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Studiens syfte är att söka kunskap om lärares förhållningssätt vid bemötande av 

nyanlända elever i skolan och hur elevernas bakgrund tillvaratas i undervisningen. 

Nyanlända elever slussas in i den svenska skolan på olika sätt idag, via 

förberedelseklass eller direktintegrering. En kartläggning ska genomföras för att kunna 

årskursplacera och anpassa undervisningen, om detta inte görs riskeras elevernas 

fortsatta lärande. Utgångspunkten i denna studie är ett demokratiskt perspektiv med 

elevernas individuella behov i fokus. Som underlag till studien har åtta lärare med 

varierade erfarenheter från olika kommuner och län intervjuats för att erhålla ökad 

bredd. Resultatet visar att nyanlända elever som kommer till skolan inte alltid är 

kartlagda vilket bryter mot Skolverkets riktlinjer gällande obligatorisk kartläggning. 

Detta leder till att lärarna får svårigheter att individanpassa undervisningen för 

nyanlända elever och slutsatsen är således att det inte går att säkerställa en likvärdig 

utbildning för alla.      

______________________________________________________________________
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1 Inledning       

Vi har i en tidigare pilotstudie intresserat oss för vilka förutsättningar och riktlinjer skolan har 

för att ta emot nyanlända elever och upptäckte då att skolan inte har några generella rutiner 

för hur kartläggningar ska användas för att stödja elevernas fortsatta kunskapsutveckling. 

Detta väckte vårt intresse för att ytterligare studera hur nyanlända tas emot som nya elever i 

klassrummet socialt och pedagogiskt.   

  

Enligt läroplanens (Skolverket, 2011) värdegrund och uppdrag ska skolan omfattas av ett 

interkulturellt förhållningssätt, vilket innebär en medvetenhet och förståelse för människors 

olika värderingar och förutsättningar i en kulturell mångfald. Lahdenperä (2004, 2008) 

beskriver att svensk kultur och svenska värderingar genomsyrar skolans styrdokument, vilket 

kan leda till att svenska skolan förbiser andra kulturer och värderingar och ser dessa som 

mindre kvalificerade. Eftersom skolan vilar på demokratisk grund är det vår uppgift som 

blivande lärare att ta vara på den kulturella mångfalden genom ett interkulturellt 

förhållningssätt. Som följd av detta kan vi uppfylla skolans uppdrag att varje individ ska ges 

möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och samtidigt bidra till likvärdig 

utbildning (Skolverket, 2011).    

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Landets kommuner och skolor introducerar nyanlända elever på olika sätt, genom 

förberedelseklass alternativt direktintegrering. Oavsett modell för introducering till den 

svenska skolan, är det av vikt att ha kunskap om de nyanländas tidigare kultur, 

skolerfarenheter, lärande och kunskapsnivå. Jepson Wigg (2016) påtalar betydelsen av att ta 

tillvara elevernas förkunskaper för att främja det första mötet med det svenska skolsystemet 

och det fortsatta lärandet.  

Från 15 april 2016 finns det reglerat i skollagen att nyanlända elevers tidigare kunskaper ska 

kartläggas för att säkerställa rätt nivå på den fortsatta kunskapsutvecklingen (Skolverket, 

2016b). I Skolverkets inventering framgår det att skolors kartläggningar generellt är 

ofullständiga. Det har också påvisats brister i hur resultaten används, bearbetas och sprids 

vidare (Månsson, 2016).  
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Syftet med studien är att söka kunskap om lärares syn på bemötande av nyanlända elever och 

eventuella tillvaratagande av deras tidigare erfarenheter och kunskaper i 

klassrumsundervisningen.  

För att uppnå syftet med studien besvaras följande forskningsfrågor;  

  

1. Vilken uppfattning har lärare om sitt sätt att bemöta nyanlända elever när de slussas in till 

ordinarie klass?  

2. Hur tar lärare vara på och använder de nyanlända elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter i undervisningen?  

3. I vilken mån kan lärare säkerställa att nyanlända elever ges likvärdiga förutsättningar för 

utbildning som övriga elever?   

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet framställs inledningsvis uppsatsens definitioner och begrepp som knyter 

an till aktuellt ämne. I den aktuella forskningen utkristalliseras ett antal teman som är 

relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis beskrivs ett demokratiskt 

perspektiv som använts som utgångspunkt för tolkningen av resultatet. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Nyanländ;  

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

ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då 

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

(Skolverket, 2016a, s. 8).   

Med interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt menas ömsesidig förståelse och respekt i 

mötet mellan olika kulturer i skolan (Lahdenperä, 2004).  

Begreppen språkstöd och studiehandledare är i denna studie sammanfallande och innebär det 

språkliga stöd som nyanlända elever har rätt till och som bedrivs på elevens modersmål.  
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2.2 Aktuell forskning 

De senaste åren har antalet nyanlända ökat avsevärt, vilket har medfört betydande utmaningar för 

den svenska skolan. Aktuell forskning visar att det finns brister i hur det praktiska mottagandet av 

nyanlända elever organiseras och hur lärare i sin undervisning tar hänsyn till individens enskilda 

behov för måluppfyllelse (Popov & Sturesson, 2015). Borgström (2004) gör gällande att lärarnas 

arbetssituation står inför stora förändringar i samband med den ökade mångkulturaliteten i skolan. 

Lärarnas pedagogiska kompetens sätts på prov, vilket kräver reflektion av tidigare använda 

undervisningsmetoder och förmåga att anpassa undervisningen för att säkerställa att alla elever kan 

tillgodogöra sig kunskaper. Studier har enligt Lahdenperä (2008) visat att det kan finnas en rädsla 

från lärares sida att inte veta hur man ska förhålla sig till en mångkulturell sammansättning av 

elever. Här är det viktigt, menar författaren, att skolledningen hjälper lärarna att bemöta och närma 

sig dessa elever. Whiteman (2005) beskriver liknande problem i sin studie, och att mer än 50 

procent av Englands skolor också saknar erfarenhet av att ta emot och arbeta med nyanlända elever. 

Det är inget nytt menar Rosén och Wedin (2015), att elever har olika språkbakgrund, men antalet 

elever med flera språk har ökat i den svenska skolan och problemet är att den inte är anpassad för 

mångfalden. Lärare behöver ha kännedom om vad eleven bär med sig för kunskaper, erfarenheter 

och färdigheter. Det är vanligt att läraren saknar denna information och inte heller vet hur man får 

reda på den, vidare kan detta leda till att lärandet inte blir meningsfullt för eleven.   

Om vi vill erbjuda en likvärdig utbildning som vilar på en demokratisk grund och på alla människors lika 

värde, står också skolan inför uppgiften att anpassa sig för att ta emot elever med olika kunskaper och 

erfarenheter. Denna anpassning handlar i grunden om att förändra skolan från att bygga på en enspråkig 

och monokulturell norm till att bli en flerspråkig och inkluderande skola, där alla elevers kunskaper och 

erfarenheter får utrymme (Rosén och Wedin, 2015, s. 31).   

Interkulturalitet 

Riksdagen tog redan 1985 beslut om att all undervisning i skolan skulle genomsyras av och tillämpa 

ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 2004). Detta för att skapa samhörighet och ge 

möjlighet till ökad förståelse och respekt. Vidare menade man att den interkulturella undervisningen 

skulle bidra till ökat engagemang och minska segregeringen mellan minoriteter och olika kulturer. 

Lahdenperä (2004) framhåller att begreppet interkulturell pedagogik ska ses som ett övergripande 

begrepp som inkluderar allt som har att göra med undervisning, lärande och utveckling. Begreppet 

inbegriper även forskning och framtida skolutveckling inom det mångkulturella området, och av den 

anledningen är utbildning inom interkulturell pedagogik viktig för att öka lärares kompetens om hur 

kulturella omständigheter kan påverka elevers lärande och utveckling.    
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Om man är öppen för olika kulturella uttryck och i samspelet får kännedom om och konfronteras med 

olika synsätt är individens möjligheter att lära sig mer mycket större (Lahdenperä, 2004, s. 18).  

Borgström (2004) menar att lärarens kompetens kan främjas genom ett interkulturellt 

förhållningssätt som innebär förståelse, kommunikation och tillgänglighet för det nya och 

annorlunda, i relation till individer av annan etnisk bakgrund. Ökad interkulturell kompetens 

vidgar de individuella valen ifråga om att skapa en egen identitet, tillhörighet och personliga 

värderingar (Lahdenperä, 2004). Hon skriver att en god interkulturell lärandemiljö 

kännetecknas av att skolverksamheten är anpassad efter och präglas av den mångkulturalitet 

som råder bland eleverna. Genom samverkan i heterogena arbetsgrupper och elevgrupper, 

föräldradeltagande och nära samarbete med modersmålslärare, skapas goda förutsättningar för 

ett inkluderande- och interkulturellt arbetssätt. Lahdenperä (2008) beskriver vikten av att 

analysera skolans organisation och struktur för möjligheten att utveckla en interkulturell 

lärandemiljö. Författaren menar också att organisationskulturen och dess verksamhetsplan bör 

synliggöra den mångkulturella elev- och skolmiljö som råder på skolan, eftersom det har 

betydelse för utvecklingen av en interkulturell lärandemiljö. Men tyvärr visar studier enligt 

författaren att skolor kringgår detta och beskriver sig själva som svenska skolor. Block, Cross, 

Riggs och Gibbs (2014) beskriver i en Australiensk studie ett likartat fenomen, att man i 

skolorna har alltför homogena grupper som inte tar hänsyn till nyanländas bakgrund och 

kulturella olikheter. Lahdenperä (2008) skriver att utökade kunskaper om andra människor 

från olika länder suddar ut skillnader och det som kan uppfattas som udda. Studier gjorda av 

författaren påvisar att det finns lärare som är negativa och vardagsrasistiska mot elever med 

annan bakgrund. För att motarbeta sådana fördomar kan anställning av personal med olika 

bakgrunder vara ett sätt att närma sig målet om en interkulturell skolmiljö. Enligt Whitemans 

(2005) studie framkommer liknande tendenser i England, det vill säga att flera lärare har 

negativa attityder till att ta emot nyanlända, dock påvisades att barn är mer välkomna än 

vuxna.  

Jämlikhet måste synas i verksamheten – det räcker inte med enbart tal om människors lika värde 

(Lahdenperä, 2008, s. 94).  

Ett hinder för inkludering, som Rosén och Wedin (2015) betonar, är att det i svenska skolan 

inte samarbetas mellan olika yrkeskategorier. Dåligt samarbete leder till att undervisningen 

inte beaktar olika språkliga, kulturella och kunskapsmässiga förmågor. För att förändra arbetet 

i skolan krävs att alla lärare oavsett yrkeskategori tar ansvar för och ser alla elever som sina. 

Enligt Lahdenperä (2004) bör läraren i en god interkulturell undervisning utgå från elevernas 
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förförståelse, men samtidigt också beskriva förväntningar och ställa rimliga krav. Rosén och 

Wedin (2015) beskriver att ny kunskap tas in bäst när tidigare erfarenheter och kunskaper tas 

tillvara. Inför varje nytt område i klassrummet bör därför läraren ta reda på vad eleven faktiskt 

redan kan inom ämnet. Fördelarna med att introducera på detta vis är att undervisningen blir 

mer styrd utifrån individuella behov och intressen, begrepp blir meningsfulla för eleven, 

läraren lär känna eleven som en egen person och det skapar motivation och sammanhang för 

eleven. Lahdenperä (2004) menar också att ömsesidig respekt och disciplin med tydliga regler 

och bra arbetsmiljö i klassrummet, skapar de bästa förutsättningarna för lärande och 

motivation.  

En inkluderande läroplan tar utgångspunkt i etiska värden som skapar mening för barn och ungdomar och 

har relevans i deras aktuella liv (Lahdenperä, 2004, s. 68).  

För att öka tolerans, tillhörighet och acceptans av olikheter, är interkulturell undervisning en 

framgångsfaktor, menar Lahdenperä och Sundgren (2016). Genom kompetensutveckling och 

kollegialt lärande har studier visat att lärares och rektorers interkulturella undervisning, ledarskap 

och ansvarstagande ökar (Lahdenperä, Gustavsson & Lundgren, 2016). I en studie gjord i Australien 

av Block et al. (2014) har man implementerat ett program som syftar till att främja och utveckla 

inkludering av nyanlända. De skolor som ingick i studien fick bland annat ökad tillgång till resurser 

som exempelvis tolkstöd och specialiststöd, kompetensutveckling, informationsutbyte genom 

nätverk och samverkan mellan interna och externa parter. Enligt författarna påvisades positiva 

resultat som ökad empati, kunskap, medvetenhet och förståelse för andra kulturer med ett 

interkulturellt förhållningssätt. 

Fostering an environment of inclusiveness and acceptance and providing appropriate support for all 

students can remove barriers to participation and achievement and promote well-being across the school 

(Block et al, 2014, p. 1348). 

Inslussning till ordinarie klass 

Det finns både för- och nackdelar med att nyanlända elever kommer via förberedelseklass till 

ordinarie undervisning, och fördelarna är övervägande i jämförelse med direktinkludering 

(Ojala, 2016). De fördelar som omnämns är bland annat möjligheten till studiehandledning på 

modersmålet, social interaktion och trygghet men också att det främjar elevernas 

språkutveckling. Dock påtalar Ojala (2016) nackdelen att elevernas språkliga utveckling 

snarare handlar om en utveckling av ett vardagsspråk och inte det skolspråk som eleverna 

behöver för att klara målen i den ordinarie undervisningen. Förberedelseklass kan således 

fördröja elevens vidare kunskapsutveckling. Å andra sidan menar författaren att 
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direktinkludering kan leda till språklig exkludering och hämma interaktionen med övriga 

elever.    

Målet måste hela tiden vara att eleven går framåt och så fort som möjligt inkluderas i ordinarie 

undervisning (Ojala, 2016, s. 22).  

Hur man ser på språk kan få konsekvenser beroende på om man ser det som en resurs, en 

rättighet eller ett problem, menar Rosén och Wedin (2015).  

Vilket av dessa synsätt man som lärare har på elevernas olika språk i klassrummet påverkar hur man 

planerar och organiserar undervisningen. Det får i sin tur betydelse för vilka möjligheter till lärande och 

kunskapsutveckling eleverna får, liksom för vilka möjligheter till flerspråkig utveckling eleverna erbjuds 

(Rosén och Wedin, 2015, s. 182).   

Det är i samband med inslussning till ordinarie undervisning som det ofta brister i mottagandet och 

bemötandet av nyanlända elever, skriver Ojala (2016). Det är inte alltid en kartläggning är gjord 

innan en nyanländ elev placeras i ordinarie klass, vilket kan få negativa konsekvenser och vara 

avgörande för den nyanlända elevens fortsatta kunskapsutveckling. En nyanländ elevs kunskaper 

ska genom en kartläggning bedömas och genomföras senast två månader efter att hon eller han 

skrivits in i den svenska skolan. Kartläggningen är obligatorisk sedan den 15 april 2016 och är 

reglerad i skollagen. Bedömningen av elevens kunskaper ska sedan användas för att rektorn ska 

kunna fatta beslut om placering i rätt årskurs (Skolverket, 2016b). Kartläggningen av nyanlända 

elever genomförs i tre steg. I steg ett behandlas elevens bakgrund gällande tidigare erfarenheter och 

språk. I steg två bedöms elevens skriftspråk och förmågor i matematiskt tänkande. Steg tre, som inte 

är obligatorisk, kartlägger elevens kunskaper i övriga skolämnen. Kartläggningen har även ett 

pedagogiskt syfte och ska dels fungera som ett stöd för läraren att anpassa den fortsatta individuella 

undervisningen men också ge eleven en chans att visa vad den kan (Ojala, 2016).  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Skolverket, 2011, s. 8).  

Det är inte alltid som nyanlända elever tas emot på ett välkomnande sätt i den ordinarie 

undervisningen, men detta kan förebyggas om skolan har en tydlig organisation för mottagandet och 

en plan för hur inslussningen till ordinarie klass ska genomföras, menar Ojala (2016). Särskilt 

viktigt är att information så som kartläggning och annan allmän information om den nyanlända 

eleven, överförs mellan förberedelseklassen alternativt studiehandledaren och läraren. Samtidigt 

betonar hon vikten av att se de nyanlända eleverna som allas angelägenhet, och inte bara den 

enskilde lärarens. Vidare beskriver hon att lärarens bemötande kan vara avgörande för om den 
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nyanlända eleven känner sig inkluderad eller inte, och menar att läraren behöver ha ett välkomnande 

förhållningssätt genom att visa eleven med blick och kroppsspråk att hen är välkommen och 

betydelsefull (Ojala, 2016).   

Gemenskapens betydelse 

Ojala (2016) påtalar betydelsen av att nyanlända elever erbjuds studiehandledning och 

modersmålsundervisning för att stärka det språk som individen behärskar allra bäst, då detta 

även visat sig främja inlärningen av det svenska språket. Vidare beskriver författaren att 

studiehandledning, deltagande i all ämnesundervisning och kamraternas mottagande och stöd 

är viktiga framgångsfaktorer för att bidra till en lyckad inkludering och kunskapsutveckling 

för nyanlända elever. Rosén och Wedin (2015) skriver om gemenskapens betydelse i 

klassrummet och menar att, om en ny klasskamrat inte ses som en elev i gemenskapen så får 

den inte möjlighet att socialiseras in i den nya gemenskapen. Författarna redogör även för en 

studie som gjorts som påvisar att eleven bör ha en förståelse för normerna som råder i 

klassrummet för att kunna bli en deltagare och ta ordet vid rätt tillfällen, annars finns risken 

att den nyanlända blir retad av klasskamrater eller att läraren disciplinerar eleven när den 

försöker vara delaktig. I en annan studie som Rosén och Wedin (2015) redogör för beskrivs att 

elever med annat språk använder flerspråkiga resurser för att förhandla om delaktighet i den 

nya gemenskapen. Trots det deltar inte lärare i den flerspråkiga interaktionen, och använder 

sällan flera språk i undervisningen.   

Det är lärarens och skolans ansvar att bidra till att bygga relationer mellan nyanlända och andra elever på 

skolan. Det ska skapas strukturer som underlättar att relationer byggs (Ojala, 2016, s. 14).  

Smågruppssamtal där elever samtalar med varandra anser Rosén och Wedin (2015) är 

betydelsefullt för att eleverna ska socialiseras språkligt och kulturellt. Aktiviteten 

uppmärksammas som att eleverna blir mer aktiva och vågar prata mer än när de enbart ska 

svara på frågor från läraren. Det i sin tur gynnar barnens utveckling språkligt och hur de 

använder språket. För att gruppsamtalet ska fungera påtalar dock författarna att det är av 

betydelse att inkludering och öppenhet råder i klassrummet och att eleven har grundläggande 

förståelse för begrepp och det svenska språket. Något som fler studier visar, och som Ojala 

(2016) också redogör för, är svårigheten med den sociala inkluderingen av nyanlända elever. 

Undervisningens kvalitet och lärarens kompetens har inte någon betydelse om eleven inte har 

ett fungerande socialt umgänge eller mår dåligt. Välbefinnande är grundläggande för att 

eleven ska kunna lära sig något i skolan, och hänsyn måste i alla organisatoriska sammanhang 

tas till de nyanlända för att underlätta den sociala inkluderingen. Fadderskap lyfts fram som 
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ett bra verktyg för att lyckas med den sociala inkluderingen. Alla vuxna på skolan måste ha 

förståelse för att nyanlända elever till en början är sköra och har svårt att känna sig delaktiga 

på grund av språkbrister och avsaknad av kulturella och sociala koder (Ojala, 2016).   

Har man en vana att lyfta nyanlända på ett naturligt sätt som en del av verksamheten blir nyanlända mer 

allas elever än en enskild lärares ansvar (Ojala, 2016, s.47).    

Den svenska skolan bör rustas för att möta olika normer, då normerna kan ge upphov till 

konflikter och problem (Lahdenperä, 2008). Vidare menar Lahdenperä (2008) att nyanlända 

elever kan uppleva den nya skolan som en skola där de inte är tillhöriga. Det är därför särskilt 

viktigt, menar Ojala (2016), att man tillsammans verkar för ett välkomnande och 

interkulturellt förhållningssätt. Vidare beskriver hon vikten av att ha elevernas lärande i fokus 

och uppmärksamma elevernas positiva sidor istället för att fokusera på brister och till varje 

pris förmana om ordningsregler och begränsa deras sätt att vara. Om skolan genomsyras av en 

ansvarskultur kan läraren och skolans övriga personal, genom att uppmuntra olikheter och 

stötta nyanlända elever till eget ansvar, bidra till att stärka elevens självkänsla, självständighet 

och identitetsskapande (Ojala, 2016).   

 

Språkets betydelse 

Fram till 1980-talet betraktades språk som en färdighet som skulle läras in, enligt Rosén och 

Wedin (2015). Därefter förändrades synen på språk till något som också tas in genom 

socialisation och deltagande. I detta sammanhang påtalar författarna vikten av att inte glömma 

bort gemensamma kommunikativa praktiker, som forskare menar har betydelse för hur 

människan skapar mening och förståelse för sin omvärld. Borgström (2004) menar att 

människans individuella syn på världen och samhället utvecklas genom det språk hon 

använder när hon tänker och talar. Den språkliga inlärningen är också en förutsättning för att 

socialiseras och integreras med andra i en främmande kultur.  

 

Enligt Rosén och Wedin (2015) är det avgörande att yngre barns andraspråksutveckling sker 

autentiskt i naturliga kommunikationer. Detta resulterar i bättre självkänsla, engagemang och 

identitetsutveckling. Författarna beskriver studier som har påvisat att interaktionsmönstret i 

hemmen ser olika ut hos barn med olika etniciteter. Exempelvis är svenska barn mer vana vid 

det frågemönster som finns i klassrumspraktiken och vana vid att berätta saker till skillnad 

mot turkiska barn, som är mer vana att lyssna och att vara tysta. Det här resulterar i en, enligt 

författarna, orättvis klassrumspraktik i svensk skola som inte tar hänsyn till andra 
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interaktionsmönster, det vill säga att läraren svarar och frågar på samma traditionella sätt som 

hen alltid gjort. En rättvis praktik, menar författarna, främjas genom att läraren nyttjar elevens 

alla språk och visar vägen för eleven att uttrycka och utveckla sin identitet. Vidare kan detta 

uppfyllas om läraren tränar eleverna genom olika inlärningstekniker och textgenrer, 

begripliggör kunskaper, utvecklar deras skriv- och läsförmåga, skapar samarbete i 

smågrupper, lär tillsammans och främjar ett respektfullt klimat mellan alla i klassrummet. 

Klassrumsinteraktion, identitetsinvestering och kognitivt engagemang har således betydelse 

för kunskapsutveckling och färdighet att förstå begrepp och språk (Rosén och Wedin, 

2015). Författarna förespråkar Cummins modell för klassrumsinteraktion som främjar 

elevernas deltagande och lärande, vilken har sin kärna i interaktionen mellan lärare-elev där 

man menar att läraren har den största uppgiften att förändra policyn i klassrummet genom att 

bemöta eleven med respekt och bekräftande. Som lärare bör man kunna se till att eleverna blir 

aktiva i lärandeprocessen samtidigt som läraren själv bör lära sig om elevens kunskaper, 

kultur och bakgrund. Även elev-elev-interaktionen är av betydelse då den främjar 

språkanvändningen i flera autentiska situationer för elever med flera språk. Starkt 

engagemang och gemenskap är av vikt för att tillägna sig det nya språket (Rosén och Wedin, 

2015). 

 

Ett hinder för interaktion som Borgström (2004) beskriver, är om kommunikationen brister på 

grund av att man inte förstår eller kan tolka varandras språkliga-, sociala- eller kulturella 

koder. Detta, menar författaren, innebär att läraren måste vara extra lyhörd för hur elever med 

invandrarbakgrund uttrycker sig och agerar, vilket kan vara ett tecken på ett för dem normalt 

beteende eller uttryck gentemot vuxna eller andra barn. Här blir således lärarens pedagogiska 

och interkulturella kompetens särskilt viktig.  

Det är genom den ömsesidiga kunskapsöverföringen som den interkulturella kompetensen nås 

(Borgström, 2004, s. 55). 

2.3 Perspektiv – demokrati och hållbar social utveckling 

I den redovisade forskningens normativa resultat sammanfaller begreppen demokrati och 

hållbar social utveckling. Hammond och Churchman (2008) gör ett försök att definiera hållbar 

social utveckling, vilket också blir vårt tolkningsverktyg i denna studie. Studien tar sin 

utgångspunkt i ett demokratiskt perspektiv, vilket omfattar skolans värdegrund och beskriver 

elevernas lika rättigheter och lika värde. Skolans utbildning ska ha barnets bästa i fokus, 
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vilket innebär att alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas och fostras till demokratiska 

medborgare i samhället oavsett religiös, kulturell, etnisk eller social bakgrund (Skolverket, 

2011).  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet (Skolverket, 2011, s. 8).  

Lahdenperä och Sundgren (2016) beskriver vikten av att ha interkulturalitet som utgångspunkt 

för att utveckla mångfalden i skolan. Med ett demokratiskt förhållningssätt menar Lahdenperä 

(2004) att normerna kan förändras genom bilateral respekt, jämlikhet, tolerans och social 

rättvisa i utbildning och uppfostran. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald 

(Skolverket, 2011, s. 7).   

Hammond och Churchman (2008) skildrar begreppet hållbar social utveckling som innebär att alla 

medborgare ska ges förutsättningar för god livskvalitet, genom att alla gemensamt bidrar till att 

verka för varje enskild individs bästa. Hållbar social utveckling omfattar och uppstår i våra 

uppfattningar, värderingar och formella och informella relationer i vår omgivning och samhället i 

stort. Författarna beskriver en modell som definierar hållbar social utveckling och som bygger på 

fem grundprinciper. Dessa principer är rättvisa, mångfald, sammankoppling, demokrati och 

styrning, samt livskvalitet. Rättvisa ska genomsyra samtliga principer och handlar om att alla 

medborgare ska behandlas likvärdigt, med särskilt fokus på de utsatta i samhället. Mångfald handlar 

om att värdera skillnader och ta vara på olikheter. Principen sammankoppling omfattar lokal och 

global samverkan mellan samhällets olika aktörer. Med demokrati och styrning menas att 

samhällsstrukturer måste ta ansvar och vara öppna för integration och deltagande. Livskvalitet 

innebär att ha ett egenvärde, känna tillhörighet och få möjlighet att växa som människa (Hammond 

och Churchman, 2008). Hedin och Lahdenperä (2000) menar att skolans ramar skall 

vara demokratiska. Vidare framhåller författarna att verksamheten och läroplanens 

kunskapsmål beslutats i demokratisk ordning. Detta bidrar till likvärdighet för alla elever och 

främjar deras framtid som medborgare i det svenska samhället.   

I gällande läroplan (Skolverket, 2011) framgår det att skolan har skyldighet att tillgodose utbildning 

så alla elever oavsett förutsättningar och behov kan nå de nationella målen.  

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning 

på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller 

flera ämnen (Skolverket, 2015, s. 12).  
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Skolverket (2015) skriver att språkutvecklingen gynnas av att modersmålet används i 

undervisningen, därav poängteras vikten av att elever med annat språk än svenska ges stöd i 

modersmålet. Det i sin tur, menar Skolverket (2015), kan skapa möjligheter till förförståelse i olika 

ämnen och ge en ökad trygghet och fördjupning av lärandet. 

3 Metod och data 

I metodkapitlet beskrivs bakgrunden till studiens metod, urval, datainsamlingsmetod och hur data 

sorteras. Vidare redogörs för etiska överväganden och studiens giltighet och tillförlitlighet.  

3.1 Metodval och urval 

I denna studie används en kvalitativ metod där resultatet från insamlade data utgör det 

underlag som denna studie vilar på. Bryman (2011) beskriver den kvalitativa metoden som 

konstruktionistisk och tolkande, det vill säga att bilden av verkligheten formas av det 

sammanhang och den miljö som studeras. I vår studie är detta synonymt med den varierade 

information vi får av lärarna och som speglar den realitet som råder på skolorna, vilket leder 

till vår tolkning av verkligheten genom ett demokratiskt perspektiv. Valet av kvalitativ metod 

baseras således på möjligheten att kunna tolka individers uppfattningar och den sociala 

miljön, och inte på statistiska data som Bryman (2011) menar att en kvantitativ metod utgör. I 

studien används semistrukturerade intervjuer vilket ger möjlighet till utvecklade och flexibla 

frågor och svar. En semistrukturerad intervju kan bidra till fylliga och omfattande svar samt 

utvidga bredden på studien tack vare möjligheten att ställa följdfrågor och anpassa 

intervjuprocessen (Bryman, 2011). Urvalet av informanter är målstyrt och baseras på lärares 

varierade erfarenheter av mottagande av nyanlända elever i praktiken, samt olika geografiska 

aspekter såsom olika kommuner och län för att kunna samla information med stor bredd. 

Bryman (2011) beskriver att ett målstyrt urval innebär att informanter väljs ut och matchas 

med de forskningsfrågor som är relevanta för studiens syfte. Ljudupptagning sker i samband 

med intervjuerna för att, som Bryman (2011) skriver, underlätta transkribering och tolkning 

samt skapa förutsättningar för återuppspelning och stöd till författarnas minne. Informanterna 

får ta del av intervjufrågorna några dagar innan den planerade intervjun, för att få en inblick i 

ämnet och kunna förbereda sina svar. De forskningsetiska principerna beaktas genom hela 

studien och beskrivs i det missivbrev som skickas till informanterna inför intervjun. Dessa 

följer Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer och krav beträffande samtycke, information, 
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konfidentialitet och nyttjande. För att få bakgrundsstoff till studien utöver informanternas 

svar, studeras även vetenskapliga artiklar, avhandlingar och annan relevant litteratur kopplat 

till problemområdet och gällande styrdokument.   

3.2 Datainsamlingsmetod   

Datainsamlingsmetoden valdes med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor och 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Åtta lärare på åtta olika grundskolor i 

Mellansverige kontaktades via mail och därefter bokades tid och plats för intervjuer. En 

intervjuguide utformades och informanterna fick ta del av frågorna cirka en vecka innan 

planerad intervju. Intervjuerna ägde rum på respektive skola och på en plats som valts av 

informanten. Intervjuerna genomfördes en åt gången och pågick cirka 30 minuter vardera och 

studiens båda författare var närvarande på samtliga. Ljudupptagning skedde under 

intervjuerna för att underlätta tolkning av informanternas svar.  

3.3 Datasorteringsmetod 

Utifrån ljudupptagningen transkriberades informanternas svar för att få fram en empiri. 

Den transkriberade texten studerades, granskades och sorterades utan personliga värderingar. 

Ur sorterade data bildades olika teman som kunde kopplas till forskningsfrågorna. De teman 

som framkom ur empirin var; inslussning, första mötet, kartläggning, undervisning och 

interkulturellt klassrum. Studiens resultat växte fram genom tolkning av empirin med 

utgångspunkt i ett demokratiskt perspektiv med koppling till hållbar social utveckling, vilket 

föranledde svar på forskningsfrågorna.  

3.4 Etiska överväganden   

Studien följer Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och de riktlinjer och krav 

som gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Kraven uppnås genom att 

informanterna i studien har informerats om syftet och godkänt sitt deltagande. Skolorna och 

informanterna är anonyma och kan inte identifieras genom citat, därtill har de upplysts om att 

studien endast nyttjas för detta ändamål.  
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3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Studiens giltighet kan styrkas genom att intervjuer och transkribering har skett på ett korrekt 

sätt. Resultatets giltighet kan också styrkas genom att lärarnas anonymitet bidragit till mer 

uppriktiga svar och att de får ta del av den färdigställda studien. Tillförlitligheten kan styrkas 

då intervjufrågorna harmonierar med studiens syfte och frågeställningar. Dessutom ökar 

tillförlitligheten då skolan förväntas följa läroplanen (Skolverket, 2011) som innefattar en 

demokratisk värdegrund, vilket innebär att resultaten kan bli likartade även om studien skulle 

genomföras vid en annan tidpunkt och på annan plats.  

4 Resultat 

I resultatkapitlets första del redovisas svaren från intervjuerna som utgör empirin. I den andra 

delen tolkas resultaten utifrån forskningsfrågorna, vilka bildar underkategorier som kopplas 

till det demokratiska perspektivet. Den avslutande delen sammanfattar resultatet i sin helhet. 

4.1 Empiri – insamlade data 

Inslussning 

Erfarenheterna av mottagande av nyanlända elever skiljer sig åt mellan de skolor som 

jämförts i studien. Flertalet av de intervjuade lärarna i studien redogör för att de nyanlända 

eleverna inslussas till ordinarie klass efter en tid i förberedelseklass. Enstaka lärare i studien 

har endast erfarenhet av direktintegrering. De flesta av lärarna har dock erfarenhet av både 

förberedelseklass och direktintegrering och säger att båda sätten har sina fördelar och 

nackdelar. Fördelar som bland annat nämns med förberedelseklass är att eleverna får 

skolvana, en mjukare skolstart, läraren får kännedom om elevernas kunskapsnivå genom 

kartläggning, samt ökad trygghet om närheten till stöd finns. En nackdel som påtalas är när 

informationsöverföringen gällande eleven inte fungerar mellan förberedelseklassen och 

ordinarie klass.  

Jag har varit med om både ock, och kan inte säga att förberedelseklass är bättre än att de kommer direkt ut 

i klass. För det beror så mycket på barnen tycker jag, vad de har för förutsättningar och hur de själva är 

(Lärare A). 

En av lärarna nämner att Skolverket och Skolinspektionen vill ha bort förberedelseklasser och 

förespråkar direktintegrering, för att barnen ska socialiseras så snabbt som möjligt, vilket hen håller 
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med om och kan se flera fördelar med. Hens erfarenhet är att direktintegrering gör att eleverna 

dessutom lär sig svenska bättre och snabbare och säger att; 

De är fantastiska ungarna, de vill och de anpassar sig! (Lärare A).   

Den största nackdelen vid direktintegrering, som ett par av lärarna nämner, är de fall när nyanlända 

elever kommer utan förvarning. När detta sker uppger lärarna att de känner sig uppgivna och 

otillräckliga.  

Många gånger ser verkligheten ut så här; Här kommer ett barn, varsågod att ta hand om! Alltså man blir 

ju tagen på sängen (Lärare H). 

Samtidigt säger en av de lärarna som endast har erfarenhet av direktintegrering, att det är mycket 

besvärligt att nyanlända elever kommer oförberedda och utan att kunna språket, hindret är att 

lärarna inte kan kommunicera med eleverna. Ytterligare nackdelar som nämns är bristen på resurser 

och tolkstöd som anses extra viktiga vid direktintegrering. 

Första mötet 

I samband med det första mötet med de nyanlända eleverna påtalar flertalet av lärarna vikten av att 

ha en positiv inställning för att få eleverna att känna sig välkomna. Genom att förbereda en fysisk 

plats, skolmaterial och informera klassen om att en ny kamrat kommer, skapas goda möjligheter för 

ett välkomnande klimat. Dessutom förekommer det i dessa fall även att lärarna ger de övriga 

eleverna uppdrag på olika sätt för att stötta och ta hand om den nyanlända eleven på exempelvis 

raster och i matsalen. 

Det förhållningssätt man själv har speglar sig ju på de andra barnen. Ja, jag är ju som en spegel och vad 

jag än gör så läser barnen in mig hela tiden (Lärare D). 

Har du en god känsla i klassen och barnen hjälper varandra, så fixar de så mycket mer än vad vi tror! Ett 

välkomnande klimat är ju egentligen A och O för att integreringen ska lyckas och där har man ett 

jättejobb som lärare (Lärare A). 

Utöver en välkomnande atmosfär uppger hälften av lärarna att god samverkan med föräldrar och 

stödresurser som modersmålslärare, studiehandledare och tolk underlättar integreringen av de 

nyanlända eleverna.  

Att bygga relation med föräldrar tidigt och att bjuda in dem tillsammans med en tolk, det tror jag är 

jätteviktigt! Du måste ha en grundläggande kommunikation från början så att man lär känna varandra, så 

att de känner att vi är här tillsammans för deras barn som ska växa och lära sig (Lärare E). 
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Ett fåtal av lärarna har ingen förutbestämd planering för de nyanlända eleverna eftersom eleverna 

ofta kommer till skolan utan förvarning, vilket påverkar lärarens egna förhållningssätt att göra första 

mötet positivt.  

Vår nackdel är att vi inte tar emot så många nyanlända, så vi har ju liksom inga rutiner (Lärare C). 

Jag är jättetrött på systemet! Jag tycker det är fruktansvärt hur man behandlar både oss som jobbar i 

skolan men också barnen! Man tänker liksom inte på HUR… Vad är det som behövs för att möjliggöra 

integrering i praktiken? (Lärare H). 

Två av lärarna påtalar betydelsen av att få kännedom om de nyanlända elevernas bakgrund, dels för 

att kunna vara förberedd och förhålla sig till övriga elevers frågeställningar, men också för att kunna 

bemöta den nyanlända eleven med respekt och förståelse. 

Man vill ju göra det så bra som möjligt för barnen som kommer, för man vet ju ingenting om vad de har 

gått igenom (Lärare D). 

Jag tror att det är jätteviktigt att man vet om vad eleven varit med om, eftersom hen kan vara 

traumatiserad (Lärare F). 

För att bemötandet och integreringen av nyanlända ska fungera i praktiken nämner några av lärarna 

öppenhet och flexibilitet som en framgångsfaktor. 

Man får hitta egna lösningar ibland och vara flexibel för att få det att fungera, särskilt för barnens bästa 

(Lärare B).  

Kartläggning 

Övervägande delen av lärarna uppger att de nyanlända eleverna har genomgått en kartläggning 

innan de kommer till ordinarie klass. Hur kartläggningen går till är i vissa fall oklart för lärarna och 

hur den överlämnas varierar. Några får ingen information alls medan andra får den muntligt eller 

skriftligt. Det framkommer att den kartläggning som gjorts inte alltid upplevs som tillräcklig.  

Kartläggningen räcker inte så långt, gör den inte! Så det känns ju lite sådär när de kastas in i vanliga 

kursplanen och kunskapskraven (Lärare C).  

Resterande av lärarna är osäkra huruvida kartläggning gjorts eller inte, och genomför heller inte 

någon egen kartläggning när eleverna kommer. Däremot förekommer det att språkstödet eller 

läraren i SVA (svenska som andraspråk) gör en mindre kartläggning för att kunna få ett hum om på 

vilken kunskapsnivå den nyanlända eleven ligger.  

Vi vet inte vad de kan, vi vet inte vad de har varit med om och vi vet inte hundra säkert var de har varit 

eller hur länge, det är svårt! (Lärare B). 
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Flertalet av lärarna beskriver att kartläggningen sällan används eller följs upp i den fortsatta 

undervisningen, men någon enstaka använder den som ett levande dokument för att kunna se 

elevernas kunskapsutveckling.  

Undervisning 

Det övervägande antalet av lärarna individanpassar utifrån tidigare kunskaper den fortsatta 

undervisningen för de nyanlända eleverna. 

Jag använder elevens förkunskaper och starka sidor som utgångspunkt. Det är som en IUP egentligen man 

tittar på vilka bitar man behöver jobba mera med och utgår därifrån, lite så får man tänka! (Lärare A). 

Jag försöker bryta ner exempelvis texter och det man gör, för att anpassa nivån och för att eleven ska få 

känna sig duktig (Lärare G). 

Jag går lägre ner i nivå, sen efter hur de klarar sig så fixar jag svårare (Lärare D). 

Jag läser igenom tidigare kartläggning för att få ett hum och jag tycker det är skönt att få den. Men sen 

tycker jag att man måste titta själv och känna sig för, vad har vi för läromedel och var ligger eleven 

någonstans i förhållande till det vi gör nu? (Lärare H). 

Ett fåtal av lärarna individanpassar inte undervisningen på något särskilt sätt för de nyanlända 

eleverna, och tycker det är svårt att möjliggöra det på grund av kommunikationssvårigheter och brist 

på språkstöd.  

Vi vet ju inte vad de har gjort innan, så det är möjligt att de inte hänger med i undervisningen för att det är 

svårt med svenska och kanske redan har gjort alltihop innan, det vet man ju inte. Jag tycker att det brister 

där alltså! (Lärare B). 

Det är många elever som kommer lite i kläm. Vi är så icke bortskämda [sic] med resurser, så att man 

tänker inte ens på att man ska kunna få hjälp utan man får lösa problemet på egen hand. Det är svårt! 

(Lärare B). 

I de bästa av världar får vi språkstöd, men jag har bara fått det på en elev av fyra. Det är ju rektorn som 

ansöker om språkstöd och hon har ansökt för alla men det kommer inga, och jag vet inte vad anledningen 

är. Det är sanslöst, vi bryter mot skollagen varenda dag! (Lärare H). 

När ett nytt ämne introduceras i klassrummet förbereder sig hälften av lärarna genom att se ut 

viktiga begrepp som är relevanta till det nya ämnet. För att implementera nya ord och begrepp och 

ge de nyanlända möjlighet till förförståelse, tar lärarna hjälp av språkstöd och/eller 

modersmålslärare om tillgänglighet till dessa finns på skolan. Övervägande delen av lärarna i 

studien använder sig av visuella bildstöd för att förtydliga nya ämnesområden, till detta nyttjas 

bland annat iPads, mobilkamera och projektor som hjälpmedel. Andra sätt som några av lärarna 
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använder som stöd i undervisningen för nyanlända är film, teater, färdiga modeller och mallar som 

sätts upp på väggen i klassrummet och exempelvis visar hur en faktatext är uppbyggd och ska 

skrivas.   

Studiestödet var med och jobbade särskilt på NO och SO för där är det ju väldigt mycket ord och begrepp 

som man inte förstår, det är svårt för vanliga elever att förstå och då blir det ju dubbelt så svårt för de 

nyanlända. Eftersom jag hade resurserna så lyckades vi ju! (Lärare G).  

Det är ju jätteviktigt med bildstöd och det är bra för väldigt många elever och att verkligen skriva upp 

begreppen och sätta upp bilderna så att de har något att utgå ifrån (Lärare E).  

Jag jobbar mycket med hemgrupper och expertgrupper för det tycker jag är ett jättebra sätt och det gynnar 

också de svaga eleverna. Du sätter dem gruppvis och sen ska de bli experter på en sida eller ett område, 

därefter ska de göra en tankekarta och då är det gruppens ansvar att se till att alla i gruppen har varsin 

tankekarta, det är allas ansvar att alla kan redovisa och har koll på läget. Då har de fått hjälp av de starka, 

de får ett språk och de får använda språket. Eleverna älskar att jobba så! (Lärare A).  

Mycket visuellt och göra saker med kroppen, spela teater och göra liksom... Man gör saker praktiskt och 

det är ju bra för alla elever och inte bara för de nyanlända eleverna (Lärare F).  

Några av lärarna tar upp svårigheten med att introducera ett nytt ämne i undervisningen då de saknar 

information gällande elevernas tidigare erfarenheter och förkunskaper.   

Det är ett problem att introducera och man vet ju inte riktigt vad de får med sig om man ska vara ärlig. Vi 

vet väldigt lite om det mesta faktiskt! (Lärare B).  

Ibland har ju språkstödet fått lite underlag innan när vi ska läsa en text eller kolla på en film eller så, då 

måste man ha någon form av förförståelse. Det är nog det enda som jag gör annorlunda mot övriga, 

annars är det som vanligt (Lärare C).   

Samtliga lärare i studien uppger att det är svårt att säkerställa att de nyanlända eleverna ges samma 

förutsättningar till kunskapsinhämtning som övriga elever, och säger att tillgången på resurser har 

en avgörande betydelse. Några av lärarna påtalar att den sociala interaktionen och kunskapsutbytet 

mellan elever är viktig för de nyanländas kunskapsinhämtning, språkutveckling och lärande. En av 

lärarna nämner att det görs anpassade tester för att kunna se en eventuell kunskapsutveckling och 

för att få vägledning i det fortsatta arbetet.  

Man har ju alltid olika individer i klassrummet, så man måste ju alltid tänka innan vilka jag har och vad 

dem har för behov, för att de ska kunna ha en chans att hänga med (Lärare E).   

Jag tror inte att det går att säkerställa, det är ju en process som kommer att hålla på i många år (Lärare F).  
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Man litar väldigt mycket på resursen man har i klassrummet eftersom man ska finnas där för de andra 

också, man kan ju inte hinna med alla. De är ju liksom min räddning! (Lärare G).  

Det är kört! Jag flaggar för elevhälsoteam och rektor angående resurser, men så händer det inget mer. Jag 

tycker att situationen är fruktansvärd! (Lärare H).   

Interkulturellt klassrum 

Majoriteten av lärarna ser möjligheter med och försöker använda elevernas tidigare erfarenheter i 

undervisningen genom att ta vara på de olika kulturerna och religionerna. Lärarna säger att 

kulturutbytet berikar och vidgar både det egna och elevernas synsätt och förståelse för olikheter. En 

av lärarna nämner också fördelen med att ha flera språk i klassrummet, vilket ger möjlighet att utöka 

elevernas ordförråd på flera olika språk.  

Att prata om olika religioner och olikheter i klassrummet, sådana diskussioner är ovärderliga. Samtidigt 

lyfter man de här barnen med annorlunda kulturer och traditioner när de får berätta och det blir inte fult. 

Det är viktigt att inte vara för låst vid sina egna normer och värderingar och ta tillvara på alla elevers 

kulturer. Jag ser aldrig några hinder! Sedan kan saker och ting gå dåligt, och då får man tänka om. Det är 

jätteviktigt med en positiv inställning! (Lärare A). 

På den här skolan berikar de ju i alla fall, eftersom den är ganska homogen i sitt upptagningsområde och 

att få lite nya synsätt är nyttigt (Lärare C). 

När de väl lär sig lite svenska så är det bara möjligheter tycker jag, i SO är det fantastiskt bra! (Lärare B). 

En svårighet som flertalet av lärarna nämner gällande interkulturellt klassrum är att det kan uppstå 

kulturkrockar. Som exempel beskrivs bland annat interna grupperingar och rangordningar mellan 

elever från olika kulturer och tidigare skolerfarenhet.  

Barnens skolerfarenheter kan se olika ut, jag kan tänka mig att om man har gått i en auktoritär skola och 

kommer hit, då är det lättare att det spårar ur tror jag, eftersom vi är ju rätt mjäkiga ändå (Lärare B). 

En annan utmaning som nämns är kommunikationssvårigheter på grund av språkbrister.  

Man kan väl aldrig förklara tillräckligt om man har ett barn som inte har möjlighet att förstå, då blir det ju 

ett hinder och språket är ju verktyget (Lärare G). 

Ytterligare ett hinder som påtalas av majoriteten av lärarna, är brist på tid för planering och 

individanpassning av undervisningen för de nyanlända eleverna. En av lärarna påpekar dessutom 

svårigheterna med att bedöma de nyanländas kunskaper. 

Hindren är ju såklart som med alla som man har i klassrummet med extra svårigheter, det kräver mer av 

dig som lärare att du måste tänka till mer och att du måste titta mer på material och planering (Lärare E).  
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Jag skulle behöva mer tid för att planera särskilt för de här eleverna, men det är knappt att tiden räcker för 

att planera det stora hela liksom. Jag tycker det är fruktansvärt att bara se dem sitta av tid! (Lärare H). 

Jag ser kunskaperna, men det svåra är att jag inte vet hur jag ska få fram eller berätta vad jag förväntar 

mig av eleverna. Sen ska man bedöma det här också, det tycker jag är det stora hindret! (Lärare C). 

Ett par av lärarna nämner bristen på resurser och stora klasser som ett hinder i det interkulturella 

klassrummet.  

Man räcker inte till! För det kräver ju mycket resurs, så är det ju (Lärare B). 

Klasserna får inte bli så här stora som de har blivit nu, det är ett stort hinder. Man hinner inte gå fram till 

de här barnen och prata med dem enskilt (Lärare F). 

Avslutningsvis påtalar några av lärarna vikten av kollegialt samarbete och utbyte i arbetet 

med nyanlända elever.  

Det skulle behövas ett större samarbete för nu har vi ju roddat lite som vi tycker, men vi hjälps ju åt men 

har inget uppstyrt, inget bestämt och inga rutiner egentligen. Utan vi bara gör! (Lärare C). 

Vi tar hjälp av varandra och samarbetar för att göra det så bra som möjligt för dem som kommer, det 

måste man nästan göra vid sådana här tillfällen (Lärare D). 

4.2 Tolkning av resultat 

4.2.1 Inslussning 

Hur de nyanlända eleverna slussas in i ordinarie klass varierar bland de skolor som deltagit i studien 

och det råder delade meningar bland lärarna om förberedelseklass eller direktintegrering bäst gynnar 

dessa elever. Några av lärarna har erfarenhet av båda varianterna och menar att det finns både för- 

och nackdelar med de olika sätten. Lärarna anger att eleverna genom förberedelseklass ges 

möjlighet till en smidigare skolstart, får en förberedande skolvana och att tillgången till språkstöd i 

förberedelseklassen kan bidra till en ökad trygghet för eleverna. Dessutom anger ett par av lärarna 

att de får stöd till den fortsatta undervisningen med hjälp av den kartläggning som sker i 

förberedelseklassen. Skolverket (2016a) skriver att förberedelseklass kan väljas men undervisningen 

får inte enbart ske i denna form, då den syftar till att ge förberedande kunskaper till de nyanlända 

eleverna för att de skyndsamt ska kunna slussas in i vanlig undervisning. I fråga om 

direktintegrering skiftar åsikterna bland lärarna. Fördelar som nämns är snabbare socialisering och 

språkutveckling för eleverna, dock uppges frustration och otillräcklighet bland lärarna när 

nyanlända kommer oförberett in i ordinarie klass när språket brister och tillgången på språkstöd inte 
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finns. Ojala (2016) redogör för att motivet bakom direktintegrering främst handlar om att motverka 

segregation av nyanlända vilket förberedelseklass kan medföra. Det är i ordinarie undervisning som 

nyanlända elever ges möjlighet till delaktighet enligt Skolverket (2016a).    

Oavsett vilket system man väljer ska man ha som mål att individen får det bästa såväl språkligt och 

kunskapsmässigt som socialt (Ojala, 2016, s. 22). 

Det är rektorn på respektive skola som avgör på vilket sätt undervisningen ska organiseras och det 

ska vara den enskilda elevens behov som styr beslutet (Skolverket, 2016a). Några lärare redogör 

dock för att den enskilda elevens behov inte alltid ligger till grund för beslutet, och menar att 

ledningen inte tar sitt ansvar fullt ut. För att bibehålla demokratisk ordning krävs att ledningen är 

vidsynt, tar sitt ansvar och leder utvecklingen tillsammans med övriga i organisationen. Detta borgar 

för hållbar social utveckling menar Hammond och Churchman (2008).  

Det viktiga är att säkerställa att varje enskilt barn som anländer till Sverige får bästa möjliga 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål (Skolverket, 2016a, s. 11–12).  

4.2.2 Första mötet 

För att ta emot de nyanlända eleverna med respekt och förståelse och göra det första mötet positivt 

och välkomnande, påtalar lärarna betydelsen av att vara praktiskt förberedd, att ha ett bra 

klassrumsklimat, att ha god samverkan med föräldrar och resurser, att få kunskap om elevens 

bakgrund och att vara flexibel.   

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Skolverket, 2011, s. 10).   

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste 

därför ske i samarbete med hemmen (Skolverket, 2011, s. 9).  

Genom att ta ett gemensamt ansvar för alla elever och ha en god intern och extern samverkan kan 

man, enligt Hammond och Churchman (2008), upprätthålla en hållbar social utveckling.  

Några av lärarna beskriver att brister i skolans organisation och avsaknad av rutiner för mottagandet 

av nyanlända elever kan utgöra ett hinder för ett positivt bemötande, då lärarna inte ges möjlighet att 

planera och förbereda.   

Med tydliga rutiner får lärare och övrig skolpersonal bättre förutsättningar att ge varje nyanländ elev ett 

bra mottagande och en god utbildning (Skolverket, 2016a, s. 18). 
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4.2.3 Kartläggning 

De flesta av lärarna gör gällande att en kartläggning har gjorts innan en nyanländ elev kommer till 

ordinarie klass. Oavsett om en kartläggning har gjorts eller inte är det inte alltid som lärarna vet hur 

den genomförts och heller inte får någon information om den. I enlighet med Skolverkets (2016b) 

riktlinjer är kartläggning av elevens kunskaper obligatorisk och ska genomföras för att möjliggöra 

rätt årskursplacering. Lärarna uppger att kartläggningarna är otillräckliga och sällan används för 

uppföljning och planering av undervisningen.   

Nyanlända är elever med kunskaper. Kunskaperna skiljer sig från en individ till en annan. För att kunna 

ge rätt undervisning och stöd för eleven behövs en kartläggning av elevens kunskaper. Skolan måste ta 

reda på vad eleven egentligen kan (Ojala, 2016, s. 23).  

I likhet med Ojala (2016) skriver Skolverket (2016a) att det är viktigt att information om den 

kartläggning som gjorts av elevens kunskaper delges läraren i ordinarie klass, för att kunna 

säkerställa en rättvis och likvärdig nivå på den fortsatta undervisningen. Hammond och Churchman 

(2008) redogör för att rättvisa och likvärdighet är viktiga faktorer för att trygga en hållbar social 

utveckling för varje individ.   

En ökad insikt i elevens förmågor kan utgöra underlag för att planera undervisningen mot måluppfyllelse 

såväl som reflektioner kring hur varje enskild elev ska kunna känna sig socialt inkluderad i 

undervisningssammanhanget (Lilliedahl och Ehrlin, 2016, s. 62). 

4.2.4 Undervisning 

Flertalet av lärarna individanpassar undervisningen för de nyanlända genom att använda 

elevens starka sidor och tidigare kunskaper i den mån man har vetskap om dessa. För att ge 

alla elever jämlika villkor bör skolan och läraren enligt Rosén och Wedin (2015) ta vara på 

tidigare kunskaper och därifrån sedan bygga vidare. Lärarna tar också hjälp av genomförd 

kartläggning om sådan finns tillgänglig. För att anpassa undervisningen bryter en och annan 

av lärarna ner helhet till delar och sänker nivån. Ett fåtal påtalar dock att brist på resurser och 

kommunikationssvårigheter gör det svårt att individanpassa undervisningen och således göra 

den likvärdig för de nyanlända eleverna. 

Ett betydelsefullt instrument för ökad likvärdighet i utbildningen är att elever ges stöd och stimulans samt 

att resurser fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2016a, s. 16). 

Vid introduktion till ett nytt ämne använder sig ungefär hälften av lärarna av bildstöd och 

elektroniska hjälpmedel som komplement för de nyanlända att förstå undervisningen. För att 
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förbereda eleven nyttjar även lärare modersmålslärare och språkstöd om möjlighet finns i 

verksamheten. De svårigheter som lärarna nämner vid introduktion av ett nytt ämne, är när 

information om elevernas bakgrund såsom förkunskaper och erfarenhet saknas. Skolverket (2016a) 

klarlägger att bättre förutsättningar till lärande ges till de nyanlända eleverna om tidigare kunskaper 

och erfarenheter tillvaratas i undervisningen. Lärarna i studien påtalar svårigheten med att 

säkerställa likvärdiga förutsättningar för de nyanländas kunskapsinhämtning gentemot de övriga 

eleverna. Viktiga faktorer som lärarna nämner för att möjliggöra likvärdiga förutsättningar, är 

kunskapsutbyte genom social interaktion och tillgång till resurser. Det är viktigt att lärare verkar för 

de nyanländas sociala delaktighet för att främja den fortsatta utvecklingen och lärandet enligt 

Skolverket (2016a). För att arbeta mot en hållbar social utveckling är det viktigt att tillhandahålla 

och fördela resurser rättvist utifrån behov och särskilt till utsatta grupper, menar Hammond och 

Churchman (2008). 

4.2.5 Interkulturellt klassrum 

De flesta av lärarna i studien ser många möjligheter med ett interkulturellt klassrum och menar att 

mångfald är berikande och vidgar förståelsen och synen på olikheter. Hammond och Churchman 

(2008) skriver om mångfald som en del av hållbar social utveckling, vilken främjas av att man 

öppnar upp för nytänkande runt olikheter och tar vara på och värderar flera kulturer. En annan 

möjlighet som nämns av lärarna är att utnyttja flerspråkighet i klassrummet, vilket kan bidra till ett 

utökat ordförråd för samtliga elever. För att ge nyanlända likvärdiga möjligheter till lärande, menar 

Rosén och Wedin (2015), att läraren kan ta vara på flerspråkighet och göra elever mer delaktiga och 

synliga i klassrummet. Skolverket (2016a) skriver att: 

Lärare i alla ämnen har […] ett gemensamt ansvar att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, något som 

gynnar alla elever. Språkutvecklingen främjas om undervisningen utgår från innehållet i 

ämnesundervisningen […] (Skolverket, 2016a, s. 28-29). 

De hinder som påtalas i det interkulturella klassrummet är förutom det som nämnts tidigare ifråga 

om tillgång på resurser och stöd, språkbrist som kan utgöra ett hinder för kommunikation, brist på 

tid som kan utgöra ett hinder för individuell planering och kulturkrockar som kan leda till 

grupperingar och segregering. För att få förståelse för andra kulturer och få en ny relation till sin 

egen kultur, skriver Hedin och Lahdenperä (2000), att man bör distansera sig från den och analysera 

den för att inte se den egna som den enda riktiga. I läroplanen (Skolverket, 2011) står: 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
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Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där (Skolverket, 2011, s. 7). 

För att skapa de bästa förutsättningarna för lärarna och de nyanlända eleverna i skolan, menar 

lärarna i studien att det fordras resurser, kompetensutveckling, kollegialt utbyte och samverkan. 

Skolverket (2016a) skriver att kollegialt lärande och erfarenhetsutbyten förbättrar lärarnas arbete 

med nyanlända elever, vilket i sin tur ökar elevernas möjligheter att utvecklas mot läroplanens 

kunskapsmål. Hammond och Churchman (2008) beskriver livskvalitet som en princip för hållbar 

social utveckling där en känsla av välbefinnande kan uppnås hos läraren genom gemenskap och 

kollegialt samarbete, som också kan påverka elevernas utveckling positivt.   

4.3 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att nyanlända elever slussas in på olika sätt i ordinarie klass, antingen 

via förberedelseklass eller direktintegrering till ordinarie undervisning. Vilken av varianterna 

som bäst gynnar eleverna har lärarna i studien olika åsikter om, och menar att det finns för- 

och nackdelar med båda metoderna. De nyanlända eleverna som kommer via 

förberedelseklass har i regel genomgått en kartläggning innan, dock uppger endast enstaka av 

lärarna att den utger ett stöd till den fortsatta undervisningen. Några av lärarna upplever att de 

nyanlända eleverna tidigare socialiseras och lär sig svenska genom direktintegrering, vilket 

ses som en fördel. Direktintegrering upplevs dock av vissa lärare som frustrerande särskilt när 

eleverna kommer utan förvarning och inte har genomgått någon kartläggning och när tillgång 

på studiehandledning på modersmål saknas. I detta fall strider skolorna mot Skolverkets 

(2016b) riktlinjer som gör gällande att kartläggning är obligatorisk och studiehandledning på 

modersmålet ska erbjudas för nyanlända elever. I de fall en kartläggning är genomförd 

upplever lärarna att den sällan är tillräcklig som underlag för den fortsatta undervisningen. 

Lärarna beskriver att det egna förhållningssättet vid första mötet kan påverkas positivt eller 

negativt beroende av huruvida planering av mottagandet av nyanlända elever är förberett eller 

inte. Lärarna är dock eniga om vikten av att vara praktiskt förberedd och ha en positiv 

inställning när en nyanländ elev kommer till klassen, men verkligheten skildrar att det på 

några håll brister i skolornas rutiner och organisation för hur mottagandet och kartläggning 

ska genomföras. Majoriteten av lärarna i studien försöker att individanpassa undervisningen 

utifrån den information eller den kartläggning de har av den nyanlända eleven så gott de kan, 

men lärarna upplever det som ett hinder när det saknas information om elevernas bakgrund. 

För att komplettera och förtydliga undervisningen för de nyanlända eleverna använder lärarna 
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bland annat bilder och digitala hjälpmedel. Emellertid påtalar lärarna att det är svårt att 

individanpassa undervisningen när språket inte räcker till och det råder brist på resurser. 

Således kan inte lärarna säkerställa att likvärdiga förutsättningar ges till alla elever. Lärarna 

anger att ett interkulturellt klassrum har många fördelar och kan öppna upp för solidaritet och 

empati för det okända. Samtidigt skapar det möjlighet för alla elever att utöka ordförrådet 

genom den språkliga mångfalden. Det framkommer också hinder för det interkulturella 

klassrummet, såsom kulturkrockar, brist på studiehandledning, tid för individanpassning och 

kommunikationssvårigheter. Flertalet av lärarna i studien önskar mer samverkan och 

kollegialt lärande i arbetet med nyanlända elever, för att bredda den egna kompetensen och 

skapa bättre förutsättningar för nyanlända elever att lyckas. 

5 Diskussion 

I detta avsnitt argumenteras inledningsvis för valet av metod. Därefter följer en diskussion av 

studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar, vilka kopplas till ett demokratiskt 

perspektiv och aktuell forskning. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande slutsats av 

studiens resultat samt förslag till framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ metod i denna studie har gett oss förståelse för lärares upplevelser i bemötandet 

av nyanlända elever i skolans lägre årskurser. Vårt tillvägagångssätt med semistrukturerade 

intervjuer har fungerat väl eftersom den gav oss möjlighet till fördjupad förståelse och mer 

detaljrika svar beträffande studiens syfte och forskningsfrågor. Den gav oss även möjlighet till 

flexibilitet att ställa spontana följdfrågor som gav ett mervärde och en ökad bredd till studien. Vi har 

reflekterat över metodvalet och är medvetna om att den, som Bryman (2011) skriver, kan begränsa 

studiens generaliserbarhet då urvalet av informanter är begränsad och kopplad till ett specifikt 

område och en specifik tidpunkt. Intervjuerna gjordes under ljudupptagning vilket informanterna 

gav sitt medgivande till och det bidrog till en mer avslappnad intervjuprocess, eftersom vi inte 

behövde anteckna och memorera informanternas svar under intervjuns gång. Dessutom gav 

inspelningen oss förutsättningar att lyssna upprepade gånger, vilket bidrog till att vi kunde 

transkribera och tolka informanternas betoning och känsla vid svar på frågorna. Bryman (2011) 

beskriver flera fördelar med ljudupptagning i samband med intervjuer, dels som stöd för minnet, 

dels underlättas tolkningen och dessutom ger det en fullständig redogörelse av informanternas svar. 
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Under samtliga intervjuer närvarade studiens båda författare, vilket skapade gynnsamma 

förutsättningar för att observera och uppfatta den totala stämningen och komplettera och fylla i 

varandras följdfrågor. Bryman (2011) påtalar dock att flera intervjuare kan ha en hämmande effekt 

och framkalla osäkerhet och underläge hos informanterna. Detta var dock inget som vi erfor i vår 

studie. Studiens målstyrda urval har koncentrerats till olika kommuner i Mellansverige med åtta 

lärare som har varierad erfarenhet av mottagande av nyanlända elever. Studiens syfte och 

forskningsfrågor har således legat till grund för urvalet av informanter, vilket Bryman (2011) 

framhåller som avsikten med ett målstyrt urval.  

5.2 Resultatdiskussion 

Inslussningens variation vad gäller förberedelseklass och direktintegrering väcker tankar hos 

oss angående vad som är bäst för den nyanlända eleven. En av lärarna som har erfarenhet av 

båda varianterna förespråkar direktintegrering och instämmer med det förslag som hen tagit 

del av, om att Skolverket och Skolinspektionen vill avskaffa förberedelseklasser då eleverna 

genom direktintegrering snabbare socialiseras i ordinarie klass och lättare lär sig språket. 

Månsson (2016) gör gällande att flera kommuner nu avvecklar förberedelseklasser med 

anledning av just detta. Men här går åsikterna isär då Ojala (2016) menar att förberedelseklass 

främjar språkutvecklingen och den sociala interaktionen vilka nämns som övervägande 

fördelar, dessutom skriver hon att förberedelseklassen skapar trygghet hos den nyanlända 

eleven. 

Eftersom undervisningsspråket i skolan i huvudsak är svenska, uppstår ett behov av att snabbt lära sig 

svenska på ett sätt som möjliggör deltagande i skolundervisning. Dessutom finns ett behov av att kunna 

uttrycka sig på ett för åldern adekvat sätt för att kunna delta i sociala gemenskaper där svenska är 

huvudspråk (Rosén och Wedin, 2015, s. 55).    

Kan det vara så att förberedelseklass ändå är det mest gynnsamma alternativet för eleven? De 

lärare i studien som inte har erfarenhet av förberedelseklass har föreställningar om och tror att 

förberedelseklass är det bättre alternativet för eleven men även för läraren. Möjlighet finns då 

att förbereda och individanpassa undervisningen om lärare får ta del av kartläggningens 

information gällande elevens tidigare kunskaper. Vår tanke i samband med detta är om den 

enskilda lärarens erfarenheter har betydelse för vilken metod som upplevs som den bästa? Ur 

ett demokratiskt perspektiv och med tanke på rättvisa och likvärdighet, undrar vi om det är 

lämpligt att det är upp till rektorn på varje enskild skola att fatta beslut om vilken variant som 

ska bedrivas som Skolverket (2016a) skriver. Ojala (2016) beskriver att realiteten visar att 
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skolorna idag har en mix av direktintegrering och förberedelseklass. Hon påtalar även vikten 

av att skolan gör en noggrann och realistisk värdering av vad som fungerar bäst för just den 

enskilda verksamheten med elevens bästa i fokus. Vi anser liksom Ojala (2016) att det viktiga 

oavsett metod är att de nyanlända eleverna tidigt får en känsla av samhörighet. 

Vår tolkning är att lärarnas bemötande av nyanlända är avgörande för ett bra första möte och 

kan utgöra hinder eller möjligheter beroende på lärarnas enskilda förhållningssätt. Resultatet 

påvisar vissa skillnader ifråga om lärarnas attityd till och förutsättningar för att ta emot 

nyanlända elever. Detta har säkert sin förklaring i den variation av erfarenheter som kommit 

fram i studien, men kan också vara påverkad av arbetsbelastning, resurstillgång, samverkan 

och verksamhetens organisation, dock kan den personliga inställningen till följd av fördomar 

inte helt uteslutas. Ojala (2016) menar att skolan ska ses som ett minisamhälle där alla 

individer ska känna sig välkomna och är lika betydelsefulla. Detta menar hon kan förebyggas 

genom att läraren har ett professionellt och respektfullt förhållningssätt och föregår med gott 

exempel. Kan det vara så att lärare behöver granska sitt eget förhållningssätt? Lahdenperä 

(2008) framhåller att det handlar om att medvetandegöra sina egna etnocentriska värderingar, 

ta stöd av andra i liknande position och ta del av forskning som berör utvecklingen i samhället 

vad gäller mångkulturalitet för att förstå och kunna analysera den. Det i sin tur kan vidga 

skolans och lärarens interkulturella förhållningssätt, menar författaren.  

De kartläggningar som lärarna i studien har fått ta del av gällande nyanlända elevers 

kunskapsnivå upplevs allt som oftast som otillräckliga och fyller liten funktion som 

pedagogiskt verktyg i den fortsatta undervisningen. Skolverket (2016b) ställer numera krav på 

att det ska genomföras en kartläggning av nyanlända för att eleverna ska placeras i rätt 

åldersgrupp och dessutom ska kartläggningen utgöra ett stöd för läraren för att kunna 

individanpassa undervisningen. Är det möjligen så att kartläggningens olika steg inte 

innehåller relevant information som läraren kan ha nytta av i sin fortsatta planering? Varför är 

inte steg tre i kartläggningen obligatorisk då den kan ge utökad kännedom om elevens tidigare 

erfarenheter i specifika ämnen? Detta, tänker vi, skulle kunna få betydelse för att underlätta 

den individuella anpassningen. Syftet med kartläggningen är enligt Rosén och Wedin (2015) 

att undervisningen ska kunna anpassas efter elevens behov och intressen för att motivera och 

skapa sammanhang. Vidare redogör Bouakaz och Bunar (2015) att tidigare forskning visat att 

kartläggning av nyanlända elever är en av de viktigaste åtgärderna vad gäller det pedagogiska 

arbetet, samtidigt säger författarna att den sällan används som utgångspunkt för den fortsatta 
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undervisningen. Vår tolkning är således att syftet med kartläggningen inte uppfylls då lärarna 

i vår studie skildrar att den inte är tillräcklig. 

Några av lärarna i studien uppger svårigheter med att individanpassa undervisningen när det 

råder brist på information om elevernas bakgrund och när det saknas resurser såsom 

språkstöd. Ett återkommande problem som vi ser genomsyrar hela studien är just bristen på 

resurser och det är enligt lärarna svårt att tillfredsställa behovet då det saknas handledare på 

vissa språk. Skolverket (2016a) framhåller att studiehandledning på modersmålet ska 

tillhandahållas till den nyanlända eleven om den har behov av det. Vi bedömer att bristen på 

resurser i skolorna skapar orättvisa förhållanden för de nyanlända eleverna då undervisning 

inte kan ges på lika villkor och därmed kan fördröja de nyanländas kunskapsutveckling. Detta 

menar vi strider mot Skolverkets (2016a) allmänna råd om att huvudmannen ska ansvara för 

att resurser fördelas rättvist och utifrån behov, för att upprätthålla en likvärdig utbildning. 

Något som vi upplever positivt är att många av lärarna trots bristen på resurser försöker vara 

flexibla och kreativa och använder sig av kompletterande hjälpmedel som exempelvis bilder 

och översättningsprogram i undervisningen. Detta visar att lärarna i studien trots hög 

arbetsbelastning gör vad de kan för att uppfylla läroplanens (Skolverket, 2011) uppdrag, att 

tillgodose en likvärdig utbildning och att ta ansvar för varje enskild elev. Enligt Rosén och 

Wedin (2015) kan digitala medier stimulera interaktionen i klassrummet och det är av vikt för 

elever med andra språk att få tillgång till elektronisk kommunikation och internet för att 

kunna utveckla språket.  

Vi anser liksom lärarna i studien att möjligheterna med ett interkulturellt klassrum är många, 

då det bland annat kan öka förståelsen för andra kulturer men också lägga grunden för 

demokratiska synsätt som jämställdhet, sammanhållning och medkänsla. Läroplanen 

(Skolverket, 2011) gör gällande att:   

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla (Skolverket, 2011, s. 7).  

För att kunna ha ett interkulturellt arbetssätt i klassrummet påtalar lärarna i studien att det 

bland annat krävs som tidigare påtalats, resurser och tid för planering men det framkommer 

också en önskan om mer kollegialt samarbete. Vår upplevelse är att de skolor som har mindre 

erfarenhet av nyanlända är lite restriktiva mot att ta hjälp av andra som har mer erfarenhet, 

vad kan detta bero på? Finns det en rädsla i verksamheten eller hos läraren för att blotta sin 
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okunskap eller kan det vara så att man har svårt att svälja sin stolthet? Vi instämmer med det 

som Lahdenperä (2004) skriver och som tidigare nämnts, att skolan som verksamhet bör 

genomsyras av ett interkulturellt och inkluderande förhållningssätt. För att det ska kunna 

förverkligas bör verksamheten vara anpassad efter den mångkulturalitet som råder. Hammond 

och Churchman (2008) beskriver hållbar social utveckling liknande ett interkulturellt 

förhållningssätt där alla tar ett delat ansvar och arbetar tillsammans för att skapa en kollegial 

gemenskap. Rosén och Wedin (2015) menar att klassrumsinteraktionen bör förnyas för att ge 

likvärdiga möjligheter till framgång för alla elever. Här vill vi framhålla vikten av att skolan 

tar ett gemensamt grepp för att hålla en interkulturell linje hela vägen genom skolsystemet, 

och i samband med detta har vi som lärare en viktig uppgift att verka för samverkan och 

kollegialt lärande och föregå med gott exempel och visa eleverna att samarbete gynnar 

interaktion, gemenskap, delaktighet och lärande. Vi menar att detta kan bidra till en hållbar 

social utveckling.      

5.3 Slutsats 

Vår slutsats är att det finns en övervägande optimism i bemötandet av nyanlända elever. 

Verkligheten visar dock att det är svårt för lärarna att säkerställa en likvärdig utbildning när 

hinder som brist på information angående elevernas bakgrund och kunskaper, likväl brist på 

resurser och stöd föreligger. För att främja interkulturalitet och bemöta de nyanlända på ett 

jämlikt och respektfullt sätt, blir slutkontentan att det krävs samverkan och kollegialt utbyte 

mellan alla aktörer inom skolan för att hitta fram till gemensamma mål och riktlinjer. För att 

möjliggöra en likvärdig skola för alla, bör framtidens forskning koncentreras på vem och hur 

som kan tillgodose det stöd som lärarna och de nyanlända eleverna behöver.  
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Bilaga 1 

 
Missivbrev 

Information om självständigt arbete gällande nyanlända elevers mottagande i skolan 

Inom grundlärarprogrammet F-3 ska vi, Camilla Severin och Malén Bergner, göra ett självständigt 

arbete. Vi har valt att skriva inom det samhällsvetenskapliga området och det vi vill undersöka är, 

hur lärare bemöter nyanlända elever i undervisningen och i klassrummet. Skolverket (2014) ger 

allmänna råd om hur nyanlända ska tas emot på skolan och har tagit fram ett kartläggningsmaterial 

som skolorna rekommenderas att använda. Av den anledningen är vi nyfikna på hur lärare använder 

kartläggningen, följer upp den och om den överhuvudtaget används. Denna undersökning är viktigt 

både för oss som lärare och för samhället. Vi vill kunna bidra till en likvärdig och gynnsam 

utbildning för nyanlända elever, och få verktyg för att kunna bemöta dessa elever så bra som 

möjligt. 

Det praktiska utförandet av undersökningen kommer att genomföras med hjälp av ett antal 

lärarintervjuer. Urvalet av informanter sker utifrån varierade erfarenheter av mottagande av 

nyanlända elever i praktiken, och olika geografiska aspekter såsom olika kommuner och län 

för att kunna jämföra om skillnader föreligger. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

Ditt deltagande i undersökningen innebär att vi kommer till din skola, eller annan plats som 

du föreslår, och genomför en intervju. Intervjun tar cirka 30 minuter där du förväntas svara på 

ett antal frågor. Du får ta del av intervjufrågorna några dagar innan intervjun så att du är 

förberedd. Intervjun kommer att göras med ljudupptagning för att spara tid och för att 

underlätta vår möjlighet att tolka svaren. Som informant har du möjlighet att ta del av den 

färdiga uppsatsen. 

Etiska förhållningssätt 

I den här undersökningen tas de etiska principerna i beaktande. Informationskravet uppnås 

genom detta brev, som beskriver syftet med undersökningen och varför du är utvald att delta. 

Konfidentialitetskravet uppnås genom att informera om möjlighet till anonymitet och 

rättigheter, vilket innebär att; 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.   

Nyttjandekravet uppnås genom att vi informerar om hur insamlat material och data kommer 

att användas, vilket innebär att; 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Samtyckekravet innebär ditt godkännande till att delta i undersökningen. 

Tack för din medverkan! 

Camilla Severin Malén Bergner                          Staffan Stranne 

Student Student Handledare 

070-514 91 27                          073-942 27 99                           021-10 70 98 

csn14001@student.mdh.se mbr14001@student.mdh.se      staffan.stranne@mdh.se 

Västerås 2016-11-10 

Camilla Severin  Malén Bergner 

mailto:csn14001@student.mdh.se
mailto:mbr14001@student.mdh.se
mailto:staffan.stranne@mdh.se
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

Bakgrund: 

Inom ämnet självständigt arbete ska vi göra en studie som ska resultera i en uppsats. Vårt 

självständiga arbete är inom ämnet samhällsvetenskap och berör lärarens mottagande av 

nyanlända elever i klassrummet. Skolverket (2014) ger allmänna råd om hur nyanlända elever 

ska tas emot och kartläggas inför placering i skolan, varför vi är nyfikna på hur mottagandet 

av nyanlända elever ser ut i praktiken och vilka rutiner du som lärare använder dig av i det 

arbetet. 

Etiskt förhållningssätt: 

I det här självständiga arbetet, och som vi informerat om i tidigare översänt missivbrev, tas 

hänsyn till de etiska principerna som innebär; 

• Informationskravet – beskrivning av studien, det vill säga varför vi är här. 

• Konfidentialitetskravet – du som informant är och förblir anonym och det som sägs i 

intervjun kan inte bindas till dig personligen. Du har rätt att när som helst avbryta eller 

avstå ditt deltagande i studien. 

• Nyttjandekravet – det insamlade materialet kommer att tolkas och användas för eget 

bruk men resultera i en uppsats som kommer att publiceras i DiVA. 

• Samtyckekravet – din accepterade att delta i denna studie. 

Intervjufrågor 

1. Kommer de nyanlända eleverna via förberedelseklass eller sker direktintegrering till 

din klass? 

2. Hur organiserar du som lärare det första mötet med den nyanlända eleven?  

3. Har eleven/eleverna genomgått en kartläggning innan placering i klassen? 

Om JA: Hur följer du upp och använder elevens tidigare kunskaper i det fortsatta 

pedagogiska arbetet?  

Om NEJ: Hur gör du för att kartlägga elevens tidigare kunskaper och erfarenheter och 

använda dessa i det fortsatta pedagogiska arbetet?  

4. Hur introducerar du ett nytt område i undervisningen för elever med annan bakgrund? 

Följdfråga: Hur kan du säkerställa att eleven ges samma förutsättningar till 

kunskapsinhämtning som övriga elever?  

5. Vilka möjligheter och hinder upplever du finns i ett interkulturellt klassrum?  

6. Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

 

• Tack för att du tog dig tid att träffa oss! Du kommer att få ta del av vår färdiga uppsats 

när den är godkänd och klar!  

 

Malén Bergner & Camilla Severin 

Lärarstudenter T6, MDH Västerås 
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