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1 Inledning 

Sverige har blivit ett mångkulturellt land, detta för att invandringen har ökat. Under 2015 

sökte ca 163 000 flyktingar asyl. Dessa flyktingar kommer från konfliktdrabbade länder, där 

de lider av bland annat fattigdom eller krig. Av dessa 163 000 flyktingar var 70 400 barn. Alla 

asylsökande under 18 år anses som barn och har därför rätten att gå i skolan (Migrationsinfo, 

2017; Svenska Dagbladet, 2015). Arbetskraftinvandring är också en orsak till varför 

invandringen har ökat de senaste åren. Barnfamiljer ifrån Indien, Kina, Polen och de baltiska 

länderna kommer till Sverige för arbete samt en bättre framtid för sina barn (Bunar, 2015). 

Den stora invandringen förändrade lärarnas arbetssätt eftersom de fick lägga fokus på fler 

elever samt lägga mer tid och resurser för att utveckla nyanlända elevers inlärning (Stefan 

Helte, Lärarnas Nyheter, 22 januari 2016). Ämnet uppmärksammades under vår VFU period 

där de nyanlända eleverna inte fick mycket nytta av lektionerna i klassrummet eftersom de 

inte förstod det svenska språket, samt att det inte alltid fanns tillgång till resurs, det vill säga 

extra material och personal. Ämnet kändes intressant eftersom funderingar uppkom på varför 

dessa elever inte fick rätt hjälp samt funderingar på hur lärare arbetar med nyanlända elever.  

Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Med tanke på att de svenska skolorna har fått fler nyanlända elever vill vi undersöka hur 

lärare i F-3 tar emot dessa. När lärarna möter elever som inte behärskar språket väl kommer 

de att ställas inför utmaningar, exempelvis när det gäller inkludering och anpassning. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare inkluderar dessa elever i skolan samt 

anpassar lektionerna utifrån deras behov. Därför har vi valt att fokusera inom ämnet genom att 

besvara följande forskningsfrågor:  

1. Hur arbetar utvalda lärare för att inkludera nyanlända elever i såväl undervisning som i 

övrig verksamhet? 

2. Hur anpassar utvald lärare sin undervisning efter nyanlända elevers behov? 

 

1.1  Disposition av examensarbete 

Detta examensarbete är uppdelad i sex kapitel. Första kapitlet behandlar inledning, 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Andra kapitlet handlar om bakgrund och 

tidigare forskning om nyanlända barn. Tredje kapitlet handlar om teoretiska perspektiv som vi 

har valt för att analysera all data vi samlat in. Fjärde kapitel är metodkapitlet som handlar om 
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vilka metoder vi valt för att få våra frågeställningar besvarade. I kapitel fem behandlar vi 

resultatet och våra frågeställningar. I det sista kapitlet diskuterar vi resultatet, metod, 

slutsatser och framtida forskningar.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp vad som kännetecknar en nyanländ, hur de placeras på 

skolor, vad en förberedelseklass är samt hur lärare bedömer och kartlägger nyanlända elever.  

2.2 Att komma till ett nytt land  

Det som kännetecknar en nyanländ elev är att barnet kommer från ett annat land, har ett annat 

modersmål och inte behärskar det svenska språket. Många av de nyanlända eleverna kommer 

från hårddrabbade länder, bland annat från krig eller fattigdom. Vissa barn är asylsökande 

medan andra kommer hit papperslösa. Att vara papperslös innebär att en person saknar ID- 

handling och i väntan på beslut om eventuellt uppehållstillstånd (Bunar, 2015).  

Begreppet asylsökande innebär att människor har immigrerat till Sverige för att söka skydd 

men som ännu inte fått svar på sin asylansökan. Som asylsökande får individen vistas i 

Sverige under den tiden ansökan behandlas (Migrationsverket, 2016).  

Bunar (2015) skriver i sin text att enligt FN:s barnkonvention blev det tillåtet för alla 

asylsökande barn att gå i skolan den 1 januari 2002. Migrationsverket ansvarar för att ta emot 

de nyanlända i landet, medan kommunens uppgift är att placera barnen i en skola. Hur långt 

tid det tar till att barnet får gå i skolan varierar från kommun till kommun, det brukar oftast ta 

ungefär en månad för att få en plats i en skola. Ibland händer det att migrationsverket och 

skolförvaltningen brister i kommunikation, vilket i sin tur leder till att barnet inte alls kan gå i 

skolan. En annan anledning till varför vissa nyanlända barn inte går i skolan är att föräldrarna 

av olika skäl inte vill skicka dit barnen. 

Först i juli 2013 fick papperslösa barn rätten att gå i skolan. Innan 2013 var det rektorn som 

fick besluta ifall dessa barn fick komma till skolan. Många av barnen valde själva att inte gå i 

skolan eftersom de var rädda att bli upphämtade av polisen för att bli utvisade (Bunar, 2015).  

2.3 Förberedelseklass och ordinarieklass  

När en nyanländ elev börjar skolan blir hen antingen placerad i en förberedelseklass eller i en 

ordinarie klass. Syftet med förberedelseklass är att det ska ge den nyanlände eleven en 

introduktion till den svenska skolan och språket. Fördelen med förberedelseklass är att 
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eleverna får möjligheten till en lugn skolstart och kan dessutom få studiehandledning på deras 

modersmål. Det är vanligt att de flesta elever stannar i förberedelseklass i två år, dock händer 

det att vissa stannar där upp till fyra år eller mer (Andersson, m.fl., 2015). Blob (2004) och 

Andersson m.fl. (2015) skriver att ifall eleven är allt för länge i en förberedelseklass kan det 

leda till att hen mister undervisningstimmar för de andra ämneskunskapsämnena, eftersom 

fokus ligger på språkinlärningen. De menar att ifall man enbart fokuserar på språk tappar 

eleverna intresset för de andra ämnena och därmed finns risk att de glömmer sina 

förkunskaper. Det kan leda till att de nyanlända eleverna hamnar långt efter i utvecklingen 

och att de stannar längre i en förberedelseklass. 

Vidare skriver Andersson m.fl. (2015) att det viktigaste med förberedelseklassen är hur 

undervisningsinnehållet lärs ut. De menar att de flesta lärarna som undervisade i en 

förberedelseklass var utbildade i svenska som andraspråk men saknade lärarkompetens i andra 

ämnen. Detta resulterar i att nyanlända eleverna inte lär sig lika mycket i de andra ämnena 

som i svenskan, och därför hamnar efter i utvecklingen.  

De flesta skolorna har ingen förberedelseklass, utan den nyanlände eleven hamnade i den 

ordinarie klassen. Om eleven behöver extra hjälp kunde hen placeras i en mindre grupp 

utanför sin ordinarie klass där hen fick särskilt stöd. För att kunna få det särskilda stödet 

behöver eleven gå igenom en utredning och bedömning (Andersson, m.fl., 2015). Skolor har 

ingen skyldighet att anordna förberedelseklasser utan det är frivilligt. Det är rektorn som 

bestämmer ifall en förberedelseklass är nödvändigt eller inte. Om rektorn väljer att inte ha 

förberedelseklass går det inte att överklaga, utan då får beslutet accepteras. Anledningar till 

varför skolor inte har förberedelseklass kan vara på att det är för få elever som behöver det. 

Andra skäl kan vara att det finns bättre lösningar än förberedelseklass som prioriterad tidsplan 

eller särskilt stöd samtidigt som eleven är placerad i sin ordinarie klass. Prioriterad tidsplan är 

att eleven ska få fokusera det mesta av skolgången på språket och av det skälet omforma och 

omfördela undervisningstiden mellan skolämnena (Andersson, m.fl., 2015). 

När den nyanlände eleven fått tillräckligt med kunskap i skolämnena ska förberedelseklassen 

avbrytas och barnet kan vara med i den ordinarie klassen (Andersson, m.fl., 2015). Blob 

(2004) skriver att det bästa övergången från en förberedelseklass till en ordinarieklass sker när 

den nyanlända eleven fått kunskap i ämnena och lärt känna sina klasskamrater bra. Ifall den 

nyanlände eleven får en snabb övergång till den ordinarie klassen kan det leda till att hen 

hamnar efter i utvecklingen mot de andra eleverna, speciellt om språket inte är bra än.  
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Inslussningen från förberedelseklass till ordinarieklass har både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att dessa nyanlända elever får chansen till studiehandledning på sitt modersmål. 

På det här sättet kan dessa elever förstå och vara delaktiga på det som sker i klassen. Vidare 

får de även möjligheten till social interaktion som kan främja deras språkutveckling. Däremot 

är nackdelen att språkutvecklingen som utvecklas är vardagsspråk vilket leder till att eleven 

får svårt med att uppnå målen när skolspråket är bristande (Ojala, 2016).  

Gällande modersmålsundervisningen skriver Ojala (2016) i sin text att med hjälp av 

modersmålet stödjer det de språk som eleven behärskar. Det går snabbare för eleven att lära 

sig det svenska språket om modersmålet är välutvecklat. De resurser som en nyanländ elev 

kan få är en studiehandledare som har i uppgift att hjälpa eleven i skolan genom elevens 

modersmål. Detta påverkar elevens kunskapsutveckling på ett positivt sätt än om eleven 

endast får höra ämnesbegrepp på ett främmande språk. Vidare nämner Ojala (2016) att 

eleverna ska studera svenska som andra språk. Hur undervisningen ska läggas upp för de 

nyanlända eleverna får skolan avgöra. Ett alternativ är att den nyanlända eleven får studera 

svenska som andra språk i en grupp med blandning av elever som inte behärskar det svenska 

språket och med elever som är födda i Sverige. Det andra alternativet är att eleven får studera 

ämnet i en grupp som kallas för nybörjarsvenska. 

Ojala (2016) menar att det är när de nyanlända eleverna kommer till ordinarieklass som det 

brister i mottagandet. Hon menar att det sällan sker kartläggningar på dessa elever vilket kan 

skapa negativa konsekvenser som leder till att det fördröjer elevens utveckling. Ibland händer 

det att eleven inte tas emot på ett bra sätt då det inte finns någon plan för inslussningen. Hon 

anser att det beror på kommunikationen mellan lärare i förberedelseklass och lärare i ordinarie 

klass är bristande. Blob (2004) skriver, för att undvika problem och konflikter bör skolan 

ordna vägledning och rutiner om övergången mellan förberedelseklass och ordinarieklass. 

Detta underlättar läraren med planeringen för dessa elever och dessutom får eleverna en chans 

till bra skolstart i den ordinarie klasen.   

Nilsson och Bunar (2016) instämmer på det Blob (2004) anser och tar upp i sin 

forskningsartikel några frågor som oftast glöms bort av samhället när det gäller den 

nyanländes inlärning. De menar att det behövs ett nytt sett att se på hur skolan ska ta emot och 

undervisa de nyanlända eleverna. Vidare skriver de att skolor oftast saknar struktur som gör 

det enklare för både läraren och den nyanlända eleven att få en bra skolstart. De menar att 

skolan saknar tydliga rutiner på hur lärare ska jobba med den nyanlände eleven. Det skulle 

underlättat för läraren ifall de fanns tydliga pedagogiska arbetssätt och struktur för att 
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utveckla den nyanlände elevens inlärning på det bästa möjliga sätt. Nilsson och Bunar (2016) 

skriver även att skolor inte lyckas ge den nyanlände eleven den individanpassning som behövs 

för att eleven ska klara sig även om lärarna gjort kartläggning. Några orsaker som ligger till 

grund på att den nyanlände eleven inte får en bra utbildning kan bland annat bero att eleven 

känner en utanförskap i klassen, brist på resurs samt att lärarna utför allmänna anpassningar 

till eleven istället för en individuell anpassning i lektionerna. Vidare skriver författarna att 

svensk skola innebär att alla ska få en likvärdigutbildning vilket de anser att många skolor har 

misslyckats med (Nilsson och Bunar, 2016).   

I Tyskland jobbar de lite annorlunda med nyanlända elever än vad som görs här i Sverige. 

Terhart och Dewitz (2018) skriver i sin forskningsartikel att i Tyskland undviker de 

förberedelseklass och placerar den nyanlände eleven direkt i en vanlig klass. De menar att på 

det här sättet kan skolan undvika att exkludera den nyanlände eleven. Eleven får chansen att 

vara delaktig i klassen eftersom närvaron får en inverkan på eleverna. Vidare skriver 

författarna att motagningen som den nyanlände eleven får kan vara positiv eller negativ beror 

på hur skolan fungerar och vilken typ av klassrumsmiljö som klassen har. Tanken är att 

minska segrationen bland de nyanlända eleverna och de övriga eleverna, och detta görs 

genom att de samspelar med varandra i en och samma klass.  

Päivi Juvonen (2015) har i sin forskningsartikel analyserat vad lärare anser om 

förberedelseklass och direktplacering när det gäller nyanlända elever. Det visade sig att 

majoriteten av lärarna som var emot direktplacering var i stället för förberedelseklass. Lärarna 

anser att det är viktigt att den nyanlände eleven först behöver lära sig grunden i svenska 

språket innan eleven kan integrera sig med klassen. De som var för direktplacering anser dock 

att vissa krav måste uppfyllas innan eleven kan vara med i klassen, bland annat ha 

grundläggande kunskaper i svenska eller åtminstone få språkstödslärare som pratar samma 

modersmål som eleven.   

En viktig aspekt i skolorna är att eleverna behöver känna gemenskap. Det är viktig att 

eleverna får en bra start och att inslussningen från förberedelseklass till ordinarieklass går bra. 

På det här sättet kan eleverna känna en tillhörighet i klassen och bland eleverna. Läraren bör 

välkomna eleverna på ett bra sätt, samt att i tid berätta för de andra i klassen att de kommer få 

en ny elev. Som lärare bör man introducera fadderskap i klassen, på det här sättet kan 

eleverna ta hand om varandra och visa ett bra välkomnande till nyanlända eleverna. om rätt 

resurs och redskap finns samt att anpassa lektionerna efter ens behov kan den nyanlända 

eleven känna en känsla av inkludering och gemenskap. Studiehandledning åt den nyanlände 
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eleven och klasskamraternas mottagande är en del av en lyckad inkludering och kan främja de 

nyanländas utveckling i skolan (Ojala, 2016).  

2.4 Bedömning, kartläggning och styrdokument 

Enligt skollagen ska nyanlända elevers kunskaper bedömas för att framställa vart de ligger i 

utvecklingen kunskapsmässigt, detta underlättar planeringen för läraren så hen kan planera 

lektionerna utifrån dessa elevers behov (Andersson, Lyrenäs & Siderhag 2015). Varje skola 

bestämmer själva vilken skolpersonal de anser vara mest lämplig för att genomföra en 

bedömning. Det är rektorn som har ansvar över hur en sådan bedömning ska organiseras. 

Skollagen nämner inte hur bedömningen ska göras, det står dock att det är önskvärt att den 

utförs på elevens modersmål.  

Skolverket att fått i uppgift av regeringen att genomföra bedömningar i nyanlända elevers 

kartläggning. Det har arbetats fram material för handledning och kartläggning för att stödja 

bedömningen utifrån rättssäkerhet och likabehandling av barnens kunskaper. Skolverket har 

fått i uppgift av regeringen att ge dessa material till lärarna i syfte att lättare kunna planera sin 

undervisning. Materialet för kartläggningen innehåller två delar som är obligatoriska och en 

del som är frivillig. Den första obligatoriska delen handlar om att skolan ska ta reda på hur 

eleven haft det i sin tidigare skolgång, vad eleven har för intresse och förväntningar. Med 

hjälp av informationen ska skolan placera eleven i en klass och planera lämpliga 

undervisningssätt (Andersson, m.fl., 2015). 

Den andra obligatoriska delen av kartläggningen handlar om att mäta elevens kunskaper i 

matematiktänkandet samt hur mycket eleven klarar av att kommunicera i tal och skrift på 

svenska. Syftet med detta är för att kunna bestämma vilken årskurs eleven ska placeras i samt 

för att klassläraren ska kunna förbereda undervisningen utifrån barnets förutsättningar och 

behov (Andersson, m.fl., 2015). Andersson m.fl. (2015) nämner ytterligare en del som inte är 

obligatorisk. Denna del handlar om att klassläraren kan utföra bedömningen tillsammans med 

modersmålslärare eller tolk.  

3 Teoretiskt perspektiv 

Under 1920-talet utvecklade Vygotskij den sociokulturella perspektivet som handlar om att 

kunna kommunicera och integrera med andra individer. Språket är ett viktigt redskap i 

skolans värld för att utöka sin förståelse inom den svenska språket. Vygotskij nämner det 

materiella och det språkliga redskapet som människan använder sig av för att kunna förstå och 
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agera i omvärlden. Materiella redskap är konkreta material vi kan ta hjälp av, till exempel 

penna och papper. Det språkliga redskapet består av tecken och symboler som siffor och 

bokstäver vi använder för att kunna samtala med varandra (Säljö, 2017). Säljö (2000) skriver 

att utifrån den sociokulturella perspektivet lär och utvecklas individen genom sociala 

sammanhang där vi samspelar med andra människor. För att människor ska kunna samspela 

med varandra är språket nödvändig. Det är kommunikationen som gör människan till en 

sociokulturell varelse.  

Bunar (2015) skriver att Vygotsky nämner två begrepp, den vardagliga som även kallad den 

spontana och den vetenskapliga förklaras som den systematiska. De vardagliga och spontana 

begreppen innebär att barn utvecklas genom personliga erfarenheter medan genom de 

vetenskapliga och systematiska begreppen lär sig barn genom undervisningar. Kästen-Ebeling 

m.fl. (2014) och Säljö (2000) skriver att Vygotsky menar att all utveckling sker genom sociala 

samspel. Lärare och elever är deltagare i undervisningen och i lärandet där de behöver 

samarbeta med varandra. Detta kan kopplas med zonen för närmaste utveckling aom är ett 

begrepp som handlar om distansen mellan det barnet kan utföra på egen hand och det barnet 

endast kan göra med hjälp av en kunnig person. All kunskap startar som en yttre aktivitet som 

sedan blir en inre utvecklingsgång genom att samspela med andra.  Författarna skriver att vid 

vissa situationer är det svårt att finna lösningar på egen hand, men med hjälp kan problemet 

bli löst. Läraren bör inte vara ifrån barnet kunskapsnivå, med detta menas att läraren inte ska 

gå vidare till nästa nivå om eleven inte har utvecklat de grundläggande kunskaperna för att gå 

vidare.  Efter flera försök kommer eleven i efterhand klara av att utföra saker på egen hand.   

I den proximala utvecklingszonen tas begreppet stöttning upp. Begreppet har tre egenskaper, 

den första handlar om att en elev får en tillfällig handledning där de fåt utveckla sina 

kunskaper i ett nytt språk. Den andra egenskapen handlar om att eleven får lära sig hur de ska 

gå till väga för att utföra någonting istället för att bara få veta vad barnet ska få göra. När 

eleven lärt sig hur de ska göra något blir det lättare att utföra liknande arbeten själv nästa gång 

utan stöttning. Den sista egenskapen handlar om att eleven ska vägledas mot framtiden. ’’Det 

en elev kan göra med hjälp idag kan han eller hon göra på egen hand i morgon’’ är Vogytskij 

egna ord (Kästen-Ebeling och Otterup, 2014, s. 63). 

4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att behandla metodologi. Här kommer vi att motivera vilken 

undersökningsmetod vi valt. Nästa rubrik beskriver genomförandet där det tas upp om hur vi 
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gått tillväga under våra intervjuer. Därefter kommer datainsamlingsmetoden att tas upp där vi 

förklarar vilken metod vi valt och hur vi gick tillväga med datainsamlingen. Under rubriken 

urval berättar vi varför vi valt att intervjua dessa lärare. I databearbetningsavsnittet bearbetas 

all information som samlats och därefter kategoriseras dem. Slutligen tas tolkning av empiri 

och etiska överväganden upp.  

4.1 Metodologi 

En kvalitativ metod har använts i denna undersökning där vi använt semistrukturerade 

intervjuer. Tivenius (2015) skriver i sin text att den kvalitativa metoden är lämplig att använda 

vid undersökningar för att få bredare svar. Den kvalitativa metoden är relevant för denna 

studie eftersom vi söker efter djupa och detaljerade svar för hur lärare inkluderar och anpassar 

undervisningar samt övrig verksamhet för nyanlända elever. Bryman (2011) beskriver i sin 

text att den kvalitativa metoden används för att få djupare förståelse av ett ämne. Vid 

kvalitativa undersökningar används antingen semitrukturerade intervjuer eller ostrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren följer en intervjuguide. Denna 

intervjuguide handlar om ett specifikt ämne och den finns för att styra intervjun år rätt håll.  

Ostrukturerade intervjuer däremot får intervjudeltagarna frihet till att tala hur de vill. 

Intervjuaren kan oftast fråga en fråga och intervjudeltagarna styr sedan samtalet. 

Semistrukturerade intervjuer är en gynnande metod till denna studie eftersom vi riktar oss 

specifikt till ämnet. Ryen (2014) förklarar att vid kvalitativa undersökningar får 

respondenterna möjlighet till att fundera innan de svarar på frågor. Den kvantitativa 

undersökningen ger inte möjlighet till detta eftersom denna typ av undersökning kan vara i 

form av en enkätundersökning där svaren endast kan besvaras med ja och nej.   

4.2 Genomförande och datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes med respondenter från två skolor där vi kontaktade lärare på 

skolorna som sedan hjälpte oss att hitta annan personal som kunde intervjuas. Till denna 

undersökning intervjuades åtta grundskolelärare. På informationsbrevet kan informanterna 

läsa om syftet med studien samt om deras rättigheter angående deras deltagande i 

undersökningen. Intervjuerna genomfördes i ett tomt klassrum på lärarens arbetsplats. 

Bryman (2011) menar att det är viktig att inte bli störd och att intervjun bör ske i en lugn 

miljö. Intervjuerna tog ca 15 - 20 min beroende på hur upptagna de var. Vi valde att inte 

skicka intervjufrågorna till lärarna för att undvika förberedda svar och istället skapa en 

diskussion.  
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Innan vi började med intervjun presenterade vi oss själv ännu en gång och frågade ifall de 

hade tagit del av informationsbrevet. Om de inte hade gjort det, förklarade vi syftet med 

studien samt rättigheter angående deras deltagande. Därefter frågade vi lärarna ifall det var ok 

med inspelning av mobilen. Vi hade inspelning samtidigt som vi antecknade under intervjun. 

Efter intervjuerna transkriberade vi det inspelade materialet. 

4.2.1 Urval 

Vi har valt att intervjua grundskolelärare i både Stockholm och Västerås. Skolan i Västerås är 

en kommunal skola medan den i Stockholm är en privat skola.  Vi valde att vända oss till 

lärarna vi har bra kontakt med först. Dessa lärare har hjälp oss att få tag på andra lärare som 

har kunnat ägna sin tid åt att bli intervjuade. Genom detta har vi utgått från ett 

bekvämlighetsurval som Bryman (2011) förklarar att lärare funnits tillgängliga för en intervju. 

Anledning till varför vi valde dessa lärare beror på att de har nyanlända elever i deras klass. 

Ena skolan är vår VFU plats och den andra skolan är vår arbetsplats.   

Nedanför visar tabellen hur många respondenter som deltog i undersökningen samt vilken 

årskurs de arbetar med och antal år i yrket.  

Respondenterna  Årskurs Antal år i yrket 

Lärare 1 (L1) 1 12 

Lärare 2 (L2) 1 8 

Lärare 3 (L3) 2 6 

Lärare 4 (L4) 3 3 

Lärare 5 (L5) 3 10 

Lärare 6 (L6) Bildlärare lågstadiet 7 

Lärare 7 (L7) 3 4 

Lärare 8 (L8) 2 1 

 

4.2.2 Databearbetning 

Databearbetningen började med att vi transkriberade det inspelade materialet och 

kategoriserade informationen. När transkriberingen var färdig kunde vi bearbeta och sortera 

empirin. Lärarna vi intervjuade förkortades med L1-L8 för att vara anonyma. Efter att vi har 

sorterat fick vi ihop tre kategorier; inkludering, resurser samt hinder och lösningar.  Dessa 

kategorier kommer att tas upp i resultatkapitlet.   
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4.3 Etiska överväganden 

Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi iväg ett informationsbrev till lärarna för att 

meddela till vilket syfte intervjun ska användas. I informationsbrevet beskrev vi de estetiska 

principerna. Bryman (2011) förklarar att i den svenska forskningen förekommer det fyra krav 

som är grundläggande för de etiska principerna. Det första kravet förmedlar att det är frivilligt 

att ställa upp för en intervju. Vi skrev även att inga namn eller personuppgifter kommer anges 

samt att samtalet får avbrytas när som helst utan att personen behöver motivera varför. Den 

andra kravet handlar om samverkskravet, med detta menas att den som blir intervjuad kan ta 

eget beslut om deltagandet för studien. Nästa krav handlar om konfidentalitetskravet som står 

för att all information som personen utgett ska skyddas för uppgifterna inte ska kunna nås av 

personer som inte är involverade i arbetet. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som 

står för att all information endast får användas för undersökningen. I informationsbrevet skrev 

vi att undersökningen kommer användas i form av en uppsats och att allt material från 

intervjun kommer att förstöras när arbetet är klart. 

5 Resultat 

5.1 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den empiri vi samlat in från intervjuerna. Vi kommer 

sedan att koppla det till det sociokulturella perspektivet. Vi kommer att presentera empirin 

utifrån tre kategorier; inkludering, resurser samt hinder och lösningar. Utifrån dessa kategorier 

kommer vi att koppla det till begreppet anpassning och inkludering.  

Inkludering  

Alla lärare som vi intervjuade berättade att rektorn informerar dem när de får en nyanländ 

elev i klassen. Alla lärare menar att de får denna information veckor innan av rektorn. På detta 

sätt kan de förbereda klassen för den nyanlände eleven i god tid. Lärarna berättar även att de 

möter den nyanlände eleven och barnets vårdnadshavare en vecka innan skolstarten för att 

visa skolan samt vart alla lokaler ligger. En av respondenterna berättade att planeringar är 

viktiga.  

Viktigt att planera, på detta sätt kan den nyanlände eleven få det bästa möjliga skolstarten. (L4). 

En av lärarna berättar att det är viktigt att veta vad för bakgrund den nyanlände eleven har, allt 

från skolbakgrund till familjesituation. Detta påstår även fem av åtta lärare eftersom det ger 
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möjlighet till att kunna planera lämpliga lektioner och köpa in passande material åt eleven. 

Dessa lärare menar att det är viktigt att första mötet känns välkomnande och tryggt för eleven. 

En av dessa respondenter säger att första intrycket ska ge eleven en positiv känsla för att 

eleven ska kunna känna viljan att komma till skolan. Dessa fem av åtta lärare är eniga om att 

det är viktigt att visa intresse för elevens bakgrund samt få en bra samverkan med 

vårdnadshavarna.  

Alla lärare var eniga om att kartläggning är nödvändigt, två av respondenterna pratade mycket 

om kartläggning. Dem menar att med kartläggning kan den nyanlände eleven få en bättre 

skolstart eftersom det ger läraren en syn på vad eleven kan och inte kan.  

Kartläggning visar en tydlig bild på hur jag som lärare ska lägga upp mina lektioner eftersom jag får 

en syn på det eleven inte kan och det jag som lärare borde lägga fokus på i undervisningen (L5). 

Med kartläggning kan jag anpassa lektionerna utifrån vad den nyanlände eleven behöver utveckla 

(L2). 

Hälften av lärarna välkomnar den nyanlända eleven och elevens vårdnadshavare till skola för 

att ge information om skola- och klassrumsregler samt hur skolsystemet fungerar. De får 

information om undervisningen, vad eleven ska lära sig för at klara de mål som krävs 

respektive årskurs. De blir även informerade om viktiga saker att tänka på, t.ex. hur man 

sjukanmäler sitt barn. Sedan får de en guidad tur på skolan för att se hur det ser ut och för att 

visa vart matsalen, idrottshallen och andra salar ligger. 

För att inkludera eleven på lektionerna och på rasterna använder ett fåtal lärare faddersystem. 

Den nyanlända eleven får umgås med två andra elever som ska ta hand om hen både på 

lektionerna och på rasterna. En av lärarna menar att på detta sätt kan den nyanlände eleven bli 

inkluderad för att kunna känna sig delaktig. Vidare berättar respondenten att hen oftast går 

fram till den nyanlände eleven för att se hur läget går till och brukar även utföra gemensamma 

aktiviteter så den nyanlände eleven är så delaktig som möjligt.  

Resurser  

Mer än hälften av lärarna var eniga om att det är viktigt att eleverna får tillgång till 

studiestödsresurser för att få möjlighet till en bra undervisning och skolgång. Tre av åtta 

respondenter som vi intervjuat låter de nyanlända eleverna får gå iväg till svenska som andra 

språks läraren för att få stöttning med svenska språket. Tre av respondenterna pratade extra 

mycket om detta då de hävdar att har man tillgång till ett språkstöd som ibland är med i 
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klassrummet för att bland annat översätta, förklara och hjälpa eleverna med läxorna 

underlättar det väldigt mycket för både klassläraren och eleven.  

Extra personal skulle behövas eftersom det underlättar både för mig och för eleven, dessutom får 

eleven extra tid vilket är nödvändigt (L1). 

Övervägande delen saknar extra resurs som extra personal i klassen. 5 av 8 lärare menar att 

det skulle underlätta väldigt mycket ifall det fanns en annan personal i klassen. En av lärarna 

berättar vidare att med en annan personal skulle hon kunna ge extra tid till den nyanlände 

eleven. Fåtalet av lärarna tyckte att det kan vara svårt att inkludera den nyanlände eleven i 

klassen när man bara är en lärare i klassen. En annan lärare menar att det händer att hon först 

tar genomgång för resten av klassen och då händer det att den nyanlände eleven sitter bara där 

utan att hen förstår något. Efter den genomgången, går hon då till den nyanlände eleven 

förklarar enskilt för hen angående lektionen. På detta sätt kan nyanlända eleven känna sig 

exkluderad, vilket inte är önskvärt menar respondenten.  

Andra lärare, som L3 och L5 håller gemensam genomgång för alla elever i klassen inklusive 

den nyanlände eleven. De menar att de använder sig av bildböcker i form av bildstöd, gester, 

repeterar sig många gånger, pratar sakta m.m. samtidigt som de genomför genomgången 

gemensamt. På det här sättet menar de att de kan inkludera och anpassa genomgången för den 

nyanlände eleven samt att de övriga eleverna får genomgången förklarat tydligare.   

Övriga respondenter gör tvärtom där de antingen börjar med ha individuell genomgång med 

den nyanlände eleven eller börjar med övriga elevernas genomgång först, precis som L4 

menade. På det här sättet hävdar bland annat L2 den nyanlände eleven kan känna en typ av 

utanförskap.  

Alla lärarna var eniga om att elevens modersmål kan användas som resurs eftersom det 

underlättar genomgången för klassläraren. Dock gör de på olika sätt. Två av respondenterna 

pratar somaliska och har somaliska elever i klassen, då förklarar de genomgången först på 

somaliska och sedan på svenska. Två andra respondenter pratar arabiska och har genomgång 

på arabiska för den nyanlände eleven. De resterande lärarna menar att de har arbetsmaterial på 

svenska och på den nyanlände elevens hemspråk.  

Utan modersmål eller översättning skulle den nyanlände eleven troligen känna sig väldigt vilse och 

ensam (L4). 

En av lärarna berättar även att det är viktigt att kunna inkludera den nyanlände eleven i 

lektionerna allt från diskussioner, till samlingar, aktiviteter och gruppuppgifter samt att 

läraren ständigt checkar upp på eleven. Detta instämmer även många av andra lärarna, de 
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menar att det är viktigt för den nyanlände eleven att känna sig delaktig i klassen även om hen 

har svårt med svenska språket.  

Majoriteten av respondenterna menar att det är viktigt att prata mycket svenska runt omkring 

de nyanlända eleverna, allt från högläsning till diskussioner. En av lärarna menar att om den 

nyanlände eleven får höra det svenska språket så mycket som möjligt kommer det tillslut att 

imitera och använda det svenska språket. Vidare berättade många av lärarna att de arbetar 

mycket med sociala aktiviteter där de nyanlända eleverna får testa på att prata och förklara 

sig. Två av lärarna berättar att på detta sätt får eleven chansen att på egen hand tolka och 

uttrycka sig. Sociala interaktioner utvecklar språket anser flertal lärare.  

Hinder och lösningar 

Alla lärarna var eniga om att största hindret är språket. En av lärarna berättar att om 

kommunikationen är bristande kan det påverka den nyanlände elevens lärande negativ. Vidare 

berättar respondenten att hen hade tur som fick somaliska elever då hon själv talar somaliska. 

Gemensamt för lärarna var att språkstödslärare behövs, där den läraren talar samma språk som 

den nyanlände eleven. Många av lärarna översätter uppgifterna till den nyanlände elevens 

hemspråk och de har upptäckt det hjälper eleven mycket. Därför påstår de flesta lärarna att 

modersmål är ett sätt att utveckla den nyanlände elevens lärande snabbt.  

Fåtalet av lärarna berättade att även om de inte finns extra personal i klassen skulle det även 

vara till stor hjälp att andra personal i skolan hjälpte till. En respondent som är bildlärare 

träffar inte eleverna ofta, hen menar att det skulle vara bra ifall de hade en till personal i 

klassen. Detta för att hon har svårt att kommunicera med de nyanlända eleverna då hon inte 

vet hur hon ska anpassa undervisningen och kommunicera med dem. Lösningar som läraren 

nämnde var att få bättre kommunikation med klassläraren samt alla lärare som jobbar med 

nyanlända elever bör skickas till kurser om hur man tar hand om dessa elever. Läraren påstår 

att hon inte har tidigare erfarenheter när det gäller nyanlända elever.  

Det är rektors ansvar att skicka oss på kurser och fortbildningar för att den nyanlände eleven ska få 

bästa möjliga inlärning   (L6).  

Resterande lärare var även eniga om att de bör gå kurser. De menar att det alltid är bra att lära 

sig nya saker. Ju mer information lärarna får desto bättre blir mottagandet av nyanlända 

elever. Majoriteten av lärarna menar att med rätt utrustning och information kan de underlätta 

skolstarten för eleverna. 
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En av lärarna berättar att det är för lite tid och att det saknas lokaler för att den nyanlände 

eleven ska utvecklas. En annan lärare berättar också att det skulle vara bra ifall den nyanlände 

eleven fick gå ut ännu mer antingen i korridoren eller i ett grupprum, men då skulle det 

behövas extra personal som kan gå ut med eleven.  

5.2 Tolkning av empiri 

I följande stycke kommer vårt resultat att diskuteras med vårt teoretiska perspektiv, det 

sociokulturella perspektivet. I resultatkapitlet berättar respondenterna att de nyanlända 

eleverna behöver inkluderas i klassen samt integreras med de övriga elever för att utvecklas 

språkmässigt. Detta stämmer överens med Vygotskijs teori vilket innebär att barnen lär sig 

genom inkludering och integrering. Majoriteten av respondenterna hade brist på extrapersonal 

vilket leder till att den nyanlände eleven inte får rätt hjälp. Respondenterna svar stämmer 

överens med det Kästen-Ebeling och Otterup (2014) skriver gällande om hur viktigt det är att 

ha tillgång till ett språkstöd för att hjälpa eleverna. Vidare skriver författarna att i början får 

barn alltid hjälp med att klä på sig kläder innan de kan klara sig själva. Detta kan kopplas till 

den närmaste utvecklingszonen eftersom de nyanlända barnen utvecklar även språk- och 

ämnesinlärningen på samma sätt. Ett barn utvecklas mer med hjälp av en andraspråksinlärare 

än att få lära sig ett språk alldeles själv. De personer som har mer erfarenheter och kan hjälpa 

till kallas för stöttning. Nyanlända elever kan få stöttning av både lärare och elever som har 

mer kunskaper. Eleverna i klassen använder sig av faddersystemet där de stöttar och 

inkluderar den nyanlände eleven i skolan. Bunar (2015) skriver att Vygotskij lyfter två 

begrepp, den spontana och den systematiska. Med hjälp av faddersystemet utvecklar den 

nyanlända eleven den spontana förmågan genom de personliga erfarenheterna barnet får från 

exempelvis rasterna. Kästen-Ebeling (2014) skriver att genom den systematiska förmågan 

utvecklas eleven med hjälp av användning av det språkliga redskapet där lärarna använder sig 

av bilder som symboler, detta ökar det kommunikations möjligheten mellan elev och lärare. 

Detta stämmer överens med det respondenterna beskrivit, de menar att de använder språkliga 

och materiella redskap som är anpassande för eleverna. Lärarna använder de språkliga 

redskapen genom att använda sig av bland annat bildstöd. De materiella redskapen som 

lärarna använder sig av är bland annat papper, penna och arbetsmaterial.  

Avslutningsvis var respondenterna eniga om att eleverna lär sig genom att arbeta i par eller 

små grupper där samspelet mellan barnen kan resultera till diskussioner som kan vara till 

fördel för inlärningen. Detta är i enlighet med Säljö (2000) som skriver att utveckling sker 
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genom sociala samspel. Han menar att det är viktigt att läraren ser till att eleverna arbetar i 

grupper.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Vår tolkning av resultat är att det är viktigt att lärarna planerar i god tid för att veta hur de ska 

handskas med de nyanlända eleverna. Det som bör rymmas i planeringen är att veta om 

elevens bakgrund, kartlägga eleven, försöka få ihop resurser åt eleven med mera. Många av 

lärarna hade inte stöd i klassen. Detta resulterade att de hade svårt att inkludera den nyanlände 

eleven i genomgångarna. De menar att det skulle underlätta ifall det fanns en extra personal 

eller en språkstödspersonal i klassen som kunde ge all tid den nyanlände eleven borde få. Alla 

var eniga om att kartläggning är nödvändig då det hjälper läraren att veta det eleven kan och 

inte kan, samt kan läraren planera sina lektioner utifrån kartläggningen. Faddersystem är 

något många av lärarna använder för att inkludera den nyanlände eleven i skolan, både på 

rasterna och på lektionerna. Genom faddersystem kan den nyanlände eleven få vänner i 

klassen och känna en tillhörighet. På detta sätt kan eleven utveckla den spontana förmågan 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Denna förmåga utvecklas i samband med personliga 

erfarenheter som eleverna får genom att umgås med de andra barnen under rasterna. 

Majoriteten av lärarna använder sig av bildstöd, gester, youtube, repeterar sig många gånger 

samt pratar sakta för att kunna anpassa lektionerna efter de nyanlände elevens behov. Dessa 

typer av redskap presenterar det sociokulturella perspektivet som språkliga och materiella 

redskap. De lärare som inte hade språkstöd brukar ha anpassade arbetsuppgifter åt den 

nyanlände eleven där instruktioner står på både svenska och elevens hemspråk. Lärarna ansåg 

att de behövdes utvecklas mer när det gäller att handskas med nyanlända elever. Därför ansåg 

många att rektorn bör skicka de till fortbildningar och kurser. Det sociokulturella perspektivet 

innebär att barn lär sig och utvecklas med hjälp av sin omgivning (Säljö, 2017). Vi ser i 

koppling till det respondenterna säger är i enlighet med Säljö (2017) eftersom de anser att 

inkludering och anpassning är viktig för elevens inlärning.  

6 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultaten och koppla det till tidigare forskning.  

Andersson, Lyrenäs och Siderhag (2015) nämner att enligt skollagen ska det ske en 

bedömning på nyanlända elevers utveckling för att underlätta lektionsplaneringar. Det är 

rektorn som ansvarar över hur bedömningen ska genomföras. Detta är i enlighet med det 
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respondenterna säger att det är rektorn som utför en sådan bedömning och sedan bestämmer 

vilken årskurs eleven ska börja på.  

Vidare var majoriteten av lärarna eniga om att en extrapersonal är nödvändigt i klassrummet. 

De flesta lärarna ansåg att om det fanns tillräckligt med resurser får den nyanlända eleven 

tillgång till bra utbildning. De lärarna som hade stöd fick hjälp från svenska som andraspråk 

läraren. Detta benämner Andersson m.fl. (2015) och Ojala (2016) att det är ett stöd att de 

nyanlände eleven får gå iväg och jobba med svenska som andraspråk lärare. De anser att ifall 

den nyanlände eleven behöver särskilt stöd kan eleven placeras i mindre grupper, exempel 

som svenska som andraspråk grupper. På det här sättet får den nyanlände eleven ensamtid där 

lärare spenderar extra tid med barnet, vilket kan vara en fördel för elevens inlärning. Tre av 

respondenterna har tillgång till svenska som andraspråkslärare som tar emot eleverna för att 

hjälpa till med svenska språket. Detta underlättar för de ordinarie klasslärarna eftersom 

lärarna kan fokusera bättre genom att undervisa en hel klass som förstår än att lägga fokus på 

en enskild elev med språkbrister. Om eleven sitter i klassrummet utan språkkunskaper 

resulterar det till att eleven inte förstår någonting och hamnar efter i 

ämneskunskapsutvecklingen. Detta nämner även Olaja (2016) i sin text där hon förklarar att 

elever inte får någon nytta av att höra ämnesbegrepp på ett främmande språk. Det underlättar 

om eleven har tillgång till en studiehandledare som hjälper eleven, en av skolorna har tillgång 

till språkstöd i klassrummet som hjälper till. Detta är en fördel för både läraren och den 

nyanlände eleven eftersom läraren inte behöver försöka förklara svåra begrepp för en enskild 

elev, det kan leda till att de resterade eleverna i klassen tappar fokus. Nackdelen är att alla 

respondenter inte har tillgång till resurser vilket kan leda till att eleven inte förstår 

undervisningen och därmed inte kan utveckla sina kunskaper. Dock har inte alla lärare 

tillgång till extra hjälp i klassen då det är brist på personal och resurser. Detta kan leda till att 

läraren kan ha svårt att inkludera och anpassa lektionerna efter den nyanlände elevens behov, 

då alla lärare även har andra elever att fokusera på.  

Många lärare anser att modersmål underlättar kommunikationen mellan lärare och eleven 

samt att eleven utvecklar sin inlärning snabbt med hjälp av modersmål. Detta är ett sätt att 

hjälpa eleverna för att utvecklas kunskapsmässigt och kan kopplas till det Ojala (2016) 

nämner att det finns många olika sätt som lärare kan använda sig av för att utveckla de 

nyanlända elevernas inlärning. Lärarna som vi intervjuade menade att det behövs en lärare 

som kan språket som de nyanlände talar. Det kan vara de själva eller en extra personal i 

klassen, ex språkstöd eller studiehandledning med modersmål. Detta för att kommunikationen 
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mellan den nyanlände eleven och läraren ska finnas samt att denne elev faktiskt hänger med i 

undervisningen. Detta kan kopplas till det Ojala (2016) säger att modersmål är nyckeln till att 

de nyanlända eleverna snabbt kan behärska svenska språket. Ojala (2016) skriver att det bör 

finns extra personal som elevens hemspråk, detta anser alla lärare vi intervjuade också. De 

menade att extra personal som talar elevens språk behövs i klassen då ordinarieklasslärare inte 

ständigt kan fokusera på de nyanlände eleven samtidigt som hen kanske har 20 andra elever 

som behöver uppmärksamhet.  

Vissa lärare anser att det är viktigt att inkludera den nyanlände eleven så mycket som möjligt i 

klassrummet. Ojala (2016) menar att de nyanlända eleverna får möjligheten till social 

interaktion om de går i en ordinarieklass. Flertal av lärarna som vi intervjuade har nyanlända 

elever i ordinarieklass. Dessa lärare baserar lektionerna på sociala interaktioner då deras mål 

är att utveckla svenskan hos den nyanlände eleven. Detta gör de genom att ständigt skapa 

diskussion, få eleven att ställa frågor samt göra sociala aktiviteter. På det här sättet kan den 

nyanlände eleven snabbt behärska språket, då hen lyssnar och imiterar de andra eleven som 

redan kan språket. Andra resurser som många av lärarna använde var väldigt passande var 

bilderboken i form av bildstöd. Denna bok är en form av kommunikation läraren använder sig 

av för att kommunicera med den nyanlände eleven. Om eleven inte kan komma på ordet hen 

söker så kan eleven bläddra igenom boken. Denna bok är bra då eleven har den vid bänken 

under genomgången och ju mer den nyanlände eleven använder orden som finns i bilderboken 

kan eleven utveckla sitt ordförråd då hen ständigt använder dessa ord.  

 

Vad det gäller välkomnandet av elever var alla respondenter eniga om att välkomna eleven 

och elevens vårdnadshavare till skolan innan skolstarten för att eleven ska få möjlighet till att 

lära känna skolan. På det här sättet kan den nyanlände eleven förhoppningsvis känna sig trygg 

då läraren bemöter hen på ett trevligt sätt. Detta stämmer överens med Ojala (2016) som 

skriver att som lärare är det viktig att välkomna den nyanlände eleven på ett bra sätt då hen 

kan få en smidig inskolning i skolan. Det är viktig att den nyanlände eleven ska känna sig 

trygg och känna gemenskap i klassen. Detta kan göras då läraren sköter sitt jobb genom att 

välkomnande. Vidare nämner Ojala (2016) att det är viktigt att lärarna har rätt redskap och 

resurser, samt veta hur de ska bete sig för att kunna skapa en bra start för den nyanlände 

elevens skolstart. Respondenterna använde konkreta material för att kunna anpassa 

lektionerna till den nyanlände eleven. Vissa hade individuella genomgångar specifikt för 

barnet. Många känner att detta kan leda till en exkludering. Detta nämner även Ojala (2016) 
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där hon skriver att med rätt redskap kan eleven känna en gemenskap och delaktighet. Även 

Blob (2004) menar att det är viktigt att skolan bör ordna dessa riktlinjer och vägledningar åt 

lärarna för att undvika problem och förvirring. Majoriteten av respondenterna som 

intervjuades ansåg att de var brist på resurser i skolan, vilket gjorde det svårt för dem att 

kunna ge de nyanlände den bästa utbildningen möjligt. Nilsson och Bunar (2016) instämmer 

med det respondenterna menar att det är viktigt att skolan är tydlig med hur lärarna ska jobba 

med nyanlända elever. De menar att det bör finnas en gemensam och organisatorisk struktur 

för lärarna. Detta kan ge de nyanlände eleverna möjlighet till att utveckla sin inlärning ännu 

mer. Blob (2004) och Ojala (2016) menar att med rätt redskap kan lärarna hjälpa de 

nyanlända eleverna på bästa möjliga sätt. Respondenterna ansåg att de saknade tillgång till 

redskap, av denna anledning var lärarna eniga om att de bör skickas till fortbildning och 

kurser för att utvecklas samt kunna få tillgång till mer information om hur de ska handskas 

med nyanlända eleverna. 

6.1.1 Slutsats 

Det som framkom i studien visar att inkludering och anpassning är viktig för den nyanlände 

elevens inlärning. Vidare visar resultaten att några utvalda lärare kan ha svårt med att 

inkludera de nyanlända eleverna eftersom det är brist på resurs och extrapersonal. För att 

inkludera den nyanlända eleven arbetar lärarna bland annat med faddersystem och språkstöd 

för att inkludera de nyanlända eleverna i skolan, samt för att eleverna ska känna sig delaktiga 

och gemenskap i klassrummet och ute på rasterna. Det framkommer att de nya anlända 

eleverna inkluderades i klassens ute och inne aktiviteter där de känner sig delaktiga och en i 

klassen. 

Med rätt redskap, information samt planering kan den nyanlände elevens inlärning utvecklas. 

Dock har inte alla lärare tillgång till detta vilket är synd, både för lärarna samt den nyanlände 

eleven. Det som även framkom var att utvalda lärare anpassar sin undervisning bland annat 

genom bildstöd, gester och repetition. Lärarna använder den nyanlände elevens modersmål för 

att anpassa undervisningarna för att tillgodose elevens behov. Resultaten visar även 

majoriteten av lärarna vill att skolan ska skicka dem på fortbildningar och kurser för att 

utvecklas och ge de nyanlända eleverna en bra utbildning. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Studiens trovärdighet och pålitlighet kommer ifrån den samlade empirin från respondenterna. 

Empirin från respondenterna spelades in och transkriberades för att tolkningen ska vara så 
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rättvis och objektiv som möjligt. Vi intervjuade åtta legitimerade lärare i två olika skolor om 

hur de jobbar med nyanlända elever. Intervjudeltagarma blev intervjuade med samma frågor 

som resulterade i olika svar vilket gav oss bredare insyn i ämnet. Dessa intervjudeltagare har 

gett oss information där resultatet är pålitlig och kan även kopplas till forskningsfrågorna 

(Tivenius, 2015). Resultatet för denna studie är relevant för dessa två skolor som vi besökt. 

Det skulle kunna vara annorlunda i andra svenska skolor.  

6.3 Framtida forskningsfrågor 

Denna studie handlar om hur lärare tar emot nyanlända eleverna och hur lärare inkluderar och 

anpassar lektionerna åt de nyanlända. Framtida forskningsfrågor skulle kunna vara vad 

nyanlända elever tycker och upplever i såväl undervisning samt i övrig verksamhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

Källor  

Andersson, A., Lyrenäs, S. & Sidenhag, L. (2015). Nyanlända i skolan. (1. uppl.) Malmö: 

Gleerups Utbildning. 

Blob, M. (2004). Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn: en 

översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner. Norrköping: Integrationsverket. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bunar, N. (red.) (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur. 

Helte. S. (2016, 8 dec). Låt nyanlända slippa underkänt. Lärarnas tidning. Hämtad från: 

https://lararnastidning.se/lat-nyanlanda-slippa-underkant/  

Juvonen, Päivi (2015). ”Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever”. I Bunar, Nihad 

(red). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur. 

Kästen-Ebeling, G. & Otterup, T. (red.) (2014). En bra början: mottagande och introduktion 

av nyanlända elever. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Migrationsinfo. (2017). Flyktingar. Hämtad 2018-04-15 från: 

http://www.migrationsinfo.se/flyktingar/  

Migrationsverket. (2016).Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar. Hämtad 2018-

04-15 från: https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-

ersattning/Vanliga-begrepp.html# 

Nilsson, J, & Bunar, N (2016). N. Educational Responses to Newly Arrived Students in 

Sweden: Understanding the Structure and Influence of Post-Migration Ecology. Scandinavian 

Journal of Educational Research 60.4, 399-416 

Ojala, T. (2016). Mötet med nyanlända: vägen till en framgångsrik skolgång. (1. uppl.) 

Stockholm: Gothia fortbildning. 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. (1. uppl.) Malmö: 

Liber ekonomi. 

Svensson. Frida. (2015, 19 sept). Sju orsaker – därför flyr så många just nu. SVD. Hämtad 

från: https://www.svd.se/sju-orsaker--darfor-flyr-sa-manga-just-nu#sida-4  

https://lararnastidning.se/lat-nyanlanda-slippa-underkant/
http://www.migrationsinfo.se/flyktingar/
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.html
https://www.svd.se/sju-orsaker--darfor-flyr-sa-manga-just-nu#sida-4


 

 23 

Säljö, R. (2017). Den lärande människan. I U. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red), 

Lärande, skola, bildning – grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

Terhart, H., & Von Dewitz, N. (2018). Newly arrived migrant students in German schools: 

Exclusive and inclusive structures and practices. European Educational Research Journal : 

EERJ., 17(2) 299-301 

Tivenius, O. (2015). Uppsatsens inre liv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

Bilaga 1  

1. Kan du berätta hur du tar emot nyanlända elever i din klass? 

2. Vad använder du för stöd och resurser i klassrummet? 

3. Har du erfarenheter med att arbete med nyanlända elever? I så fall hur? 

4. Vilka arbetssätt använder du för de nyanlända eleverna genom språkliga och sociala 

aspekter? 

5. På vilket sätt skapas relationer i klassen mellan lärare och elev samt elev och elev? 

6. Vilka hinder har du mött på vid mottagandet av nyanlända elever? 

7. Vilka lösningar kan du föreslå för att underlätta mottagandet av nyanlända elever? 
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Bilaga 2  

Information om hur lärare anpassar sin undervisning efter nyanlända elevers behov? 

Hej, vi heter Arminé Housibian och Hamdi Olad. Vi går på grundlärarprogrammet F-3 på 

Mälardalens högskola i Västerås och är på vår sjätte termin. Vi skriver ett examensarbete 

inom ämnet SO och valt att fokusera på hur du som lärare anpassar din undervisning efter 

nyanlända elevers behov? 

Syftet med denna undersökning är att granska om hur lärare anpassar och inkluderar 

nyanlända elever i såväl undervisningen som i övriga verksamheten. Vi vill få djupare 

förståelse för hur lärare undervisar i klassrummet, hur lärarna anpassar sin undervisning till 

eleverna och ni inkluderar eleverna i skolorganisationen.  

Vi har tänkt att intervjua 8 lärare där de får svara på några utvalda frågor. Intervjun kommer 

ta ungefär 30-40 minuter där vi både antecknar och spelar in samtalet. Den informationen som 

vi får av intervjun kommer att användas enbart i utbildningssyfte. Vi kommer inte att ange 

några namn eller personuppgifter. 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. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. All material från 

intervjun kommer att förstöras efter att arbetet är klart.  

Om ni har frågor eller funderingar kan ni vänligen kontakta:  

Arminé Housibian  

Mail: ahn15017@student.mdh.se 

Telefonnummer: 076-222 80 81 

Hamdi Olad  

Mail: hod15002@student.mdh.se 

Telefonnummer: 076-566 95 71 

Handledare: Sandra Jederud 

Mail: sandra.jederud@mdh.se 

Telefonnummer: 016-15 32 34 
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