen har ju alla våra 

elever individuella studieplan med den nivån som de befinner sig på.” 

Dalskolan 

 På Dalskolan arbetar rektor Markus och läraren Mona som kontinuerligt tar emot nyanlända 

elever. Dalskolan blir vanligtvis kontaktad av en samordnare från antagningsenheten med en 

förfrågan om placering. Markus berättar att de direkt frågar samordnaren om en pedagogisk 

kartläggning har gjorts. Han berättar att enligt kommunens riktlinjer ska nyanlända barns 

tidigare kunskaper kartläggas. 

”När nyanlända elever kommer till kommunen blir vanligtvis skolan kontaktad av en samordnare på 

antagningsenheten. När Dalskolan blir kontaktad av antagningsenheten med en elevförfrågan, då skall 

vi fråga dem om de gjort en pedagogisk kartläggning av barnet. Enligt kommunens riktlinjer skall 

nyanlända barn med åldern f-6 erbjudas plats i barnomsorg. Barn i ålder 6–16 skall kartläggas tidigare 

skolerfarenheter.” 

Läraren Mona beskriver att både hon och skolsköterskan sitter tillsammans under 

introduktionsmötet. På mötet är både barnet och vårdnadshavare närvarande. Mötet handlar 

elevens tidigare skolgång och ifall familjen har något viktigt att berätta som läraren bör veta. 

Skolsköterskan närvarar på mötet eftersom viktiga delar kring elevens hälsotillstånd 

kontrolleras, så som allergier och vacciner.  

 ”Inför mötet brukar vi ofta rekommendera att vi sitter tillsammans jag och skolsköterskan, 

tillsammans med föräldrarna och barnet där vi kollar om barnet har gått i skolan, om dom har något 

viktigt att berätta som jag bör veta. Sjuksköterskan sitter med eftersom det är bra att veta ifall dom är 

allergiska mot något, vacciner och så sitter vi tillsammans med föräldrarna och fyller i lite blanketter.” 
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Mona berättar att det viktigaste som de lyfter under mötet är på ett ungefär hur det svenska 

skolsystemet fungerar. Familjen får allmän information under introduktionsmötet och resten av 

informationen som vårdnadshavaren behöver veta tilldelar läraren vid andra tillfällen. Mona 

menar att hon gör på detta vis för att det inte ska bli för mycket för familjerna.   

”Vi tar inte upp allting för att det blir för mycket i början. Viktigast är att berätta på ett ungefär hur 

skolan funkar i Sverige för några föräldrar vet inte ens. Vi börjar med allmän information och sen 

matar vi in resten av informationen lite då och då.” 

Ansvaret för kartläggning två ligger hos rektorn Markus på Dalskolan. Mona beskriver att hon 

inte utför någon kartläggning på hennes elever men ifall behovet finns så ansvarar rektorn om 

det. 

”Ja vi har kartläggning men jag vet inte så mycket om det för jag gör det inte på mina elever. Men är 

det så att en elev behöver kartläggning tar rektorn hand om det. 

Den pedagogiska kartläggningen utförs på elever som går i årskurs 4–6 och behandlar olika 

ämnen. Markus uttrycker att genom kartläggningen får de en bild om elevernas kunskaper och 

utbildningsbehov. Han förklarar att den innehåller, tidigare skolgång, elevens sociala situation, 

elevens mående, styrkor och intressen.  

”Barn i årskurs 4–6 skall genomgå en pedagogisk kartläggning i olika ämnen. Där får vi då en bild om 

elevens kunskaper och utbildningsbehov göras. Tidigare skolgång samt kunskaper, elevens sociala 

situation, hur mår eleven själva hälsa och elevens styrkor och intressen. I samband med det använder 

vi en sån här, (visar en kartläggningspärm). Man går igenom alla ämnen, vad eleven kan.” 

Sjöskolan 

På Sjöskolan arbetar rektor Lisa och läraren Jasmin. Mottagning av nyanlända elever är en 

successiv process som både Lisa och Jasmin arbetar med. Lisa berättar att antagningsenheten 

skickar ut ett mail och meddelar att en elev har blivit placerad på Sjöskolan. Ibland får de på 

skolan gott om tid innan eleven börjar i skolan och ibland blir nyanlända elever placerade och 

ska börja inom kort beskriver Lisa. Vidare berättar Lisa att den första kartläggningen inte sker 

på skolan utan att den sker centralt på antagningsenheten. 

”Det vara så att antagningsenheten mejlar ut att nu kommer den här eleven att komma till er skola och 

då får vi veta att eleven är placerad på er skola från det här datumet och det ibland kan det vara gott 

om tid eller ibland så kan det vara att från och med måndag så då kan det bli snabba beslut.” 
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Läraren Jasmin får sedan ansvaret att hålla i introduktionsmötet. Hon uttrycker att på mötet får 

eleven och vårdnadshavaren information om hur svenska skolsystemet funkar, information om 

hur länge eleven kommer att gå i förberedelseklass och hur rutinen för det ser ut. Eleven och 

vårdnadshavaren får berätta under introduktionsmötet om tidigare skolgång och hur det tidigare 

livet såg ut för dem innan ankomsten till Sverige.    

”Informationen dom (eleven och vårdnadshavarna, vår notering) får på mötet är att vi berättar hur 

svenska skolsystemet funkar, hur länge man går i vår klass och vad som händer efter och hur den 

proceduren ser ut liksom under tiden. Dom får också berätta, både vårdnadshavaren och eleven hur 

deras tidigare liv har sett ut, finns det skolbakgrund, finns det inte, hur har den sett ut och så där.” 

Jasmin berättar att kartläggning två görs på skolan och är uppdelad i två delar. Den första delen 

gör på svenska som andraspråks och innefattar litteracitet, den andra delen är numeracitet som 

görs av en matematiklärare.  

”Kartläggning 2, litteraciteten görs av en svenska som andraspråkläraren och numeraciteten görs av en 

mattelärare på skolan tillsammans med modersmålsläraren eller tolk.” 

Tallskolan 

 På Tallskolan arbetar rektorerna Annica och Johanna. De uppger att de har jobbat ytters lite 

med mottagning av nyanlända elever eftersom skolan endast har tagit emot 4–5 elever. Ansvaret 

av mottagningsprocessen ligger hos specialläraren på skolan menar Johanna. Skolan har ingen 

förberedelseklass vilket de Bergskolan, Dalskolan och Sjöskolan har, därför hamnar eleverna 

direkt i reguljära klasserna fortsätter Johanna. Vidare uttrycker hon att specialläraren är den 

som har ansvaret för att göra ett bedömningsmaterial för de nyanlända eleverna.   

”då är det specialläraren som tar ansvaret. Så här är det, vi har tagit emot ytterst, bara 4–5 stycken och 

då har de fått gå in i klass. Vår speciallärare har gjort det här bedömningsmaterialet som man bör göra 

och ska göra för nyanlända elever och försökt utforma stöd och hjälp utifrån det.” 

Både Annica och Johanna har ingen specifik rutin av introduktionsmöten men menar att det 

första mötet kan ske via telefon. Rektorerna uttrycker att föräldrarna får information om hela 

processen via Tallskolans speciallärare, dock vet inte rektorerna hur pass mycket det sker. De 

förklarar vidare att de vet att specialläraren har haft ett samtal med vårdnadshavaren så på detta 

vis kan de konstatera att det i någon mån finns ett introduktionsmöte. 
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 ”Det ena fallet var att föräldern som ringde och frågade hej får vi börja här. Jaaa sa jag varsågod, vi 

har inte haft nyanlända elever förut men du är välkommen. Det blev ju första mötet ändå med mig på 

det viset så att säga och med hjälp av en kusin som kunde översätta. Föräldrarna är med under 

kartläggningsprocessen och mottagandet. De får information om hela processen tror jag av 

specialläraren men är inte säker på hur pass mycket. Och vi vet att specialläraren har haft ett samtal 

med vårdnadshavaren så på så vis ja. I någon mån är de definitivt involverade.” 

Analys 

Sammanfattningsvis har tre av fyra skolor någon form och rutin för organisering vid 

mottagandet av nyanlända elever. Tallskolan lämnar över den största delen av 

mottagningsprocessen till skolans speciallärare. Det som konstaterades ur denna del från det 

samlade materialet är att på Tallskolan har rektorerna inte tillräckliga kunskaper om 

mottagandet av nyanlända elever. Den bristande kunskapen har skapats på grund av att 

rektorerna har tagit emot ytters få nyanlända elever. På Dalskolan ligger ansvaret kring 

kartläggning två hos rektor Markus medan både på Sjöskolan och Bergskolan har 

förberedelseklass läraren ansvaret av kartläggning två. Det gemensamma för alla skolorna är 

att de är öppna för mottagandet av nyanlända elever trots att antalet av nyanlända eleverna 

skiljer sig mellan skolorna. Tallskolan har tagit emot endast 4–5 nyanlända elever medan på 

Dalskolan, Sjöskolan och Bergskolan är mottagandet av nyanlända elever en vardaglig process 

som de dagligen stöter på. Genom att Bergskolan, Dalskolan och Tallskolan kontinuerligt tar 

emot nyanlända elever så har skolorna skapat rutiner för mottagningsprocessen och 

förberedelseklasser. Den första delen av mottagandet som handlar om inskrivning samt kontakt 

med antagningsenheten ansvarar rektorerna om. Den andra delen av mottagningen som handlar 

om introduktionsmötet och kartläggning två är läraren ansvarig för. Den andra delen av 

mottagningsprocessen kan relateras till respondenternas uttalande kopplat till det 

sociokulturella perspektivet med fokus på kommunikation och språk. Detta eftersom skolan är 

den miljön där eleverna möter språket vilket är människors viktigaste redskap (Säljö, 2000, s. 

106). Språket används i detta sammanhang för både kommunikation och för att förstå varandra 

(Vygotskij, 2001, s. 38). Det som skiljer sig mellan Dalskolan, Sjöskolan och Bergskolan är att 

på Dalskolan ansvarar rektor Markus om kartläggning två.  
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Utmaningar och möjligheter i arbetet med nyanlända elever 

Den andra frågan som undersöks och behandlas i studien är vilka utmaningar och möjligheter 

som rektorerna och lärarna identifierar i arbetet med nyanlända elevers skolgång. Arbetet i 

skolan inkluderar allt från mottagningen av den nyanlända eleven fram tills att eleven är 

inkluderad samt en naturlig aktör i den svenska skolan. 

Bergskolan 

En utmaning som pekas ut av rektor Anna är att 80% av eleverna på Bergskolan inte har svenska 

som modersmål. Anna menar att språket är en stor utmaning i arbetet med nyanlända elever 

eftersom personalen på skolan har svårt att få till en bra svenska på grund av antalet elever med 

utländskbakgrund. En annan stor utmaning på skolan är att de kontinuerligt får in nyanlända 

elever vilket leder till att eleverna får börja om hela tiden. Anna förklarar att det blir svårt att få 

en stabil och lugn grupp eftersom antalet nyanlända elever ökar på skolan. 

 ” utmaningarna är ju att så fort som möjligt lära sig svenska och det som är utmaning på den här 

skolan är att det är så många elever som inte pratar svenska, så att det kan vara svårt att få ett bra språk 

när vi har 80’% av barnen har annat modersmål än svenska så har vi svårt att få en bra svenska på 

raster och i klasser, det är den stora utmaningen. Det är också en utmaning när det kommer många nya 

hela tiden, jag tror att förra året hade vi 40 nya barn och det gör ju att grupperna inte sätter sig, man får 

inte en stabil plats när det hela tiden kommer nya och får börja om och det är svårt, det är en utmaning, 

och få en lugn och trygg grupp om man hela tiden fylls på. Jag tror att dom som går i trean nu att det 

är mer än 20% som har varit här kortare tid än 4 år i Sverige.” 

Enligt Anna uttrycker hon att den största utmaningen på Bergskolan är segregationen. Hon 

förklarar sin kärlek till sina elever men menar att det är ett stort problem att eleverna inte har 

svenska som modersmål och pratar svenska hemma. 

”Alltså den största utmaningen eller problemet skulle jag vilja uttrycka det, det är segregationen i 

skolan, alltså jag älskar mina elever men det är svårt att få till en bra svenska när det är så många barn 

som inte pratar svenska hemma, och som inte har svenska som modersmål det är absolut det största 

bekymret som vi har.” 

Vidare förklarar Anna att det är en tillgång att skolan har många elever med olika språk 

eftersom skolan kan ta nytta av de språken som eleverna har. Anna anser att det är en glädje att 

ha elever som kan läsa tidningen eller som kan ta del av nyheterna på andra språk än det svenska 

språket. 
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 “Sen är det en tillgång att ha barn som har många språk det är en väldig styrka och en gåva att kunna 

prata många språk som skolan kan ta nytta av också, och det ser man ju kanske ännu mer med äldre 

barn att man i tillexempel samhällskunskap har en väldig glädje i skolan av att ha barn som kan läsa 

tidningar på andra språk eller ta del av nyheter från andra språk från andra området att det liksom är en 

tillgång tycker jag.” 

Utifrån ett lärarperspektiv uttrycker Olle att det är en utmaning att i samma klassrum ha elever 

som är analfabeter och samtidigt elever som har haft fullskolgång. Olle menar att detta skapar 

en stor utmaning eftersom lärarna måste individualisera och ständigt ha det i åtanken eftersom 

det inte ska bli en kunskapskrock mellan dessa elever.   

”Vi har elever också som kommer som analfabeter som inte har haft någon skolgång till elever som 

har haft full skolgång, akademiska föräldrar som gör att dom har en helt annan tänkande kring skolan, 

spännvidden har vi ju här inne då, det är en stor utmaning här för oss som jobbar här, att vi måste 

individualisera och tänka på det.” 

En möjlighet i arbetet med nyanlända elever på Bergskolan är, enligt Olle, att de är två stycken 

lärare och en assistent på tjugo elever. Han menar att genom att de är fler som arbetar med 

gruppen så kan de nivåanpassa undervisningen genom att dela in eleverna i olika grupper. På 

Bergskolan finns dessutom två särskilda klassrum som gör processen för nivågruppering lättare 

i arbetet med de nyanlända eleverna. 

” Vi är två stycken lärare och en assistent på 20 elever. Vi har tillgång till två stycken rum på skolan 

som också är ovanligt. På det sättet är det också en resurs för på så vis kan vi ju nivågruppera lite och 

det gör vi också i både svenska och matte.  

Dalskolan 

Markus som arbetar som rektor på Dalskolan anser att det finns utmaningar i arbetet med 

nyanlända elever på hans skola. Den första utmaningen som han lyfter är att många av de 

nyanlända eleverna som anländer till skolan har ingen tidigare skolgång och menar att 

utmaningen blir att lyckas med de eleverna. Slutligen lyfter han en utmaning som berör eleven 

genom föräldern. Föräldrarna ger, enligt honom, en förskönad bild av sina barns kunskaper via 

kartläggningen som inte stämmer med verkligheten. Detta är en utmaning som Markus vill 

försöka bli av med, han vill att föräldrarna säger, ”så här är det”.  

”Man kan se det som så att från början, många av dom nyanlända eleverna som kommer har en krokig 

historia och kanske inte någon skolgång överhuvudtaget så att utmaningen blir att verkligen börja från 
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ruta ett oavsett vilken ålder dom är. Men utmaningen är också att lyckas med det här för att det inte är 

det lättaste. Har du ingen bakgrund och du kanske knappt har sett en bok och kan inget alfabet, kan 

inte räkna så har du mycket… det kan ta långt tid men det kan även gå väldigt fort som jag har sett i 

vissa fall. En annan utmaning är… jag skulle säga att det faktiskt bilden som föräldrarna faktiskt ger 

kontra hur det egentligen är. Det är oftast en ganska förskönad bild av vad eleverna kan ända tills vi 

har kartlagt och märkt att så var kanske inte riktigt, tyvärr stämmer det ganska ofta att man förskönar 

sitt barns kunskaper och behov och hela den biten”. 

Markus ser arbetet med nyanlända elever utan tidigare skolgång som både en utmaning men 

också en möjlighet. Han menar att genom att nyanlända elever inte har tidigare skolgång kan 

man ”forma” eleverna från grunden utifrån hur de på skolan tänker och hur de vill ha eleverna. 

Vidare uttrycker han att det är en spännande möjlighet och utmaning som leder till positiva 

resultat. 

”Och i och med det ges det möjligheter att kunna forma dom utifrån hur vi tänker och hur vi vill ha 

det, alltså har man ingenting i bagaget ges man möjligheter att ge dom allt man bara kan.” 

De utmaningarna som läraren Mona lyfter i arbetet med nyanlända elever är att det finns elever 

som har varit med om krig, förföljelse eller andra traumatiska händelser innan de börjat på 

Dalskolan. Utmaningen enligt henne blir tryggheten, att göra sitt bästa för att välkomna och 

hjälpa eleverna att bearbeta och kanske glömma det de har varit med om innan ankomsten till 

Sverige.  

”Tyvärr vi har fått några elever som har haft med sig hemska saker eller sett hemska saker och i början 

blir utmaningen att vi ska göra vårt bästa för att dom ska känna sig välkomna och hjälpa dom glömma 

den hemska tiden. Så själva utmaningen blir här att se till att barnen känner sig trygga.” 

Sjöskolan 

Rektorn på Sjöskolan menar att skolans största utmaning är att se till att utbildningen för de 

nyanlända eleverna är tillräckligt bra för att det vidare ska bli en naturlig del i skolan. En annan 

utmaning som Lisa möter i arbetet med nyanlända elever är själva mottagandet eftersom hon 

anser att den måste bli bättre för att de nyanlända eleverna ska känna sig välkomnade på skolan. 

”Utmaningen är att tillgodose de nyanlända elevers utbildning så att den blir bra och få de som en 

naturlig del i skolan. Den största utmaningen jaa själva mottagandet. Ja men jag vet inte riktig vad som 

är den största utmaningen men alltså det måste bli bättre, bra, det är det som är viktigt att det blir ett 

bra mottagande så att eleverna känner sig välkomna här på skolan och vet vad de ska och alla resurser 
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finns och där är ju fbk klassen de är ju otroligt duktiga på att skapa tryggheten också med sina elever 

och att det inte heller för blir för stor grupp till exempel.” 

Läraren Jasmin menar att hela processen med de nyanlända eleverna är en utmaning, dock 

beskriver hon att det inte betyder något negativt utan att så länge man vet hur det funkar. Hon 

anser att en annan utmaning är att ha många elever som har samma språk, detta för att elevernas 

talande svenska påverkas genom att eleverna använder sitt starkaste språk mer än det svenska 

språket. 

”Allt är ju en utmaning, men det behöver inte betyda att det är något negativt att det bara man vet hur 

det funkar, att det är så att man inte blir stressad av det. Sen är det en utmaning att ha många elever 

med samma språkgrupp för då utvecklar dom inte svenskan lika snabbt, den talade svenskan, den 

skrivna svenskan går oftast väldigt snabbt om man har många kompisar talar språket för då kan man 

hjälpa varandra. Muntliga svenskan tar ofta lite längre tid.” 

Läraren Jasmin uttrycker vidare att det är också en tillgång att ha många elever av samma 

språkgrupp eftersom de eleverna utvecklar förmågan att kunna skriva på svenska väldigt fort 

med hjälp av varandra. 

”den skrivna svenskan går oftast väldigt snabbt om man har många kompisar talar språket för då kan 

man hjälpa varandra.” 

Tallskolan 

På Tallskolan där Annica och Johanna arbetar som Rektor/lärare respektive lärare/rektor pekar 

ut flera olika utmaningar i arbetet med nyanlända elever. Annica beskriver att det är en 

utmaning att upptäcka svårigheter hos elever vilket leder till att det blir en ”dubbelutmaning” 

då hon inte vet ifall det handlar om språket eller andra svårigheter.  

”Det kan vara svårt att upptäcka vad som är vad ibland om det är språket i sig eller om det finns andra 

svårigheter. Ligger då andra störningar eller svårigheter då blir det svårt att reda ut och avgöra så det 

blir en dubbel utmaning ibland.” 

Johanna ser det som ett dilemma istället för utmaning att placera elever direkt i ordinarieklass 

då eleverna får större användning av svenska språket om klassen är 95% svenskspråkig. 

”En utmaning som jag ser ibland för att jag har läst lite forskning om att ibland är det väldigt bra att 

vara direkt i en klass man kanske inte behöver gå i fbk så länge när man kommer, men jag tänker det 

skulle vara intressant att grotta ner sig i forskningen om den klassen är 95% svenskspråkiga det kanske 
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då det funkar bäst medan i en klass där du har 3 kompisar som är lika bra på arabiska som du själv är 

så kanske det inte alltid är utvecklande, samtidigt socialt sätt måste det vara bättre tänk att det på ett 

sätt är bra för barnet då kan de ju leka och gladare kanske än att hamna i en grupp där man inte kan 

kommunicera med någon från början så det där är lite spännande.” 

Annica menar att elever som kan engelska får det lättare att komma in i det svenska systemet 

än elever som kommer från mellanöstern och Afrika. Detta för att de eleverna kan muntligt göra 

sig förstådda genom det engelska språket. Annica uttrycker detta som en utmanande faktor på 

hennes skola. 

”Det beror också på vilka områden man har haft just nu är det många elever från mellanöstern vi har 

också haft några som har kommit direkt från mellersta Afrika. Det kan vara olika lätt eller svårt 

beroende på vilket språk den nyanlända har, tänker på den eleven som kunde lite engelska då kan det 

bli lättare ibland att komma in i det.” 

Annica lyfter fram att på Tallskola är det en stor möjlighet att de har personal som är 

flerspråkiga vilket gör att de kan hjälpa de nyanlända eleverna. 

Annica:  ” på vår skola så har vi då personal som kan flera språk vilket gör att det är en tillgång när vi 

ska hjälpa barnen.” 

Analys 

På Bergskolan uttrycker rektor Anna vid flera tillfällen att den största utmaningen är språket. 

Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt framkommer det att språket är ett 

viktigt redskap som främjar individer genom kunskap och utveckling (Säljö, 2000, s.106). Detta 

redskap brister enligt en av respondenterna på Bergskolan eftersom majoriteten av eleverna inte 

kan det svenska språket vilket medför att språket blir otillräckligt både på rasterna och i 

klassrummen. På Dalskolan uttrycker Markus att det är svårt att arbeta och lyckas med 

nyanlända elever som inte haft någon skolbakgrund sedan tidigare. Mona lyfter en utmaning 

utifrån hennes perspektiv. Hon berättar att det är en utmaning att bemöta och ge trygghet till de 

nyanlända eleverna som har varit med om hemska upplevelser. Därför är inkluderingen av den 

nyanlända eleven en utmaning. Claes Nilholm lyfter ur det gemenskapsorienterande 

definitionen av inkludering att skolsystemet är ansvarig för alla elever i skolan detta oavsett 

elevens individuella egenskaper (Nilholm & Göransson, 2019, ss. 30–34). Rektor Lisa på 

Sjöskolan upplever att hela mottagningsprocessen är en utmaning och anser att den behöver 

förbättras. Jasmin menar att hela arbetet med nyanlända är en utmaning dock noterar hon att 
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det är en positiv utmaning. På Tallskolan uttrycker rektorerna Johanna och Annica att 

utmaningarna är dels att upptäcka vad som är problematiken hos de nyanlända eleverna, om det 

är språket eller något annat. En annan utmaning som de lyfter är vilket språk eleven har med 

sig.  Deras uttalande kan kopplas till inkluderings begreppet då Claes Nilholm skriver att 

språkets roll är viktigt för att eleverna ska involveras med varandra för att den inte ska dela upp 

eleverna i ett bättre eller i ett ”vi” och ett ”dom”, utan språket ska bidra till en inkluderande 

miljö (2019, ss. 30–34). På Tallskolan menar den ena rektorn att den engelsk talande nyanlända 

eleven har bättre möjligheter till att inkluderas i skolan än elever som inte behärskar det 

engelska språket. På Tallskolan ser rektorerna flerspråkiga lärare som en tillgång för att kunna 

hjälpa nyanlända elever. Vigotskij lyfter språket som redskap för att kommunicera med andra 

samt förstå och utrycka sig i olika sammanhang (Vigotskij, 2001, s. 38).  

Inkludering i svenska skolor 

Den tredje frågan som behandlas i denna studie är hur nyanlända elever inkluderas i respektive 

skola.  

Bergskolan 

Rektor Anna och läraren Olle arbete påvisar att de arbetar inkluderande. Anna uttrycker att det 

är viktigt med bland annat ”rast verksamheten och den sociala verksamheten”. Olle uttrycker att en 

del av inkluderingen på deras skola är att de har en förberedelseklass och att den klassen 

befinner sig i samma byggnad som de andra klassrummen. Han uttrycker vidare att de 

nyanlända eleverna får redan från start en ordinarie klass som de tillhör trots att de går i 

förberedelseklass. Eleverna får på detta sätt en tillhörighet vilket, enligt Olle, leder till 

inkludering på skolan.  

”jaa, alltså vi gör ju med dom barnen som kommer nya så som vi gör med alla barn, vi jobbar mycket 

med rast verksamhet och att vi ska ha bra socialverksamhet, vi jobbar mycket med gruppdynamiken i 

klasserna.”  

Olle förklarar: 

”På den här skolan gör vi ju som så att det finns en förberedelseklass vilken inte finns på alla skolor. 

Men då går vi från i år att de (nyanlända eleverna, vår notering) får direkt en ordinarieklass, man går i 

fbk men man tillhör tillexempel 5b. Från start så får dom gå med och ha idrott med den klassen, dom 

kan också vara med om klassen har någon utanför lektionsaktiviteter. Till största delen är dom i fbk-
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klassen men det viktigaste är att dom har en tillhörighet. Det är också viktigt vart en fbk befinner sig i 

skolan. Alltså att det är integrerat med de andra klasserna, då möts alla eleverna på rasterna och det 

blir bra. Rasten är också en viktig del för att inkludera dom anser jag.” 

 

 

 

Dalskolan 

Förberedelseklassen lyfts som en del av inkluderingen av nyanlända elever på Dalskolan enligt 

Markus. Han noterar att förberedelseklass inte är en obligatorisk del i skolan utan det är en del 

som skolan har valt att behålla.  

” Vi har en förberedelseklass och det behöver man ju inte ha längre. Vi har valt att behålla det, och vi 

har valt att ha det i många år” 

Mona anser att det är viktigt att förbereda klassrummet och materialet innan eleven börjar i 

skolan. Detta gör hon för att välkomna och inkludera den nyanlända eleven. Hon uttrycker att 

det är en betydande del för att eleven ska känna att den har en plats i klassen. Läraren Mona 

förbereder sina elever inför den nyanlända elevens ankomst för att dels inkludera den nya eleven 

i klassen men också för att inkludera resten av gruppen genom att de är delaktiga.  

”innan de kommer, så berättar jag att nästa vecka till exempel kommer en ny kompis till er. Vi plockar 

då fram en bänk och en stol till eleven och fixar böcker och så. Så de andra eleverna är förberedda på 

så vis. Och jag förbereder mina elever inför elevens ankomst det är ju viktigt för då inkluderas den nya 

eleven och inte bara de gamla eleverna. Här är det viktigt att eleverna vet att det är en grupp, man 

väljer inte om man vill vara kompis, i den här klassen är alla klasskamrater och kompisar med alla. 

Det är viktigt att eleverna vet att när det ska komma en ny elev till klassen så ska man välkomna 

eleven. 

Sjöskolan 

Jasmins syn på inkludering av nyanlända elever är att eleverna får gå i samma byggnad som de 

resterande eleverna på skolan. Hon menar att de nyanlända eleverna integreras genom att de får 

dela skolbyggnad. Enligt Jasmin har Sjöskolan en skyldighet att eleverna deltar i andra 

undervisningsämnen än svenska. Genom att eleverna får delta i de andra undervisningsämnena 
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skapas inkludering eftersom eleverna får uppleva samma saker som de andra eleverna på 

skolan. 

” vi delar ju skolbyggnad, det är det första steget, det är inte alla förberedelseklasser som ligger i 

samma skolbyggnad som alla andra. Sen så har ju dom delvis undervisning hos oss, två månader har 

dom bara undervisning hos oss kanske tidigare om behovet finns kan man delta i andra ämnen, men 

efter två månader har skolan en skyldighet att träffa andra och deltar i andra undervisningsämnen 

också. Så att man ser till att dom är med och får uppleva samma saker som alla andra elever på 

skolan.” 

 

 

 

Tallskolan 

På Tallskolan förklarar Annica att de arbetar med de nyanlända eleverna på samma sätt som de 

arbetar med de resterande eleverna på skolan. Annica menar att ansvaret ligger hos 

klassföreståndaren, att den personen ska se till att hela gruppen ska trivas och må bra. Fokus 

för inkludering är genom att klassläraren kontinuerligt har koll utanför lektionstid det vill säga 

på raster och under lunchtiden.   

”det gäller alla elever, att klassföreståndaren håller koll på och har socialt kontakt kollar läget att de 

mår bra att de trivs att de har trygghet i klassen att alla har vänner. Kontinuerlig koll lite utanför 

lektionstid som mentorn eller klassföreståndaren har den som är ytterst ansvarig för sin elevgrupp har 

bra oavsett vilken orsak det är.” 

Analys 

Sammanfattningsvis arbetar de olika skolorna med inkludering av nyanlända elever på olika 

sätt men samtidigt kunde vi finna flera likheter i materialet. En gemensam faktor mellan 

Tallskolan och Bergskolan som lyfts är att de arbetar på samma vis med nyanlända elever och 

de reguljära eleverna för att inkludera de i skolan. En annan gemensam faktor mellan Sjöskolan 

och Bergskolan är att eleverna integreras i samma byggnad som de andra eleverna och på så vis 

inkluderas eleverna, enligt rektorerna och lärarna. Förberedelseklassen är en del av 

respondenterna anser är inkluderande för nyanlända elever detta lyfts av både Dalskolan och 

Bergskolan. Olle och Jasmin tar upp är att eleverna får delta i ordinarie undervisning utanför 

förberedelseklassen. Båda lärarna menar att på så vis blir eleverna inkluderade genom att de får 
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uppleva hur det är att gå i ordinarieklass och delta i undervisning utanför förberedelseklassen. 

Ur det gemenskapsorienterande definitionen konstaterar vi att samtliga skolor arbetar på ett 

inkluderande sätt dock sker inkluderingen på olika sätt. Alla inom denna definition är socialt 

delaktiga, det vill säga att gemenskap handlar om att det finns ett vi -tänk (Nilholm & 

Göransson, 2019, ss. 30–34).  
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Diskussion 

 

Följande kapitel syftar till att diskutera studiens resultat i förhållande till den tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter som redovisats inom området.  

 

Utifrån den gemenskapsorienternade definitionen kan vi konstatera att samtliga skolor är 

ansvariga för den nyanlända elevens mottagande. Skolorna tar emot och inkluderar eleverna 

oavsett deras individuella egenskaper (Nilholm & Göransson, 2019, ss. 30–34). Bergendorff 

skriver att mottagandet av nyanlända elever kan organiseras olika beroende på kommunens 

storlek och antalet nyanlända barn (2018, s. 36). Samtliga grundskolor förutom en skola 

konstaterar att de nyanlända eleverna tas emot på en mottagningsenhet innan de placeras på 

skolan. På en grundskola finns det inte tillräckliga kunskaper om mottagandet av nyanlända 

elever på grund av att skolan har haft ytterst få nyanlända elever. I föreliggande studiens 

bakgrundsdel redovisas bristerna i kommuners och skolors mottagande av nyanlända elever 

(Bergendorff, 2018, ss. 36–37). Rektorerna menar att, det minskande antalet nyanlända på 

grundskolan medför att de inte har några specifika rutiner inom området. Hela arbetet med den 

nyanlända eleven lämnas därmed över till specialläraren på skolan. Det som är gemensamt för 

Bergendorffs beskrivning av hur mottagandet av nyanlända elever organiseras och en 

grundskolas mottagande är den faktorn att skolan har fått ytterst få nyanlända elever 

(Bergendorff, 2018, s. 36). I likhet med Korp, K., von Brömssen, Flensner & Risenfors (2019, 

ss. 136–138) visar studieresultatet att, det finns skillnad mellan skolorna gällande resurser som 

påverkar elevens villkor för inkludering i gemenskapen med andra elever på skolan. Inkludering 

i gemenskapen kan ske när alla lärare på skolorna samarbetar. Studieresultatet visar även på en 

skillnad, då enligt intervjupersonen på en av de undersökta skolorna är det specialläraren som 

är ansvarig för den nyanlända eleven. En annan likhet med ovannämnda studiens resultat och 

en forskningsskola är att nyanlända elever löper stor risk att exkluderas eftersom de hamnar på 

en skola där de blir minoritet. Detta innebär att svårighetsgraden för inkludering i gemenskapen 

ökar (2019, s. 130). På mottagningsenheten sker en viss form av kartläggning av elevernas 

tidigare kunskaper samt hälsotillstånd. Kartläggning ett som sker på mottagningsenheten 

vidarebefordras till respektive skolans rektor där den nyanlända eleven ska börja. På en 

forskningsskola poängterar forskningspersonerna att den första kartläggningen sker centralt och 

inte på skolan vilket vi tolkar som att kartläggning ett sker på antagningsenheten. Till skillnad 

från de andra skolor nämner en skola inget om antagningsenheten. Bergendorff beskriver en 
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modell för skolintroduktionen för nyanlända elever i svenska skolan. Kartläggning är den första 

delen som består av att skolan tar emot och tillsammans med nyanlända elevers vårdnadshavare 

använder sig av olika samtalstekniker, för att lära känna den nyanlända eleven och få 

information om elevens skolkunskaper (2018, s. 442–45). Detta överensstämmer med samtliga 

skolors introduktionsmöten eftersom frågor om elevernas skolbakgrund och tidigare kunskaper 

är förekommande i tre av de fyra undersökta skolor. I samstämmighet med Nilson Folkes 

forskningsresultat är det viktigt att, vid första mötet ta reda på elevens skolbakgrund. Detta för 

att elever som saknar skolerfarenhet kan få det svårt i skolan och inkludering blir ett långsiktigt 

problem för de nyanlända eleverna (2017 ss. 98–99). Resultatet visar att den största skillnaden 

mellan de fyra forskningsskolorna är att en forskningsskola saknar specifika rutiner för 

introduktionsmöten. Forskningspersonerna på skolan konstaterar att det första mötet kan ske 

via telefon och ansvaret ligger hos specialläraren, rektorerna vet inte så mycket om 

introduktionsmötet. Forskningspersonerna på skolan visar inte delaktighet i bemötandet och 

introduktionen av nyanlända elever och vårdnadshavare. Dessa faktorer motstrider Nilholms 

beskrivning av gemenskapsorienterade definitionen vad gäller att inkludera och visa 

pedagogisk delaktighet i mottagandet av nyanlända elever (Nilholm och Göransson. 2019, ss. 

30–34). Studieresultatet visar att forskningspersonerna på skolan inte är delaktiga i kartläggning 

ett, därav saknar de information om elevernas tidigare skolkunskaper och skolbakgrund. 

Resultatet visar även att, specialläraren ansvarar för det mesta vad gäller nyanlända elevens 

skolintroduktion och hens skolgång. Detta går i linje med Svenssons beskrivning av att lärarna 

som arbetar med nyanlända elever upplever arbetet utmanande eftersom de själva måste ta reda 

på information om nyanlända elevers skolbakgrund samt skolkunskaper (Svensson, 2019, ss. 2 

& 6–7). Detta motstrider dock Bergendorffs påpekande om att det är arbetslagets ansvar att ta 

emot och kartlägga den nyanlända eleven (2018, ss. 42–45).  

Resultatet visar att kartläggning två utförs av lärarna på två av skolorna, däremot ligger 

ansvaret hos rektorn på en av de undersökta skolorna. En annan undersökt skola nämner ett 

bedömningsmaterial som bör göras vid mottagandet av nyanlända, dock framkommer det inte 

vad bedömningsmaterialet innefattar. Två lärare på två olika skolor påpekar att kartläggning 

två fokuserar på litteraciteten och numeraciteten. Nilsson skriver att nyanlända elever inte får 

samma förutsättningar i den svenska skolsystemet, författaren betonar vikten i att vara 

medveten om vad eleverna kan kunskapsmässigt istället för att lägga stor vikt på brister i den 

svenska språket (2017, ss. 98–99). Studieresultatet visar att vid kartläggning två prioriteras 

litteracitet på två undersökta skolor, det vill säga att skolan fokuserar på vad eleven kan 
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språkmässigt och inte kunskapsmässigt. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

kommunikation och språk anses språket som ett viktigt redskap för att kommunikationen ska 

fungera mellan individer. Detta kan kopplas ihop med forskningspersonernas arbetssätt när 

det gäller att kommunicera med elever och vårdnadshavare vid första mötet. Under första 

mötet sker en kommunikation mellan lärare, elev och vårdnadshavare och vid behov är andra 

personal på skolan också närvarande.  

Ett mönster som syns angående utmaningar med nyanlända elever är bristen på kunskaper hos 

de nyanlända i det svenska språket. Rektorn på en utav skolorna upplever att språket är en 

utmaning eftersom det hela tiden kommer in nyanlända elever vilket medför att gruppen inte 

känns som en helhet och att det i sin tur påverkar trygghetskänslan samt lugnet i gruppen. Ur 

ett gemenskapsorienterande definition ska det enligt Nilholm & Göransson finnas ett “vi” och 

ett möte med andras erfarenheter och möjlighet att förändras och utvecklas som person. Det är 

viktigt att elever med olika bakgrunder finns i samma skola och klassrum. Författarna menar 

att språket ska bidra till en inkluderande miljö därav inte dela eleverna i ett “vi” och “dom” 

(2019, ss. 30–34). Språket är viktigt för att kunna involveras med varandra men det visar att 

en av rektorerna ser det från ett annat perspektiv, nämligen att språket hindrar gruppen att bli 

fullständiga eftersom det ständigt kommer in nyanlända elever. Även läraren på samma skola 

påpekar språket som en utmaning. Läraren menar att man måste individualisera eleverna 

eftersom några är analfabeter medan andra har haft tidigare skolkunskaper. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet är skolan den miljö som barn kommer i kontakt med språket och 

det använder de sedan för att kommunicera och bygga erfarenheter. Gibbons menar att 

stöttning från kamrater, lärare och andra aktörer i skolan handlar om att stötta barnet i deras 

kommunikation, deras sätt att uttrycka och samspela med andra (Gibbons, 2016, ss. 41, 25, 

142). En annan rektor betonar vikten av att börja från början för elever som saknar 

skolbakgrund, det vill säga lära sig det svenska alfabetet för att skaffa sig kunskaper om det 

svenska språket. Nilsson skriver att nyanlända elever som saknar skolbakgrund får det svårast 

i skolan och att eleverna själva ansvarar för sin egen skolframgång och inkludering i skolan. 

Därför är det betydelsefullt att vid mottagandet vara medveten om vad eleverna kan 

kunskapsmässigt och inte fokusera på elevens brister i svenska språket (2017 ss. 98–99). Som 

det har nämnts tidigare är kartläggningsprocessen en viktig del för att veta vad nyanlända 

elever befinner sig kunskapsmässigt. Bergendorff menar att det som sker i form av 

kartläggning handlar om att identifiera barnets styrkor och skapa lust att lära och utvecklas i 

det nya landet (2018, s. 43).  
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Resultatet visar att möjligheter som samtliga forskningspersoner identifierar i arbetet med 

nyanlända elever är inte så omfattande som utmaningarna. En rektor betonar vikten av att ha 

flerspråkiga lärare som en möjlighet för de nyanlända eleverna. Rektorn menar att det är en 

tillgång för att kunna hjälpa de nyanlända eleverna. Även på en annan forskningsskola 

identifieras lärarens roll som en möjlighet i arbetet med nyanlända elever. För att kunna hjälpa 

och räcka till alla elever arbetar två lärare tillsammans i klassrummet. Lärarna som arbetar på 

skolorna har en stor roll för de nyanlända elevers inkludering i skolan. För att skapa stödjande 

förutsättningar till en inkluderande miljö, ska lärarna tillsammans skapa rutiner, samverka och 

se till att skolan blir en trygg miljö för de nyanlända eleverna (Korp, Von Brömssen, Flensner 

& Risenfors, 2019, s. 130). I likhet med ovannämnda studie arbetar samtliga skolor mer eller 

mindre inkluderande, men inkluderingsprocessen av nyanlända elever är olika på skolorna. 

Två av rektorerna ser ingen skillnad mellan nyanlända elever och övriga elever som redan går 

på skolan. Rektorernas uttalade går i linje med den gemenskapsorienternade definitionen, 

vilket innebär att dessa skolor är ansvariga för alla elever på skolan oavsett om de är 

nyanlända eller redan går på skolan (Nilholm och Göransson, 2019, ss. 30–34). 

Studieresultatet visar att tre av de fyra undersökta skolorna har förberedelseklasser. En viktig 

del för inkludering av nyanlända elever är att de nyanlända eleverna delar skolbyggnad med 

resten av eleverna på skolan. Detta för att involveras med andra elever samt uppleva en 

gemenskap, det vill säga på skolan är man tillsammans och har tillit till varandra (2019, ss. 

30–34). I likhet med Bunars studie ser vi att de nyanlända eleverna är inte bara 

andraspråksinlärare utan är som alla andra barn på skolan. De vill vara med i gemenskapen 

och lära sig det svenska språket samt skolsystemet (2017, ss. 6 och 9). Även Bergendorff 

lyfter att i förberedelseklassen får nyanlända eleverna grundläggande kunskaper i svenska 

språket och att de blir introducerade till den svenska närmiljön (2018, s. 42–45). Därför är det 

viktigt för inkludering av nyanlända elever att de delar skolbyggnad med resten av eleverna 

på skolan och inte hamnar utanför skolans byggnad. På en av skolorna är den sociala 

verksamheten viktig trots att skolan inte har särskilda rutiner kring nyanlända elever. Ansvaret 

för elevernas sociala verksamhet ligger hos klassläraren som ska se till att alla elever trivs och 

mår bra. Detta är en åtgärd som rektorn på skolan lyfter för att inkludera nyanlända eleverna.  
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Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning kan handla om att undersöka mottagandet och inkludering ur ett 

elevperspektiv. Mer detaljerat undersöka de nyanlända elevernas erfarenheter och upplevelser 

om undervisning, mötet med det svenska språket samt mottagandet i den svenska skolan. 

Detta skulle vara tidskrävande och behöva involvera flera deltagare för att kunna förstå och 

kommunicera med de nyanlända eleverna. Vi anser att det är viktigt att belysa och lyssna på 

de barn som anländer till ett nytt och främmande land och ska börja skolan, vissa med lite 

skolerfarenhet i bagaget och en del utan någon skolerfarenhet alls. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Intervjufrågor till rektorerna  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till lärarna 
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Bilaga 3. Information och samtyckesblankett  

Hej!  

Vi är två lärarstudenter från Uppsala Universitet som är i slutet av vår utbildning och läser 

just nu kursen självständigt arbete 2, där vi skriver en uppsats om nyanlända elevers 

mottagande och inkludering i den svenska skolan. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

rektorers och klasslärares uppfattningar om mottagningsprocessen av nyanlända elever i 

grundskolan.  

För att kunna besvara syftet vill vi genomföra individuella intervjuer med klasslärare och 

rektorer om mottagandet av nyanlända elever. Varje intervju tar ca 30–40 minuter och spelas 

in för att vi ska bearbeta materialet senare. Självklart är ditt deltagande frivilligt och anonymt. 

Intervjun används bara för uppsatsen och lämnas inte ut till någon annan privatperson, 

myndighet, organisation eller kommersiella företag. Vi skulle vara mycket tacksamma om du 

vill bli intervjuad!  

Har du några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till oss  

Med vänliga hälsningar,  

Meri Samsonyan och Sona Qatanani  

2019-11-17  

Handledare: Hassan Sharif  

Lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet E-postadress:  
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Samtyckesblankett 

För deltagande i intervjustudie inom ramen för […. Fyll på här]  

□ Jag är informerad om projektets syfte och jag har fått veta att jag när som helst kan avbryta 

min medverkan i studien.  

Genom mitt samtycke ger jag mitt medgivande till att information från intervjun med mig 

används i analyser i enlighet med uppsatsens syfte.  

Angående inspelning av intervjun (sätt ett kryss):  

□ Jag tillåter att intervjun spelas in.  

Jag lämnar härmed mitt samtycke till ovanstående.  

Denna blankett upprättas i två exemplar varav ett behålls av den som intervjuas.  

Underskrift: …………………………………………………… Datum: 

……………………….  

Namnförtydligande: ………………………………………………………..  

Kontaktuppgifter:………………………………………………………………………………. 
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