
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Nyanlända elever i ordinarie klass

- en studie av hur lärare påverkas i sin undervisning

Gustav Engman och Daniel Skoglund

Självständigt arbete för ämneslärare i matematik, naturvetenskap eller
teknik i åk 7-9 eller gymnasieskolan, 15 hp

Halmstad 2017-04-24



 

Sammanfattning 
Den svenska skolan har under de senaste åren tagit emot ett ökat antal nyanlända elever, det vill 

säga barn och ungdomar som nyligen invandrat till Sverige. Detta har inneburit nya förutsättningar 

för många av landets skolor och lärare.  

Vi har i vår studie undersökt några lärares syn på de utmaningar som uppstår med nyanlända elever i 

klassrummen och hur dessa hanteras. Datainsamlingen har gjorts genom intervjuer med lärarna vilka 

sedan analyserats genom en fenomenografisk metod.   

Resultatet har visat en varierande syn bland de intervjuade lärarna där vissa inte ansett sig behövt 

anpassa sin undervisning medan andra sett större behov av detta. Vilka anpassningar som gjorts har 

bland annat varit beroende av ämnet läraren undervisar i och tillgängliga resurser.  
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Inledning 
Alla barn i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning. Det är en lagstadgad rättighet som innebär att 

oberoende av var i landet man bor, och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska 

utbildningen hålla hög kvalitet. Det innebär även att utbildningen ska kompensera för elevers olika 

förutsättningar och bakgrund. 

Denna rätt till likvärdig utbildning gäller också nyanlända barn. Samtidigt visar Skolverket (2016a) i 

sin rapport "Invandringens betydelse för skolresultaten" att ökningen under åren 2006 till 2015 från 

10,6 till 14,3 procent av andel obehöriga till gymnasiet efter årskurs nio till största del beror på 

elever som invandrat efter ordinarie skolstart (s. 7). Att dessa elever står för uppemot 85 procent av 

ökningen kan ha sin förklaring i flera olika faktorer. Under perioden ökade den genomsnittliga 

invandringsåldern med två år, vilket ger eleverna kortare tid på sig att nå gymnasiebehörighet. 

Dessutom har andelen nyanlända elever med ett modersmål som skiljer sig mycket från det svenska 

språket ökat och invandringen sker i allt högre grad från länder med lägre utvecklingsnivå jämfört 

med tidigare. Vidare har dessa elevers föräldrar i större utsträckning en relativt lägre 

utbildningsnivå, vilken är betydelsefull för elevers skolprestation (Skolverket, 2016a). 

Utifrån den här bakgrunden kan man inte säga om skolan har blivit sämre på att undervisa elever 

med utländsk bakgrund. Det är däremot tydligt att det ökade antalet nyanlända elever ute i skolorna 

innebär en stor utmaning för såväl undervisande lärare som skolledare och att den stora 

flyktinginvandringen 2015 riskerar att ytterligare försämra behörighetsnivån och öka segregationen 

mellan elever som invandrat efter ordinarie skolstart och övriga elever i det här avseendet. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare påverkas i sin undervisning av det ökade antalet 

nyanlända elever ute i klassrummen. Därigenom hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om att 

undervisa i klasser där nyanlända elever ingår. Utifrån syftet formulerar vi följande frågeställningar: 

• Vilka utmaningar upplever några utvalda lärare att mottagandet av nyanlända elever skapar 

för deras undervisning?  

• Hur hanterar lärare, enligt egen utsaga, den ökade heterogenitet som mottagandet bidrar 

till? 

Bakgrund 
De senaste årens flyktingströmmar till Europa och Sverige innebär nya förutsättningar för skolan. 

Många nya elever med varierande utbildningsbakgrund, språkbakgrund och kulturell bakgrund ska 

snabbt inkluderas i undervisningen. Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, varav 15 238 

var barn i åldern 13-15 år (Migrationsverket, 2016, s. 1, 7). Det totala antalet elever i åldern 13-15 år 

(årskurs 7-9) var 347 000 (Skolverket, 2016b, s. 7), vilket innebär att antalet asylsökande i denna 

åldersgrupp motsvarar ca 4,4 procent. Den höga representationen av barn i högstadieåldern kan 

delvis förklaras av att 35 369 av de asylsökande var ensamkommande barn, och bland dessa var de 

allra flesta i åldrarna 13-17 år (Migrationsverket, 2016, s. 6). Två tredjedelar av de ensamkommande 

barnen kom från Afghanistan följt av andra konfliktdrabbade länder såsom Syrien, Somalia och Irak. 

Sammantaget kan man fastslå att en betydande majoritet av de nyanlända elever som under 2015 

och första halvan av 2016 skulle påbörja sin undervisning vid någon av landets högstadieskolor var 

barn som flytt från krig och konflikter samt att deras modersmål ligger långt ifrån det svenska 

språket. 
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De nyanlända eleverna har fördelats ojämnt över landets skolor. Under lång tid har ett fåtal skolor 

tagit ett stort ansvar i mottagandet av nyanlända och koncentrationen av elever med utländsk 

bakgrund har på dessa varit hög. En sammanställning som LO och lärarfacken gjort, baserat på 

Skolverkets Salsadatabas, visar att på 26 av landets skolor var under läsåret 2013/2014 var femte 

elev nyanländ, samtidigt som var tredje skola inte hade någon nyanländ (Lärarförbundet., LO., & 

Lärarnas Riksförbund, 2015, s. 2). Den stora ökningen av nyanlända i skolåldern under framför allt 

2015 har dock medfört att fler skolor fått medverka i mottagandet och för många lärare som tidigare 

inte haft någon nyanländ i sitt klassrum och vars undervisningsgrupper varit relativt homogena har 

detta inneburit en ny situation. 

Situationen med heterogena klasser är dock inte ny. Sverige har alltid haft invandring, som sedan 

andra världskriget ökat, vilket inneburit personer med utländsk bakgrund i skolan. Men 

heterogenitet har också uppstått till följd av till exempel varierande socioekonomisk bakgrund. Det 

fria skolvalet som infördes på 1990-talet har dock i många fall lett till en ökad segregation på 

skolnivå när elever med liknande bakgrund tenderar att söka sig till samma skolor (Böhlmark, 

Holmlund & Lindahl, 2015). På klassrumsnivå är det därför rimligt att anta att detta resulterat i en 

minskad segregation bland eleverna, eller med andra ord mer homogena undervisningsgrupper. 

Samtidigt vill vi markera att även nyanlända elever tillhör en heterogen grupp. Deras skolbakgrund 

är väldigt varierande och de vistas i landet på olika villkor. De kan till exempel vara asylsökande, 

anhöriginvandrare eller barn till arbetskraftsinvandrare. Vidare kan de vara barn i papperslösa 

familjer, men även svenska medborgare som bott utomlands och inte gått i den svenska skolan. 

Gemensamt för dem är att de oftast inte har svenska som sitt modersmål och att de har lämnat det 

sammanhang där de tidigare levt (Skolverket, 2016c). 

Rätt till skolgång och skolplikt 
Barn bosatta i Sverige omfattas enligt Skollagen (7 kap.) av skolplikt, i regel från höstterminen det år 

de fyller sju år till vårterminen det nionde året efter att de börjat fullgöra skolplikten. Såväl 

kommunen som vårdnadshavaren har ansvar att se till att skolplikten uppfylls. Av skolplikten följer 

också en rätt till skolgång, i form av kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.  

Med bosatt i Sverige innebär i sammanhanget att man är folkbokförd i landet. För en utlänning 

kräver folkbokföring i regel uppehållstillstånd. Detta innebär att invandrare som ännu inte fått 

uppehållstillstånd inte omfattas av skolplikt. De har dock enligt skollagen fortfarande samma rätt till 

utbildning som skolpliktiga barn (7 kap. 2 §). Däremot finns inget ansvar för kommun och 

vårdnadshavare att se till att skolplikt uppfylls. 

Nyanländ elev 
Före den 1 januari 2016 fanns ingen tydlig definition av begreppet nyanländ elev. Begreppet 

nyanländ elev fanns inte heller med i den nuvarande Skollagen (2010:800) då den trädde i kraft den 

1 augusti 2010 (däremot fanns i kapitlet om gymnasieskolans introduktionsprogram formuleringarna 

"invandrarungdomar" och "ungdomar som nyligen anlänt till Sverige", vilka senare ersatts med 

"nyanlända elever"). Denna avsaknad av definition kan ha bidragit till att skapa en godtycklighet i hur 

olika kommuner och skolor hanterade mottagandet och skolgången för dessa elever.  

Skolinspektionen slog 2009 i sin rapport Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god 

utbildning i en trygg miljö fast att nyanlända elever inte fick den utbildning de hade rätt till. Bristerna 

konstaterades kunna leda till att elevernas kunskapsutveckling bromsades upp och studietiden 

förlängdes. Man konstaterade också att skolorna i många fall "utgör starten på och befäster 

särskiljande segregering". Den definition av nyanländ som användes i rapporten var "elever som inte 
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har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära 

skolstarten eller under sin skoltid" (s. 8). 

Utbildningsdepartementet tillsatte 2012, till följd av bland annat Skolinspektionens rapport, en 

utredning som 2013 redovisade promemorian Utbildning för nyanlända elever – mottagande och 

skolgång. Utredningen slog fast att det mellan kommunerna fanns stora skillnader i mottagandet av 

nyanlända elever.  

Utredningen ledde till en rad lagförslag (prop. 2014/15:45) som antogs och infördes i kap. 3 i 

skollagen. Kompletteringen trädde alltså i kraft den 1 januari 2016 och i och med den finns det en 

definition av begreppet nyanländ. Enligt denna definition räknas en elev som nyanländ om den varit 

bosatt utomlands, nu är bosatt i landet och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens 

start det kalenderår han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra 

års skolgång här i landet (3 kap. 12 a § Skollagen). Kopplingen till språkkunskaper ströks i denna 

definition då man inte ville begränsa användningen till områden med direkt samband till elevens 

kunskapsnivå. 

Likvärdig utbildning  
I skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola (2012) ges en förklaring av hur 

begreppet likvärdig utbildning ska tolkas med utgångspunkt i hur det anges i skolans styrdokument. 

Enligt rapporten kan begreppet delas upp i tre grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, 

lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. De första två aspekterna 

sammanfattas med "Var helst i landet en elev bor och i vilka sociala omständigheter man än befinner 

sig i så ska tillgången till utbildning vara likvärdig och utbildningens kvalitet ska vara likvärdig." (s. 11) 

Den tredje aspekten av likvärdighetsbegreppet som handlar om att utbildningen ska ta hänsyn till 

elevers olika behov och kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade 

förutsättningar utgår från skrivningarna i skollagen och läroplanen för grundskolan. I Skollagen (SFS 

2010:800) står skrivet: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (1 kap. 

4 § Skollagen).  

Detta preciseras ytterligare i läroplanen för grundskolan: 

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. […] En likvärdig utbildning innebär 

inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 

fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla. (Skolverket, 2011, s. 8) 

I rapporten (Skolverket, 2012) understryks att av detta framgår det att likvärdig utbildning inte 

innebär lika utbildning, utan att utbildningen ska anpassas efter elevers olika behov utifrån deras 

sociala hemförhållanden och andra förhållanden som skiftande språkkunskaper, olika kön, 

eventuella funktionshinder osv. Det påpekas vidare att det däremot inte finns några absoluta krav 

för skolan när det gäller att kompensera för elevernas skilda förutsättningar. Skolan ska sträva efter 
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att kompensera och har enligt läroplanen ett särskilt ansvar elever med sämre förutsättningar att nå 

målen.  

Skolverket (2012) slår fast att "Det finns alltså inget givet mått på om/när skolsystemet är tillräckligt 

likvärdigt." och att det blir "vanskligt att avgöra när det svenska skolsystemet är ”tillräckligt bra” på 

att kompensera för elevernas skilda förutsättningar." (s. 13) 

Ökad likvärdighet i utbildningen är beroende av att elever ges stöd och stimulans samt att resurser 

fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2016c, s. 16). 

Kompensatoriska åtgärder  
I enlighet med skollagens krav på en likvärdig utbildning är det alltså skolans uppgift att anpassa 

undervisningen genom att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Nyanlända 

elever har rätt till en rad särskilda stödåtgärder, vilka Nihad Bunar, professor i barn- och 

ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, i en artikel i Pedagogiska magasinet (2015, nov) 

sammanfattar med att "vid sidan av studiehandledning på deras modersmål också omfattar att 

undervisningens form och innehåll ska anpassas till individuella förutsättningar och behov, 

bakgrundskunskaper noga ska kartläggas, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk ska 

erbjudas och liknande.".   

Sammanfattningsvis kan sägas att de kompensatoriska, särskilda stödåtgärderna för nyanlända 

elever ska efter en inledande bedömning (kartläggning) utgörs av möjligheten till förberedelseklass, 

prioriterad timplan, studiehandledning samt att, enligt Skollagen (2010:800), stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ska ges om det framkommer att det kan 

befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (3 kap. 5 a § 

Skollagen).   

Kartläggning  
Inom två månader från det att en nyanländ elev tas emot vid en skola ska dennes kunskaper 

kartläggas. Denna bedömning, elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt ska ligga till grund 

för rektorns beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp (3 kap. 12 c § Skollagen).  

Förberedelseklass  
En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig 

den ordinarie undervisningen ska delvis få gå i förberedelseklass där han eller hon ges de kunskaper 

som krävs för att så snabbt som möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen (3 kap. 12 f § 

Skollagen). Undervisningen i förberedelseklassen ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga 

kunskaper för att på heltid kunna delta i den ordinarie undervisningen, dock senast efter två år. 

Tidsbegränsningen tillkom efter att Skolinspektionen riktat kritik mot att tiden i förberedelseklass 

tenderat att bli alltför lång (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015). Förberedelseklassen är inte en 

form av särskilt stöd.  

På en del skolor väljer man att istället för att organisera nyanländas introduktion i den svenska 

skolan runt förberedelseklasser direktintegrera (direktplacera) de nyanlända i ordinarie klass. Det 

innebär att eleven omedelbart efter kartläggningen går in i ordinarie klass med undervisning i 

samtliga ämnen. Direktplaceringen kan i vissa fall föregås av en kortare introduktion i det svenska 

språket och skolsystemet.  

Det finns alltså inget krav på att skolor ska organisera undervisning i förberedelseklass och det pågår 

en debatt om vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. 
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Prioriterad timplan  
Enligt Skolförordning (2011:185) kan rektorn vid en skola besluta om att en nyanländ elev ska 

omfattas av prioriterad timplan, vilket innebär att elevens undervisningstid omfördelas för att ge 

mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Grunden för beslutet är att eleven så snart 

som möjligt kunna tillgodogöra sig undervisningen i den undervisningsgrupp som den normalt tillhör. 

Denna anpassning får tillämpas under högst ett år (9 kap. 4 a § Skolförordningen). I skolverkets 

allmänna råd (2016c) betonas att prioriterad timplan inte försvåra elevens möjligheter att nå 

kunskapskraven i övriga ämnen.  

Studiehandledning  
En nyanländ elev ska, om den behöver, få studiehandledning på sitt modersmål (5 kap. 4 § 

skolförordningen). Det finns inga behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare och därför 

kan sådan handledning ges av exempelvis flerspråkig lärare, men även annan skolpersonal som har 

tillräckliga kunskaper att ge handledning på den nyanländas modersmål (Skolverket, 2016c). 

Studiehandledning kan ges både enskilt eller i grupp, i förberedelseklass och i den ordinarie 

undervisningen.  

Tidigare forskning 
I den här genomgången behandlas olika aspekter av tidigare forskning kring mottagandet av 

nyanlända elever i skolan.  Aspekter som, i enlighet med den här studiens syfte, har betydelse för 

hur lärare påverkas i sin undervisning av det ökade antalet nyanlända ute i klassrummen. Vi har 

undersökt vad forskningen säger om förberedelseklass och övergången därifrån till ordinarie klass, 

språkets betydelse för inkludering och integrering samt några forskningsresultat kring nyanlända och 

lärande i ett språkdidaktiskt perspektiv. Vi har dessutom berört forskning kring lärares syn på att 

undervisa nyanlända. 

Bunars forskningsöversikt 
I en forskningsöversikt om nyanlända elevers lärande från 2010 som docent Nihad Bunar 

genomförde på uppdrag av Skolverket och Vetenskapsrådet konstateras att fram tills dess var 

forskningen på området mycket bristfällig. Bunar (2010) undersöker forskningsfältet utifrån en 

tematisk indelning som han menar utgör olika aspekter på temat nyanlända och lärande. 

Det första temat är Interaktioner, identiteter och maktordning – det samhälleliga och det individuella 

perspektivet, vilket är ett relationellt perspektiv som utgår ifrån interaktionen mellan nyanlända och 

personer som verkar i skolan. En betydande del av forskningen inom ramen för detta tema 

behandlar svårigheten och de strukturella orsakerna för denna när det gäller nyanländas integration 

in i den svenska skolan. I forskningsöversiktens andra tema Mottagningssystemet och prestationer – 

det institutionella perspektivet går Bunar (2010) genom studier som undersöker vilken betydelse 

skolans mottagningssytem har för hur väl integreringen av de nyanlända fungerar och för deras 

skolresultat. Det tredje temat, ”Bara de lär sig svenska” – det (språk)pedagogiska perspektivet, är 

det tema som omfattar forskningen kring språkutveckling och språkinlärning för nyanlända elever 

som har svenska som andraspråk. 

Sammanfattningsvis menar Bunar (2010) att framför allt forskningsfälten kopplade till de två första 

teman är outvecklade och han efterlyser mer forskning inom dessa områden. Bunar (2010) 

förespråkar tvärvetenskapliga studier där såväl pedagogiska som samhällsvetenskapliga discipliner 

finns representerade och han påpekar vikten av att dessa studier kombinerar olika metodologiska 

och teoretiska perspektiv. Deltagande observationer i klassrum med nyanlända kopplade till deras 
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resultat och analyser av vad som påverkat dessa lyfts fram som ett exempel (Ibid, s. 113-115). Det är 

dock viktigt att även utgå ifrån elevernas egna perspektiv och erfarenheter (Ibid, s.51). 

Med Bunars forskningsöversikt från 2010 som utgångspunkt väljer vi att i det här avsnittet redogöra 

för en del av den forskning som kommit i dess kölvatten. 

Mottagande 
Även om vår studie kan sägas vara placerad i det ordinarie klassrummet då vi undersöker hur lärarna 

ser på sin undervisning av grupper där det också finns nyanlända elever, så är en genomgång av 

forskningsläget kring förberedelseklass och övergång till ordinarie klass av stort intresse. Sådan 

forskning belyser hur skolans organisation av mottagandet av nyanlända kan påverka 

förutsättningarna för dessa då de kommer ut i sina reguljära klasser och den ordinarie 

undervisningen. 

Förberedelseklass är det vanligaste sättet som undervisningen för nyanlända organiseras på och 

innebär avskild introducerande utbildning under varierande tidsrymd (Nilsson & Bunar, 2015). Under 

de senaste åren har ett flertal studier av förberedelseklass som mottagningsform genomförts 

(Fridlund, 2011; Skowronski, 2013; Nilsson & Axelsson, 2013; Nilsson & Bunar, 2015). Forskningen 

har undersökt förberedelseklassen utifrån både ett socialt och ett pedagogiskt perspektiv och 

Nilsson Folke (2015) visar att elever upplever där en trygghet med social gemenskap och pedagogisk 

kvalitet, men att det är en form av inkluderande exkludering genom att den är fysiskt avskild från 

den "vanliga" skolverksamheten. Det finns en risk att den isolerade verksamhet som 

förberedelseklassen ofta innebär kan leda till en normalisering av lärares och skolkamraters syn på 

de nyanlända, men även de nyanländas egen syn på sig själva, som en avvikande grupp (Nilsson & 

Bunar, 2015). Skowronski (2013) visar att det finns en tydlig statusskillnad mellan den förberedande 

och ordinarie undervisningen som påverkar både de nyanländas självbild och möjlighet att knyta an 

till elever i de ordinarie undervisningsgrupperna. Nilsson Folke (2015) menar att denna värdeladdade 

exkludering gör det svårare för de nyanlända att ta sig in i det ordinarie skolsystemet då inte enbart 

kunskaper i svenska språket är tillräckligt som inträdesvillkor. Ytterligare kritik mot 

förberedelseklassen handlar om att många elever får stanna där för länge innan de går över till 

ordinarie undervisning och klass (Skolinspektionen, 2009), vilket leder till att de inte ges chansen att 

förstärka och utveckla den kunskap de har med sig från tidigare eftersom tiden i förberedelseklass 

framför allt ägnas åt att inhämta kunskaper i svenska språket. Därmed halkar de efter i sin 

kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2014). Därtill menar flera forskare att placeringen och 

kvarhållandet av elever i förberedelseklass ofta utgår ifrån organisatoriska behov istället för elevens 

behov  (Fridlund, 2011; Skowronski, 2013; Nilsson & Bunar, 2015). Fridlund (2011) jämför och 

ifrågasätter de olika diskurserna som råder mellan andraspråkselever och elever i behov av särskilt 

stöd i form specialpedagogik. Hon menar att det synsätt som gäller elever i behov av särskilt stöd, att 

ges möjlighet att delta i den reguljära undervisningen, även ska gälla för andraspråkselever utifrån 

"Grundskolans uppdrag är att bemöta en mångfald av elever och att bidra till att mångfalden av 

olikheter ges möjlighet att vara representerade i ett och samma klassrum" (Fridlund, 2011, s. 239). 

De nyanlända elevernas övergång från förberedelseklass till reguljär klass är ett kritiskt skede i deras 

utbildning och innebär flera sociala och pedagogiska hinder. Nilsson & Axelsson (2013) menar att de 

nyanlända eleverna ser övergången som möjlighet att bli en del av den större skolgemenskapen och 

få tillgång till undervisning i samtliga ämnen och betyg för att kunna fortsätta sin studiekarriär - att 

bli "som alla andra". Enligt Nilsson & Axelsson (2013) kännetecknas förberedelseklassen av en miljö 

med mycket stöd men att eleverna i längden inte utmanas tillräckligt. Miljön i den ordinarie 

undervisningen är den motsatta, där är utmaningarna för stora samtidigt som rätt grad och form av 
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stöd saknas (ibid.). Nilsson Folke (2015) benämner, utifrån de nyanlända elevernas egna berättelser, 

situationen när de kommer ut i ordinarie klass som en exkluderande inkludering. "Eleverna beskriver 

en tillvaro som ofta är tyst, ensam och otrygg" (Nilsson Folke, 2015, s. 72). Hur lång tid det tar innan 

övergången sker, om det finns möjlighet till studiehandledning på modersmålet eller annat stöd 

samt den mottagande lärarens erfarenhet är exempel på betydelsefulla omständigheter för hur väl 

övergången fungerar för en elev (Skowronski, 2013; Nilsson & Axelsson, 2013). Skolinspektionens 

granskning (2014) visade att skolor där man arbetade systematiskt med kartläggning av de 

nyanlända eleverna och hade gemensamt ansvar över och en helhetssyn gällande dessa 

underlättade övergångarna. Granskningen visade även att förutsättningarna för en lyckad övergång 

ökade om mottagande lärare aktivt använde vad kartläggningen kommit fram till i som utgångspunkt 

i sin undervisning. 

Språk 
Att språket är en viktig komponent för de nyanländas inkludering och integrering i skolan är lätt att 

inse. Den svenska skolan präglas av en enspråkig norm, vilket leder till att många nyanlända elever 

skäms över sitt eget språk och tystnar då de kommer ut i sina reguljära klasser (Nilsson & Axelsson, 

2013; Skowronski, 2013). Att både bli en del i den sociala gemenskapen och att utveckla det svenska 

språket beskriver Nilsson & Axelsson (2013) som en "dubbel kamp" (two-fold struggle) för de 

nyanlända eleverna som dessutom ska klara av att följa med i ämnesundervisningen. Om det i den 

reguljära klassen sedan tidigare finns andra elever med samma modersmål och liknande 

erfarenheter kan det bidra till trygghet och hjälp i studierna (Skowronski 2013). 

Med språket i centrum undersöker Monica Axelsson i sin artikel Nyanländas möte med skolans 

ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv (2015) hur olika pedagogiskt och organisatoriskt mottagande 

av nyanlända elever påverkar deras språk- och kunskapsutveckling, sociala relationer och 

skolprestationer. Studien leder Axelsson till ett antal slutsatser när det gäller hur man ska skapa bra 

förutsättningar för de nyanlända att lyckas i skolan. "Nyckelorden för att åstadkomma detta är en 

flexibel organisation för utmaning och fortsatt stöttning" (Axelsson, 2015). Enligt Axelsson måste de 

nyanlända eleverna ges möjlighet till språklig interaktion med elever som nått längre i sin 

språkutveckling i svenska för att utveckla ett vardagsspråk. För att utveckla ämnesspråket krävs 

däremot undervisning av lärare om de komplexa och specialiserade sätt på vilka skolans olika ämnen 

formuleras i tal och skrift. Axelsson föreslår en syntes av förberedelseklass och direktintegrering med 

flexibla gruppkonstellationer och individuellt anpassad undervisning som ger tillgång till 

kunskapsformer på mer än endast godkändnivå. Detta förutsätter emellertid ett nära samarbete 

mellan ämneslärare och andraspråkslärare, liksom kontinuerliga stödinsatser i form av 

studiehandledning på modersmål (Axelsson, 2015). 

Distinktionen mellan vardagsspråk och ämnesspråk kan jämföras med Jim Cummins distinktion 

mellan BICS (basic interpersonal communicative skills) och CALP (cognitive/academic language 

proficiency). Cummins, som är professor i moderna språk vid universitet i Toronto och ledande inom 

forskning kring andraspråksinlärning, hävdar att det i genomsnitt tar två år för ett barn att uppnå 

språkfärdighet på BICS-nivå, ett grundläggande vardagsspråk. Att lära sig ett språk på CALP-nivå så 

att man kan använda språket som ett för åldern adekvat tankeverktyg tar däremot minst fem år för 

ett barn som påbörjar inlärningen efter sexårsåldern. Att utveckla ämnesspråket tar alltså längre tid 

än att få tillräckliga språkkunskaper för att kunna klara av kommunikationen i vardagen (Cummins, 

1996). Därför är det viktigt att nyanlända elever ges språklig stöttning i ämnesundervisningen. 

Cummins menar att för andraspråksinlärare ställer kognitivt krävande uppgifter höga krav på 

kontextuellt stöd, eller med andra ord ett situationsbundet innehåll som säkerställer elevens 

förståelse. Ett sådant stöd kan till exempel vara att i ett interaktivt arbetssätt knyta an till elevens 
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tidigare erfarenheter och upplevelser, vilket poängterar de undervisande lärarnas nyckelroll genom 

det stöd de kan bidra till för elevernas kunskaps- och språkutveckling. Cummins menar vidare att 

nivån på uppgifterna för elever som inte har ett utvecklat ämnesspråk till största del ska vara av 

kontextuellt stöttande och kognitivt krävande karaktär. 

Pauline Gibbons, professor vid University of Technology i Sydney och en av de världsledande inom 

forskning om tvåspråkighet, har i sina studier likt flera andra forskare visat att lärarnas medvetenhet 

om de nyanländas otillräckliga kunskaper i andraspråket ofta leder till att de förenklar innehållet i 

ämnesundervisningen, använder färre svåra begrepp och sänker kraven på elevernas prestationer. 

Att på ett sådant sätt anpassa undervisningen skapar sämre förutsättningar för eleverna att tillägna 

sig både språk och ämnesinnehåll (Hajer, 2004; Gibbons, 2006). Såväl Gibbons (2006) som Hajer 

(2004) menar att språk- och ämnesundervisning måste integreras för att effektivt gynna elevernas 

kognitiva och språkliga utveckling. Att anpassa undervisningen så att ämnesinnehållet blir begripligt 

samtidigt som eleverna ges chansen att utveckla andraspråket benämns språkutvecklande 

ämnesundervisning (Hajer, 2004). I sådan undervisning riktar man in i sig på språkets betydelse som 

grund för inlärningen och då står en rik språklig interaktion där man aktivt producerar muntligt och 

skriftligt språk i meningsfulla sammanhang i centrum. I vägen för den språkutvecklande 

undervisningen står inte sällan lärarnas bristande utbildning när det gäller undervisning i 

flerspråkiga, mångkulturella elevgrupper och att läromedlen ofta inte är anpassade för dessa 

grupper. Hajer menar att ett upprättande av en gemensam språkpolicy på skolnivå och att 

skolledningen satsar på kompetensutveckling kring språkutvecklande ämnesundervisning hjälper 

lärarna att lyckas i detta språkinriktade ämnesdidaktiska arbetssätt (Hajer, 2004). 

Undervisning 
Trots att det efter Bunars forskningsöversikt 2010 har tillkommit flera studier om nyanländas 

undervisningssituation, så är det relativt få som fokuserar på dessa elevers inlärningssituation. 

Dessutom tillämpar man ofta forskning om elever med utländsk bakgrund i allmänhet på gruppen 

nyanlända (Obondo et. al, 2016). Bunar visar dock att den här elevgruppen står inför särskilda 

anpassnings- och utbildningsproblem vilket efterlyser forskning specifikt inriktad på lärarnas arbete 

med avseende på denna problematik (Bunar, 2010). I artikeln Interkulturell pedagogik i praktisk 

handling – utmaningar och möjligheter (2016) redogör Margaret Obondo, Pirjo Lahdenperä och Pia 

Sandevärn för en studie som baseras intervjuer med lärare. I studien undersöks ett antal lärares syn 

på de utmaningar de möter för att kunna tillgodose nyanlända elevers behov. Studien fokuserar 

även på hur lärarna praktiskt går tillväga i sin undervisning för att hjälpa eleverna nå framgång i ett 

för dem nytt skolsystem. Analysen av intervjuerna visar att en majoritet av lärarna ansåg att 

strukturella och organisatoriska problem på kommunal, skol- och klassrumsnivå är en allmän 

utmaning då dessa problem bidrar till att skapa en delad skola där de nyanlända segregeras (Obondo 

et. al, 2016). Ett konkret exempel på detta är hur standardiserad bedömning och prov kopplade till 

läroplanens kursplaner inte tar någon hänsyn till de svårigheter som nyanlända ställs inför i sitt möte 

med den svenska skolan. Analysen visar även på två diametralt olika inställningar som lärare har till 

att ta sig an de utmaningar som de möter i sin undervisning av klasser där det ingår nyanlända 

elever. Den ena innebär "en mer negativ attityd med assimilering med elevernas språkliga och 

kulturella skillnader till det svenska som mål" (Obondo et. al, 2016, s. 193). Den andra inställningen 

uttrycks av lärare som har ett mer interkulturellt synsätt och innebär "en positiv hållning där 

skillnader, förändring av attityder och undervisningssätt förordas som svar på kulturell och språklig 

mångfald i skolorna" (Obondo et. al, 2016, s. 193). Författarna hävdar att det är avgörande för en 

lyckad undervisning i kulturellt mångskiftande grupper att integrera barnens skiftande kulturella 

kunskaper i undervisningen och att i den pedagogiska verksamheten anpassa sig efter de olika 
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eleverna och deras individuella bakgrund och förutsättningar. Ett sådant arbetssätt benämns 

interkulturell pedagogik och de intervjuade lärarna listade ett antal förslag på praktiska åtgärder när 

det gäller undervisningen som överensstämmer med en sådan pedagogik (Obondo et. al, 2016): 

1. Att arbeta med mångfalden i klassen, så att eleverna kan få nytta av varandras skillnader och 

kulturer. 

2. Att anpassa undervisningen till elevernas färdigheter och kunskaper i svenska. 

3. Att samarbeta med föräldrarna - och inte ge läxor som eleverna inte kan göra. 

4. Att göra läxor i skolan med språkhjälp [i modersmålet]. 

5. Att bedöma eleverna på grundval av deras förmåga - inte på grundval av standardiserade 

prov. 

6. Att visa empati och skydda eleverna i den internationella klassen så att de nyanlända 

eleverna inte glöms bort (med hänvisning till segregationen i skolorna) (Obondo et. al, 2016, 

s. 194-195). 

Den här listan är intressant med avseende på de forskningsfrågor vi ställer i den här studien och får 

avsluta avsnittet om tidigare forskning kring undervisning av nyanlända i skolan.  

Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

Sociokulturell teori 
I vår analys har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

Det sociokulturella perspektivets betonande av kommunikation och samspelet mellan kollektiv och 

individ som en förutsättning för lärandet är särskilt intressant för vår studie då det ställer situationen 

inte minst med språkligt heterogena klassrum på sin spets.  

Det sociokulturella perspektivet utgår från att människans intellektuella förmåga inte i första hand är 

medfödd, våra medfödda förmågor är tvärtom högst begränsade (Säljö, 2000). Istället har 

människan genom historien byggt upp kunskaper och färdigheter vilka lagrats i vår kultur snarare än 

i våra gener. Begreppet kultur innefattar i sammanhanget både intellektuella resurser, som idéer, 

värderingar och kunskaper, och materiella sådana, som olika typer verktyg, instrument och annan 

teknologi.  

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sitt ursprung i idéer av psykologen Lev Vygotskij 

(1896-1934). Vygotskij menade att ett barns kulturella utveckling sker på två plan, först på det 

sociala planet och därefter på det psykologiska. Detta innebär att individens tänkande bygger på 

tidigare kommunikation med andra människor, där den lärt sig resonera och tolka omvärlden på ett 

visst sätt. Ursprunget till våra tankar och idéer är den sociala interaktionen. Vygotskij kallade denna 

process internalisering (Säljö, 2000). Tänkandet hos en individ blir med detta synsätt en form av inre 

samtal. På samma sätt kan ett samtal mellan individer ses som en form av gemensamt tänkande. 

Tänkandet är i det sociokulturella perspektivet inte enbart en inre process utan också en kollektiv. 

Kommunikation och interaktion mellan människor är, enligt det sociokulturella perspektivet, 

avgörande för att skapa och föra vidare dessa sociokulturella resurser, intellektuella såväl som 

praktiska (Säljö, 2000). Vårt lärande är inte begränsat till vad vi personligen kan upptäcka i vår fysiska 

kontakt med omvärlden, utan vi kan genom kommunikation ta del av andra människors erfarenheter 

och kunskaper. Därför är kommunikativa processer avgörande för lärande och utveckling ur ett 

sociokulturellt perspektiv. 
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Ett barns tidiga utveckling sker i huvudsak i form av biologisk mognad. Efterhand kommer dock en 

allt större del att ske inom ramen för sociokulturella förhållanden. Även om ett barn lär sig genom 

att upptäcka sin omvärld betonar det sociokulturella perspektivet att detta sker i ett samspel med 

andra människor. Vi lär oss tolka verkligheten på det sätt som uppmuntras av vår omgivning. Vi kan 

heller inte få fullständig kunskap om ett objekt enbart genom att studera det på egen hand eftersom 

denna kunskap finns lagrad i beskrivningar och diskurser om objektet som inte finns tillgängliga i 

objektet i sig.  

Med detta synsätt föregår kommunikation tänkande och genom att lära sig ett språk lär man sig 

också tänka inom ramen för en viss kultur eller gemenskap (Säljö, 2000).  

Metod 
Vi har valt en fenomenografisk metodologisk ansats för vår studie, vilket innebär att vi tar avstamp i 

hur enskilda personer uppfattar företeelser och fenomen. Fenomenografin är en kvalitativ 

forskningsansats, där huvudsyftet är att få reda på hur människor uppfattar olika aspekter av sin 

omvärld (Kihlström, 2007).  Utgångspunkten är att människor uppfattar företeelser i sin omvärld på 

olika sätt och att det finns ett ändligt antal olika sätt på vilka dessa företeelser kan uppfattas 

(Dahlgren och Johansson, 2009). Därför kan våra uppfattningar om företeelser i vår omvärld sägas 

vara kvalitativt skilda. Att uppfatta något ska i den här betydelsen ses som något mer än en ren 

observation. Det handlar om hur en individ upplever ett fenomen och kan därför inte heller sägas 

vara något sant eller falskt. Vår metod är således kvalitativ där vi söker förståelse för hur andra 

personer förstår sin omvärld och med fokus på variationer i deras uppfattningar. 

I enlighet med denna ansats vill vi genom analys av intervjuer med ett antal lärare finna samtliga sätt 

på vilka dessa lärare uppfattar det undersökta fenomenet, vilket för den här studien är hur 

nyanlända elever påverkar undervisningen. Därefter skapar vi kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier för dessa uppfattningar. Beskrivningskategorierna bildar ett utfallsrum – en 

sammansättning av beskrivningskategorierna, vilket är den fenomenografiska analysens resultat 

(Dahlgren och Johansson, 2009).  

Urval och begränsning 
Vi har begränsat undersökningen till lärare som undervisar i ämnena matematik och teknik, de 

ämnen vi själva utbildar oss inom. 

För att göra ett urval av intervjupersoner till studien kontaktade vi inledningsvis ett flertal rektorer 

vid olika skolor för att få en bild av möjligheten att få tag på lärare som var villiga att deltaga. Vår 

ambition var till en början att välja ut skolor med hänsyn till i vilken grad de tagit emot nyanlända 

elever de senaste åren. Vi försökte få en variation i detta avseende och även geografiskt för att 

skapa förutsättningar för att våra respondenter skulle ha olika uppfattningar av de företeelser vi 

undersöker. Vi kontaktade skolorna var för sig med syfte att komma i kontakt med lärare i våra 

respektive ämnen, matematik och teknik. 

Då det visade sig vara svårare än vi föreställt oss att få tag på intervjupersoner blev vi tvungna att 

frångå vår inledande intention och söka deltagare utifrån delvis andra kriterier. Vi fick därför 

använda oss av kontakter som vi fått bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildning som 

ingår i vår lärarutbildning. Av intervjuerna med lärare i teknik kom två till via personliga kontakter 

och en via mailkontakt med rektor. Därtill besöktes flera skolor personligen vilket resulterade i en 

intervju. En av de intervjuade matematiklärarna kontaktades personligen och de övriga tre genom 

respektive skolas rektor. Denna typ av urval där respondenter väljs utifrån tillgänglighet kallas för 
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bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Svårigheten att få tag på respondenter påverkade vår möjlighet 

att fördela intervjuerna jämlikt utifrån ett genusperspektiv. 

Av bekvämlighetsskäl har intervjuerna genomförts på skolor i eller i närhet till våra bostadsorter. 

Detta innebär skolor i små och medelstora kommuner i Halland och Skåne. De intervjuade lärarna 

presenteras närmare i studiens resultatdel. 

Insamling av data 
För datainsamlingen i vår studie är intervjun en passande metod eftersom vi är ute efter enskilda 

individers uppfattningar om undervisning i klasser med nyanlända elever och för fenomenografiska 

studier är den halv- eller semistrukturerade intervjun mest lämplig (Dahlgren och Johansson, 2009). 

Den semistrukturerade intervjun innebär att man utgår från ett mindre antal frågor som är knutna 

till de fenomen eller teman man vill undersöka samtidigt som flexibilitet lämnas för att tillåta att 

respondenten genom sina svar delvis styr vilka följdfrågor som ställs. På så vis hoppas vi få så 

uttömmande och innehållsrika svar som möjligt, vilket är av stor betydelse för den fenomenografiska 

analysen. Vi gör med den här ansatsen inte anspråk på att tömma ut samtliga uppfattningar om de 

företeelser vi undersöker, utan vi begränsar oss till våra respondenters. 

En styrka med den semistrukturerade intervjumetoden gentemot att använda sig av enkäter är att 

utfallsrummet är okänt för frågeställaren, med andra ord kan oväntade svar förekomma, emedan 

enkäter i högre utsträckning har förutbestämda svarsalternativ. 

Eftersom syftet med vår studie är att identifiera didaktiska utmaningar och möjligheter som följer 

med att fler nyanlända elever tar plats i klassrummen, så skulle en annan möjlig metod vara att göra 

videoinspelningar av lektioner som sedan analyseras. Vi bedömer dock att ett sådant 

tillvägagångssätt skulle vara allt för tidskrävande för den här studien. Det skulle krävas ett flertal 

olika inspelningar med varje lärare för att få tillräckligt empiriskt material för uppnå reliabilitet i 

analysen. Dessutom inbegriper vår frågeställning skillnaden, om det finns någon, för den enskilda 

läraren att undervisa i klasser med och utan nyanlända elever, vilket skulle bli svårt att komma åt 

genom klassrumsobservationer. 

En invändning mot vår metod att nå studiens syfte skulle kanske kunna vara att vår insamlade data 

är lärarnas egna utsagor och att både reliabiliteten och validiteten därför kan ifrågasättas. I vårt fall 

tycker vi dock att lärarperspektivet är avgörande eftersom det är just lärarnas egna uppfattningar 

om deras egen undervisning som ligger till grund för den fenomenografiska studien. 

Etiska aspekter 
För att skapa goda förutsättningar för tillförlitliga intervjuer där respondenterna är bekväma att 

svara fritt på frågorna har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) som 

innebär att respondenterna delges att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta när som 

helst utan att ange någon anledning (samtyckeskravet), att deras deltagande kommer att behandlas 

anonymt (konfidentialitetskravet) och att insamlad data endast kommer användas inom studien 

(nyttjandekravet). Vi har även informerat respondenterna om syftet med intervjun 

(informationskravet). 

Genomförande av intervjuerna 
Efter att via mail och telefon lyckats få kontakt med lärare som var villiga att deltaga i studien 

bestämde vi träff med dessa en och en för att genomföra intervjuerna. Plats och tidpunkt för 

intervjuerna valdes av respondenterna som också ordnade med rum där vi kunde samtala ostört. Att 

låta respondenten styra över dessa omständigheter skapar en trygg situation för honom eller henne 
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vilket ökar möjligheterna för att intervjun ska fungera bra (Kvale, 2009). Därför informerade vi även i 

förväg om att intervjuerna skulle ta max 30 minuter. 

I intervjuerna använde vi oss av en i förhand utarbetad intervjuguide där vi hade delat in våra frågor i 

teman för att systematisera dessa och säkerställa att vi täckte in våra forskningsfrågor. Att använda 

en intervjuguide är speciellt viktigt då man genomför semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2008). De 

inledande frågorna var av mer allmän karaktär för att få igång samtalet och skapa en bekväm 

situation för respondenten. Därefter fokuserades frågorna mer på studiens centrala tema, dvs 

lärarnas undervisning i grupper där det ingår nyanlända elever. Intervjuguidens frågor kopplade till 

vår studies forskningsfrågor var öppna med möjlighet att ge rika svar (Kvale, 2009). Att följa upp 

svaren med andrafrågor, vilket kräver ett aktivt lyssnande, är viktigt då man utgår ifrån en 

intervjuguide (Kvale, 2009). 

En semistrukturerad intervju tillåter respondenten att prata fritt och svaren kan bli omfattande. 

Därför valde vi att göra ljudinspelningar av våra intervjuer, vilket Dahlgren och Johansson (2009) 

också hävdar är en nödvändigt för fenomenografiska studier. Ljudupptagningarna tillät oss att 

koncentrera oss till fullo på själva intervjuerna och dessutom ha möjlighet att lyssna igenom dessa 

vid ett flertal tillfällen. 

Analys av data 
Den analysmodell vi valt för den här studien är utformad av Dahlgren och Johansson (2009) och 

består av sju steg för att utreda olika uppfattningar i empirin som framkommit under intervjuerna 

med lärarna. Att i analysen utgå ifrån ett färdigt recept på hur man ska gå tillväga kan naturligtvis ha 

brister då det inte tar hänsyn till de variationer som kan finnas inom metoden, men genom att 

använda oss av ett utarbetat protokoll för tillvägagångssättet hoppas vi däremot kunna undvika att 

analysen färgas av våra egna erfarenheter och uppfattningar. Nedan följer en presentation av de sju 

stegen. 

Steg 1 innebär att man ska bekanta sig med materialet genom att göra flera genomläsningar av de 

transkriberade intervjuerna. Detta steg påbörjas därför redan då man utför transkriberingen. 

Steg 2 går ut på att kondensera materialet genom att skilja ut de mest signifikanta och betydelsefulla 

uttalanden i våra intervjuer. Detta steg utförs enligt Dahlgren och Johansson med fördel med hjälp 

av arbeta med utskrifter av transkriberingarna som man kan klippa i och få en bra överblick över 

materialet. 

Steg 3 benämner Dahlgren och Johansson jämförelsen och är det steg då man ska identifiera 

skillnader och likheter inom materialet, dvs skillnader och likheter i uppfattningar av de företeelser 

som vi undersöker i vår studie. Häri ligger också fenomenografins primära mål, att urskilja variation 

eller skillnader mellan uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009) och för att finna dessa är det 

även viktigt att leta efter likheter i materialet och på så vis se genom ytliga skillnader. 

Steg 4 innebär att man grupperar de identifierade skillnaderna och likheterna och relaterar dessa till 

varandra och därigenom skapa en struktur för insamlad data. 

Steg 5 är steget då man utifrån grupperingarna skapar sina kategorier genom att avgöra hur stor 

variation som skall finnas inom varje kategori. Här bestämmer man således var gränserna mellan 

olika uppfattningar går och ifall man behöver utöka antalet kategorier. Detta steg som Dahlgren och 

Johansson benämner att artikulera kategorierna kan därför ses som en kritisk del av analysen. 
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Steg 6 innebär att man ska namnge kategorierna för att tydliggöra vad som är signifikant för 

materialet. Man bör därför försöka ge kategorierna namn som i så stor utsträckning som möjligt 

fångar uppfattningarna som ryms inom dem. 

Steg 7 rubricerar Dahlgren och Johansson för den kontrastiva fasen vilken går ut på att granska och 

jämföra de utvalda passagerna i materialet med varandra för att se om någon av passagerna ryms 

inom fler än en kategori. Om så är fallet får man reducera antalet kategorier då dessa ska vara 

exklusiva. 

Resultatet av den fenomenografiska analysen är ett utfallsrum som består av de kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier som man skapar genom analysen. Beskrivningskategorierna som framkom i 

vår analys av det insamlade materialet presenteras i resultatdelen. 

Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är inom kvantitativ forskning viktiga kriterier för att avgöra en undersöknings 

kvalitet. Synen på begreppen varierar något inom kvalitativ forskning och det finns olika åsikter om 

ifall de alls är relevanta och i så fall hur de ska användas (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) tar upp begreppen extern och intern reliabilitet respektive extern och intern validitet 

för kvalitativ forskning. 

Extern reliabilitet syftar på i vilken mån en undersökning går att replikera. Detta är ofta svåruppfyllt 

inom kvalitativ forskning då den sociala miljön som undersökningen genomförs i förändras. Detta 

gäller även för vår undersökning, de exakta förutsättningarna för våra intervjuer skulle vara mycket 

svåra att återskapa. 

Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett forskarlag är överens om hur de ska tolka sina 

observationer. Detta har vi försökt åstadkomma genom att i förväg diskutera de frågor vi ställer 

under intervjun samt genom en gemensam analysmodell. 

Extern validitet är i vilken utsträckning resultatet i en undersökning kan generaliseras, det vill säga 

överföras till andra sociala miljöer. Generaliserbarhet är ofta svår att åstadkomma i kvalitativ 

forskning då man vanligtvis använder ett begränsat urval, detta gäller även vår undersökning. 

Genom att så noggrant som möjligt beskriva förutsättningarna för vår undersökning kan däremot 

läsaren själv göra en bedömning av i vilken mån resultaten kan överföras till en annan miljö. 

Intern validitet innebär att forskarens observationer överensstämmer med de teoretiska idéer denne 

utvecklar. Trovärdigheten i forskarens beskrivning av en social verklighet kommer att avgöra 

huruvida den accepteras av andra. En vanlig metod för att öka den interna validiteten är 

respondentvalidering, att låta respondenterna i efterhand bekräfta att forskarens beskrivning är 

korrekt. Vi har valt bort respondentvalidering då vi inte tror att våra respondenter är intresserade av 

att lägga ytterligare tid på vår undersökning.  

Resultat och analys 
Efter en inledande presentation av våra respondenter följer en redogörelse för studiens resultat 

under de beskrivningskategorier vi urskilt genom den fenomenografiska analysen. Kategorierna är 

didaktiska utmaningar i klasser med nyanlända elever, organisatoriska utmaningar, anpassningar i 

undervisningen samt inkluderande av nyanlända elever i undervisningen. Till flera av kategorierna 

finns även underkategorier.  
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Nedan följer en kortfattad presentation av de intervjuade lärarna och skolorna där de är anställda, 

enligt deras egna utsagor. Samtliga namn är fiktiva. 

Gemensamt för de fyra matematiklärarna som deltog i studien är att samtliga är behöriga för 

undervisning i ämnet och arbetar på kommunala högstadieskolor i Skåne.  

• Anna har arbetat som lärare i 14 år och undervisar på en högstadieskola med ca 300 elever i 

en lite mindre kommun. Skolan har under åren 2013-2015 tagit emot en ökande mängd 

nyanlända. Under vårterminen 2015 var drygt 10 % av eleverna i årskurs nio nyanlända. 

• Birgitta har arbetat som lärare i 21 år och undervisar på en högstadieskola med ca 250 

elever i en lite mindre kommun. Nyanlända elever i nämnvärd utsträckning har tillkommit 

från och med 2015 och nu är drygt 10 % av eleverna i Birgittas klass nyanlända. 

• Ulla har arbetat som lärare i 13 år och undervisar på en högstadieskolan med omkring 250 

elever i en mellanstor kommun. Skolan har under flera år tagit nyanlända elever med en 

ökning de senaste åren och nu är 15-20 % av eleverna nyanlända. 

• Carina har arbetat som lärare i 15 år och undervisar på en högstadieskola med ca 200 elever 

i en lite mindre kommun. Nyanlända elever har framför allt funnits på skolan sedan 

höstterminen 2015 och i de klasser Carina undervisar är nu 10-15 % av eleverna nyanlända. 

De fyra intervjuade tekniklärarna har alla formell behörighet för undervisning i teknikämnet och 

arbetar på olika skolor i Halmstads och Laholms kommun. Gemensamt för skolorna är att de tagit 

emot nyanlända elever under relativt kort tid, med start 2015 eller 2016. Situationen med nyanlända 

i klassrummen kan därför betecknas som ny för alla de intervjuade lärarna i teknik.  

• Bernt har arbetat som lärare i 18 år och undervisar på en skola med ca 250 elever i årskurs 4-

9. Utöver teknik undervisar han i matte och NO. Han har två nyanlända elever i en av sina 

klasser. 

• Lars har arbetat som lärare i 19 år och undervisar på en f-9-skola med ca 650 elever. Han 

undervisar förutom teknik även i matte. I de klasser han undervisar finns 1-4 nyanlända 

elever. 

• Per har arbetat som lärare i 13 år och undervisar på en 7-9-skola med ca 330 elever. Han 

undervisar för närvarande i teknik och matte och har också undervisat i NO. Han har 2-4 

nyanlända elever per klass.  

• Karin har arbetat som lärare i 17 år och undervisar på en skola med ca 230 elever i 

årskurserna 6-9. Hon undervisar i teknik, matte och NO. Hon anger sig ha 1 eller ibland 2 

nyanlända elever i de klasser hon har nyanlända. 

Didaktiska utmaningar i klasser med nyanlända elever 

Språkhindret 

Språket är centralt för lärande och undervisning, vilket innebär att det också är grunden till många av 

de utmaningar som uppkommer när det gäller undervisning i klasser som har tagit emot nyanlända 

elever med stora brister när det gäller kunskaper i svenska språket. De språkliga utmaningarna 

återkommer som ett tema i samtliga intervjuer där lärarna belyser olika svårigheter som 

utmaningarna medför. 

De nyanlända elevernas bristande språkkunskaper i framförallt svenska är det mest omedelbara 

problemet som lärarna upplever. Det utgör ett hinder för eleverna att ta till sig undervisningen och 

att bli en del av gruppen. 

Bernt beskriver en situation där han har väldigt svårt att kommunicera med eleverna: 
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Hittills har jag haft sånna som ändå förstår lite eller delar utav vad jag säger, men nu 

är det verkligen teckenspråk som gäller. Bilder och väldigt, alltså det är väldigt, väldigt 

svårt att nå fram. (Bernt) 

 

På liknande sätt menar Anna att grundläggande kommunikation kan bli problematisk: 

 

Ja, som du ska ta hälften av nånting eller du ska ta dubbelt upp, alltså det är sånt som 

bara ska sitta där, men dom fattar ju ingenting när dom läser det. (Anna) 

 

Även när första svårigheterna i kommunikationen undanröjts gör de begränsade språkkunskaperna 

det svårare för eleverna att ta till sig undervisningen, enligt Lars: 

 

Dels svårigheterna att förstå språket och det kan man väl komma över. Men sen är 

det oerhört mycket termer och begrepp som är nya för alla elever och de blir väldigt 

svåra att förstå när man håller på att lära sig ett nytt språk för övrigt. Så är det väldigt 

mycket termer som krävs att vi använder i tekniken så att vi undervisar på rätt sätt 

där. Vi måste använda korrekta ord och begrepp och där är en svårighet att få de 

nyanlända att förstå de här orden och ta till sig dem. Det är svårt nog att få de som 

har bott länge i Sverige eller är svenskar att lära sig de här nya begreppen. (Lars) 

 

I intervjuerna framkommer ofta de svårigheter som de nyanlända eleverna har att kunna 

tillgodogöra sig text och material på svenska språket och Carina uttrycker ett otillfredsställt behov av 

att ha anpassade läromedel. 

 

jag har ju dåligt med tid att plocka fram anpassat läromedel till dom och vi har liksom 

inte inköpt anpassade läromedel. (Carina) 

 

Språkets betydelse för undervisningen och lärandet, menar flera av lärarna, skiljer sig åt mellan de 

olika ämnena. Av intervjuerna framkommer en bild av hur lärarna ser på matematikämnet som å ena 

sidan ett ämne där språket spelar mindre roll än hos övriga ämnen och att de nyanlända eleverna 

därför relativt tidigt kommer ut i den ordinarie matematikundervisningen. 

 

Alltså, matematik är ju universell på något vis. Där är ju ord och begrepp i matten 

också, men man kan oftast illustrera dom med något matematiskt. Och det 

matematiska ser ju likadant ut. Så jag tror ju att matten är det lättaste ämnet att 

börja… påbörja i. (Carina) 
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Å andra sidan menar lärarna att de bristande språkkunskaperna gör det svårt för de nyanlända att 

följa undervisningen. Denna dubbelhet illustreras nedan med ett citat från Ulla: 

 

Då (när de kommit ut i ordinarie undervisning) kan dom ju skriva västerländska siffror 

och kan ju läsa. Dom har ju ett väldigt fattigt ordförråd fortfarande […] Så det är svårt 

att ta till sig texten i matteböckerna. Matte är ju ett tacksamt ämne att undervisa i, för 

att alla har på ett eller annat sätt stött på matte. (Ulla) 

 

Praktiskt arbete förekommer oftare i undervisningen i teknikämnet. Karin uppger att detta är något 

som hon märker fungerar bra för de nyanlända eleverna: 

 

I tekniken där så arbetar jag ju rätt så mycket praktiskt. Att de gör praktiska saker. 

Varje delmoment eller varje område vi jobbar med så innehåller det ett praktiskt 

moment där de ska bygga eller göra någonting fysiskt. Eller kan det vara digitalt också. 

Men då känner jag att då är inte språket samma hinder. Så att de har kunnat vara med 

på bra villkor tycker jag. Så jag tror att det praktiska arbetet är lättare än när det är 

rent teoretiskt. Och så har jag ju jobbat innan, att jag har jobbat mycket praktiskt, så 

att det har ju inte varit någon förändring. (Karin) 

 

Även Per har en relativt stor del praktik i ämnet och anger att detta är en fördel för de nyanlända: 

 

Det är ganska mycket teori och ganska mycket praktik så det blir ganska jämt skulle 

jag säga, 50-50.[…] I det praktiska så fungerar det ganska bra. Det handlar väldigt 

mycket om uppfinningsrikedom och hur man ska, hur du ska liksom, bygga nåt eller 

tänka på något. Så på det sättet tycker jag teknik funkar mycket, mycket bättre än 

matte till exempel. (Per) 

 

Lars är däremot kritisk mot synen på teknik som ett praktiskt ämne och har ett större teoretiskt 

fokus.  

 

Många har ju jag uppfattat som, både elever och kolleger, har tron att, ja tekniken är 

lika praktisk som slöjden är och att det bara är det men huvuddelen av tekniken är ju 

en teoretisk del, som sen byggs på med praktiska moment.[…]Visst skulle vi kunna 

arbeta mer praktiskt men då kommer vi inte kunna göra, fullfölja kursplanen. (Lars) 

 

Tekniklärarna är överens om att praktiska moment fungerar bättre än teoretiska för de nyanlända 

eleverna eftersom språket spelar mindre roll i det praktiska arbetet. Däremot har de delvis olika syn 

på hur stor del praktiska inslag ska ha av undervisningen. Ingen av dem uppger att de förändrat sin 

undervisning i denna aspekt till följd av mottagandet av nyanlända.  
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De nyanlända elevernas förkunskaper i ämnet 
En lärares kunskap om varje elevs bakgrund (skolgång, förkunskaper, upplevelser etc.) är avgörande 

för att kunna anpassa undervisningen individuellt och säkerställa dess likvärdighet. Följande citat 

från Carina belyser tydliga brister i detta avseende: 

 

Man har ingen aning om deras bakgrund. (Carina) 

 

Kartläggningen av eleverna spelar stor roll för de nyanländas möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen då de kommer ut i sina ordinarie ämnen. Det påverkar även lärarens möjlighet att 

genomföra undervisningen eftersom informationen från kartläggningen inledningsvis ofta är det 

enda underlag som läraren har. Citatet från Birgitta nedan visar hur felaktig information eller 

kartläggning skapar svårigheter: 

 

I åttan, min ena åtta här så har jag tre killar inne i klass hela tiden. Och dom blev 

testade att dom hade matteförmåga och sådär och… så dom hoppade bara rakt in i 

åttan. Och jag kan säga att en av dom har matteförmåga. Dom andra har det inte. Och 

det visade sig… och dom säger ingenting, och det är min miss då. Jag frågar dom ”Går 

det bra?”, ”Ja men vi fixar det så...”, ”Ja men kollar ni nu att ni gör rätt också? För bara 

göra det, så måste ni kolla i facit så ni inte sitter och gör fel, och kalla på mig om det 

blir fel.”, ” Ja” säger dom, men dom säger ju ja till allt jag säger. Och så hade vi prov nu 

och det visade sig där dom var ju inte alls på den nivån. (Birgitta) 

 

På motsvarande sätt kan följande citat från Carina exemplifiera när kartläggningen fungerar bra och 

skapar goda förutsättningar att ta emot nyanlända i den ordinarie undervisningen. Att som 

undervisande lärare själv vara den som genomför kartläggningen menar Carina är till en fördel: 

 

jag har gjort kartläggningen själv med alla mina nyanlända elever. Och det är jättebra 

för då får man faktiskt en jättebra bild av deras matematikkunskaper […] så därför 

plockar jag ihop, jag gick ju ner och tog böcker, underifrån så att säga, och satte ihop 

häften. Det här handlar om positionssystemet, och här om decimaler… så vi har en hel 

hög häften. Då börjar jag med, alltså när eleverna kommer in i klassrummet, då visste 

jag att dom här kunde inte detta, så börjar dom jobba med dom häftena. (Carina) 

 

Lärarna uttrycker en osäkerhet gällande vilka orsakerna till de nyanlända elevernas svårigheter att ta 

till sig undervisningen är. Lars inleder med att prata om språket men vänder mitt i en mening när 

han kommer på att det egentligen inte är problemet han är ute efter: 

 

Ofta är det språket. Men det, nej, språket är det ju inte. Utan många gånger så har de 

väldigt liten skolgång. Så de har ingen matte, de har ingen studievana 
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överhuvudtaget.  Det blir väldigt svåra uppgifter, även om det hade varit på deras 

språk då va. (Lars) 

 

Karin har lagt märke till att eleverna har särskilt svårt för vissa typer av uppgifter men är osäker på 

om det beror på att de är mer språkligt krävande eller på andra orsaker: 

 

...problemlösningsuppgifter, om jag inte fått dem översatta men även när jag fått dem 

översatta, så har de svårt för de uppgifterna. Och om det beror att de inte är vana vid 

att jobba med problemlösning på det sättet eller om det är ett språkligt hinder, det 

vet jag inte. Och därför så presterar de ju inte så bra på de delarna. Så det är ju svårt 

att veta varför de inte gör det, det kan ju också vara att de inte är vana vid 

arbetssättet. (Karin) 

 

Även matematiklärarna upplever en liknande skillnad mellan svenska elevers och de nyanlända 

elevernas förkunskaper när det gäller vissa typer av förmågor. En del av matematiken bygger på 

förmåga att hantera matematiska metoder, att utföra beräkningar. Lärarna menar att de nyanlända 

ofta har goda metodkunskaper, vilket följande citat från Ulla är ett exempel på: 

 

Så att dom kan ju ofta då liksom lära dom andra med uppställningar. Just med 

metoden, metoderna inom matematiken är dom ju mycket starkare än svenska 

elever. (Ulla) 

  

Matematikämnet behandlar dock även andra förmågor som begrepp, kommunikation, 

problemlösning och resonemang. Här är de nyanlända elevernas kunskaper ofta på en lägre nivå än 

den som förväntas av dem utifrån årskurs. 

 

Men dom har ju inte vår tradition av problemlösningsmatte. Dom har inte vår 

tradition av att prata matte. Så dom har inte dom matematiska orden och inte i sitt 

eget språk heller riktigt. Men dom har metoden, dom klarar metod jättebra. (Birgitta) 

 

Elevernas förkunskaper i teknik påverkar hur lätt de har att ta till sig ämnet. Här finns motstridiga 

erfarenheter från lärarna.  

 

För de här eleverna är eleverna är teknik ett helt nytt ämne. Det är ingenting som har 

funnits med i deras studieplaner innan. Medan matten, de elever som gått i skola 

tidigare har ju stött på matematik. […] Medan de allra flesta nyanlända, där är 

tekniken något helt nytt för dem. De har inte en aning om vad det är. (Lars) 
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Teknik är ju lite lättare faktiskt för dem tycker jag. För tekniken är så... Om de har ett 

intresse av teknik så kommer de in i det ämnet väldigt fort. Alltså, du behöver inte alla 

de här verktygen som i matten till exempel. Utan du kan ju direkt komma in i en 

diskussion om hållbar utveckling eller design eller vad vi nu pratar om. (Per) 

 

Även om elevernas förkunskaper kan variera till exempel beroende på var de kommer ifrån så ligger 

skillnaden i de två ovanstående citaten snarare i lärarens tekniksyn. Den ena fokuserar på teknik som 

skolämne, vilket alla inte har erfarenhet av. Däremot kommer alla människor på något sätt i kontakt 

med teknik i sin vardag. Ingen av lärarna antyder att deras utgångspunkt förändrats utifrån att de 

fått nyanlända elever i sina klasser. 

Organisatoriska utmaningar 

Fortbildning 
Av de intervjuade lärarna är det Karin och Carina som fått någon form av utbildning när det gäller att 

ta emot nyanlända elever, i Carinas fall dock endast ett enstaka tillfälle och framför allt om dessa 

elevers bakgrund. Den nya situationen för lärare utan tidigare erfarenhet av nyanlända i sina 

undervisningsgrupper kan skapa osäkerhet när det gäller hur man ska gå tillväga. Lärarna lämnas att 

själva söka kunskap om detta: 

 

Det är ju läsetalen som vi har problem med. Hur mycket ska man förklara av ett läsetal 

och av dom här matematiska begreppen som man ska kunna […] och jag är inte heller 

så hundra på att man egentligen får lov att göra så mycket förklaring som vi gör, 

bedömningsmässigt. (Anna) 

 

Jag måste ha mer input utifrån. Jag behöver inte gå på minorna i några år innan jag kommer på det 

själv utan just den inputen saknar jag. (Bernt) 

Studiehandledning 
Lärarna har olika sätt att hantera språkproblematiken i undervisningen. Skillnaderna i 

tillvägagångssätt hänger i stor utsträckning ihop med vilken typ av stöd läraren har av till exempel 

studiehandledare. 

Studiehandledare finns alltid med på Pers lektioner och kan översätta i realtid. Detta har inneburit 

att undervisningens innehåll har förändrats till att bli mer diskussionsbaserat: 

 

Det blir inte så mycket i böckerna i tekniken utan vi jobbar kanske mer med, lite mer 

med diskussionsunderlag där vi pratar lite mer, för det fungerar väldigt bra. (Per) 

 

Lars elever går delvis i förberedelseklass och har hjälp av studiehandledare, dock inte i 

teknikundervisningen. Lars försöker med visualisering och språklig tydlighet få eleverna att förstå 

även utan översättning: 
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Använder mer bilder. Tydligare, eller ja tydligare genomgångar vet jag inte, man är väl 

ännu mer noggrann med att betona de orden och begreppen som är oavhängiga i det 

här området. (Lars) 

 

Karins elever har hjälp av studiehandledare, dock ej under tekniklektionerna. Studiehandledarna kan 

dock översätta skriftliga uppgifter i förväg. Karin utnyttjar hellre detta än tekniska lösningar som 

översättningsprogram då hon upplever att det ger henne större kontroll över undervisningen. 

 

Man har vissa uppgifter som jag ska göra så har jag försökt få de översatta till deras 

hemspråk. Så att, då har vi personer här som tolkar men de kan hjälpa till att 

översätta vissa saker. [...]Det finns ju material man kan, inläsningstjänster och så som 

är på deras hemspråk men problemet är ju att jag vet ju inte vad den, jag vet ju inte 

vad de säger. Om de förklarar saker på så som jag tycker att det ska förklaras eller. 

Man har ju inte riktigt greppet om undervisningen när jag inte förstår det som sägs. 

(Karin) 

 

Studiehandledning på modersmål förekommer inte i större utsträckning på någon av 

matematiklärarnas lektioner. I det fall det finns en studiehandledare närvarande i klassrummet, så är 

det vid enstaka tillfällen och ibland sker studiehandledningen utanför klassrummet. Följande citat 

från Anna visar att hon ser den bristande studiehandledningen som en olägenhet: 

 

Tyvärr så är det ju inte studiehandledare på varje lektion utan oftast så är det att de 

har tillgång till den kanske en gång i veckan eller två gånger i veckan. (Anna) 

 

Citatet från Carina nedan belyser hennes mening om att mer studiehandledning i klassrummet 

skapar bättre förutsättningar för undervisning som även nyanlända kan följa. 

 

I fjol hade jag studiehandledare på matten, men jag har dåligt med studiehandledning 

på matten nu och det märks. För dom som är sämst rustade, som har sämst skolgång 

med sig, dom får svårare att hänga med nu. Dels blir matten svårare och dels så blir 

språket… det blir svårt med språket då också, (Carina) 

 

I brist på studiehandledare tar flera av lärarna hjälp av tekniska hjälpmedel såsom 

översättningstjänster för att förbättra elevernas möjligheter att förstå undervisningen. Bernts elever 

har hjälp av studiehandledare på hemspråket en förmiddag i veckan. På hans lektioner får eleverna 

själva översätta med hjälp av en inläsningstjänst till mobil. Bernt förenklar detta genom att skriva 

mer på tavlan: 
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Lämna kvar det längre stund på tavlan så jag använder tavlan på annat sätt. Jag 

suddar inte lika mycket utan jag verkligen lämnar det kvar lite extra. Sen har jag sett 

till så de har det här, inläsningstjänsten, så att de har det på sitt eget språk. (Bernt) 

 

Carina belyser att nyttan av de digitala hjälpmedlen är beroende av stort eget ansvar hos varje elev. 

 

Dom använder ju mycket sina plattor och då är det ju både med translate och dom 

har appar som översätter, dom kan fota sidor och få översatt. Så dom eleverna med 

driv och ambition, dom utvecklas ju. (Carina) 

 

Anpassningar i undervisningen 

Undervisningens innehåll 
I vilken mån lärarna har förändrat innehållet i undervisningen till följd av mottagandet av nyanlända 

varierar. 

Per har tydligt förändrat undervisningens innehåll för att kunna inkludera de nyanlända: 

Finns ju vissa grejer som man känner, fan det där skulle jag ju vilja visat kanske då. 

Men så gör vi något annat istället. Vissa grejer vi gör annat istället faller ju faktiskt ut 

bättre. Jag har mer diskussioner i klassrummet. Faktiskt. (Per) 

 

Karin anger att hon inte ändrat undervisningen för hela gruppen utan gör individuella anpassningar: 

 

Jag har nog inte ändrat min undervisning så, det har jag inte gjort för de andra. Eller, 

inte för hela gruppen. Utan de, jag anpassar så att de ska kunna följa med i min 

ordinarie undervisning. (Karin) 

 
Birgitta beskriver hur hon med hjälp av en sajt på nätet kan skapa övningar i matematik där eleverna 

själva kan arbeta utanför den ordinarie undervisningssituationen: 

 

Så jag hittade en ny sajt i somras, fick tips på nätet, där man kan gå upp och jobba 

rent metodiskt och bara öva, öva, öva. Rena metodövningar för dom som vill jobba 

mer och det är guld för dom här killarna. Där är inget språk. (Birgitta) 

 

Undervisningsspråket 
Att undervisa elever som har mycket svårt att förstå språket som undervisningen hålls på, och som 

dessutom inte har studiehandledning i klassrummet, innebär att man som lärare kan tvingas till 

språkliga anpassningar för att innehållet ska bli tillgängligt för samtliga elever. Ulla belyser vikten av 

att uppmärksamma bruket av både ämnesspråk och vardagsspråk. 
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Ja, man måste ju själv tänka mycket mera på att bryta ner i mindre delar, och använda 

språket mer. Alltså jag måste förklara alla ord på ett annat sätt. Alla matematiska 

termer till exempel då. Men även att man måste tänka till att dom har ju liksom inte 

vardagsspråket heller. (Ulla) 

 

Anna upplever att den låga förståelsen av språket kan påverka den språkliga nivån på 

undervisningen negativt vilket hon uttrycker i nedanstående citat: 

 

...jämför man ifrån när jag började undervisa som lärare så använde man sig av lite 

svårare begrepp och ord i klassrummet än vad man kanske inte riktigt gör idag för att 

man inte riktigt förstår det. Så det känns ju som att språket utarmas på något sätt. 

(Anna) 

 

Ökad tydlighet i undervisningen 
Behovet av att vara extra tydlig i sin undervisning framkommer ofta i intervjuerna med samtliga 

lärare eftersom det, enligt dem, skapar bättre förutsättningar för de nyanlända elevernas lärande. 

Tydligheten kan ta sig olika uttryck, men gemensamt för alla lärarna är att de påpekar att detta inte 

är ett behov specifikt hos de nyanlända eleverna. Lärarna menar att anpassningar för att skapa en 

tydligare, mer strukturerad undervisning som vilar på ämnesområdets grunder är något de redan 

behövt göra på grund av andra elever. Till exempel anser Anna att skriftliga instruktioner gynnar 

såväl nyanlända elever som elever med särskilda behov: 

 

...jag tycker inte den har förändrat mig så mycket, men då mitt sätt att vara mer tydlig 

i mina instruktioner och ha dom skriftliga. Det har ju blivit en förändring. Men det vill 

jag inte säga bara ligger på att jag har nyanlända, utan det ligger ju också på ökande 

antal av barn med diagnoser som behöver fyrkantigheten för att funka. (Anna) 

 

Ulla hävdar att det stora antalet elever i skolan med svaga matematikkunskaper innebär att 

undervisningen måste utgå från det grundläggande och att anpassningar för elever med svaga 

ämneskunskaper även är gynnsamma för nyanlända elever: 

 

Inte att jag tänker att det är för att det är till dom nyanlända. Utan jag bryter ju ner 

ända längst ner inom alla områden och bygger hela vägen upp för att dom ska ha, alla 

ska ha grunden. Jag har ju många svenska elever också som har problem med 

matematiken. Som inte har fått med sig positionssystem och taluppfattningen. Så att 

det är hjälp till alla liksom. (Ulla) 
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Även Carina förklarar hur hon ser samma behov av tydlighet i sin undervisning hos nyanlända som 

hon sett bland sina svenska elever sedan tidigare: 

 

...jag har bara blivit än mer övertygad om det här att man måste vara väldigt konkret 

och tydlig och långsam och inte vara rädd att ta om, att liksom jobba med grunder. 

Sen har jag börjat jobba mer med begrepp. (Carina) 

 

Lars förändrar teknikundervisningen genom att förenkla och vara mer tydlig. Detta anges gynna vissa 

elever och missgynna andra: 

 

Men desto fler elever vi får med de här särskilda behoven, och man fortfarande är 

själv i klassrummet, så gör det ju att då behöver hela undervisningen anpassas för 

hela gruppen för att alla ska kunna få den tiden med mig egentligen som de behöver. 

[…] Den positiva påverkan är ju att det blir enklare, det blir kanske ännu lättare att 

förstå för, kommer snabbare in i det för vissa elever. Samtidigt så blir det för andra 

elever, kan det här bli ett ganska långt och utdraget, för att de vill gå snabbare fram. 

(Lars) 

 

Bernt gör det till en del av undervisningen att eleverna själva får förenkla innehållet till en nivå som 

fungerar för de nyanlända, något som han anser gynnar alla elever: 

 

Alltså eleverna får till exempel om jag nu ger eleverna öppna frågor som de 

diskuterar. Hittills så var de att det räckte att de diskuterade och gav någon feedback. 

Men nu kör vi ett varv till där de till exempel ska förenkla ner det, på till exempel ett 

A3-papper med hjälp av bilder.[…]Bara för att försöka fånga de här nyanlända, plus 

att de var tvungna att få ner det på en riktigt basic nivå. Så att det är win-win på det 

sättet. (Bernt) 

 

Rent konkret kan de språkliga svårigheterna tillsammans med osäkerheten gällande de 

ämneskunskaper som de nyanlända eleverna har om till exempel matematiska begrepp innebära att 

vissa moment i undervisningen tar längre tid att genomföra. Anna uttrycker det på följande vis: 

 

Alltså det tar, det tar ju mer tid när man ska förklara till exempel matteuppgifter för 

dom… och oftast så förstår ju inte dom bara av att du säger ett annat ord, utan du 

måste oftast gå till en djupare grund av vad ordet betyder för att dom ska förstå. 

(Anna) 

 

Även Ulla menar att hon får lägga längre tid på att förklaringar och hon påpekar även att detta är 

något som de svenska eleverna får ta hänsyn till. 
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Jag får träna bort det här att jag tror att dom vet vad jag menar, för det vet dom inte. 

Och eleverna har vant sig nu vid det, för i början så sa dom ”Ah, det där har du redan 

sagt, du är tjatig”, jag säger ”Ja, men nu får vi va schyssta, här är nya i klassen". (Ulla) 

 

Inkluderande av nyanlända elever i undervisningen 
Bristande språkkunskaper är ett hinder för de nyanlända eleverna att inkluderas i undervisningen. 

Bland tekniklärarna finns en syn på tekniklektionerna som ett tillfälle för eleverna att lära sig 

svenska. Språkutvecklingen är ett mål i sig och inte enbart ett medel för att förbättra resultaten i 

ämnet. Detta är rent av överordnat ämneskunskaperna i teknik. Motsvarande resonemang har inte 

registrerats bland lärarna i matematik. 

Både Lars och Per är tydliga med att språkutvecklingen kommer i första hand: 

 

Det tycker jag egentligen är det viktigaste när de är med i lektionerna, […] att de är 

med för att lära sig svenska först och främst. Och sen så får de med sig tekniken på 

köpet. […] Jag känner mig som en viktig del i deras språkutveckling, och det ansvaret 

måste jag ta. (Lars) 

 

Ok, visst det är teknik vi har men deras huvudsyssla är ju att komma in, lyssna på 

svenska, komma in i själva skolsituationen. Ibland kan det ju handla om att det inte är 

aktuellt med betyg för de kan inte komma så långt så det kan bli betyg. Men 

huvudsyftet är kanske inte ens det liksom. (Per) 

 

Även om eleverna skulle kunna lära sig ämnet genom individuellt arbete ser Bernt hellre att de 

inkluderas i grupparbeten, med motivet att de lär sig mer svenska på det viset. Här påverkas valet av 

undervisningsmetod av språkutvecklingen som överordnat mål: 

 

Så de kan ju köra lite själv också och lyssna och göra uppgifter, men problemet är att 

jag vet inte hur mycket svenska de lär sig då. Utan då är de mest att de gör 

uppgifterna. […] Inkludera på något sätt. I smågrupper. (Bernt) 

 

Att undervisa en grupp där några elever har väldigt stor frånvaro är en utmaning eftersom det är 

svårt att integrera dessa i den gemensamma undervisningen. 

 

Sen är det ju, alltså jag får säga, det är ju mycket annat som påverkar. Just nu har jag 

en grupp där pojkarna är inte här särskilt mycket. Dom är borta jättemycket. Och då 

är det allt emellan att det är oroligt på boendet till att nu är dom igång med intervjuer 

på migrationsverket. Så många mår ju jättedåligt. Och då, det blir jobbigt då när man 

har, alltså när man kanske missar en fyra lektioner och sen så kommer man in och ska 
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vara med på den femte. Då är vi någon helt annanstans. Det hade ju varit jobbigt även 

om man hade haft språket. (Carina) 

 

Bernt uttalar sig om eleverna på ett sätt som gör att man kan anta att han har låga förväntningar 

inte bara på deras förkunskaper utan också på sin egen förmåga att inkludera dem i undervisningen. 

Detta bidrar till lågt ställda krav på eleverna. 

 

Man ska fokusera på deras styrkor, det de kan. OK, vad är de bra på? De sitter trots 

allt med på lektionerna, trots att de kanske inte fattar allting, och det är en styrka. 

(Bernt) 

Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka utmaningar lärare upplever i undervisningen i klasser 

med nyanlända elever och hur de hanterar dessa. Föga förvånande är språket en utmaning som alla 

de intervjuade lärarna tar upp. I övrigt går att finna både likheter och skillnader i lärarnas utsagor. 

I studien har undervisning i två olika ämnen undersöks och resultaten har haft vissa skillnader. Detta 

kan bero på att intervjuerna genomförts på olika skolor eller att ämnena i sig är olika. Några av de 

lärare som undervisar i både matte och teknik anger att det är stor skillnad ämnena emellan. Detta 

är dock ingenting vi undersökt i denna studie.  

Bristande kunskaper i svenska språket framträder som en gemensam nämnare i många av de 

utmaningar som lärarna upplever att de ställs inför när nyanlända kommer ut i den ordinarie 

undervisningen. Att språket utgör det mest påtagliga problemet som lärarna i vår studie uttrycker 

när det gäller undervisning i klasser med nyanlända elever är väl överensstämmande med tidigare 

forskning. De flesta nyanlända i dessa klasser har varit i Sverige kortare tid än de två år som det 

enligt Cummins (1996) tar att tillägna sig ett grundläggande vardagsspråk. Det akuta hindret som 

språket innebär för de nyanlända eleverna att kunna tillgodogöra sig undervisningen tycks göra att 

lärarna främst fokuserar på denna aspekt i den "dubbla kamp" som eleverna möter (Nilsson & 

Axelsson, 2013). Språkets betydelse när det gäller inkludering i den sociala gemenskapen verkar 

komma i andra hand. 

Ett intressant ämnesdidaktiskt resultat i den här studien beror på den syn på matematikämnet som 

förmedlas av de intervjuade matematiklärarna och som tycks delas av de som beslutar när de 

nyanlända ska komma ut i ordinarie undervisning. De verkar anse att sitta och räkna tal kräver 

mindre kunskaper i svenska språket än många av skolans övriga teoretiska ämnen, vilket leder till att 

matematik ofta är ett av de första teoretiska ämnena som de nyanlända möter ute i sina ordinarie 

klassrum. En konsekvens är då att de nyanlända eleverna kommer ut i matematikundervisningen 

med väldigt svaga svenskkunskaper och kan därför få mycket svårt att följa undervisningen då man 

till exempel går genom nya arbetsområden. Att sitta med algoritmer kräver inget språk så länge som 

du vet hur du ska göra. 

Tekniklärarna ser de nyanlända elevernas språkutveckling som överordnad ämneskunskaperna i 

teknik. Detta påverkar också hur de anpassar undervisningen. Kanske är det en vettig prioritering, 

inte minst med tanke på att språket är viktigt för att eleverna ska kunna komma in i den sociala 

gemenskapen. Man kan dock tänka sig att detta även kan användas som en ursäkt för att eleverna 

inte når kunskapsmålen, "det var ändå inte syftet". Lärarna bedömer inte elevernas språkutveckling 
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och det är därför svårt att avgöra om undervisningen varit framgångsrik på detta område. Det kan 

också innebära att förväntningarna på eleverna sjunker. Med detta inte sagt att höga förväntningar 

på språk- och kunskapsutveckling inte går att kombinera. 

Lärarna i vår undersökning visar sig i allmänhet ha dålig kunskap om elevernas förkunskaper i ämnet 

och skolbakgrund. De upplever att detta i hög grad försämrar deras möjligheter att anpassa sin 

undervisning efter de nyanlända elevernas behov. Detta tyder på att skolans kartläggning av de 

nyanlända eleverna fungerar dåligt alternativt att kartläggningens innehåll inte når fram till lärarna. 

De svårigheter som lärarna upplever stämmer överens med Skolinspektionens (2014) granskning 

som understryker kartläggningens betydelse för en lyckad övergång från förberedelseklass till 

ordinarie undervisning. 

Avsaknaden av resurser, i form av till exempel studiehandledning, kunskap om förkunskaper och 

gemensamt språk, för att kunna möta varje elevs individuella behov kanske bidrar till att lärarna 

fokuserar på de gemensamma anpassningar som de menar att de har gjort. Denna svårighet för 

lärarna att kunna individanpassa undervisningen för de nyanlända eleverna kanske resulterar i att 

lärarna har låga förväntningar på sig själva gällande möjligheten att ge dem en utbildning där de 

utvecklar sin fulla potential inom ämnet. 

Enligt forskningen (Skowronski, 2013; Nilsson & Axelsson, 2013) är möjlighet till studiehandledning 

på modersmålet och den mottagande lärarens erfarenhet viktiga faktorer för att övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass fungerar. Detta bekräftas även i vår undersökning. Merparten av 

lärarna saknar studiehandledning i den utsträckning de anser sig behöva och har även väldigt 

begränsad erfarenhet. I de fall där lärarna har mer erfarenhet eller tillräcklig tillgång till 

studiehandledning tycks undervisningen fungera bättre och lärarna vara mer nöjda med situationen.  

Det är lätt att inse svårigheterna i att utan stöd tillgodogöra sig undervisningen på ett språk man inte 

förstår. Vi ser i vårt resultat att avsaknaden av studiehandledning försvårar för andraspråkselever att 

delta i den reguljära undervisningen, vilket Fridlund (2011) påpekar är en del av grundskolans 

uppdrag att bemöta en mångfald av elever i ett och samma klassrum. Vi ser också exempel på att 

det finns en risk att de nyanlända eleverna, på grund av dels lärarnas svårighet att ge individuell 

handledning och dels de nyanländas problem att hänga med i den gemensamma undervisningen, 

tvingas ta mycket eget ansvar för sitt lärande. Ett uttryck för detta är hur de digitala hjälpmedlen 

nyttjas i undervisningen. 

Lärarna menar att de till stor del hanterar dessa utmaningar genom de anpassningar som de redan 

behövt göra utifrån andra elevers behov. Att vara extra tydlig i sin undervisning, ha strukturerade 

arbetsformer, inte gå för fort fram och vara noga med grunderna anses av lärarna vara gynnsamt för 

elever med särskilda behov eller svaga ämneskunskaper. De nyanlända ses som en grupp elever som 

lärarna hävdar också är i behov av en sådan undervisning. Vi ser antydningar till att detta sätt att 

anpassa undervisningen har lett till förenklingar av ämnesinnehållet och sänkningar i kraven på 

elevernas prestationer, precis det som Gibbons (2006) menar ofta händer när lärarna är medvetna 

om elevernas otillräckliga språkkunskaper. Kanske saknar lärarna i vår undersökning alternativ när 

elevernas kunskaper i svenska språket är så begränsade att det tycks lärarna nödvändigt för att de 

ska kunna följa undervisningen överhuvudtaget. Lärarna verkar inte fullt ut dela Hajer (2004) och 

Gibbons (2006) uppfattning att detta försämrar elevernas möjligheter att tillägna sig språk och 

ämnesinnehåll.  

Lärarna anger att de anpassningar som gjorts haft positiva effekter för hela eller delar av klassen, 

utöver de nyanlända. Däremot anges inte de nyanlända eleverna i någon större utsträckning själva 
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ha bidragit med någonting till lektionerna till exempel i form av nya erfarenheter och perspektiv, 

vilket skulle kunna vara ett uttryck för lärarnas syn på de nyanlända eleverna som framför allt ett 

problem som tillkommit i klassrummet snarare än en tillgång. Detta kan bero på att eleverna har 

svårt att förmedla detta på grund av språket, i så fall är det möjligt att detta förändras i takt med att 

eleverna lär sig bättre svenska. 

Vi ser generellt sett inte att lärarna nämnvärt närmar sig det Obondo (2016) kallar interkulturell 

pedagogik utan snarare lutar åt inställningen som innebär en strävan att assimilera eleverna i 

undervisningen språkligt och kulturellt med det svenska som mål.  

Slutord 
I vår studie har vi försökt visa på några av de utmaningar som lärare kan uppleva i samband med 

mottagande av nyanlända elever och hur några lärare hanterat dessa. Vi har med viss förvåning sett 

att några av lärarna anser sig inte ha behov av att göra anpassningar i sin undervisning specifikt för 

de nyanlända eleverna. 

Viktigt att poängtera är att vår studie utgått från lärarnas egna berättelser. Resultatet hade kunnat 

bli ett helt annat om vi intervjuat eleverna eller själva varit närvarande vid och analyserat lärarnas 

undervisning.  

Svårigheten att kommunicera med de nyanlända tillsammans med bristande kunskap om varje 

nyanländ elevs förkunskaper och förutsättningar för lärande gör det svårt  för lärarna i vår 

undersökning att erbjuda en likvärdig utbildning. 

Flera lärare uttrycker ett behov av mer studiehandledning under lektionerna. I de fall där 

studiehandledare finns närvarande upplevs detta stöd som mycket värdefullt, i synnerhet när de kan 

ge hjälp på elevernas hemspråk. Detta tycks enligt de intervjuade lärarna vara den viktigaste 

framgångsfaktorn i mottagandet av nyanlända.  

Vi har sett likheter men också skillnader i lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter. I sina 

strategier utgår lärarna i stor utsträckning från sina tidigare erfarenheter och egna tankar och lite är 

förankrat i aktuell forskning. Detta kan bero på att den forskning som finns inte upplevs som 

relevant av lärarna eller att den inte nått fram till dem. En av lärarna i undersökningen utrycker: "Vi 

säger att vi ska inkludera dem, men hur fan då? Ge mig exempel. Annars blir det att alla lärare ska 

uppfinna hjulet. Ge oss några metoder."   
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Bilagor 

Intervjuguide 
Tema Frågor 

Bakgrundsfrågor Vad heter du? 
 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
 
Vilket eller vilka ämnen undervisar du i? 
 
Har du formell behörighet för att undervisa i det eller dessa ämnen? (Är du 
behörig lärare?) 
 

Skolans strategi Använder sig skolan av förberedelseklasser eller direktplaceras eleverna i 
sina klasser? 
 
Har de nyanlända hjälp av studiehandledare och/eller tolk under dina 
lektioner? 
 
Har du fått någon fortbildning när det gäller nyanlända i skolan? 
 

Undervisning Hur stor andel/Hur många nyanlända har du i de klasser du undervisar? 
 
På vilka sätt har nyanlända elever i ditt klassrum påverkat din 
undervisning? 
 
Har du förändrat ditt sätt att undervisa? 
 
Vilka strategier och metoder har du använt dig av för att hantera 
undervisningen i klasser med nyanlända? 
 
På viket sätt anpassar du undervisningen till varje elevs förutsättningar 
och behov (Bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper)?  
På vilka sätt tror du den här påverkan är specifik för matematikämnet? 
 
Finns det strategier/metoder som du tror skulle fungera bättre och i så fall 
vilka? 
 
På vilket sätt tycker du att situationen med fler nyanlända har utvecklat 
dig som lärare? 
 

Övrigt Har du något som du vill tillägga? 
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