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Sammanfattning 

I detta examensarbete har vi undersökt lärares upplevelser i arbetet med nyanlända 

elever. Studien syftar till att undersöka hur en lärare upplever att arbetet med 

nyanlända elever sker på deras respektive skolor samt att ta del av erfarenheter lärare 

fått uppleva med nyanlända elever. Genomförandet av denna studie baseras på åtta 

intervjuer som genomförts med olika lärare. Med hjälp av den tidigare forskning och de 

teoretiska perspektiv som vi presenterat i studien har vi analyserat svaren från de 

genomförda intervjuerna. 

 Resultatet av studien visar på vikten av att arbetet med nyanlända elever sker med 

hänsyn till kulturella skillnader, elevens förkunskaper samt sociala interaktioner. 

Slutsatsen är att det saknas tydliga ramar för arbetet med nyanlända elever. Sveriges 

kommuner har olika strategier och handlingsplaner, men gemensamt för dem alla är att 

målet med arbetet är att skapa en trygg och givande skolgång för nyanlända elever. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete handlar om nyanlända elever och deras lärares upplevelser av 

arbetet med dem. Arbetet behandlar tillvägagångssätt kring arbetet med nyanlända 

elever och kommer i naturlig följd även parallellt beskriva våra slutsatser om den 

optimala lärandemiljön för nyanlända elever. 

Trots stadgar om ett interkulturellt arbete i skolan ifrån LPO94 är det mycket som 

saknas. Under vår tid på lärarprogrammet har en viktig del varit det praktiska arbetet 

som genomförts i samband med vår Verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Väl ute på 

vår VFU har vi ofta kommit i kontakt med nyanlända elever, vilket sedan har blivit ett 

aktuellt och intressant ämne för oss som blivande lärare. Målet är att genom att 

intervjua lärare ifrån olika skolor få en nyanserad bild av hur lärare arbetar med 

nyanlända elever. Vi vet att det finns olika strategier hos olika kommuner, och hoppas 

kunna intervjua en bred grupp lärare för att se fördelar och nackdelar med de olika 

metoderna. Vi kommer även undersöka skillnaden mellan lärare med olika erfarenhet 

inom området. Skolverket arbetar just nu med att skapa en mall för att hjälpa lärare till 

nyanlända elever. Den förväntas vara klar under 2016.  Ämnet är därför mycket aktuellt. 

Vi anser att mottagandet av, och arbetet med, nyanlända elever är viktigt och bör göras 

på samma sätt över hela landet.  

Innan vi fortsätter vill vi delge att vi var två skribenter och delade upp arbetet på ett 

sätt som innebär att vi båda har haft varsitt studieobjekt. Varje studieobjekt hade varsin 

frågeställning, sedan vävde vi ihop studieobjekten till en avslutande frågeställning. 

Metoden är uppdelad i två delar – Biston och Mael intervjuade fyra intervjuobjekt var, 

med varsin intervjuguide. Intervjuguiderna är utformade utifrån frågeställningarna, där 

Mael söker svar på de två första och Biston på de två andra frågeställningarna. 

Vi vill ta tid att tacka Andreas Sjölin, Margareta Mattisson och Christina Ahlström. Ert 

stöd har betytt mycket. 



 

6 

2. Bakgrund 

Begreppet nyanlända kommer i detta avsnitt att redogöras för. Dessutom introduceras 

metoder för hur skolor arbetar med nyanlända elever. Vidare kommer vi även att lyfta 

fram vad som enligt Skolverket och andra källor anses relevant angående nyanlända 

elever i skolsammanhang. Till en början kommer dock en historisk inblick i hur Sveriges 

befolkning har utvecklats från att ha varit en heterogen befolkning till ett mångkulturellt 

samhälle.   

I barnkonventionen står det att ”Varje barn har rätt till utbildning. Utbildning ska 

vara gratis.”1 Sverige har under de senaste årtionden blivit en alltmer heterogen 

befolkning, som en följd av immigranterna som invandrat till landet. Den 

mångkulturalitet som råder i landet har inneburit att skolor ökat sin beredskap för att 

de nyanlända eleverna skall ges en bra och lärorik skolgång.2 Dock är det av vikt att inse 

att de omständigheter som lett till att nyanlända elever lämnat sina hemländer, skiljer 

sig beroende på vilket land man emigrerat från. Det mest förekommande är att flytten är 

en följd av krig eller politiska förföljelser.3 Drömmen om att få leva ett fritt liv där 

möjligheterna är stora är en faktor som fått många att fly sina hem. Här spelar skolan en 

viktig roll i att skapa en trygg utveckling där värderingar och kunskap stärker de 

nyanlända elevernas redan befintliga värderingar och kunskaper. Viktigt blir det för 

lärare att ta del av information och kunskap som behandlat frågan om nyanlända elever, 

för att själva bli medvetna om hur mottagandet och skolgången optimeras. 

En benämning av nyanlända elever nämns i Skolverkets rapport Allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever från 2008, där man menar att eleven ska ha kommit till 

landet under sin skolgång i grundskolan, särskolan alternativt gymnasieskolan. Eleverna 

skall inte heller ha det svenska språket som modersmål. Vidare är det viktigt att inse att 

behoven och förutsättningarna för en nyanländ varierar beroende på vilka upplevelser 

som vittnats, samt omständigheterna man lämnat sina respektive hem vid. 4 Trots de 

                                                 
1
 Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, UNICEF Sverige, Stockholm, 2009 

2
 Skolverket (2013). Nyanlända elever i fokus. s. 3. 

3
 Länder i fick format http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Befolkning-Sprak 

4
 Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Danegårds Grafiska: 

Stockholm. s. 6-7. 
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skilda världarna mellan infödda svenskar och de nyanlända eleverna gäller samma 

rättigheter för bägge, gällande likvärdighet och särskilda behov utifrån individen.5  

Tore Otterup, universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs 

universitet, tar en kritisk ställning till beslutsfattarna när det kommer till frågor om 

nyanlända elever i artikeln ”Lyssna på forskningen om nyanlända elever.”6 I dagens 

debatt rörande nyanlända elever menar Otterup att många hävdar att det optimala för 

nyanlända är en direkt placering i klassrummet med sin ordinarie klass, för att komma i 

kontakt med det svenska språket. Detta menar Otterup är ett tecken på att den tidigare 

forskning och kunskap som finns inte används. Redan under 70-talet gjordes ett försök 

att placera nyanlända direkt i klassrummen, vilket visade sig fungera i ett fåtal fall. Som 

följd av detta utvecklades svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet som stöd för språkutvecklingen. 7  Skolverkets 

initiativ att påskynda och förbättra utvecklingen kan vara ett tecken på något som kan 

förbättra det Otterup förhåller sig kritiskt till. Stödinsatserna som vidtagits bidrar till att 

en mindre press riktas mot lärare, att de på egen hand ska ta sig an kunskap om hur 

mottagandet formas med hänsyn till nyanlända elever. 8  

Skolverket betonar på sin hemsida att det är av vikt att skolan kartlägger elevens 

förmågor och kunskaper. Vidare menar man att för nyanlända elever är det första steget 

att kartlägga ämnesundervisningen för att sedan genomföra en uppföljning av elevernas 

kunskapsutveckling.9 Detta bygger på att elevens behov synliggörs och rektorn kan, 

utifrån behovet utreda eleven för vilken typ av stödinsats som bör åtgärdas. Andra 

stödinsatser som kan användas gällande språket är studiehandledningar på den 

nyanländas modersmål. I kombination med en undervisning som tar hänsyn till den 

enskildes förutsättningar samt tidigare kunskaper ökar möjligheten för en bra 

                                                 
5

 Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. s. 3. 
6

 GP.se, https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-
nyanlanda-elever, 5/5-14 
7

  GP.se, https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-
nyanlanda-elever, 5/5-14 
8

 Utbildningsdepartementet (2013). Utbildning för nyanlända elever. (Ds 2013:6). s. 42. 
9

 Skolverket.se (2014). http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-
larande/om-nyanlanda-elever-1.100795, 5/5-14. 

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-nyanlanda-elever
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-nyanlanda-elever
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-nyanlanda-elever
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-nyanlanda-elever
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/om-nyanlanda-elever-1.100795
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/om-nyanlanda-elever-1.100795
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undervisning. Därmed blir inte det svenska språket ett hinder för en fortsatt inlärning, 

utan takten för inlärningen upprätthålls genom studiehandledning på modersmålet.10   

Trots åtgärderna menar Otterup att kunskapen är bristfällig bland lärare. Otterup 

menar även att undervisningstiden för nyanlända elever också är bristfällig, vilket var 

en av den främsta orsaken till hans oro. 11 Denna uppfattning delade även regeringen 

och avsatte 409 miljoner kronor för att utveckla undervisningen för utrikesfödda elever. 

Av de 409 miljoner avsattes 105 miljoner för en utökad undervisningstid för 

utrikesfödda elever. Målen som sattes upp var följande: 

- ”… Regeringen föreslår att nyanlända elever i grundskolan ges utökad undervisningstid…” 

- ”…Det skulle exempelvis kunna räcka till ytterligare cirka tre lektioner i veckan under det 

första året i Sverige för alla nyanlända elever i årskurserna 5-9...”
12

  

Vidare har beslut tagits som innebär att lärare och rektorer kommer att 

kompetensutvecklas i svenska för elever med ett annat modersmål. Satsningen avser 

både svensklärare samt lärare i andra ämnen. 13  

                                                 
10

 Skolverket.se (2014). http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-
larande/undervisning-och-bedomning, 5/5-14. 
11

 GP.se, https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-
nyanlanda-elever, 5/5-14. 
12

 Regeringen.se, http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/198846, 5/5-14. 
13

 Regeringen.se, http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/198846, 5/5-14. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/undervisning-och-bedomning
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/undervisning-och-bedomning
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-nyanlanda-elever
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2130815-debatt-lyssna-pa-forskningen-om-nyanlanda-elever
http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/198846
http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/198846
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Under undersökningens gång har vi använt oss av tidigare forskning med anknytning till 

olika teoretiska perspektiv såväl som rapporter. Rapporterna som använts har dock inte 

haft någon direkt anknytning till något teoretiskt perspektiv. Skolverket och 

utbildningsdepartementet är de källor som bidragit till rapporterna och skapat en ökad 

förståelse för ämnet i stort. Rapporterna i fråga är Allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever och Utbildning för nyanlända elever. Den förstnämnda riktar sig 

framförallt till lärare, dock även annan personal som involverar sig i skolor såsom 

skolpersonal. Rapporten berör centrala begrepp som i huvudsak är av vikt vad gäller 

mottagande, introduktion samt undervisning. I Utbildning för nyanlända elever gavs en 

inblick i nyanländas skolsituation gällande mottagande och undervisning. Vidare 

besvaras frågan: vilka är att betrakta som nyanlända14? Samt redogörs det för hur 

resultaten idag har försämrats för nyanlända elever. De gemensamma dragen som 

avläses i rapporterna är att bägge berör skolsituationen och hur individualisering är av 

vikt när det gäller nyanlända elever. Rapporterna har skapat en övergripande bild av 

vad som sagts från Skolverket och utbildningsdepartementets sida beträffande 

nyanlända elever. Nedan kommer dock den tidigare forskningen specifikt redogöra för 

vad som tagits upp med mottagandet och språket i fokus. Mottagandet kommer att stå i 

fokus, med tanke på att kartläggningen är en metod som används vid mottagandet av 

nyanlända, för att den fortsatta skolgången ska fortgå på bästa möjliga sätt. 

Forskningsredovisningen är indelad efter vad olika forskare sagt om mottagandet och 

språkets roll för nyanlända elever. 

Birgitta Angel som är psykolog och Anders Hjern som är barnläkare har drivit ett 

forskningsprojekt Att möta flyktingar. I deras forskning framgår det att kommunen och 

skolstyrelsen ansvarar för planeringen av invandrarundervisningen.15 De påstår också 

att detta är en tolkningsfråga vilket leder till att olika skolor gör på olika sätt och till slut 

är det den enskilde lärarens arbete som är avgörande.16 Olika kommuner har olika 

                                                 
14

 Utbildningsdepartementet (2013). Utbildning för nyanlända elever. (Ds 2013:6). s. 29. 
15

 Angel & Hjern, 2004, Att möta flyktingar, s. 232.  
16

 Angel & Hjern, 2004, Att möta flyktingar, s. 232-233. 
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strategier, strategier som t.ex. förberedelseklasser, undervisning i svenska som 

andraspråk, hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket vilket de 

betonar är det som finns att välja ifrån som flykting17.   

De ensamkommande flyktingbarnen behöver lära sig det nya språket, nya skriften, 

symbolerna, kunna läsa och med extra stöd och resurser ska de hinna ikapp de andra 

klasskamraterna. Det ställer stora krav på läraren och inte minst på eleven. Läraren 

behöver ha en bred kunskap i hur man hjälper de nyanlända eleverna. Kunskaper som 

t.ex. behärska uttrycksmedel och kunna använda dem. Plats för att undervisningen och 

inslussningen ska bli lyckad. Överseende med oväntade avbrott och utbrott18.  Men det 

absolut viktigaste som behöver arbetas med är tryggheten mellan eleven/eleverna och 

läraren. Angler och Hjern betonar tryggheten mellan läraren och eleven som viktigast 

och det gör man genom att ha en större öppenhet vilket bidrar till en tillit, en tillit som 

är viktigare än allt annat för att lyckas i skolan19.  

Att börja i skolan innebär inte bara att man behöver lära sig svenska språket och den 

svenska skriften. De nyanlända eleverna behöver också lära sig att ta itu med kulturer, 

regler, normer och värderingar, vilka kan vara tvärtemot deras egna. Det behövs skapas 

en balans mellan dessa vilket kan göra att de nyanlända eleverna får välja bort vissa 

regler och värderingar och ta till sig nya. Detta kan ha svåra påfrestningar på båda 

läraren, klasskamraterna och den nyanlända eleven20. Angler och Hjern betonar också 

att skolan och läraren har en mycket stor roll i de nyanlända eleverna, eftersom att 

skolan är nyckelpositionen till deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.21 

Nyanlända och lärande är en forskningsöversikt skriven av Nihad Bunar. Bunar utgick 

från ca 300 böcker, artiklar och rapporter för att nå sitt resultat. I boken presenteras tre 

perspektiv beträffande nyanlända elever. Det första perspektivet handlar om det 

språkliga, och hur det bör vara grundläggande att använda elevernas modersmål i 

skolan för att öka förståelsen under skolgången. Det andra perspektivet behandlar det 

institutionella och redogör för vikten av en bra start på skolgången för den nyanlända 

                                                 
17

 Angel & Hjern, (2004), Att möta flyktingar, s. 232-233.  
18

 Angel & Hjern, (2004), Att möta flyktingar, s. 234. 
19

 Angel & Hjern, (2004), Att möta flyktingar, s. 234. 
20

 Angel & Hjern, (2004), Att möta flyktingar, s. 235 
21

 Angel & Hjern, (2004), Att möta flyktingar, s. 236 
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eleven. Det tredje perspektivet är det samhälleliga och det individuella perspektivet. 

Dock ansåg vi att det tredje perspektivet inte var användbart i vår studie eftersom att 

det tar upp problematiken i samhället när det gäller nyanlända elever. Det hade fått oss 

att gå utanför våra ramar när det gäller syfte och frågeställningar, samt de teoretiska 

perspektiven.    

Bunar menar att de nyanlända eleverna på en institutionell nivå gynnas genom att 

individuella aktörer i skolan engagerar sig och hjälper, och detta kan röra sig om allt 

från lärare till klasskamrater. Skapas ett nätverk som är tryggt och stödjande kan det ha 

en betydande roll för nyanlända elevers skolgång.22 När det kommer till det språkliga 

har det länge funnits forskning som tyder på att modersmålsundervisningen har en stor 

betydelse för språkinlärningen. Nyanlända elever som möter utbildning kring 

flerspråkighet, kulturmönster och andraspråksutveckling bidrar till en bättre och mer 

effektiv förberedelse inför inslussningen till den ordinarie klassen. 23 När det kommer 

till svenska som andraspråk menar Bunar att forskare är överens om att nyanlända 

elever med detta ämne snabbare kan uppnå en godkänd språklig nivå. Problematiken 

ligger i hur urvalet av elever görs - urvalet leder till att det skapas en ”vi” mot ”dem” 

uppdelning.24 Föräldrar vill inte att deras barn ska läsa ämnet, i och med att det 

symboliserar något annat än det riktiga svenska språket. Modersmålsundervisningen är 

något återkommande under undersökningen som beskrivs som nyttigt för nyanlända att 

ha under sin skolgång. Som vi tidigare nämnt är det viktigt, då inlärningen av svenska 

och andra ämneskunskaper förbättras.25 Vidare menar Bunar att det inte räcker med 

modersmålsundervisning och föreläsningar om ett interkulturellt förhållningssätt, utan 

det krävs mer än det för att främja språkinlärningen.26 Det krävs en långsiktig 

                                                 
22 Bunar, Nihad. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska 

skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet. s.51. 

23
 Bunar, Nihad. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i den 

svenska skolan Stockholm: Vetenskapsrådet. s.76. 
24

 Bunar, Nihad. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan Stockholm: Vetenskapsrådet. s.84. 
25

 Bunar, Nihad. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan Stockholm: Vetenskapsrådet. s.85. 
26

 Bunar, Nihad. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan Stockholm: Vetenskapsrådet. s.85. 
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strukturell förändring från den enskilda läraren till de nationella styrdokumenten, där 

röda tråden speglar de optimala villkoren för andraspråkselever.27 

Nihad Bunar förespråkar den goda effekt modersmålet har på språkinlärningen. 

Mycket handlar om att använda modersmålet som stöd för språkinlärningen och genom 

detta påskynda ämneskunskaperna samt stärka det svenska språket. Vikten av att få en 

positiv start är något Bunar menar kan ha en avgörande roll för skolgången. 

Johannes Lunneblad, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, har skrivit studien Tid att bli 

svensk: En studie om mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan 

som syftar till att analysera mötet mellan förskolan och nyanlända barn. Mottagandet 

ser olika ut beroende på upplevelserna det nyanlända eleven har gått igenom. Det är 

vanligt att flytten till Sverige är en följd av krig eller politiskt förtryck, och pedagogen 

ställs då inför ett dilemma om inte denne gått igenom detsamma.  

Undersökningen redogör för hur pedagoger i förskolor varierar i attityder kring 

mottagandet av nyanlända elever. Den främsta skillnad som synliggjordes var den att i 

vissa fall anpassar sig förskolan utefter barnets behov, dock finns det även situationer 

där barnet och familjen förväntas anpassa sig efter förskolans verksamhet. 28  

Anpassningen brukar bero på var verksamheten är lokaliserad, menar Lunneblad. Där 

arbetslösheten är hög och inkomsterna låga med en majoritet av personer med 

invandrarbakgrund, är det vanligast att den betydande anpassningen sker från barnets 

och familjens sida.29   

Redan under 1970–80-talet strävade förskoleverksamheter att bevara den 

invandrade befolkningens kultur, detta är något som än idag är aktuellt genom att ett 

interkulturellt förhållningssätt används. Med det menas att fokus ligger på de nyanlända 

elevers bakgrund och hur man ska kunna använda sig av den för att kunna ge det stöd 

de behöver för att lyckas i skolan. Tidigare ansågs det som ett stöd för invandrade, men 

                                                 
27

 Bunar, Nihad. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan Stockholm: Vetenskapsrådet. s.85. 
28

 Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn 
och familjer i den svenska förskolan. s. 11. 
29

 Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn 
och familjer i den svenska förskolan. s. 11. 
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idag står det som ett specifikt krav riktat mot invandrade.30 Det interkulturella 

förhållningssättet hänvisas till det interkulturella perspektivet, där man som lärare 

skapar sig en förståelse för en främmande kultur genom att se saker från dennes 

perspektiv.31  

Undersökningen visar att det inte finns ett sätt att sköta mottagandet av nyanlända 

elever, i och med att det är många faktorer som har en betydande roll. Allt från den 

nyanländas upplevelser till var verksamheten som barnet ska börja i är lokaliserad. 

Utifrån detta synliggörs utmaningen av ett mottagande utan att inta ett bristperspektiv, 

som i det här fallet innebär att anpassningen sker främst från den nyanländas sida.32 

Vidare lyfts kritik mot den kompensatoriska pedagogiken som stärker bilden av de 

normer medelklassen har. Dessa normer och värderingar är det eftersträvade, vilket 

skapar en bild av vad som anses vara normalt. Erfarenheterna och de kompetenser som 

nyanlända har, osynliggörs och därmed faller de avvikande.33  

Säljö bygger vidare på vad lärare bör ta hänsyn till för att eleverna snabbare ska 

socialiseras i skolan. Förhållningssättet som lärarna kan ta hänsyn till är att den 

språkliga socialisation som sker hemma och i skolan kan vara olika.34 Därmed förblir det 

viktigt för läraren att ta hänsyn till det och skapa en medvetenhet om det vid sociala 

interaktioner. Dessa sociala interaktioner som eleven deltar i, utgör de språkliga 

erfarenheter som hjälper dem att stärka språket.35 Säljö hänvisar till Lev Vygotskij, 

mannen som grundade det sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar att den 

språkliga resursen som en individ har, är det verktyg som används för att skapa en 

                                                 
30

 Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn 
och familjer i den svenska förskolan. s. 2. 
31

 Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn 
och familjer i den svenska förskolan. s. 6. 
32

 Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn 
och familjer i den svenska förskolan. s. 11. 
33

 Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn 
och familjer i den svenska förskolan. s. 11. 
34

 Säljö, Roger. (2006). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. s. 21. 
35

 Säljö, Roger. (2006). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. s. 28. 
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förståelse för omvärlden. För att användningen ska ske i ett meningsfullt skapande bör 

en interaktion ske, där delar av en individs kultur och omgivning delas.36 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den tidigare forskning som behandlats 

synliggjort vikten av hur viktigt arbetet med nyanlända elever är.  I den forskningen kan 

vi se att svenska språket, hemspråksundervisning, utbildning för lärare som arbetar 

med nyanlända elever, bättre struktur i arbetet med nyanlända elever och förberedelse 

för mottagning av nyanlända elever är viktiga byggstenar för en lyckad skolgång. Utifrån 

detta har vi formulerat vårt syfte och våra frågeställningar.   

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Interkulturellt perspektiv 

I den svenska skolan har flera kulturer och språk ökat, vilket innebär att skolorna har 

utvecklat en mångkulturell gestaltning. Det medför att skolan ska ordna kulturella 

möten. Forskningen i interkulturellt perspektiv började under 1900-talet inom 

skolväsendet, vilket innebar utbyten av erfarenheter mellan de europeiska länderna. 

Den svenska regeringen var nu tvungen att arbeta med att genomsyra den svenska 

skolan med interkulturellt perspektiv. Dock anses detta arbete som ett misslyckande 

eftersom det inte har förekommit i så stor utsträckning, trots att det stadgades i 

Lpo9437.   

Med interkulturellt perspektiv menas aktioner, handlingar och rörelse mellan 

personer. Inom detta finns det två stycken framstående områden, det första är den 

ömsesidiga kommunikationen mellan personer från olika kulturer och det andra är 

relationen mellan kulturerna som skapas mellan minst två personer. Betydelsen 

anspelar på sociala och ekonomiska strukturer som beteende, värderingar levnadssätt 

mm.38 

I det interkulturella perspektivet handlar det om hur personer besitter kunskaper 

och kompetenser om andra kulturer. Hur man tar till sig dessa kunskaper gör man via 

                                                 
36 Säljö, Roger. (2006). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. s. 21. 

37
 Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse (red.) Interkulturells perspektiv – pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. 

Lund. Studentlitteratur AB. s. 14-ff 
38

 Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse red. (2006). s. 16 
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interkulturella möten som t.ex. kommunikation med andra personer i interkulturella 

möten, vilket bidrar till en större förståelse för andra kulturer.39 

Dessa kunskaper är viktiga att inneha som lärare eftersom att interkulturell 

kompetens är viktig när den svenska skolan är mångkulturell. I samspel mellan 

människor återges interkulturella kompetenser, förståelse som bidrar till att man visar 

hänsynsfullhet till varandras kulturella bakgrund, värderingar och språkkunskaper40 

  

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij, grundaren av det sociokulturella perspektivet, ansåg att språket och 

handlingar har det största inflytandet i människors handlingar och tankar. Denna studie 

kommer att förhålla sig till språket och handlingar mellan olika människor i den 

sociokulturella miljön.  I det sociokulturella perspektivet handlar det egentligen inte om 

själva lärandet, utan vad man förstår i sammanhanget och hur man kan använda sig av 

detta41. Alltså är kommunikationen viktig eftersom personen som lyssnar får en egen 

uppfattning av det han/hon hör och skapar en egen uppfattning av det han/hon hör. Det 

som också är viktigt att tänka på är begreppet appropreira. Med det menas människors 

möjligheter att i alla situationer kunna ta till sig kunskap. Genom detta skapas en 

säkerhet att bemästra insikter och färdigheter och utveckla sitt lärande.42 Vygotskij 

använder sig av begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”, vilket innebär den 

kunskapsnivån personen ligger på för att lösa problem utan hjälp.43 Vygotskij nämner 

också att alla personer har två olika utvecklingszoner. Den ena är det personen klarar av 

att göra själv, den andra är den utvecklingsnivå personen kan nå med hjälp och stöd av 

andra personer som besitter en högre kunskap.44  

                                                 
39

 Lorentz, Hans. Interkulturell kompetens – en pedagogisk utvecklingsmodell. I Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse 

red. (2006) s. 121 
40

 Lorentz, Hans (2006) s. 127 
41

 Säljö, Roger. (2006). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. s. 115.  
42

 Säljö, Roger. (2006). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. s. 236. 
43

 Vygotskij, Lev.(1999). Vygotskij och skolan. s. 269. 
44

 Hägerfelth, Gun (2004). Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. s. 
56-58 
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Dessa teoretiska perspektiv kommer att tillämpas i vår studie genom att koppla dem 

till hur lärarna upplever arbetet med att utveckla de nyanlända elevernas kunskaper, 

vilka förkunskaper lärarna har och hur arbetet mellan elev och lärare går till. Det 

interkulturella och sociokulturella perspektivet kommer användas i analysen av vårt 

resultat i intervjustudien.  
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4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplever att arbetet med nyanlända 

elever fungerar på sin skola samt att ta reda på vilka erfarenheter lärarna haft av att 

arbete med nyanlända elever. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar. 

- Hur upplever lärare stödinsatserna från skolan avseende nyanlända elever?  

- Hur förbereder sig en lärare för mottagandet av nyanlända elever? 

- Vilken betydelse anser lärare att kartläggningen kan ha på sitt arbete med nyanlända 

elever? 

 -Vilka erfarenheter har lärare av ett arbete med nyanlända elever i 

undervisningssammanhang? Vad anser lärarna vara betydelsefullt för nyanlända elever? 
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5. Metod 

 

I detta avsnitt redogör vi för genomförandet av vår metod i denna studie. Avsnittet 

kommer att vara tematiskt indelat där vi under varje rubrik redogör för ett specifikt 

moment. Datainsamlingen, urval, material, databearbetning och analysmetod, 

genomförande, etiska aspekter och reflektion över metod kommer alla att redogöras för.     

 

5.1 Metod för datainsamling 

Studien syftar till att undersöka åtta lärares syn på hur arbetet sker med nyanlända 

elever, mer specifikt vill vi ta reda på hur lärare upplever att arbetet sker, vilket stöd 

som ges från skolans håll, vad som krävs av läraren för att bedriva undervisningen 

framåt för den nyanlända eleven samt språkets betydelse. Med bakgrunden att vi velat få 

en insikt i en lärares tänk och upplevelser kring arbetet med nyanlända elever, ansåg vi 

att en kvalitativ undersökning var bäst lämpad. Trost menar på att en kvalitativ studie är 

att föredra när målet är att förstå sig på något, i det här fallet en lärares tänk och 

upplevelser kring arbetet med nyanlända elever.45 Intervjuerna som vi genomfört var av 

en halvstrukturerad karaktär, i och med frågornas utformning. Frågorna som ställdes 

var öppna och lämnade utrymme för följdfrågor. Vidare fanns det en frihet att ställa 

frågor allt efter intervjuobjektets behov. Intervjun baseras på en intervjuguide som vi 

skapat tillsammans och denna är tematisk indelad. Grunden för intervjun baseras på 

intervjuguiden. Sedan ser vi till att anpassa oss utefter vart intervjun leder, men målet är 

att hålla oss inom intervjuguidens ramar. I bilagorna kommer intervjuguiden finnas 

tillgänglig.  

För att underlätta insamlingen av informationen som framkommit genom intervjun, 

valde vi att spela in dessa. Fördelaktigt blir det av den anledningen att vi kan gå tillbaka 

och lyssna på vad som sagts samt försöka tolka intervjuobjekts röstläge och betoning på 

olika uttalanden, detta är även något Trost menar på.46 Dock är en nackdel att gester, 

uttryck, handplaceringar och andra mönster som inte en ljudupptagning tar upp 

bortfaller. Det som talade emot ljudinspelning var att det kan tyckas vara ett otacksamt 

                                                 
45

 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 32. 
46

 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 74-75. 
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läge för intervjuobjektet att bli inspelad, samt risken för tekniska fel. Fördelarna med 

användningen av ljudupptagningen ansåg vi vara starkare och av den anledningen valde 

vi att spela in de genomförda intervjuerna.   

5.2 Genomförande  

Genomförandet av intervjuerna har skett på olika platser, allt från arbetsrum på skolor 

till grupprum på Uppsala universitet, Blåsenhus. Alla intervjuer genomfördes i en lugn 

tillvaro där intervjuobjektet själv fick välja vart vi skulle vistas, detta gjorde att en 

trygghet uppnåddes vid första kontakt. Vidare bidrog den lugna tillvaron med en hög 

kvalité på ljudupptagningen, störningsmomnten var ytterst få vilket även var en faktor 

till kvalitén på ljudupptagningen. Detta innebar att transkriberingen genomfördes utan 

större problem. Ett problem som uppstod var placeringen av mobilen, placeringen 

gjorde att ljudet strömmades med en låg volym, dock åtgärdades detta genom att höja 

volymen på ett ljudhanteringsprogram. Vid alla intervjuers avslut valde vi att ställa 

frågor som berör innehållet samt försöka ta reda på om det är något som 

intervjuobjektet vill lägga till eller ta bort från intervjun.47  

Som vi tidigare nämnt har vi delat upp de åtta intervjuobjekt som deltagit i vår studie 

mellan oss. Biston intervjuade fyra och Mael gjorde detsamma med hjälp av en varsin 

intervjuguide som var ett stöd i genomförandet.  

 

5.3 Urval 

I denna studie har totalt åtta lärare intervjuats, där vi har intervjuat fyra lärare 

vardera. Vi har valt att endast intervjua ämneslärare, och inte lärare i svenska som 

andraspråk eftersom att vi ville ta del av olika klassrumssituationer. Beslutet togs även 

för att vi ansåg det mer intressant att ta del av en lärares upplevelse kring arbetet med 

nyanlända elever i olika ämnen. De socio- och interkulturella utmaningarna är en 

självklar del av deras arbete och är därför inte intressant ur forskningssynpunkt. Vi 

ansåg detta antal vara lämpligt för en kvalitativ studie, med bakgrund av att antalet fyra 

till åtta intervjuobjekt rekommenderas.48 Ett kriterium som vi själva satta för våra 

                                                 
47

 Patel och Davidsson. (2011) forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. s. 77 
48

 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 143. 
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intervjuobjekt var att de hade erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever i minst 

två år. Kriteriet fastställdes baserat på att vi ansåg det vara viktigt att lärarna arbetat 

tillräckligt länge med nyanlända för att själva skapa sig en uppfattning om hur arbetet 

sker och vad som krävs för att genomföra arbetet med en nyanländ elev.  

Intervjuobjekten kontaktades i första hand via telefonsamtal, sedan bestämde vi träff 

i samförstånd med varje individ. Därefter kom vi överens om tid och rum för intervjuns 

genomförande.      

5.4 Material 

Materialet är taget från ljudupptagningarna som genomfördes, vidare sammanställdes 

även anteckningarna som vi själva gjorde under intervjuns gång. Materialet 

transkriberades och skrevs sedan ut. Vi använde materialet för att sammanställa ett 

resultat och formulera en analys som var kopplad till den tidigare forskningen och de 

teoretiska utgångspunkter studien bygger på.  

 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av intervjuerna genomfördes med hjälp av att det inspelade 

transkriberades och sedan skrevs ut. För att skapa en ordning har vi fördelat svaren i 

olika teman som baseras på intervjuguiden. En uppdelning har även genomförts vid 

resultatet, då det tydligt ska framgå vem som svarat på vad. Mael presenterar resultatet 

av de två första frågeställningarna, sedan fortsätter Biston och presenterar de två sista 

frågeställningarna. 

Analysen genomfördes med hänsyn till den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkter vi använt i studien.  

5.6 Etiska aspekter 

I denna studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna av intervjuerna. 

Intervjuobjektet blev i god tid informerad om att den genomförda intervjun kommer att 

vara en del av vår forskningsstudie. Detta var något som förklarades inför intervjun men 

även efter intervjun, då man som forskare måste respektera ett nej oavsett när det 

kommer. Vidare har vi varit tydliga med att poängtera för intervjuobjekten att de när 
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som helst kan avbryta intervju n om det är dess vilja49. Samtliga intervjuobjekten 

kommer att förbli anonyma, då det var en överenskommelse med alla involverade 

parter som ansåg det vore det bästa.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras fyra huvudkrav för forskning 

har varit en utgångspunkt som vi tagit hänsyn till. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra huvudkrav som var i fokus. Vi 

som forskare ansvarar för att meddela alla delaktiga parter att delaktigheten är frivillig 

och att de vid vilket tillfälle som helst har rätt att tacka för sig,50 detta gäller 

informationskravet. Villkoren som gäller för informationskravet har vi tydligt följt då vi i 

början av intervjun samt mot sluten av densamma förklarat vad som gäller för 

intervjuobjektet. Med tanke på att vi haft ett samtyckte från intervjuobjektet har vi 

utgått från samtyckeskravet, som kort innebär att vi som forskare erhåller ett 

godkännande från de deltagande. Inför intervjuerna tydliggjorde vi för deltagarna att en 

underteckning om ett tystnadspliktsavtal kan komma att signeras, då viss data som 

används kan anses vara känsligt för vissa deltagare.51 Tystnadsplikten var en del av 

konfidentialitetskravet. Mycket av det som togs upp uppfattades inte som känsligt, dock 

kan enskilda händelseförlopp som tagits upp om erfarenheter förklara en situation av 

känslig karaktär. I slutändan kom vi fram till att vi inte behövde signera något avtal, då 

vi valde att inte namnge de delaktiga parterna utan istället gav dem ett varsitt alias.  

Nyttjandekravet innebär att den samlade data enbart används i vetenskapligt syfte 

och denna var den sista forskningsetiska principen vi utgått ifrån.52 

  

5.7 Reflektion över metoden 

För att sammanfatta metoden vi använt oss av ansåg vi den vara bra och gav oss 

tillräckligt med data för att genomföra en analys av de svar vi fått. Deltagarna bidrog 

med sitt engagemang och sitt kunnande i ämnet, då svaren som formulerades var väl 
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 Peter Esaiasson m fl. (2004) Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
s. 257. 
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 Vetenskapsrådet, www.codex.vr.se. 
51

 Vetenskapsrådet, www.codex.vr.se. 
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genomtänkta samt informationsrika. Ljudupptagningarna var det vi var mest nöjda med, 

vi insåg hur mycket mer data vi fick med hjälp av inspelningarna.  

Validiteten och reliabiliteten är hög och god, eftersom data som vi fått fram svarar på 

vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom utgångspunkten av syftet lägger tonvikten 

på vad lärarnas upplevelse av arbetet med nyanlända elever är anser vi att validiteten är 

hög. Vi har använt oss av intervju och dessa har genomförts på ett metodiskt och 

trovärdigt sätt. Intervjuerna är också inspelade vilket innebär att allt kom med när vi 

transkriberade det. Detta bidrar och är ett stöd till en hög reliabilitet enligt oss.   
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras av de åtta intervjuer som genomförts. 

Som tidigare nämnts i metoden om etiska överväganden kommer intervjuobjektens 

identiteter förbli konfidentiella. Intervjuobjekten kommer att presenteras med fiktiva 

namn. Könsfördelningen ser ut på detta sätt: fem kvinnor samt tre män har intervjuats. 

Resultatet kommer att presenteras i fyra olika teman som är gjorda utifrån 

frågeställningarna, dessa är följande: Erfarenheter i undervisningssammanhang, 

stödinsatser från skolan, förberedande insatser inför mottagandet samt kartläggning.    

 

6.1. Presentation av intervjuobjekten  

Amanda är en 61 årig lärare i matte och svenska i en tredjeklass. Hon har vid åtta 

tillfällen arbetet med nyanlända elever. I dag har hon en elev som nyligen anlänt från 

Ukraina.    

 

Adila är en 35 årig lärare som arbetar med en tredjeklass. Hon immigrerade själv till 

Sverige från Syrien när hon var 15 år, därav hennes passion för arbete med nyanlända 

elever. De två senaste åren har hon tagit emot två nyanlända elever från Syrien.  

 

Fiona är en 27 årig lärare i en andraklass och har precis som Adila mottagit två 

nyanlända elever de två senaste åren. De nyanlända eleverna har immigrerat från Irak 

och Afghanistan.   

 

Kelly är en 37 årig lärare i en andraklass. Hon har i fem år haft sex nyanlända elever som 

hon arbetat med. Eleverna har kommit från Eritrea, Somalia, Syrien och Irak.   

 

Amora är en 43 årig lärare i en tredjeklass. I mer än fyra år har hon arbetet tillsammans 

med nyanlända elever, majoriteten av eleverna immigrerade ifrån Irak.     

 

Bertil är en 53 årig lärare som arbetar med en tredjeklass. Han har arbetat i tre år med 

nyanlända elever. Idag arbetar han med en nyanländ elev från Afghanistan.   
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Johan är en 37 årig lärare som arbetar i en förstaklass sedan sex år tillbaka. Han har 

arbetat med nyanlända elever i fyra år. Idag arbetar han med två ensamkommande 

flyktingbarn som kommer från Rumänien. 

 

Anders är en 45 årig lärare som arbetar i en tredjeklass. Han har arbetat med nyanlända 

elever i tre år, idag arbetar han med en nyanländ elev från Thailand.  

 

6.2 Erfarenheter i undervisningssammanhang 

Bertil, Amora, Fiona och Anders hade erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever, 

dock förklarades erfarenheten på många olika sätt. Tiden som spenderats med 

nyanlända elever skilde sig, och därmed kunde lärarna med mer tid förklara mer 

djupgående samt framföra skillnader i arbetssättet från individ till individ. Bertil som 

hade mest erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever menade på att ju mer tid som 

spenderas med en nyanländ elev, ju mer bekväm känner du dig vid en liknande 

situation. 

 Tiden var en stor faktor för hans bekvämlighet i arbetet med nyanlända elever, en 

åsikt alla intervjuobjekten delade. Vidare förklarar alla ett specifikt skeende de minns av 

tiden med en nyanländ elev. Fiona berättade om en incident som inträffade tre veckor in 

på en av hennes nyanlända elevers tid på skolan, hon berättar att: 

”Tolken som brukar agera som hjälpstöd till eleven var sjuk, någonting saknades och det 

märktes direkt när man mötte elevens blick. Hela dagen gick han på autopilot och tittade 

bara runt i klassrummet bara. Det fanns inget sätt att nå honom, det enda jag kunde göra var 

att le mot honom och prata som om han förstod mig…”. 

 

Hon fortsätter med att förklara att hon kände sig hjälplös och detta var något de flesta 

intervjuobjekten kunde känna igen sig i. Anders, Bertil och Amora hade alla varit med 

om liknande incidenter där alla verkligen betonade att hjälplösheten var känslan som 

spred sig i kroppen. Alla byggde vidare på detta och menade på att om en lärare kände 

sig på det här sättet, hur kände sig då eleven? Ensamhet var ett ord som dök och 

diskuterades kring. Adila fortsätter med att säga: 
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”Den dagen tolken kom tillbaka lyste han upp och allt var normalt igen. Själv berättade 

han till tolken att nu ser och hör alla mig. Det sociala fanns inte, man kunde se honom 

sittande vid sin plats och försöka skapa en kontakt med kamrater, utan att lyckas.” 

Det sociala samspelet påverkades inte enbart av tolkens närvaro utan även av elevens 

vilja samt klasskamraternas vilja att skapa en relation trots de rådande kulturella 

skillnaderna. Viktigt var dock att förstå att det sociala samspelet skilde sig mellan olika 

ämnen. I matematiken var det enklare för eleven att samspela med sina kamrater, då 

siffrorna är väl kända menade Fiona. Både Bertil och Amora förklarade även att 

tryggheten växer när eleven själv känner att en kommunikation kan nås, i det här fallet 

då genom siffror. Svenskämnet var dock svårare i och med den bristfälliga kunskapen, 

där blev det motsatt effekt baserat på svårigheterna att göra sig förstådd. Tryggheten 

fanns till viss del, dock var den grundad på tolkens närvaro och inte elevens 

bekvämlighet i språket, berättar Amora. Ett knep som Fiona, Anders och Amora brukade 

använda sig av var att försöka sig på att göra många gruppuppgifter för att skapa sociala 

interaktioner där den nyanlända deltar. Deltagandet i gruppmoment stärker språket, 

tryggheten i gruppen och bygger upp erfarenheter i sociala interaktioner menade de.  

Anders som arbetar i en första klass menade på att det i de lägre åldrarna är enklare 

att ansluta till gruppen i och med den nyfikenheten som eleverna har. Skillnaderna som 

finns märker barnen, dock är det bara ett fåtal av hans elever som valt att ta avstånd 

baserat på rädsla för något främmande. Av den anledningen ansåg sig Anders skyldig att 

gå igenom kulturella skillnader och förklara för klassen att olika inte innebär sämre eller 

bättre. Under en geografilektion valde han att fråga alla i klassen vilka språk de 

behärskade, och det kom fram att tretton olika språk behärskades bland eleverna. 

Vidare visades en karta av alla de olika länderna språken talas i, vilket fick den 

nyanlända eleven att inte känna sig annorlunda trots hans nyliga ankomst. Syftet med 

detta var att stärka elevens trygghet och självförtroende, effekten det fick speglades i 

elevens arbete dem kommande veckorna menade Anders.  

Det fanns en grupp elever som var rädda att ta kontakt med den nyanlända eleven, 

detta var något alla intervjuobjekt varit med om. Mest förekommande var det när två 

elever skulle arbeta parvis oavsett ämne, där ingen ville arbeta med den nyanlända 

eleven baserat på hans språkliga nivå. Svårigheterna för vissa elever låg i rädslan av att 

inte ha något att säga. Vanligtvis kan eleverna alltid göra sig förstådda med ord vilket 

inte blir fallet när eleverna kommunicerar med en nyanländ elev, menar Fiona. Rädslan 
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är berättigad, dock måste eleverna förr eller senare komma i kontakt med eleven för att 

han eller hon inte ska känna sig utstött och utpekad. Amora och Bertil hade också en 

liknande problematik där vissa barn inte kände sig bekväma nog att ta första kontakten 

med en nyanländ elev. Däremot var det något som inte inträffade ofta, vanligtvis var det 

nyfikenheten hos barnen som gjorde det enklare för den nyanlända eleven i 

undervisningssammanhang. Amora berättar att eleverna var snabba med att visa eleven 

runt i klassrummet och förklara med gester vilka regler, normer och värderingar som 

gäller i klassen. Alla fyra intervjuobjekt hade upplevt situationer där eleverna i klassen 

tagit ett stort ansvar och hjälpt skapa en trygg tillvaro för att den nyanlända eleven ska 

trivas. Ett exempel på ansvarstagande bland Amoras elever var vid en högläsningsstund 

där de vid flera tillfällen avbröt och bad henne läs i ett långsammare tempo för att tolken 

ska hinna översätta. Sedan kom en elev med förslaget att läsa böcker med mycket bilder, 

för att man ansåg det vara enklare att förstå sig på sammanhanget. 

Eleverna runt om den nyanlända eleven har en lika stor roll som läraren. Genom att 

agera på ett välkomnande sätt och verkligen visa engagemang för att han eller hon ska 

komma in i gruppen skapas en optimal miljö för undervisning. Detta betonade verkligen 

Amora och gav eleverna beröm för deras tålamod samt vilja att hjälpa. Som jag tidigare 

nämnt var erfarenheterna olika, Bertil valde att ta upp en incident där ett bråk bröt ut i 

klassrummet när en elev skrattade åt den nyanlända eleven när han försökte svara på 

svenska. Incidenter som denna har Bertil upplevt vid ett flertal tillfällen, däremot brukar 

reaktionen från den nyanlända eleven vara annorlunda. Vanligtvis brukar han eller hon 

täcka för ansiktet och vara tyst resten av lektionen. Bertil fortsätter och berättar: 

”Vid dessa incidenter brukar jag låta det lägga sig över lektionen, för att sedan bygga upp 

eleven vid nästa tillfälle han eller hon försöker sig på något nytt. Beröm är nyckeln för att 

klassrumssituationen ska bli optimal för honom eller henne…”. 

 

Undervisningen blir bättre för den nyanlända eleven när en lärare berömmer och 

uppmuntrar försök på något nytt, menade Bertil. Även här verkade alla intervjuobjekt 

enade om betydelsen av att bygga upp självförtroendet och självbilden genom beröm 

och uppmuntran. 
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6.3 Stödinsatser från skolan 

Resultatet kring stödinsatserna från skolan tyder på att intervjuobjekten har liknande 

upplevelser. Samtliga informanter menar att det mest givande stödet har varit 

tilldelningen av en tolk. Tolken agerar som en brobyggare där ett kulturellt och ett 

socialt utbyte sker, vilket samtliga betonar. Vidare berättar Amora att det är 

förekommande att en rektor och andra insatsgrupper såsom elevhälsoteamet anser sitt 

arbete vara färdigt efter att en tolk tilldelats. Detta är en problematik som alla 

informatörer upplevt. Både Amora och Anders upplevde detta i början av höstterminen 

2014, i samband med att en tolk tilldelades till deras respektive elever lämnades allt 

ansvar över till dem. Under denna tid förklarar Johan att han kände sig ensam, då det 

stöd som behövdes inte fanns tillgängligt. I två veckors tid var tolken med eleven varje 

dag, men allteftersom dök tolken upp mindre och mindre. Johan fortsätter och säger: 

”…beslutet togs av rektorn och gick igenom elevhälsoteamet, men problemet ligger i att 

ingen av dem har varit i klassrummet och observerat den nyanlända eleven. Beslutet 

baserades på vad en specialpedagog har sagt som träffat honom vid fem tillfällen. ” 

 

Stödinsatserna anses enligt Anders vara kortsiktiga, klarar eleven en vecka i taget 

verkar det som en vinst och sen görs nya planer med specialpedagogens ord som 

utgångspunkt. Samtliga informatörer menade att deras ord inte betydde lika mycket 

trots att de har huvudansvaret i klassrummet. När något efterfrågas tas en kontakt upp 

med en specialpedagog som tar med eleven och gör en egen bedömning, sedan tas det 

vidare till rektorn som genomför beslutet. Bertil med hans erfarenhet har på senare tid 

haft det enklare att få igenom sitt ord och kunnat påverka hennes rektors beslut. 

Däremot menar han att det inte ska behöva vara på det här sättet, en lärare som är i 

ständig kontakt med eleven kan göra en minst lika bra bedömning som en 

specialpedagog.  

Vidare tar Fiona upp hennes upplever där hon förklarar att för det mesta har hon fått 

bra uppbackning av sin skola. Rektorn som i fem års tid arbetat på skolan hade en bred 

kunskap och erfarenhet av arbete med nyanlända elever. Erfarenheterna speglades i det 

förberedande arbetet som skedde inför den nyanlända elevens ankomst. Till en början 

hade rektorn ett möte tillsammans med Fiona, en specialpedagog, den nyanlända eleven 

och föräldrarna samt tolken. Mötet syftade till att introducera den nyanlända eleven för 
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läraren, att skapa en relation dem emellan samt att läraren skulle få en bakgrundscheck 

på elevens liv innan ankomsten till Sverige. Det här var extremt viktigt för rektorn, i och 

med att de kulturella skillnaderna var stora var det viktigt att ta del av elevens tidigare 

erfarenheter både i och utanför skolan förklarar Fiona. Introduktionsmötet var ett 

naturligt första steg för alla intervjuobjekt, det var första efter mötet upplevelserna 

skiftade. Fiona och Amora fick ett utskrivet brev med deras respektive elevers 

förkunskaper och genom dokumentet fick de en insikt i elevens förkunskaper. Anders 

och Bertil fick ett liknande dokument, dock var informationen inte densamma. 

Dokumentet de tog emot var kontaktuppgifter, hälsotillstånd och en kort 

sammanfattning på varför eleven och hans familj bosatt sig i Sverige. Framförallt var det 

Anders som upplevde att stödet inte fanns från rektorn och andra på skolan. 

Tillsammans med tolken och eleven kände han sig tvungen att försöka ta reda på mer 

om vad eleven kan i olika ämnen. I Bertils fall hade han turen att tolken hade fått med 

mycket kring elevens förkunskaper genom samtal med föräldrarna. Uppföljningen av 

arbetet med den nyanlända eleven skedde först under utvecklingssamtalet för Anders 

och Bertil. Fiona och Amora hade ett på förhand inbokat samtal för att gå igenom med 

föräldrarna och rektorn om hur arbetet går med eleven.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att upplevelserna var blandade, dock visade det sig 

att första steget bland mina informatörer var ett introduktionsmöte. Vidare fick vissa 

mer stöd än andra, vilket tydligt framkom utifrån mina intervjuer. Uppföljningen var en 

punkt som Anders och Bertil ofta tog upp och ansåg att stödet där var bristfällig. Trots 

att det här endast skett en gång för Bertil, var det något han inte skulle glömma 

berättade han. 

6.4 Förberedande insatser inför mottagandet  

Intervjuobjekten förklarade att de hade goda förberedelser innan de fick ta emot de 

nyanlända eleverna. Vidare berättade de att förberedelserna var något som var mycket 

viktigt. De två intervjuobjekt som inte hade så goda förberedelser menade att eleverna 

som lämnades över  lämnades bara för att lämnas där. Johan berättar: 

”När de nyanlända eleverna började i vår skola känns det som att de bara lämnar dem 

här och gav sig iväg. Det enda vi fick var en lapp med elevernas namn, var eleverna är ifrån, 

allergier, kontaktuppgifter, sjukdomar, lite… eller mycket kort om elevernas tidigare 

kunskaper.” 
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I Johans fall fallerade arbetet med förberedelserna i och med att han inte fick den 

information han hade behövt i tid. Han beskriver att han, om han fått tillräckligt med tid, 

hade kunnat förbereda material och lektioner. 

”Jag har jobbat med nyanlända elever i sex års tid och hade kunnat göra ett mycket bättre 

jobb om jag hade fått information tidigare. Det svåra är att det inte finns någon att skylla på, 

eleverna måste in i skolan så fort som möjligt. Det är en del av arbetet. Därför bör lärare 

förberedas oavsett om det kommer elever eller inte. Vi behöver kurser och diskussionsforum 

där lärare kan dela erfarenheter.” 

 

Amanda arbetar som ämneslärare på en montessoriskola som arbetar med elevers 

självständighet och förberedda klassrum. Hon är därför väl medveten om vikten av att 

eleverna förstår vad som ska göras. Med de nyanlända elevernas begränsade 

språkkunskaper omöjliggjordes detta, och att arbeta utifrån Montessoris pedagogik blev 

försvårat. Man lade mycket tid på att förklara för elever och föräldrar vad som 

förväntades av dem och det tog viktig tid ifrån undervisningen. Efter att skolan tagit upp 

problematiken med kommunen, anordnade man en utbildningsdag om mottagandet av 

nyanlända elever. Fokus lades på att arbeta med hur man förbereder sig i mottagandet 

av och arbetet med nyanlända elever. Vikten av att eleverna får undervisning på sitt eget 

språk visades vara extra viktig, så att eleverna så fort som möjligt kunde skolas in. Att 

utgå ifrån vad eleverna kan istället för vad de inte kan är en viktig pusselbit, och det 

möjliggörs när eleven undervisas på sitt hemspråk.  Detta, i kombination med en 

förkunskap om elevens tidigare bakgrund, är enligt Amanda en viktig del i 

förberedelserna. 

Adila hade helt andra förutsättningar eftersom att hon själv är från Syrien. Hon 

förstår problematiken hos andra skolor där lärare och nyanlända elever inte förstår 

varandra och hon nämnde flera gånger vikten av språket i både sociala och pedagogiska 

sammanhang. Till skillnad från de andra intervjuobjekten hade hon möjlighet att 

förbereda undervisningen på bästa sätt. Eleverna fick personliga scheman med 

kunskapsmål och exakta tidsplaner. Detta gav bra förutsättningar för eleverna att 

utvecklas i sin egen takt, och på sina egna villkor. I och med att de talar samma språk och 

är uppvuxna i samma kultur hade de en förståelse för varandra som förenklade 

situationer som uppstod när de nyanlända eleverna inte förstod kulturen.  Eleverna kom 

med Adilas hjälp snabbare in i den svenska kulturen och kände därför en större 

samhörighet med de andra eleverna när de började i en ”vanlig klass”.  Hon var mycket 
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nöjd med skolans handlingsplan inför mottagandet av nyanlända elever. Adila hade, med 

skolans handledning, gott om tid på sig att förbereda egna scheman, individuella 

lektionsplaneringar och inledande samtal med elev och förälder. 

Kelly fick under samma läsår fyra nyanlända elever i sin klass. Eleverna var från fyra 

olika länder och delade varken språk eller kultur med vare sig varandra eller med övriga 

klasskamrater. Förberedelserna var därför mycket omfattande. Kelly utvecklar: 

”Jag visste inte först hur jag skulle göra… Allt var som en stor röra, vem skulle jag fråga, 

vem kan hjälpa mig? Jag kunde ingenting om dessa elever. Inget om deras bakgrund eller 

kultur eller kunskaper.” 

 

I efterhand berättar hon att det hade hjälpt enormt med en större förståelse för 

elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Det visade sig att eleverna låg på helt olika 

kunskapsnivåer och arbetet med att hitta rätt material tog därför för lång tid. Detta 

bidrog till en svårare inslussning till den ”vanliga klassen”. Kelly betonar förberedelser 

som bland det viktigaste i arbetet med nyanlända elever, eftersom att det hjälper både 

läraren och eleverna för att inte tappa deras intresse och för att utveckla deras 

kunskaper.  

Intervjuobjekten berättade mycket om förberedelser, det var olika för varje person. 

Alla hade olika metoder, men gemensamt för alla var att få eleverna att känna sig 

välkomna och trygga i den nya miljön. Kelly hade tid men inte kunskap: 

”Det finns flera fördelar med att vara förberedd. Det är många delar i undervisningen som 

är helt eller delvis beroende av en förberedd skolmiljö, och en förberedd skolmiljö är omöjlig 

med en språkbarriär.” 

 

6.5 Kartläggning    

Intervjuobjekten var överens om att kartläggning av de nyanlända elevers kunskaper 

var en stor byggsten. Problemet ligger i att skolverket fortfarande arbetar med att ta 

fram en kartläggningsmodell. Den väntas bli färdig under 2016 och kommer då göra 

arbetet lättare i och med att alla elever kommer ha samma förutsättningar i 

kartläggningen av deras tidigare kunskaper. Till skillnad från elever med europeisk 

skolbakgrund har våra intervjuobjekts nyanlända elever mycket knapphändig 

skoldokumentation. All information om tidigare kunskap kom fram i de inledande 

samtalen mellan lärare och elev. Även om man pratar samma språk, som i Adilas fall, är 

en tredjeklassares muntliga återgivande inte tillräckligt. I Adilas ord: 
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”Det spelar ingen roll hur bra vi förstår varandra. En elev förstår inte sina egna 

kunskaper. Det hade inte spelat någon roll om eleven kom ifrån en närliggande kommun – 

utan kontakt med den tidigare skolan är det omöjligt att på ett smidigt sätt få grepp om vad 

eleven kan. Processen blir därför utdragen och komplicerad” 

 

Hennes berättelse skiljer sig från de andra intervjuobjekten i att kartläggningen, om 

än komplicerad, ledde till en snabb inskolning. En stor del i framgången var kontakten 

med föräldrarna. Den kontinuerliga kommunikationen dem emellan hjälpte Adila i sitt 

arbete med att lägga upp individuella utvecklingsplaner till eleverna. Föräldrarnas insikt 

i skillnaden mellan skolsystemen var till en början minimal, men med stort intresse och 

engagemang kunde man på endast ett par veckor göra stora framsteg. Eleverna fick 

uppgifter som de kände igen och Adila kunde med tiden successivt anpassa dem till 

övriga klasskamraters uppgifter.  

Kelly hade stora bekymmer med kartläggningen eftersom att hon tog emot fyra elever 

med fyra olika kulturella bakgrunder och språk- och skolvanor som hon inte hade någon 

tidigare kunskap om. Detta gjorde att hon försökte få fram all information under 

samtalet med elevernas föräldrar med hjälp av en tolk. 

”Eleven från Somalia hade ingen tidigare skolerfarenhet. Föräldrarna hade inte heller det. 

De övriga eleverna hade skolerfarenhet men inget dokumenterat - det blir svårt när man 

måste ta föräldrarnas ord som givet. Det lilla jag fick fram i samtal med föräldrarna räckte till 

en början, och vi jobbade under terminen fram individuella utvecklingsplaner. Med eleven 

från Somalia fick jag börja från noll. Spännande men mycket svårt.” 

 

Johan beskrev sin situation i arbetet med kartläggningen som problematisk i början 

eftersom att eleverna inte hade några föräldrar eller släkt i Sverige. Trots hjälp av tolk 

var det svårt för eleverna att beskriva sina kunskaper och tidigare skolgång. Johan 

använde sig därför av sina egna erfarenheter och tog fram individuella 

utvecklingsplaner baserat på tidigare elevers kunskapsnivåer.  

”Det enda sättet att skapa en trygghet för eleverna var att visa dem exakt vad de skulle 

göra. Då jag inte fick en ordentlig uppfattning av vad de faktiskt kunde använde jag mig av 

planeringar som jag gjort åt tidigare elever med liknande bakgrund. Jag kommer ihåg hur det 

var första gången jag tog emot en nyanländ elev. Det är en gissningslek. Mina lärarkollegor 

landet över behöver en tydlig mall för hur man ska gå tillväga. Man ska inte behöva testa sig 

fram så som jag har gjort. Det tar tid och kraft från både lärare och elever.” 
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Amanda hade även hon en jobbig svår start i början av mottagandet av de nyanlända 

eleverna. Hon berättar: 

 

”Problemet låg inte i kartläggningen specifikt. Det handlade mer om ’hur ska jag skola in 

eleverna i montessoripedagogik när vi inte förstår varandra’. Jag hade hjälp av en tolk som 

jag hade ett gott samarbete med. Han gjorde sitt bästa haha… ibland blev det lite fel och vi 

fick oss ett gott skratt.”  

 

Amandas arbete med kartläggning började direkt efter mottagandet, hon startade med 

att diskutera med elevens föräldrar om tidigare skolgång och kunskaper eftersom att 

hon ansåg att detta var viktigt att veta i arbetet med kartläggning. Hon stötte dock på 

stora problem i arbetet med eleven eftersom att hans språkkunskaper var bristfälliga. 

Kartläggningen tog längre tid än väntat men till slut anordnade kommunen en kurs om 

mottagandet av nyanlända elever och det var då hon förstod att arbeta så mycket som 

möjligt med undervisning på deras egna modersmål. Amanda säger: 

 

”Efter kursen blev allt mycket enklare. Planeringar av lektioner, målen de skulle uppnå 

blev mer konkreta när vi tog det på deras språk. Detta i sig tog mycket tid men det var 

enklare att jobba. Jag fick använda mycket kroppsrörelser, lära mig några ukrainska ord, 

vilket de tyckte var jätteroligt. Det blev en helt annan inlärningsmiljö och skolan blev mycket 

roligare.” 

 

Amanda menar att kartläggningen hjälpte både henne och eleverna eftersom att det 

gjorde undervisningen mycket enklare. Hon visste vad de behövde lära sig och hur hon 

skulle bära sig åt genom olika individuella utvecklingsplaner. Konsekvensen blev att 

eleven fick de kunskaper han behövde när han skulle börja i en ”vanlig” klass.  

Alla intervjuobjekt var mycket positivt inställda till kartläggning och alla tyckte att 

det var ett bra hjälpmedel i arbetet med nyanlända elever. De tyckte alla att det borde 

finnas en mall som alla lärare i hela Sverige kan använda sig av. Eftersom att alla lärare 

har samma utgångspunkter och hjälper varandra om det skulle ske ett klassbyte eller 

om den nyanlända eleven skulle flytta.  
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7. Analys 

Alla lärare har kommit till slutsatsen att undervisning på hemspråket är mest effektivt. 

Detta styrks av Nihad Bunars Nyanlända och Lärande som menar att det bör vara 

grundläggande att använda elevernas modersmål. Det kan man också se i resultatet där 

de lärare som arbetade med de nyanlända elevers modersmål gjorde deras skolgång 

mycket enklare och mer förståelig. 

I linje med Bunars forskning har det i intervjuerna framkommit hur viktigt det är med 

individuella aktörers engagemang. Det är tydligt att såväl lärare som klasskamrater har 

en viktig roll i stöttandet av nyanlända elever, något som stöds och förstärks i resultatet 

då eleverna valde att hjälpa den nyanlända eleven. Att skapa en trygghet för eleven är 

hela skolans ansvar, och det kan omöjligt göras utan engagemang från alla parter. 

Klassen behöver stöd i det sociala samspelet med en elev som de inte delar språk med, 

dels för att de ska våga ta kontakt och dels för att de inte ska exkludera.  

Det har under intervjuerna visat sig att det finns en mängd olika strategier för 

nyanlända elever, vilket också berättas om av Angler och Hjern. Tryggheten mellan 

eleven och läraren har enligt intervjuobjekten störst betydelse för arbetet med 

nyanlända elever.  

Centralt är lärarnas förmåga att möta eleven där de är, att försöka förstå vad eleven 

har varit med om och vad som har gjort att den är den han/hon är idag. Ett genuint 

intresse för elevens bakgrund ger goda resultat och en god lärandemiljö. Lunneblad 

synliggör skillnaden mellan att anpassa sig efter eleven och tvärtom, att förvänta sig att 

eleven anpassar sig efter skolan. I alla våra intervjuer har det varit tydligt att man följt 

det första, det vill säga att man utan tvekan valt att anpassa sig efter och möta eleven. 

Trots skillnader i metod och strategi har alla elever i studien kommit in i klassen och fått 

alla förutsättningar att utveckla sina kunskaper jäms med sina jämnåriga, om än efter 

olika lång tid. 

I arbetet med nyanlända elever menar Säljö att förhållningssättet har en stor 

betydelse i de sociala interaktioner lärare och nyanlända elever har. Att arbeta med 

elevernas tidigare språkliga erfarenheter och ett utbyte av kultur hjälper nyanlända 

elever att skolas in. 

Att lära en nyanländ elev om sin skolgång och kultur ger elever ett nytt perspektiv på 

lärande och en annan förståelse för sin egen inlärning. Vygotskij beskriver detta med 
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appropreira, att i alla situationer kunna ta till sig kunskap.  

Samspelet mellan nyanländ elev, övriga klasskamrater och lärare representerar 

tydligt Vygotskijs forskning om människans utvecklingszoner. Man lär av varandra och 

rör sig både i den individuella och den av andras hjälp nåbara kunskapsnivån. 

Intervjuobjekten arbetade med kartläggning som en metod för att hjälpa de nyanlända 

eleverna och utifrån kartläggningarna skapades egna individuella utvecklingsplaner 

med deras mål som skulle uppnås.  

När en elev med annan kulturell bakgrund börjar i en skola blir det interkulturella 

arbetet en central del av skolsituationen. En elev som aldrig kommit i kontakt med 

andra kulturer kan inte förväntas ha interkulturell kompetens. Detta kunde konstateras 

i intervjun med Amora och Amanda då deras elever var osäkra och inte vågade ta 

kontakt med de nyanlända eleverna. Att lära känna en elev med annan bakgrund än sin 

egen är för klassen och läraren en nyttig lärdom som vidgar deras vyer och skapar 

nyfikenhet kring det som inte är bekant.  I en mångkulturell klass tränas enligt Lorentz 

och Bergstedt interkulturell kompetens, vilket bidrar till en ökad hänsyn till varandras 

värderingar. Detta kan man konstatera i intervjuerna då både lärare och elever hela 

tiden strävade efter att lära sig om varandra och hjälpa varandra. Det interkulturella 

förhållningssätt som blivit centralt i alla intervjuobjekts skolor har givit ett mer öppet 

klimat och en större förståelse för andra kulturer. Lunneblad menar att inte bara läraren 

har en betydande roll utan det finns andra faktorer i skolan som kan betyda mycket för 

de nyanlända eleverna. Detta kan man se i intervjun med Amora där eleverna med hjälp 

av teckenspråk förklarade för de nya klasskamraterna hur saker och ting går till. I 

intervjun med Amanda arbetade hon själv med gester och lärde sig ord på ukrainska för 

att kunna anpassa sitt arbete till eleverna.  

Lunneblad menar att ett interkulturellt perspektiv är nödvändigt i bemötandet av- 

och arbetet med en nyanländ elev. Det har i intervjuerna visats att detta, trots 

avsaknaden av nationella riktlinjer, är en självklarhet hos intervjuobjekten. Det är en 

mänsklig instinkt att vilja förstå varandra, och intervjuobjekten har alla kommit fram till 

att man genom att möta eleven där den är når bäst resultat. Det är vägen till den 

upptäckten som måste elimineras för att skapa en så effektiv inskolning som möjligt. 

Hoppet ligger i att skolverket skapar en tydlig och vattentät mall, något som ju ska vara 

på gång.  
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare upplever arbetade med nyanlända 

elever bedriv i skolan och att ta reda på vilka erfarenheter lärarna haft i arbetet med 

nyanlända elever. Syftet inkluderade även att parallellt hitta tillvägagångssätt som är 

fördelaktiga för såväl lärare som elev. I detta kapitel kommer en diskussion bedrivas om 

resultatet, analysen, den tidigare forskningen och de teoretiska perspektiven.  

Trots att forskningen sedan länge sagt att modersmålsundervisning har en stor 

betydelse för språkinlärningen har informationen inte nått ut till lärare som tar emot 

nyanlända elever. Det har under vårt arbetes gång blivit mer och mer tydligt att Sveriges 

lärarkår behöver en gemensam plan och tydliga tematiska instruktioner inför arbetet 

med nyanlända elever.  

Lunneblad menar att det inte kan finnas ett sätt att sköta mottagandet av nyanlända 

elever, att det är för många faktorer som spelar in. Det är förvisso korrekt, men våra 

studier visar att det, med en smärre avvikelsemarginal, kan skapas ett korrekt sätt att 

sköta mottagandet. Den grundläggande metoden är oberoende av elevens tidigare 

erfarenheter då den enbart behandlar strategier för att nå fram till eleven och hitta rätt 

väg. Svårigheten ligger inte i utformningen av mallen, utan i varje lärares individuella 

nyfikenhet och engagemang. Om man vill förstå och möta en nyanländ elev, och har en 

tydlig instruktion för hur detta ska göras på bästa sätt så kommer man att göra det. 

Detta kan vi se i resultaten av våra intervjuer, då lärarna har arbetat med att försöka 

förstå och bemöta nyanlända elevernas behov i och med att de berättar om deras 

erfarenheter, stödinsatser, förberedelser och kartläggning.  

Lärarnas erfarenheter var olika och alla hade varit med om olika situationer, det som 

är viktigt att påpeka är att lärarna, trots problematik vid exempelvis överlämning till 

skolan, tidigare kunskaper, klassdispyter, samtal med föräldrar, hela tiden arbetade för 

eleven. Resultatet har tydliga kopplingar till den tidigare forskningen. Bunar skriver i sin 

avhandling Nyanlända och lärande att ett tryggt närverk har en betydande roll för 

nyanlända elevers skolgång vilket visas i samtliga intervjuer. Han betonar också vikten 

av att arbeta med nyanlända elevers modersmål vilket enligt honom förenklar arbetet 

med nyanlända elevers skolgång. Problemet är dock att det kan vara svårt om man som 

lärare inte vet hur man ska använda sig av detta, vilket man oftast kan behöva tolk till 

som i resultaten i vår studie. Men arbetet med tolk skiljer sig och vissa hade problem då 
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tolken får agera lärare istället för den ordinarie lärare. Något man kan diskutera i 

framtiden om hur man ska kunna nyttja tolkens språkliga kunskaper i arbetet med 

nyanlända elever. 

I arbetet med nyanlända elever framkommer det i intervjuerna att lärarna arbetar 

utifrån ett sociokulturellt och interkulturellt förhållningssätt. Vägen till dessa 

förhållningssätt ser olika ut, men det blir i intervjuerna tydligt att det är först då när den 

nyanlända eleven börjar sin skolgång. Genom att arbeta med möten och förståelse för 

varandras bakgrunder gör man mötet i skolan till en upplevelse där man kan lära ifrån 

varandra. I det sociokulturella menar Vygotskij att man ska arbeta med deras tidigare 

kunskaper och att utveckla dessa hela tiden. Vilket lärarna gör då de gör en kartläggning 

av den nyanlända elevens tidigare kunskaper och individuella utvecklingsplaner. 

I intervjun med Johan visas ett interkulturellt förhållningssätt när han använder sig 

av elevers olikheter för att nå högre resultat. Detta när han bad eleverna i klassen att 

berätta om vilka språk de behärskar och visade dem på en karta var de talas. Johan 

använde sina elevers olikheter för att på ett effektivt sätt lära ut geografi och samtidigt 

inkludera den nyanlända eleven och ta bort eventuella föreställningar om att 

annorlunda är sämre. Detta styrks av både Lorentz och Bergstedt, som beskriver att 

människor i samspel skapar en interkulturell kompetens vilket bidrar till förståelse om 

varandras kulturella bakgrund, värderingar och språkkunskaper.  

Angler och Hjern skriver i sin forskning om vikten av att elever undervisas på sitt 

hemspråk. Vi ser i intervjuerna att samtliga lärare kommit till samma slutsats.  Lärarna 

med lång erfarenhet av arbete nyanlända elever hade denna kunskap från början, och 

kunde applicera den i utvecklingsplanerna. Lärarna utan erfarenhet kom till denna 

insikt under arbetets gång, och det blir tydligt att de hade kommit igång på ett bättre 

sätt om de hade haft vetskapen sedan tidigare.   
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9. Konklusion  

Syftet med vår studie var som vi tidigare nämnt att undersöka en lärares upplevelser av 

arbetet med nyanlända elever på skolor, vilka stödinsatser skolor bidrar med samt ta del 

av erfarenheter i undervisningssammanhang. Vidare har vi undersökt hur upplevelserna 

av kartläggning ser ut för fyra av våra intervjuobjekt.  

Utifrån studieresultatet har vi kommit fram till att det är av vikt att arbetet med 

nyanlända elever sker med hänsyn till kulturella skillnader, elevens förkunskaper och en 

träning i sociala interaktioner. Det framgår även hur kartläggningen används utan en 

tydlig mall, vilket gjort att arbetet sker på olika sätt. Avsaknaden av en mall har bidragit 

till att en likvärd bedömning på tidigare kunskaper inte kan genomföras. Dock genomför 

enskilda lärare kartläggningar av sina nyanlända elever för att kunna skapa egna 

utvecklingsplaner där olika mål sätts upp. Vidare tydliggörs det hur samspelet mellan 

lärare, klasskamrater och den nyanlända eleven är en grundläggande faktor för att en 

trygghet och en optimal miljö för inlärning ska skapas. 

För att summera resultatet kan det sägas att erfarenheterna var olika och alla var 

med om sina egna upplevelser, trots detta kunde det dras paralleller i strävan att göra 

det som är bäst lämpat för den nyanlända eleven.  

Den tidigare forskningen förklarade mycket på hur man ska arbeta med nyanlända 

elever, det vi tolkade då var hur enkelt det egentligen ska vara att arbeta med nyanlända 

elever. Men så är inte fallet enligt vårt resultat. Det krävs mycket av en lärare, många 

timmar och mycket energi för att göra skolgången lyckad för den nyanlända eleven. 

Efter denna studie kan vi också dra slutsatsen att hela skolsystemet behöver arbeta med 

en gemensam plan i mottagandet av nyanlända elever. Skolverket arbetar med det, men 

vi tror att de behöver gå ut mer till lärarna och ta deras erfarenheter. Eftersom att olika 

lärare arbetar på olika sätt och deras metoder kan man göra en sammanställning av. 

Vilket kan bidra till att man har flera metoder om man stöter på problem och vi anser då 

att arbetet kan vara enklare. Vidare kan vi också konstatera att det behövs större 

satsningar och flera lärare i en skola som kan hjälpa till i arbetet med nyanlända elever. 

Att man får ta emot flera elever från olika kulturer och olika kunskaper gör arbetet 

mycket mer krävande för läraren och det kan vi se i vårt resultat. Det som behövs är 

flera utbildade lärare i arbetet med nyanlända elever, med följden att inte en lärare drar 

hela lasset.  
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Det är skilda åsikter men det vi kan konstatera är att alla intervjuobjekt arbetar för att 

utveckla och skola in de nyanlända eleverna. Dels genom att bemöta deras behov och 

dels att använda deras verktyg som t.ex. hemspråket för att göra skolgången mer 

effektiv.  
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Bilagor 

Intervjuguide 1 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat med nyanlända elever? 

Kunskaper kring nyanlända elever? 

Erfarenheter 

Hur upplever du att du genomfört arbetet och kontaktskapandet med de nyanlända elever du haft? 

• Har du kunnat göra något annorlunda? 

• Bra och mindre bra minnen? 

Vad är det viktigaste för dig? Utveckla. 

• Möjligheter? 

• Svårigheter? 

Stödet 

Hur ser du på stödet du fått på vägen i arbetet med nyanlända elever? Hur går arbete till? 

• Vilka andra än rektorn, tolken och specialpedagoger hjälper med arbetet?  

• Hur ser deras arbete ut då? 

Hur upplever du tolkens roll i klassrummet? 

• Hur ofta har ni tillgång till honom eller henne? 

Hur ser stödet från rektorn och andra på skolan?  

• Hur arbetar de? 

Övrigt 

Hur skulle din optimala klassrumssituation se ut för en nyanländ elev? 

Vilken roll har klasskamraterna i arbetet med den nyanlända eleven? 
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Intervjuguide 2 

Tema 1, Bakgrund 

Vad för utbildning har du? 

Vilka erfarenheter har du i arbetet med nyanlända elever? 

Tema 2, Förberedande insatser inför mottagandet  
 
Hur lång tid hade du för att arbeta med förberedelser inför mottagandet av nyanländ elev? Upplevde du 
att det var tillräckligt? 
 
Vad fick du veta om den nyanlända eleven innan hen började? 
 
Hur arbetar skolan med förberedelser? 

• Handlingsplan? 
• Externa hjälpmedel? 

 
Hade det kunna se annorlunda ut med mer tid för förberedelse? 

• Hur hade det blivit för dig? 
• Hur hade det blivit för eleven? 

Tema 3, Kartläggning 

Vem gör kartläggningen? 

Hur ser arbetet med kartläggningen ut? 

• Introduktion? 

• Samtal? 

Fanns det tidigare skoldokumentation av den nyanlända eleven? 

• Hur omfattande var den? 

Vad fanns det för svårigheter och möjligheter? 

• Något som underlättar/försvårar arbetet? 

Tema 4 Framtiden 

Vad anser du vara viktigt inför framtidens arbete med nyanlända elever? 
 
Vad tycker du var det viktigaste i arbetet med nyanlända som du vill förmedla till andra lärare? 


