
33 

 

 

ATT UNDERVISA NYANLÄNDA 

LÄRARES SYN PÅ SINA MÖJLIGHETER ATT GE NYANLÄNDA ELEVER 

FULLGOD UNDERVISNING 

 

 

NADIA ALKAZHAMI 

EVLINA MATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlärarprogrammet 4-6 

Examensarbete, avancerad nivå 

15 hp 

Examinator: Håkan Landqvist 

Termin 8                        År 2020                                     



 

1 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod SVA028 15 hp 

  Termin 8                       År 2020                             

 

SAMMANDRAG 

Nadia Alkazhami och Evlina Mati 

 

Att undervisa nyanlända – Lärares syn på sina möjligheter att ge nyanlända 

elever fullgod undervisning 

Teaching newcomers – Teachers' view of their ability to provide newly arrived 

pupils with proper teaching 

 

Årtal 2020 Antal sidor: 30 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter några tillfrågade 

lärare har för att kunna utveckla språket hos nyanlända elever samt hur 

lärarnas klassrumsförhållanden ser ut. Inom ramen för studien utfördes 

intervjuer med åtta mellanstadielärare som arbetat med nyanlända elever.  

Resultaten pekar på att fler åtgärder behövs för språkutveckling för de 

nyanlända eleverna i ett klassrum som i övrigt befolkas av infödda svenska 

elever.  
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1 Inledning     

Under de senaste åren har miljontals barn tvingats fly från sina hem och sökt sig 

till Europa i hopp om en bättre framtid och trygghet. Väl framme efter flykten 

väntar en ny utmaning som språket. Enligt Migrationsverket (2018) har 

flyktingkrisen i Sverige aldrig varit lika stor som den var år 2015. De 

summerade att minst 160 000, upp till 190 000 människor blev inskrivna som 

asylsökande i Sverige. Drygt en fjärdedel av dem var barn i skolåldern. När 

dessa barn börjar i den svenska skolan får de benämningen nyanlända elever. 

Skolverket (2017) poängterar att nyanlända elever har samma rättigheter som 

alla andra elever. Skolan har som ansvar att se till så att de nyanlända eleverna 

på bästa sätt får möjlighet till att bli inkluderade i skolan. Detta ska ske utifrån 

elevernas förutsättningar och behov. Frågan är då hur dessa elever, på bästa 

sätt, ska få den hjälp de behöver, hur undervisningen läggs upp och även hur 

läraren når fram till eleverna när språket skiljer dem åt. Dessa frågor är centrala 

i denna studie.  

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen observerade vi att 

nyanlända elever inte får det stöd som de behöver. Klasslärarna hade inte 

tillräckligt med tid och kunskaper för att kunna utforma en undervisning 

specifikt anpassad för de nyanlända eleverna, vilket i sin tur drabbade de 

nyanländas inlärning av det nya språket. Istället fokuserade lärarna på klassen 

som helhet, vilket innebar att de gynnade de elever som redan behärskar det 

svenska språket. Sådana iakttagelser gör oss oroliga för de nyanlända elevernas 

framtid, som kan sägas vara avhängig vilken skola de placeras på. Vissa skolor 

saknar tillgång till lärare i svenska som andraspråk, då deras ledning ansett att 

de inte har tillräckligt med nyanlända elever som är i behov av det stödet eller 

att skolans ekonomi inte tillåter särbehandling. Skolverket (2016) hävdar att 

dessa organisatoriska och resursmässiga problem kan ordnas genom att skolor i 

en kommun samarbetar med varandra. Då skulle de kunna skapa en 

studiehandledning som är kopplad till elevernas modersmål och även skapa en 

undervisning där eleverna har rätt till sitt modersmål.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Som ovan skrivet har flyktingkrisen år 2015 ställt skolväsendet inför stora 

utmaningar. Syftet med denna studie är att få en indikation på vilka 

förutsättningar lärare upplever sig ha, att under dessa omständigheter kunna 

hjälpa nyanlända elever att lära sig det nya språket. För naturligtvis har 

asylsökande barn rätt till undervisning (Migrationsverket, 2018). Men 

mottagandet av nyanlända elever skiljer sig en del från mottagandet av icke 

nyanlända elever. Det är inte alltid lätt att inkludera nyanlända elever. Det är 

många aspekter en lärare måste tänka på, men rent generellt finns problemet 

att läraren måste förhålla sig till både de enspråkiga och flerspråkiga elevernas 

kunskapsutveckling i samma klassrum. Följande forskningsfrågor har utformats 

utifrån studiens syfte: 

 

• Hur upplever mellanstadielärare i kommunala grundskolor att mottagandet 

av nyanlända elever ser ut?  

 

• Vilka förutsättningar har de tillfrågade lärarna till att bedriva en 

språkutveckling för de nyanlända eleverna? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Här nedan definieras några centrala begrepp i studien som är bra att förtydliga 

för läsaren.  

Skolverket (2016) definierar nyanlända elever som de elever, från sju års ålder 

och uppåt, som tidigare varit bosatta utomlands men som numera börjat i den 

svenska skolan. Efter att eleven börjat i den svenska skolan anses den vara 

nyanländ i upp till fyra år. Varje skola ska göra en inledande bedömning, en så 

kallad kartläggning. Nyanlända elevers kunskaper kartläggs i syfte att placera 

eleverna i rätt undervisningsgrupp och årskurs. Skolämnena i sig behöver inte 

vara ett hinder för nyanlända elever, utan svårigheterna ligger oftast i de 

ämnesspecifika begreppen och vardagsuttrycken. Förberedelseklasser är 
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separata klasser som är till för att ge nyanlända elever de kunskaper som behövs 

för att så småningom kunna börja i den reguljära klassen. 

Det för skolorna centrala begreppet inkludering bygger på en demokratisk 

grund där eleverna ges likvärdiga möjligheter till utbildning, anpassat efter 

elevernas olika förutsättningar och behov.  

Segregation samt exkludering har motsatt betydelse. Konkret innebär båda 

begreppen att man håller en person borta från det ordinarie klassrummet och 

istället erbjuder hjälp utifrån individens individuella behov.  

När en elev fysiskt placeras i en befintlig verksamhet och som utifrån det ska 

anpassa sig efter verksamheten kallas det för integration (Nilholm, 2006). Det 

heter så, även om verksamheten inte är utformad utefter elevens behov.  

Illustrationen nedan är hämtad från Forskning i klassrummet (Skolverket, 

2014, s. 17). Detta för att tydliggöra begreppen inkludering, segregation, 

exkludering och integration.  De blå och röda prickarna utgör nyanlända elevers 

placering i olika sammanhang.  
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Figur 1. Demonstrerar skillnaden mellan inkludering, exkludering, segregation 

och integration. 

1.3 Disposition  

Studien är uppdelad i sex kapitel med bilagor och referenser. Det första kapitlet 

är det inledande kapitlet som ger information om studiens syftesformulering 

och som även beskriver det undersökta problemområdet som är mottagandet av 

nyanlända elever. Det andra kapitlet som är bakgrunden berör Skolverkets 

centrala styrdokument, tidigare forskning och forskningsetiska aspekter 

relaterat till nyanlända elever. I det tredje kapitlet redogörs vilka metoder och 

metodval som använts i utformningen av studien. Här berörs även 

forskningsetiska aspekter, urval, genomförandet av intervjuerna samt analys av 

insamlad data. I kapitel fyra redovisas det framtagna resultatet som med hjälp 

av intervjuer besvarat studiens forskningsfrågor. I det femte kapitlet diskuteras 

uppsatsens genomförande och resultat. I det sista kapitlet knyts uppsatsen ihop 

med en slutsats. 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Naturligtvis har problemet med otillräckliga resurser för nyanlända elever 

uppmärksammats tidigare och berörts av både forskare och myndigheter. I 

detta kapitel ska vi ge några exempel på detta. Vi kanske redan ska nämna att 

den tidigare forskningen varit av större värde att jämföra våra egna svar, mot än 

när frågorna skulle formuleras.  

2.1 Skolinspektionens observationer och tidigare forskning om 

nyanlända  

Jämför man målen under rubriken ”En likvärdig utbildning” i läroplanen från 

år 1994 som gällde när Bergman och Sjöqvist (2000) publicerade sitt 

referensmaterial, med den senaste läroplanen från år 2011, ser riktlinjerna 

nästintill identiska ut gällande nyanlända elever. Under rubrikerna från år 1994 

och 2011 står det: 
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Läroplan, 1994 – ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling” (Skolverket, 1994, s.4).  

Läroplan, 2011 – ” 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).  

Jenny Nilsson och Nihad Bunar (2016) upplyser oss om att skolor runt om i 

världen har fått ett ökat antal nyanlända elever. Både skolorganisationer liksom 

enskilda lärare tyngs av ett nytt stort ansvar och möter en hel del utmaningar 

när dessa elever ska tas emot.  

I februari 2018 uppmärksammade Sveriges kommuner och landsting 

lärarbristen. Med stöd av statistik från Skolverket (samt efter enskilda 

kommuners upplevelser) beräknade de att det kommer att behövas 187 000 nya 

lärare fram till år 2031. Den mängd obehöriga lärare som i detta läge anlitas 

ansågs påverka nyanlända elevers skolgång negativt. Från ett lärarperspektiv 

kunde de nyanlända eleverna vara besvärliga under undervisningen och således 

utgjorde de en belastning för de svensktalande eleverna. Enligt statistiken går 

98 procent av eleverna ut grundskolan och vidare till gymnasiet, och cirka 45 

procent fortsätter sina studier på högskola eller universitet (Persson, 2007). 

Bunar (2015) anser att förutsättningarna till vidare studier är annorlunda för 

nyanlända elever, då många skolor saknar behöriga lärare som kan hantera 

dessa elevers språksvårigheter och även anpassa en studieplan utifrån deras 

behov. Det minskar i det pressade läge som Sveriges kommuner och landsting 

nu nämnt många nyanlända elevers förutsättningar att bedriva högre studier 

och få ett av akademiska studier beroende yrke. 

 

2.1.1 Skolinspektionens kvalitetsgranskning   

Skolinspektionen (2014) genomförde en kvalitetsgranskning gällande 

utbildningen för nyanlända elever där det konstaterades att eleverna var mycket 

motiverade oavsett bakgrund. Samtidigt upplevde många elever att de kände sig 

frustrerade över att inte förstå, vilket överensstämmer med att de 
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kunskapsmässigt hamnat efter sina jämnåriga skolkamrater. Skolinspektionen 

skrev även att de nyanlända eleverna riskerade att tappa tilliten till sin förmåga 

på grund av att den hjälp de behöver saknas i den svenska skolan. Detta rimmar 

illa med Clas Nilholms (2006) definition av begreppet inkludering, som bygger 

på en likvärdig utbildning med en demokratisk grund, eller som det uttrycks i 

Skolverkets läroplan (Lgr 11): 

”…den likvärdiga utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkts i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(s.8).  

 

Som exempel på misslyckad ansats till likvärdig utbildning tar Skolinspektionen 

en elev som de ger namnet “Ahmed”. Denne Ahmed är nyanländ och har 

placerats i en svensk skola. I sitt hemland gick han i skolan i sju år och 

undervisningen där motsvarade i stort sett läroplanen som används i Sverige. 

Enligt Ahmed har han kunskapsmässigt gått bakåt under den tid han endast 

undervisats på svenska. Lärarna i den svenska skolan har inte heller kunnat 

utgå från Ahmeds tidigare kunskaper, vilket har lett till avsaknad av 

kartläggning. Det lärarna menar är att under Ahmeds tid i förberedelseklassen 

ska han fått tillräckligt med förberedelser för att senare kunna följa 

undervisningen i den reguljära klassen, som helt och hållet utgår från klassen 

som helhet och som inte anpassar undervisningen efter elevernas olika behov. 

Ahmed säger själv att han inte förstår det som sägs och lärs ut i klassrummet 

vilket gör honom frustrerad. Lärarna är medvetna om detta men saknar tid, 

verktyg och resurser för att kunna se över en specialanpassad undervisning. För 

Ahmed är det svenskan som inte ger hans ämneskunskaper en rättvisa. Istället 

pekar han på sitt huvud och säger att han har allt där inne (Skolinspektionen, 

2014). Inger Bergendorff (2014) uppmärksammar att när övergången till 

reguljärklass blir permanent är det viktigt med fortsatt studiehandledning på 

modersmålet.  

 

I skollagen 3 kap. 8 § (2010:800) står det att: 
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En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En 

elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till 

Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges 

studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns 

särskilda skäl  (3 kap. 8 §).  

 

Inger Lindberg (2006) skriver att lärandet och skolframgången, inte minst för 

elever med svenska som andraspråk, grundar sig på ett obegränsat ordförråd. 

Hos elever med svenska som andraspråk är bristande kunskaper i det svenska 

språket en avgörande faktor till att de inte lyckas i skolan (Lindberg, 2006). 

 

2.2 Studier och rekommendationer för undervisning av 

andraspråkselever 

Beträffande nyanlända elevers språkutveckling skriver Bergman och Sjöqvist 

(2000) att det är viktigt att känna till språksituationen och hur 

språkutvecklingen sker hos svenskfödda elever. Rent strukturellt behärskar de 

enspråkiga sitt modersmål redan vid sex till sju års ålder. Detta innebär att 

dessa elever oftast använder rätt ord anpassat till meningarna. De enspråkiga 

eleverna böjer även orden korrekt samt uttalar ord och meningar korrekt. När 

svensktalande elever börjar skolan har de med sig ett basordförråd på ungefär 

8000 till 10 000 ord. Efter varje läsår uppskattas de svensktalande eleverna lära 

sig 3000 utbyggnadsord. Som lärare är det viktigt att vara medveten om vilka 

skillnader som finns när man undervisar andraspråkselever. Dessa elever 

saknar främst en språklig grund och ett basordförråd som senare ord kan vila 

på. Bergman och Sjöqvist menar även att andraspråkselevers ordförråd oftast 

glöms bort av lärare. Vanligen får andraspråkselever, trots bristfälligt ordförråd, 

delta i undervisning som är anpassad efter elever som behärskar det svenska 

språket. Även olika åldrar kräver olika åtgärder.  

Bergman och Sjöqvist (2000) anser att bas och utbyggnad av språket helt beror 

på elevernas åldrar. Författarna skriver att man skulle kunna jämföra det med 

ett husbygge. Språkets bas är husets grund och språkets utbyggnad är husets 

extra skydd. Åtgärderna som behöver sättas in beror helt på elevens kognitiva 
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ålder och språkålder. Det är viktigt att nyanlända elever ständigt stimuleras för 

att utvecklas. Det kan ge negativt resultat om nyanlända elever som befinner sig 

på en kognitivt hög nivå endast får arbeta med språkets bas. Omvänt kan 

resultatet bli dåligt för elever som befinner sig på en kognitivt låg nivå men 

ställs inför alltför höga krav. I båda fallen kan eleverna känna frustration och 

tappa intresset för fortsatt utbildning.   

 

2.3 Allmänt om andraspråksutveckling  

Abrahamsson och Bergman (2005) nämner målspråk och interimspråk som 

begrepp som förekommer beträffande inlärning av ett nytt språk. Målspråket är 

det språk man har som mål att lära sig, medan interimspråket, eller 

inlärningspråket, är det språk som används för att kunna ta sig till målspråket. 

När en elev befinner sig på en interim språknivå kan det vara svårt för 

utomstående att se elevens språkutveckling. På denna språknivå är det oftast 

eleven själv som bildar sig en uppfattning om hur målspråket ska nås. 

Författarna skriver att användandet av interimspråket innebär att eleven växlar 

mellan grammatiskt korrekta meningar och egna, ibland felaktiga antaganden 

om hur ordböjningar går till, ett aktivt prövningsarbete som dock utvecklar 

språket. Interimspråket utvecklas allt eftersom fler ord tillkommer och eleven 

skapar sig ett bredare ordförråd. Ordböjningar och tempus kan 

övergeneraliseras. Det är oftast preteritumformen som missförstås och leder till 

slutsatsen att alla ord böjs på samma sätt. Övergeneraliserade ord kan 

exempelvis vara säjde (sa) och smugde (smög). Interimspråket utmärks ofta av 

sådana simplifieringar.  Ibland prövar eleven tidigare inlärda fraser, i sig själva 

korrekta, i andra sammanhang. Ibland lyckas detta, men oftast så krävs en 

justering av ordböjningar och tempus.  Denna typ av inlärningsstrategi kallas 

för helfrasinlärning.  

Abrahamsson och Bergman (2005) uttrycker det som att ”När tankarna 

springer före haltar språket” (s.22). De menar att som lärare är det viktigt att ta 

hänsyn till vad eleverna försöker förmedla med hjälp av sin 

interimspråkskompetens. Om läraren sätter för höga förväntningar och krav på 

eleven kan det leda åt negativt håll. Tankemässigt krävande uppgifter är något 
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som bör undvikas, ty då kan eleverna börjar överanstränga sin språkkompetens 

under tiden. I vissa fall kan detta leda till att de uttrycker sig felaktigt och 

glömmer ord som de annars kan. Abrahamsson och Bergman anser även att 

man istället bör hålla sig till enkla eller välbekanta ämnen, för att låta dessa 

elever uppnå ett korrektare språk.  

 

2.4 Hur nyanlända kan lämna övergångsstadiet 

Enligt Thomas och Collier (1997) bör nyanlända elevers inlärningstakt vara 

snabbare än hur inlärningsprocessen för en icke-nyanländ elev vanligtvis ser ut. 

Detta för att de nyanlända eleverna ska kunna ta igen det försprång som de 

icke-nyanlända eleverna i samma skola har. James Nottingham (2017) 

genomförde en liknande studie där han skriver om utmaningsmodellen. Där 

uppmärksammar han att elever som själva får välja hur de vill jobba och med 

vilka uppgifter oftast presterar sämre och påvisar sämre inlärningsresultat. 

Dessa elever väljer ofta enklare uppgifter som är lättare att genomföra eftersom 

eleverna redan från början är rädda att utmana sig själva och misslyckas. På så 

sätt lär de sig inget nytt och stannar upp i sin utveckling. Nottingham uttrycker 

sig med att ”Challenge is when we get our student to wobble. Get them out of 

their practice (comfort) zone” (s.28). Författaren menar att misstag sker när 

man är utanför sin trygghetszon, men det är när misstag sker som man lär sig. 

Det är därför viktigt att uppmuntra dessa elever till att våga utmana sig själva.  
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Figur 2. Förklarar uttrycket ”The learning pit”. Ur Nottinghams bok 

Utmaningsmodellen, s. 207. 

3 Metod  

Studien är uppbyggd på den kvalitativa forskningsstrategin och även 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har skett med åtta 

mellanstadielärare. Vi ska som hastigast titta närmare på teorin bakom den 

metod vi valt. Under rubriken Forskningsetiska aspekter kommer vi sedan att 

redogöra för hur vi tagit hänsyn till forskningsetikens fyra huvudkrav. Under 

rubrikerna därefter kommer vi att visa hur urvalet skett, intervjuerna 

genomförts och den insamlade data analyseras tas upp.  

3.1 Teori och motivation  

Alan Bryman (2011) delar in de forskningsmetoder som står till buds i 

kvalitativa och kvantitativa sådana. Den kvantitativa forskningsmetoden går 

ut på en deduktiv insamling av data. Då bygger urvalet inte på observation, utan 

utgår från en eller flera föresatser vars sanningshalt ska fastställas. Därefter 

dras en slutsats om vad som eventuellt kan gälla i ett allmänt fall. Den 

kvalitativa metoden bygger istället på induktion. Här betonas den nära 

kopplingen mellan teori och forskning. Den senare metoden använder data för 

att kunna dra en generell slutsats, exempelvis via djupgående intervjuer och 



 

14 

 

observationer. Stor vikt läggs på de studerade personernas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter.  

 

Vi har valt den kvalitativa metoden. I princip skulle vi ha kunnat skicka ut en 

enkät till slumpvis valda lärare (kanske baserad på de mycket allmänna 

resultaten av tidigare forskning ovan) och helt enkelt hoppas på att våra frågor 

är relevanta nog för att ge tillfredsställande svar från enskilda lärare. Men vi 

kände just att vi hade för litet underlag för sådana. Därför var det bättre att välja 

en liten men högkvalitativ samling intervjupersoner, med varierande men inte 

för låg erfarenhet, som kunde ge oss just denna sorts värdefulla, utförliga 

information som vi saknade. (Här var skolledningarnas rekommendationer 

värdefulla, se nedan.) Intervjufrågorna, som vi därför höll så öppna som möjligt, 

finns att läsa i Bilaga 2.   

 

Naturligtvis uppstod hinder på grund av just den stressade situation som vi ville 

undersöka och förstå på djupet. Alla hade inte möjligheten att ställa upp på en 

fysisk intervju, men vi har utfört sådana så långt som det varit möjligt. För bästa 

resultat har informanterna fått stor frihet i att (så länge som vi höll oss till 

ämnet) utforma sina svar. 

   

3.2 Forskningsetiska aspekter  

Inom det samhällsvetenskapliga samt den humanistiska forskningen finns det 

fyra grundläggande huvudkrav som forskare bör ta hänsyn till. Under insamling 

av data till denna uppsats har dessa fyra huvudkrav följts. Tivenius (2015) 

definierar huvudkraven på följande sätt: 

Informationskravet innebär att man som forskare ska informera 

uppgiftslämnaren om vilken roll hen har i undersökningen. I denna studie har 

ett informationsbrev (se nedan) skickats ut till informanterna där de fått 

förfrågan om de samtycker till att delta i studien.  

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnaren samtycker till sin medverkan i 

undersökningen. Med detta menas att uppgiftslämnaren har rätt till att bland 
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annat avbryta sin medverkan om de ångrar sig. Detta krav har uppfyllts genom 

att informanterna gett sitt muntliga samtycke till att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgiftslämnarens personliga uppgifter 

förblir anonyma.  Denna punkt är viktig då man ej får utpeka eller skada 

personen som deltagit i undersökningen. Uppgiftslämnaren kan ibland lämna 

åsikter samt annan information som väcka missnöje hos andra. Detta krav har 

uppfyllts genom att informanternas riktiga namn har bytts ut till nummer.  

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen som sådan endast 

får användas i föreliggande studie.  Därför kommer data från informanterna att 

raderas efter att denna uppsats godkänts.  

3.3 Urval  

Bryman (2011) kallar målstyrda urval i den kvalitativa forskningsmodellen för 

icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att urvalet som forskaren använder sig av 

ej är slumpmässigt valda. De är målstyrda eller målinriktade, vilket innebär att 

forskaren väljer ut deltagare som hen tror kan bidra mest till undersökningen. 

Således har våra lärare noga valts ut. Vi strävade efter att komma i kontakt med 

lärare som hade erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. Det är endast i 

avgränsningssyfte som vi uteslutit intervjuer med de nyanlända eleverna själva. 

Intervjuerna har dels genomförts på utbildningsskolor (VFU) men även på 

andra skolor i tillhörande kommuner. Först kontaktades skolledningen i dessa 

kommuner för att hitta lärare som var lämpliga att intervjua. Därefter 

kontaktades de lärare som rekommenderats. (Pro forma ska vi nämna att 

samtliga av dessa skolor var i kommunal regi).  

I undersökningen av denna uppsats används även semistrukturerade intervjuer, 

som enligt Bryman (2011) är ett bra sätt att få fram kvalitativ information 

gällandet det undersökta ämnet. Han skriver att denna typ av intervju grundar 

sig på en intervjuguide med relativt strukturerade frågor. 

Kvale (2007) har upplyst oss om att det är viktigt att under intervjuerna få med 

så stor variation som möjligt på upplevelser och åsikter. För att uppnå denna 

spridning i denna studie är undersökningen genomförd i två olika kommuner, 

med lärare av varierande erfarenhet samt för något varierande årskurser. Ett 

försök till att fördela könen jämnt har varit i åtanke men gick inte att fullfölja, 
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då det var svårare att få tag på män än kvinnor. Sju av informanterna är kvinnor 

och en är man. De har alla arbetat som lärare under olika tidsperioder och har 

olika erfarenheter kring att arbeta med nyanlända elever. Det som de åtta 

lärarna har gemensamt är att alla har en lärarutbildning och även behörighet att 

undervisa i ämnet svenska. Endast tre lärare hade under studiens 

genomförande en utbildning inom Svenska som andra språk (SVA).  

 

Lärare 1 (L1) arbetade som svenska- och engelskalärare i årskurs 5. Trots 

många års yrkeserfarenhet hade hon endast arbetat på en och samma skola där 

mottagandet av nyanlända elever inte varit tillräckligt högt för att som 

klasslärare kunde tillämpa välanpassade åtgärder för dessa elever. Istället finns 

det förberedelseklasser som samarbetade parallellt med de reguljära klasserna. 

L1 kunde inte träffas för en intervju och besvarade istället intervjufrågorna via 

mail. 

 

Lärare 2 (L2) har både en lärarexamen och sjukskötarexamen. L2 arbetade som 

ämneslärare i svenska och samhällskunskap i årskurs 5. Hon ansåg att hennes 

kompetens till att kunna bedriva en språkutveckling för nyanlända elever var 

bristfällig, men att det fanns förberedelseklasser på skolan som avlastade. L2 

kunde träffas för en intervju.  

 

Lärare 3 (L3) har tidigare arbetat som lärare i Syrien och undervisade vid 

intervjutillfället i svenska och matematik i årkurs 4. Utöver svenska och 

engelska behärskar hon arabiska, assyriska och kurdiska. Hon visar ett stort 

intresse gällande nyanlända elevers språkutveckling och har tagit del av flera 

kompetensutvecklande utbildningar och stöd samt är utbildad inom SVA 

(svenska som andra språk). L3 kunde träffas för en intervju. 

 

Lärare 4 (L4) har till och från arbetat som svenskalärare och även i flera års tid  

undervisat i franska. Idag arbetar hon i årskurs 4 och endast som svenskalärare. 

Antalet nyanlända elever på hennes skola var högt och de arbetade hårt på att 

skapa en likvärdig och välanpassad skolgång för dessa elever. Dessutom gav de  

olika typer av kompetensutvecklande stöd till lärarna för att de skulle kunna 

bedriva skolverksamhet under dessa villkor.  L4 kunde träffas för en intervju.  
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Lärare 5 (L5) är utbildad gymnasielärare men arbetar idag med årskurs 4. Hon 

uppgav att det fanns ett större antal nyanlända elever på hennes skola och att 

det var många som hade svårt med att få hjälp hemifrån, med resultatet att allt 

ansvar för språkutvecklingen lades på skolans klasslärare.  I den klass där hon 

verkade var bristen på personal som behärskade de nyanlända elevernas 

modersmål stor, vilket senare ledde till att hon själv valde att gå en SVA-

utbildning för att kunna bidra med det stöd som dessa elever behöver. L5 kunde 

inte träffas för en intervju och besvarade istället intervjufrågorna via mail. 

 

Lärare 6 (L6) var egentligen utbildad högstadielärare men arbetade vid 

intervjutillfället i årskurs 4 som ämneslärare i svenska och matematik. Han såg 

det mer som en positiv utmaning att bedriva skolverksamhet med nyanlända 

elever. L6 har gått på kompetensutvecklande utbildningar och är behörig inom 

SVA. Han har dessutom deltagit i “lärarlyftet”. Förberedelseklassens arbete 

skedde parallellt med ordinarie klass, och han ansåg att det skapar en känsla av 

klasstillhörighet. I klassrummet fanns dessutom en tolk. L6 kunde träffas för en 

intervju. 

 

Lärare 7 (L7) arbetade i årskurs 5 men är egentligen utbildad lågstadielärare 

samt musiklärare. Hon ansåg att det var svårt att kunna bedriva en 

språkutveckling för de nyanlända eleverna på egen hand. Hon tyckte att det var 

tur att skolan som hon arbetade på hade anställt tolkar som arbetade i klasser 

där det behövdes, varav hennes klass var en. L7 kunde inte träffas för en 

intervju och besvarade istället intervjufrågorna via mail. 

 

Lärare 8 (L8) är utbildad mellanstadielärare och behörig i svenska,  

engelska, matematik samt alla no-ämnen. Vid tillfället för intervjun undervisade 

hon i årskurs 5. Hon ansåg inte att den ordinarie lärarutbildningen gett henne 

tillräckligt med kunskaper för att hon skulle känna sig trygg med att arbeta med 

nyanlända elevers språkutveckling och att hennes kompetens inte är tillräcklig. 

Det var till stor hjälp att det fanns en tolk i klassrummet. L8 kunde träffas för en 

intervju.  
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Tabell 1. Information om de åtta informanterna.  

 

 

3.4 Genomförande  

I januari 2018 skickades ett informationsbrev ut till samtliga åtta lärare för 

intervju inför denna studie (se bilaga 1). Fem lärare gick med på att delta i 

intervjun på plats, medan två lärare från Västmanlands kommun samt en lärare 

från Södermanlands kommun inte hade möjlighet till detta och istället gick med 

på att låta sig intervjuas via mail. Innan intervjuerna genomfördes 

presenterades studiens syfte och bakgrund. När dessa fem lärare som kunde 

delta fysiskt intervjuades så antecknades deras svar på datorn. Vid intervjuns 

slut fick de intervjuade läsa igenom anteckningarna för att de skulle få se att 

dessa stämde överens med vad de upplevde att de sagt. En timme avsattes för 

intervjuerna, men i praktiken kunde de vara från en halvtimme upp till en 

timme när de väl genomfördes. Intervjuerna genomfördes endast en gång. Inför 

intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2) beståendes av frågor som vi 

hoppades skulle ge svar åt studiens forskningsfrågor. Intervjufrågorna berörde 

främst hur lärarna upplevde att de förmådde bidra till elevernas 

språkutveckling, samt och vilka metoder de hade för att arbeta med detta.  

Lärare, kod Kön Erfarenhet (år) Årskurs Intervjuform  

L1 Kvinna 19 5 Skriftlig  

L2 Kvinna 7 5 Muntlig  

L3 Kvinna 10 4 Muntlig  

L4 Kvinna 13 4 Muntlig  

L5 Kvinna 7 4 Skriftlig  

L6 Man 8 4 Muntlig  

L7 Kvinna 12 5 Skriftlig  

L8 Kvinna 17 5 Muntlig  



 

19 

 

Enligt Bryman (2011) är skillnaden mellan enkäter och strukturerade intervjuer 

är att i enkäter finns det inte en närvarande intervjuare som ställer följdfrågor 

till respondenten. Frågorna besvaras därför inte på en djupare nivå i enkäter. 

En viktig del som Bryman även tar upp är att genomförandet med dessa olika 

metoder ska vara likvärdiga, vilket vi försökt ta hänsyn till. I synnerhet eftersom 

tre av informanterna inte kunde närvara fysiskt och istället valde att svara på 

intervjufrågorna via mail så försökte vi utforma alla intervjufrågor på ett tydligt 

och lättförståeligt sätt. Frågorna som togs upp under intervjuerna samt frågorna 

som skickades ut via mail var således identiska.  

 

Totalt har fyra skolor besökts och intervjuerna har skett med två 

mellanstadielärare från vardera skola. Skolorna befinner sig i medelstora städer 

i Västmanland och Södermanland.  

 

3.5 Analys  

Det finns olika sätt att analysera insamlade data gällande kvalitativ forskning. 

Intervjusvaren och enkätsvaren analyserades av likvärdig karaktär. Efter 

sammanställning av intervju-/enkätsvar, diskuterades och framfördes de olika 

sammanställningarna, för att därefter kunna organisera och strukturera upp 

intervjusvaren.  

 

3.5.1  Kvalitativ analys 

Bryman (2011) förklarar att anpassning av begreppen validitet och reliabilitet 

bör ske inom den kvalitativa forskningen när reliabiliteten prövas. Det finns 

även alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning.  

Tillförlitligheten beskrivs som fyra olika delar:  

• Trovärdighet: Tillämpa forskningsetiska regler inom forskningsmetoden 

samt kunna få bekräftelse på att datainsamling har skett på ett korrekt 

sätt. Under denna studie har det efter intervjun getts möjlighet till 

informanterna att bekräfta de nedskrivna anteckningar från intervjuerna.  
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• Överförbarhet: Kan ske genom att beskriva personer och miljön som de 

befinner sig i. Under denna studie kan parallella slutsatser dras med att 

exempelvis beskriva de personer som intervjuats. Givetvis med 

beaktande av forskningsetiska principer om sekretess och anonymitet.   

• Pålitlighet: Går ut på att studien omfattar en fullkomlig beskrivning av hela 

forskningsprocessen. Dessutom ska det kunna granskas av personer som 

inte varit delaktiga i processen. Vid mailutskick kan det säkerställas att 

intervjuerna godkänts, samt vid varje genomförd intervju var det minst 

tre personer på plats. (Vi två skribenter och minst en lärare).  

• Möjligheten att styrka och konfirmera: Forskaren ska medveten hålla 

sig objektiv under hela forskningsprocessen. Forskaren ska inte medvetet 

påverka studien efter sina egna uppfattningar och värderingar enligt vad 

Byman (2002) tar upp från Guba och Lincoln (1994). Under denna studie 

har de olika datainsamlingarna jämförts. Detta för att möjligen kritisera 

om någon av oss påverkats av personliga uppfattningar.   

 

3.5.2  Kodning 

Bryman (2011) skriver angående kvalitativ forskning att det finns olika sätt att 

analysera insamlad data. En gemensam riktlinje för de flesta tillvägagångssätten 

är så kallad kodning. Syftet med kodningen är att kategorisera, hitta teman och 

analysera information. Denna typ av analysmetod har används i denna studie. 

Informanternas namn har tagits bord och ersatts med kodnamnen L1-L8 

(Lärare 1 - Lärare 8).  

Det första vi gjorde inför vår analys var att transkribera insamlad data. 

Alla anteckningar skrevs över i ett dokument på datorn och texterna lästes 

igenom noggrant för att återkoppla till den intervju som tidigare genomförts. 

Därefter plockades viktiga nyckelord från varje svar ut och markerades i 

specifika färger beroende på tema, detta för att se vilka nyckelord som ”passade 

ihop”. Därefter sorterades nyckelorden in i passande teman för att lättare få en 

överblick över insamlad data.  
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras det empiriska material som vi fått från intervjuerna. 

Här jämförs även informanternas svar med tidigare forskning.  

4.1 Anpassad undervisning för nyanlända  

L5 skriver utifrån sina erfarenheter att “Det kan många gånger upplevas för 

nyanlända elever att det går för fort i skolan på grund av resursbrist.” Eleverna 

kämpar för att förstå och hänga med det vardagliga språket men oftast ansåg L5 

att det gick för fort, med resultat att de halkar efter.  

 

En annan lärare (L6) uttrycker att:  

Det är en stor fördel för nyanlända elever om de stöter på mycket språk från 

första början. Detta genom att placera nyanlända elever i en förberedelseklass 

som samarbetar och möter elever i de reguljära klasserna.  

 

 

L2 och L5 ansåg däremot att nyanlända elever till en början endast ska vistas i 

en förberedelseklass. De ansåg båda att det kan bli för många intryck för de 

nyanlända om de börjar i en förberedelseklass men samtidigt vistas i en reguljär 

klass. Kultur och värderingar kan dessutom vara annorlunda i det nya landet, 

vilket kan leda sociala problem mellan nyanlända elever och svenskfödda elever. 

L2 upplevde dessutom att det kan vara svårt för en enstaka klassföreståndare i 

en reguljär klass att ta hänsyn till nyanlända elevers bristfällande 

språkkunskaper samtidigt som de ska stimulera en hel klass.  

 

L3 ansåg att integrationen skulle ske med andra klasskamrater och att 

nyanlända skulle få stöd och hjälp “inom klassens ram”. Hon menade att det är 

viktigt för alla elever, oavsett språkkunskaper, att få känna en klasstillhörighet. 

Språkutvecklingen för nyanlända elever skedde hos henne främst genom att de 

kom i kontakt med det svenska språket i ett naturligt sammanhang, vilket enligt 

henne ledde till att de kände att nu måste de lära sig det svenska språket (L3).  
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Nu ska vi dock komma ihåg att det som skiljde L3 från de andra lärarna är att 

hon utöver svenska och engelska talar arabiska, assyriska och kurdiska. De 

elever som togs emot till hennes klass talade oftast något av dessa språk. Hon 

medgav att hennes språkkunskaper gav henne en stor fördel. Framför allt kunde 

hon översätta ord och meningar för de nyanlända eleverna i helklass 

tillsammans med de svensktalande eleverna. Hon såg nyanlända elever som en 

positiv utmaning, men om resurshjälp skulle erbjudas så skulle hon inte avstå.  

 

Samtliga åtta informanter ansåg att bemötandet av nyanlända elever ser olika ut 

från skola till skola. Skolklasserna i vissa kommuner (som egentligen är skyldiga 

att budgetera för detta) hade tillgång till resurslärare eller tolk, medan andra 

saknade denna möjlighet. 

 

Angående ämnesanpassad undervisning i klassrummet: Samtliga informanter 

försökte anpassa sin undervisning efter de nyanlända eleverna. De använde sig 

främst av bildstöd i form av PowerPoints och även återkoppling: Efter 

genomgångar eller redovisningar uppgav samtliga lärare att de brukade sätta sig 

med de nyanlända eleverna och ytterligare en gång gå igenom det som sagts för 

att säkerställa att alla elever är med på tåget. Alla lärare i Södermanland (L1-L4) 

samt L5 från Västmanland uppgav dessutom att de hade anpassat språkstöd i 

ämnena matematik, natur-, samt samhällsvetenskapliga ämnen.  

L5 skrev även att ”I exempelvis matematikundervisningen uppkommer många 

matematiska begrepp och även problemlösningar i form av test som gör att 

eleven behöver mer språkstöd för att kunna få en mer anpassad undervisning. 

Texttyperna och lärarnas sätt att tala och skriva ska vara anpassat efter de 

nyanlända elevernas språknivå”.  

 

L1 berättade att nyanlända elever även deltar tillsammans med den reguljära 

klassen i så kallade PREST-ämnen, där språknivån inte är oöverstiglig. Dessa 

ämnen omfattar slöjd, idrott, musik och bild. Detta görs för att inskolning ska 

ske lättare, samt för att de nyanlända eleverna ska få kontakt med svenskfödda 

barn. Det sistnämnda underlättar dessutom senare i processen när de ska 

integreras fullständigt i den reguljära klassen. Här lyckas L1 efterleva det som 
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Bunar (2015) önskar: Att elever som deltar i PREST-ämnen genom dessa får en 

inkörsport till det svenska språket.  

4.2 Upplever  lärarna sin kompetens som tillräcklig?  

På denna fråga, beträffande nyanlända elevers språkutveckling, gav denna 

studie varierande svar.  

L1, L2, L4, L7 och L8 kände inte att deras kompetens var tillräcklig och att 

lärarutbildningen inte gett dem tillräckligt med kunskaper för att kunna bedriva 

en språkutveckling för nyanlända elever. Informanterna har i efterhand fått ta 

till sig kunskaper på egen hand och testat sig fram. L8 rekommenderade 

Skolverkets material och boken ”Stärk språket, stärk lärandet” skriven av 

Paulina Gibbons (2009), som ett kompetenshöjande stöd.  

L3, som är flerspråkig, besvarade istället frågan såhär: 

Det är som att arbeta med vilken elev som helst. Man måste bara hitta strategier 

så att eleven kan lyckas så bra som möjligt utifrån sin egna förmåga (L3).  

 

Efter lärarutbildningen har L3 själv tagit del av kompetenshöjande stöd för att 

kunna ta emot nyanlända elever på egen hand, samt skapat egna rutiner kring 

utveckling av deras lärande. Hon följer ständigt aktuell forskning kring det 

angelägna området och läser aktuella böcker om detta. Hon uppmärksammade 

även att det är bra att samarbeta med andra skolor för att kunna utvärdera och 

jämföra arbetssätt kring mottagandet av nyanlända elever.  

 

L5 uppmärksammade att man som lärare måste ta hänsyn till att många av de 

nyanlända eleverna oftast har svårt med att få hjälp hemifrån. Hon lyfte fram 

förslaget att alla skolor bör erbjuda någon typ av läxhjälp. L5 uppgav i och för 

sig att lärarna tog sig tid att i mindre grupper arbeta med elever som behöver 

stöd i exempelvis ämnet svenska, vilket ledde till en närmare relation till 

eleverna och bättre koll på deras kunskapssituation. L6, L7 och L8, som 

undervisade i Västmanland, fick istället tolkhjälp i klassrummet, vilket de ansåg 

var till stor hjälp för dem.  
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L6 uttrycker att:  

Det borde sättas krav på skolverksamheter som väljer att ansluta nyanlända 

elever, där kravet bör vara att resurser redan från början måste finnas på plats, 

annars får inte alla elever samma förutsättningar till att utvecklas (L6). 

L6 tillade att detta är en viktig punkt i Skolverkets läroplan.  

 

L3, L5 och L6, de lärare som hade tagit del av flest kompetensutvecklande stöd 

och som även gått en SVA-utbildning, var även de som kände sig tryggare i sin 

yrkesroll. Trots detta uppgav L5 att hon ibland känner att hennes kunskaper 

kring nyanlända elevers språkutveckling är bristfällig och även om hon själv vet 

hur hon ska förhålla sig till dessa elever så är det inte lika självklart att de 

svenskfödda eleverna vet det. Vid sådana tillfällen rekommenderar L5 att ta 

kontakt med skolsköterskan på skolan för att anordna en flick-/pojk grupp med 

syfte att skapa samhörighet och bättre förståelse mellan eleverna. Bunar (2015) 

anser att det inte behöver vara komplicerat att skapa en samhörighet så länge 

man ger eleverna den tid och uppskattning som behövs. Det kommer i sin tur 

bidra med en positiv förändring. Även i Skolverkets allmänna råd (2016) 

poängteras vikten av att skolorna skapar riktlinjer för att nyanlända på bästa 

sätt kommer in i klassrummets gemenskap och därmed får en ingång till det 

svenska språket och de normer som finns i skolan och samhället.   

4.3 Sammanfattning av resultat 

Samtliga informanter hade naturligtvis en grundläggande lärarutbildning. Men 

efter denna grund så fanns skillnader i både upplevda kunskaper och hur de 

upplevde att det gick att ta emot och undervisa nyanlända elever. Mycket 

handlade om att klassintroduktionen för nyanlända elever sett olika ut från 

skola till skola, fastän eleverna varit i behov av likartade stöd. De skolor som 

drabbades hårdast var de skolor som haft för få nyanlända elever och därför fått 

brist på resurser, tolkar och förberedelseklasser. Dessa skolors ledning hade då 

nämligen ansett att behovet inte motiverade den satsning på behov och resurser 

som egentligen behövdes. 
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Att nyanlända elever tar del av PREST-ämnen i reguljära klasser fanns det också 

åsikter kring. Även här kom bristen på resurser på tal, för de nyanländas största 

problem är fortfarande att inte behärska det svenska språket. Informanter 

uppmärksammade även att språknivån i PREST-ämnen är lägre, vilket innebär 

att de även borde funnits särskilda resurser även där. Det uttrycktes att det är 

till stor hjälp om eleven utmanas och sätts på prov för att kunna testa sina 

vingar. Det är viktigt som lärare att tillsammans med klassen arbeta med 

acceptans och hantering av allas olikheter, särskilt i miljö med integrering, för 

att stärka en “vi”-känsla och komma bort ifrån “vi och dom”.   

 

Nästan samtliga informanter ansåg att deras kompetens var mer eller mindre 

bristfällig. Några ansåg de att det behövdes fler åtgärder, som exempelvis 

språkstöd, resurser i klassrummet och förberedelseklasser som arbetar parallellt 

med reguljära klasser för att avlasta lärarna. Ändå uppgav de att de valt att ta 

del av kompetensutvecklande stöd för att underlätta mottagandet av nyanlända 

elever.  

 

5 Diskussion  

I diskussionskapitlet diskuteras först valet av uppsatsens metod och därefter 

diskuteras studiens resultat kopplat till den tidigare forskning som presenterats 

i denna uppsats.  

5.1 Metoddiskussion 

Studiens undersökningsmaterial är baserat på åtta semistrukturerade 

intervjuer, med mellanstadielärare som har erfarenhet av att undervisa och 

stötta nyanlända elevers språkutveckling. Om mer tid fanns hade det varit 

intressant att även intervjua rektorer och skolledning, för att även ta del av vilka 

erfarenheter och upplevelser de har.  

Under intervjuerna fick informanterna möjligheter att dela med sig av egna 

tankar och utvecklingsförslag som berör nyanlända elevers mottagande och 
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språkutveckling. Bedömningen av att endast intervjua mellanstadielärare med 

liknande erfarenheter,  gav oss mer djupgående och detaljerad data.  

Under de fysiska intervjuerna antecknades alla svar och citat på papper. I 

resultatdelen lyfts det fram utvalda citat för att stärka textens innehåll. 

I detta läge har fysiska intervjuer utförts så långt som det möjligt gått. Men det 

var tre lärare som inte hade möjlighet att träffas under den utsatta tidsperioden, 

men som istället gick med på att få intervjufrågorna skickade via mail. Bryman 

(2011) nämner att olika insamlingsmetoder ska vara likvärdiga, vilket 

resulterade i att problem uppstod med dessa tre som avvek. Bryman uttrycker 

även att möjlighet till följdfrågor är svårare att vidta när kommunikationen inte 

är fysisk. 

De tre informanterna föreslog andra dagar för att ta del av intervjun, men på 

grund av tidsbrist kunde det inte genomföras. Om mer tid fanns hade 

möjligheten till en fysisk intervju varit större och mer utvecklade tankar, 

funderingar och svar hade förhoppningsvis samlats in i vår datainsamling . 

Trots att insamling av data skedde skriftligt via de tre, har det ändå bedömts att 

svaren är likvärdiga med den muntliga data som inhämtats under de fysiska 

intervjuerna. Detta stämmer i likhet med vad Bryman (2011) nämner, gällande 

att olika insamlingsmetoder ska vara likvärdiga. 

5.2 Resultatdiskussion 

Samtliga av våra lärarinformanter har på något sätt upplevt Skolverkets 

rekommendationer som bristfälliga vid mottagandet av nyanlända elever i 

reguljära klasser. Skolverket skriver endast hur betydelsefullt det är med ett bra 

mottagande av nyanlända elever och uppdrar sedan åt de enskilda skolorna att 

ordna med detta. Precis som Nilsson & Bunar (2016) menar sätts tyngden på 

skolorganisationer och enskilda lärare att ha ett stort ansvar och en hel del 

utmaningar i detta. Skolorna (liksom de enskilda lärarna) har olika 

förutsättningar och inte samma kunskaper för att klara av detta. Det är 

förargligt att de nyanlända elevernas framgång dikteras av vilken skola de råkar 

hamna på. Således bör det ställas krav på att alla skolor som tar emot nyanlända 

elever har resurser på plats och att det dessutom finns lärare som tagit del av de 

kompetenshöjande stöd som finns. De borde egentligen inte få ta emot dessa 
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elever annars. Ty samtliga informanter kände mer eller mindre att deras 

lärarkompetens kring nyanlända elever var bristfällig. Somliga förlitade sig på 

resurser och tolkar som fanns i klassrummet medan andra, som saknade denna 

typ av stöd eller som kände att de behövde, valde istället att delta i 

kompetenshöjande utbildningar. Några tillämpade även svenska som 

andraspråk. De lärare som utökat sina kompetenser kände en större trygghet 

kring arbetet med de nyanlända elevernas språkutveckling, till skillnad från de 

lärare som endast förlitat sig på skolans resurser eller språkstöd. Vi tror även att 

samarbete med andra lärare och skolor som också arbetar med nyanlända 

elever skulle vara bra.  

 

Klassintroduktionen för nyanlända elever har sett olika ut beroende på skola. 

En del skolor har tillgång till förberedelseklasser medan andra skolor som 

saknar förberedelseklasser istället har fått direktplacera de nyanlända eleverna i 

reguljära klasser, som i vissa men inte alla fall fick resurser för att hantera detta.  

Skolorna hade olika förutsättningar och satsade olika mycket på de nyanlända 

eleverna, och hade dessutom olika förutsättningar för att kunna göra det. 

Samtliga lärarinformanter ansåg att det bör ställas krav på att det ska finnas 

förberedelseklasser på alla skolor, i synnerhet om de ska arbeta parallellt med 

en reguljär klass. Bergman & Sjöqvist (2000) skriver att det inte är gynnsamt att 

undervisa både svenskfödda elever samt nyanlända elever i samma klassrum. 

Då krävs det en del extra anpassning av undervisningen, och dessutom är 

lärarna som ska ta hänsyn till detta ensamma under sina lektioner om det inte 

finns någon resurs eller tolk på plats. Nilholm & Göransson (2013) skriver att 

integration ska motverka en vi- och dom-känsla, men påpekar att 

integrationsprocessen kan se annorlunda ut beroende på vilken beredskap 

skolverksamheten har att bemöta elevers olikheter. Samtliga åtta informanter 

uttryckte att beroende på elevernas språkkunskaper så föredrog de ett integrerat 

klassrum för att språkutveckling sker fortast där. Då blir de svenskspråkiga 

klasskamraterna en motivation.  

Informant L6 menar att det inte får bli för stor press på nyanlända elever, utan 

allt måste ske gradvis för att de inte ska tappa motivationen till att lära. Detta 

skulle gillas av Nilsson & Bunar (2016) som skriver att placering i 

förberedelseklass för nyanlända oftast bidrar med en känsla av trygghet. 
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Eleverna får dessutom ett bättre stöd, men enligt sistnämnda så blir den så 

nödvändiga utmaningen i inlärningen däremot lägre. Om placeringen däremot 

skulle ske direkt i en reguljär klass, skulle en högre kognitiv utmaning ske, men 

det extra stöd som behövs skulle dessvärre vara lägre. Vi undrar: Varför skulle 

det inte gå att förena fördelarna från dessa två undervisningsmodeller, för att 

med rätt stöd i ett gemensamt klassrum få det bästa av både trygghet och 

motivation?  

 

Således är det svårt som lärare att hitta rätt nivå på undervisningen, varken för 

hög eller för låg. Det är nästintill omöjligt att som lärare lyckas med denna 

balansgång i en helklass med både svensktalande och nyanlända elever. Hur 

utforma en undervisning med en likvärdig språkutveckling?  I en klass där 

undervisningen är gemensam kan det gå åt två håll, eller två ytterligheter. I det 

ena fallet anpassas undervisningen då till den andraspråkstalande eleven, men 

då försummas förstaspråkselevernas språkutveckling. I det andra fallet ges 

ingen specialundervisning åt de andraspråkstalande eleverna. I båda fallen är 

det svårt att leva upp till de krav som Bunar (2015) ställer, nämligen att 

skolorna måste sträva efter att utforma en likvärdig utbildning som inkluderar 

alla utifrån elevernas olika förutsättningar. Som om det inte var nog så gällde 

det inte bara den pedagogiska aspekten utan även den sociala.  

 

Även Inger Bergendorff anser (Kästen-Ebeling och Otterup, 2014) att 

övergången bör ske successivt. I en reguljär klass bör eleven först pröva sina 

vingar i ämnen som just den känner sig trygg med. Detta kan vara genom att 

delta i olika aktiviteter, redovisningar och studiebesök. Det måste inte endast 

vara renodlade PREST-ämnen. Efter lektionsslut uppgav samtliga lärare att de 

brukade sätta sig med de nyanlända eleverna och säkerställa att de förstått allt. 

Här har man lyckats efterleva det som Gibbons (2009) skriver, nämligen att 

lärarens uppgift är att stötta eleven istället för att förenkla den angivna 

uppgiften.  

 

I likhet med forskningen som genomfördes av Jenny Nilsson och Nihad Bunar 

(2016) där de skriver om en nyanländ flicka som upplevde direktplacering i 

reguljär klass som att ”sitta på glöd”, nämner L5 erfarenheten från nyanlända 
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elever, att de har en känsla av att halka efter, på grund av resursbrist, trots att 

de kämpat för att förstå och hänga med i det vardagliga språket. Den nyanlända 

flickan berättar att miljön och trycket blev alldeles för mycket för henne. 

Gradvis försvann kämpaglöden, och att utvecklas och lära sig blev istället till ett 

tvång för att få känna en samhörighet med de andra klasskamraterna. 

Författarna anser att förberedelseklasser ska arbeta parallellt med reguljära 

klasser. De hävdar att om man inkluderas i sociala sammanhang kommer 

språkinlärningen främjas och genom att lära sig språket är det större 

sannolikhet att eleven känner sig inkluderad. 

L2 och L5 nämner att nyanlända elever till en början endast ska vistas i en 

förberedelseklass på grund av för mycket intryck samt krockar mellan olika 

kulturer och värderingar, motsäger det som sägs i Nilsson & Bunars (2016). 

Sistnämnda anser att tillvaron blir sämre för nyanlända elever om de placeras i 

förberedelseklasser som inte samarbetar med reguljära klasser eftersom dessa 

elever inte får samma kontakt med svensktalande elever. De hävdar även att det 

finns en stor risk att undervisningen inte är tillräckligt utmanande. 

Undervisningen bör nämligen vara individanpassad för att stimulera alla elevers 

olika behov men det, hävdar författarna, kommer med största sannolikhet inte 

ske om eleverna isoleras från reguljära klasser. Däremot ser vi att L3 verkade 

mer i enlighet med Nilsson och Bunar. Hos henne sattes nyanlända elever direkt 

i hennes reguljära skolklass.  

 

Samtliga informanter nämner att skolorna som drabbats hårdast är de skolor 

som haft för få nyanlända elever. Ledningen i dessa skolor har ansett enligt 

informanterna, att behovet inte motiverade den satsning som krävs i form av 

exempelvis studiehandledare och förberedelseklasser. 

 

6 Slutsats  

Syftet med denna studie är att få en indikation på vilka möjligheter lärare har, 

för att nyanlända elever ska få en fullgod undervisning. Men mottagandet av 

nyanlända elever har uppenbarligen sett olika ut beroende på skola. I de flesta 

fallen så placerades eleverna i förberedelseklasser som arbetade parallellt med 
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deras reguljära klasser. Sedan är övergången mellan förberedelseklass och 

reguljär klass ofta ett rejält stort kliv. Många nyanlända elever känner enligt 

lärarna att de inte når upp till kunskapskraven och att deras språksvårigheter 

hämmar dem i utbildningen. De kan (som forskningen visar) även känna sig 

allmänt utanför och oaccepterade av sina infödda klasskamrater. Vi anser det 

därför viktigt att lärarna noga diskuterar alla människors lika värde och respekt 

för olikheter med eleverna innan mottagandet av nyanlända elever sker. Skolan 

är till för att lära sig saker och för att lägga grunden till sin framtid. Men det är 

minst lika viktigt att känna sig trygg och accepterad för den man är. 

Då övergången mellan förberedelseklass till reguljär klass inte ska bli ett alltför 

stort kliv har många skolor valt att de nyanlända eleverna ska börja med att få 

undervisning i PREST-ämnen. Dessa ämnen kräver inte en särskild resurs och 

språknivån är inte heller mer avancerad än att de nyanlända kan ta hjälp av sina 

klasskamrater. PREST-ämnena är således bekväma och trygghetsskapande, 

men å andra sidan just därför inte särskilt utvecklande. Det skulle gå fortare, 

anser vi, om dessa elever också fick pröva den svenska undervisningen 

tillsammans med en resurs. Dessa elever behöver (som anförd teori visar) få 

utmana sig själva och våga testa sig fram för att utvecklas och för att så snart 

som möjligt övergå till den reguljära klassen på heltid. Men det är inte möjligt 

ekonomiskt och resursmässigt att ha en individuell undervisning för varje 

nyanländ elev i en reguljär klass som tidigare forskning påstått vara optimalt. 

Denna brist på resurser har även påpekats av våra informanter.  

  

Samtliga åtta informanter uppmärksammade att det vore önskvärt om 

lärarutbildningen erbjöd fler kompetensutvecklande utbildningar inom 

nyanlända elevers behov och språkutveckling, då intaget av nyanlända elever i 

svenska skolor är högt nu och alla dessutom har rätt till en likvärdig utbildning. 

Det var tydligt bland de lärare som angav att de tagit del av befintliga sådana 

utbildningar att det ökade deras trygghet i yrkesrollen. Det kunde vara allt från 

upplägg av lektion och kunskap om lämpligt material, till att veta hur de skulle 

klara av det parallella arbetet med förberedelseklassen, så att övergången till 

den reguljära klassen skulle bli så trygg som möjligt för de nyanlända eleverna.  
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Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som studerar till grundskolelärare åk. 4-6. Vi är nu inne på 

vår sista termin och skriver vårt examensarbete. Ämnet som vi valt att skriva 

om berör nyanlända elever i en skolklass, med fokus på bemötandet av 

skolpersonal samt de nyanlända elevernas förutsättningar till språkutveckling. 

Vi undrar om du vill vara med på en enkätundersökning med frågeformulär. 

Enkätundersökningen sker antingen muntligt eller skriftligt, det är upp till dig, 

och kräver inte heller filminspelning. Denna svar kommer att bidra med viktiga 

underlag till vår studie. Svaren förblir anonyma och kommer inte heller utlånas 

för ickevetenskapliga syften eller kommersiella bruk. Enkätundersökningen är 

endast till för vår undersökning. Vi skulle vara tacksamma om du kunde delta.  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

 

Nadia Alkazhami: E-post 

Telefonnummer:  

 

Evlina Mati: E-post 

Telefonnummer:  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor & enkätundersökningar  

 

1. Har du en lärarutbildning? Om ja, vilken inriktning?  

2. Hur ser processen ut när nyanlända elever har introducerats till din klass? 

3. Hur arbetar du med nyanlända elever jämfört med icke nyanlända elever?  

4. Hur arbetar du med nyanlända elevers språkutveckling?  

5. Känner du att din egen kompetens är tillräcklig för att ansvara för nyanlända 

elevers språkutveckling?  

6. Vad har du tagit del av för kompetenshöjande stöd för att kunna ta emot 

nyanlända i klassrummet och i rutiner kring utveckling av deras lärande? 

7. Har du exempel på vilka stöd man kan ha som kompetenshöjande, som du 

önskar att ni borde få ta del av?  

8. Har du exempel på varför det är bra att nyanlända elever introduceras till en 

reguljär klass direkt från start? Om du inte tycker att det är bra, finns det 

andra lösningar till detta? Finns det förberedelseklasser?  
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