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Abstrakt  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fem lärare från tre olika skolor i en kommun i 

sydvästra Sverige arbetar med nyanlända elevers skolintroduktion och vilka pedagogiska 

metoder de använder sig av. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med lärarna där vi har 

utgått från deras beskrivningar av skolintroduktionen och deras arbetsmetoder. 

Undersökningen visar att samtliga skolor har förberedelseklasser där eleverna placeras i och 

det framgår att skolorna väljer att utforma undervisningen i förberedelseklasser på varierande 

sätt. De ämnen eleverna läser i förberedelseklasserna och hur övergången till ordinarie klass 

går till ser ungefär likadant ut på de undersökta skolorna. De intervjuade lärarna beskriver att 

studiehandledning på modersmålet är ett viktigt inslag i skolintroduktionen samt att 

regelbunden kartläggning av elevens kunskaper görs, men att det krävs mer riktlinjer från 

skolverket om hur en kartläggning bör se ut för de nyanlända eleverna. Några av de 

framgångsfaktorer i förberedelseklasserna som lärarna i studien upplever är höga krav på 

eleverna, bra föräldrakontakt, flerspråkig personal och studiehandledning på modersmålet. 

Studien utgår från ett interkulturellt perspektiv där vissa tongivande begrepp ur perspektivet 

har kopplats till resultatet. Det framgår också att ansvaret över skolintroduktionen vilar på den 

enskilda läraren i de flesta fallen, rektorn skall ha ansvaret men det är lärarna som oftast får ta 

hand om det mesta. Det som enligt tidigare forskning visar sig vara bäst är att göra 

skolintroduktionen till ett gemensamt ansvar för hela skolan, men så är inte fallet idag. 

Samtliga skolor som vi har undersökt har regelbundet kontakt med varandra där de diskuterar 

och sammanställer egna riktlinjer kring hur arbetet ska ske för de nyanlända eleverna.  
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1. Inledning 
 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle idag där människor från olika bakgrunder, kulturer och 

etniska grupper bor och verkar tillsammans. Den svenska skolan idag präglas också av det 

mångkulturella och vi vill påstå att skolans värld kan ses som en reflektion av samhället. 

Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och mycket tyder på att ökningen kommer att 

fortsätta. Detta ställer krav på landets kommuner som måste bygga upp beredskap och 

kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning.  

I takt med att fler nyanlända elever kommer till Sverige anser vi att det är viktigt för oss som 

lärare att veta hur vi ska arbeta med dessa och vi anser att skolan är en viktig del i de 

nyanlända elevernas integrationsprocess och då måste lärare ha tydliga riktlinjer och arbetssätt 

för att kunna underlätta processen. Enligt tidigare forskning är ett interkulturellt perspektiv i 

arbetet med nyanlända elever något att eftersträva. De nyanlända eleverna som kommer till 

Sverige har mycket olika bakgrunder och kommer från olika länder vilket gör det omöjligt för 

oss som lärare att ha kunskap om alla variationer men man kan däremot utveckla ett arbetssätt 

som öppnar för en dialog om erfarenheter, liv och skola i elevens hemland. Genom att 

exempelvis ställa intressanta frågor och söka ett ämnesinnehåll som inte enbart har svenska 

förhållanden som utgångspunkt. Detta bidrar till att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt 

där eleven får möjligheten att relatera det nya sammanhanget och den nya kunskapen till det 

invanda som denne bär med sig från hemlandet och först då kan ett lärande ske (Kästen-

Ebeling & Otterup, 2014:34–35).  

Modersmålets roll är även viktig för skolintroduktionen enligt forskningen. Genom 

modersmålsmålet blir det möjligt att ta reda på vad den nyanlända eleven kan, upplever, 

förstår, tänker, vill och drömmer om. I detta är arbetet med studiehandledning viktigt och det 

blir ett redskap i det interkulturella perspektivet för att stimulera de nyanländas identitets-, 

språk- och kunskapsutveckling (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014:34–35). Bunar (2010) 

betonar vikten av modersmålslärarna i skolan, och han menar att de nyanlända eleverna 

känner sig tryggare om läraren kanske kan tala deras språk, eller om läraren själv upplevt det 

som de själva upplever i ett nytt land och en ny skola (Bunar, 2010: 69-70). 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur fem lärare från tre olika skolor i en kommun i 

sydvästra Sverige arbetar med nyanlända elevers skolintroduktion och vilka pedagogiska 

metoder de använder sig av.  

1.2 Frågeställningar 

 
- Vilken typ av pedagogik och vilka arbetssätt kännetecknar undervisningen för 

nyanlända elever på de valda skolorna? 

- Vilka framgångsfaktorer ser lärarna i arbetet med de nyanlända elevernas 

skolintroduktion?  

1.3 Definitioner och begrepp 
 

De definitioner och begrepp som vi har använt oss av är hämtade från skolverkets Allmänna 

råd för utbildning av nyanlända elever (2008). Dock har begreppet ”nyanländ elev” fått en ny 

definiering och den är hämtat från skolverkets broschyr Nyanlända i fokus (2013).  

Nyanlända elever: Elever som anlänt och påbörjat utbildning i Sverige efter sju års ålder 

eller, vid särskilda skäl, åtta år är nyanlända enligt förslaget. Efter fyra års skolgång anses 

eleven inte längre vara nyanländ. 

 

Förberedelseklass: Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och 

grundläggande svenskundervisning.  

God man: En person som ska ta tillvara barnets intressen om föräldrarna själva inte kan göra 

det. Utses av kommunen.  

 

Modersmål: Det språk som barn lär sig först, förstaspråk.  

 

Andraspråk: Språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk 

(modersmål).  
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2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet kommer vi gå igenom skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever från 2008 som är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar, 

förordningar och föreskrifter) kan tillämpas samt skolverkets broschyr Nyanlända i fokus från 

2013. Dessa dokument är viktiga att ta upp då de visar lite av de riktlinjer som lärare har i 

arbetet med nyanlända elever. Vi kommer även visa hur Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 förhåller sig till det interkulturella perspektivet.  

2.1 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

 

Ett allmänt råd utgår vanligtvis från en eller flera författningar och det anger hur man kan 

eller bör handla och syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och främja en 

enhetlig rättstillämpning. Dessa råd bör kommunen och skolan följa om man inte kan visa att 

man genomför utbildningen på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås 

(Skolverket, 2008). 

Mottagande  

När det gäller mottagandet står det i de allmänna råden att kommunen bör ha riktlinjer för 

mottagande av nyanlända elever, se till att riktlinjerna är kända av skolans personal, se till att 

information om hur anmälan till skolan ska ske finns lätt tillgänglig för eleven och elevens 

vårdnadshavare. Skolan bör ha rutiner för hur mottagandet ska gå till och så snart som möjligt 

skapa goda och förtroendefulla relationer med elevens vårdnadshavare. Enligt de allmänna 

råden är det viktigt att kommunens riktlinjer inte stannar på en administrativ nivå eftersom 

följden kan bli att organisatoriska lösningar när det gäller mottagandet och den fortsatta 

introduktionen av alla nyanlända elever blir desamma oavsett elevens individuella bakgrund 

och behov. Det skall även finnas möjlighet att ta del av dessa riktlinjer på de språk som 

nyanlända i kommunen behärskar och lättillgänglig information skall finnas för eleven och 

elevens föräldrar om vart de ska vända sig vid det första mötet med skolan och vad som sker 

efter anmälan (Skolverket, 2008:10).  Vid det första mötet med elevens och elevens föräldrar 

är det viktigt att i första hand låta föräldrarna och deras barn komma till tals och ta del av 

deras tankar och förväntningar. För att ta reda på hur elevens tidigare skolgång sett ut 

exempelvis hur många år eleven har gått i skolan och vilken typ av skola den har gått i är det 
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viktigt att lärare, tolk, ibland modersmålslärare möter familjen för att underlätta 

kommunikationen (Skolverket, 2008:10). 

 

Introduktion  

 

För att en nyanländ elev snabbt ska kunna börja i skolan är det viktigt att det finns 

gemensamma rutiner och en tydlig ansvarsfördelning i kommunen. För asylsökande barn och 

ungdomar som kommer till Sverige utan medföljande föräldrar eller annan vårdnadshavare 

ska kommunen snarast bestämma en god man. Den gode mannen ansvarar för barnets 

skolgång och hon eller han är därför en viktig samtalspartner när det gäller skolintroduktionen 

och skolgången. Vid de första mötena med eleven och elevens föräldrar är det viktigt att 

lyssna in vad de har för förväntningar på den svenska skolan. Det är viktigt för skolan att ta 

reda på vilka erfarenheter föräldrar och elever har av skolans värld för att på så sätt kunna få 

de att ge dem information om skolan i Sverige och dess värdegrund, mål och arbetssätt. Detta 

kan ske med hjälp av tolk eller modersmålslärare och det är framförallt viktigt med en bra 

dialog mellan föräldrar, elev och lärare då skolan har en viktig roll i att tydliggöra, förklara 

och skapa förståelse för de styrdokument som gäller liksom för skolans roll och funktion i 

Sverige (Skolverket, 2008:13).  

 

Individuell planering 

 

Att kartlägga elevens tidigare kunskaper är väldigt viktigt. Fokus bör ligga på elevens 

kunskaper och styrkor och inte på elevens eventuella bristande förmågor. Ett samarbete 

mellan klasslärare, ämneslärare och modersmålslärare är väldigt viktigt. En individuell 

studieplanering rekommenderas och kartläggning är något som inte enbart ska ske vid enstaka 

tillfällen utan måste genomföras upprepade gånger och stegvis. Många nyanlända elever har 

behov av en period i en grupp där språknivå och undervisning anpassas till deras behov. För 

andra elever är det en bättre lösning att de studerar i en reguljär klass och där får det 

individuellt anpassade stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det som 

avgör hur länge en enskild elev ska vara placerad i en förberedelseklass måste utgå ifrån 

elevens individuella behov och förutsättningar. Det är viktigt för skolan att kunna vara 

flexibel när det gäller organisation, tjänstefördelning och gruppindelningar gör att på bästa 

sätt möta nyanlända elevers behov (Skolverkets, 2008:15). 
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Undervisningen  

 

För att kunna tillgodose elevens rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålet krävs att skolan har tillgång till lärare med lämplig kompetens. För att eleverna 

ska kunna lära sig det svenska språket bra är det viktigt att de även lär sig sitt modersmål. 

Utvecklar dessa elever sitt modersmål visar forskningen att det gynnar och underlättar lär- och 

skrivutvecklingen på svenska. Studiehandledning på modersmålet syftar till att stödja 

ämnesundervisningen via det språk som eleven talar. Läraren som ger handledningen ska 

arbeta tillsammans med ämnesläraren och dessa två utgör en viktig roll. Studiehandledning 

och ämnesundervisning på modersmålet är redskap som underlättar för elevens 

kunskapsutveckling. Eftersom eleven samtidigt måste utveckla såväl språkkunskaper som 

ämneskunskaper behöver han eller hon effektivt kunna använda hjälpmedel som lexikon, 

digital information och ämnes läromedel på modersmålet (Skolverket, 2008:17).  

 

Uppföljning och utvärdering  

I kommunens och den enskilda skolans kvalitetsredovisning är det viktigt att uppmärksamma 

och analysera situationen för de barn och ungdomar som skolan behöver göra särskilda 

insatser för, t.ex. nyanlända elever. Skolans ansvar att följa upp och utvärdera undervisningen, 

barns och ungdomars utveckling och deras skolsituation i stort omfattar alla elever. 

Bestämmelserna om den individuella utvecklingsplanen, IUP, för elever i grundskolan och 

den individuella studieplanen för elever i gymnasieskolan gäller alla elever utan undantag. Så 

långt möjligt bör elevens föräldrar deltar tillsammans med sitt barn när skolarbetet och 

skolsituationen diskuteras, följs upp och planeras vidare (Skolverket, 2008:19).  

2.2 Nyanlända i fokus 
 

I broschyren tar man upp att det är viktigt att huvudmän, rektorer och lärare skapar en 

organisation där samverkan sker på ett genomtänkt sätt. För att detta ska ske behövs det 

tydliga rutiner för en smidig övergång mellan förberedelseklassen och den ordinarie 

undervisningen. Detta är den svaga länken enligt skolverket eftersom den ställer höga krav på 

skolornas organisation, flexibilitet och lärarnas kompetens. Under åren 2013-2016 genomför 

skolverket flera olika insatser där de fokuserar på nyanlända elever. Bland dessa insatser är 

kartläggnings- och bedömningsmaterial något som är viktigt och som ska tas fram och stora 
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satsningar skall göras på kompetensutveckling för skolledare och behöriga lärare. 

Kompetensen ska ökas genom olika utvecklingsinsatser och lärare som undervisar i svenska 

behöver ha kunskap om vad det innebär att lära sig ett nytt språk, hur andraspråksinlärningen 

går till samt vilka förutsättningar som krävs för gynnsam språkutveckling och hur man utifrån 

kartläggning kan göra det möjligt att bygga upp en undervisning som stödjer elevens 

kunskapsutveckling. Även ämneslärare behöver få utbildning i språk- och kunskaps 

utvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen och rektorers insikt i hur organisationen kan ge 

goda förutsättningar för språk-, läs- och skrivutveckling för elever med annat modersmål än 

svenska behöver utvecklas (Skolverket, 2013:3-5).  

Broschyren tar även upp hur man ska jobba kring kartläggningen och organiseringen av 

förberedelseklasserna. När det gäller kartläggningen så menar skolverket att en kartläggning 

av elevens kunskaper ska göras inom två månader och målet är att eleven ska delta i ordinarie 

ämnesundervisning så snart som möjligt. Detta kräver svenska kunskaper och därför föreslår 

man att undervisningstiden ska fördelas från ett eller flera ämnen till förmån för svenska eller 

svenska som andraspråk.  När det gäller organiseringen av förberedelseklasserna nämner man 

att det inte finns något författningsstöd men att det ändå är ett vanligt arbetssätt i 

kommunerna. Skrivelsen fastslår att rektor får fatta beslut om att en elev delvis ska undervisas 

i förberedelseklass men att tiden i förberedelseklass inte får överstiga ett år eller vid särskilda 

eller synnerliga skäl två år. (Skolverket, 2013:6). Framgångsfaktorerna för en lyckad 

organisering är kompetens, flexibilitet och höga förväntningar. När det gäller kompetens 

gäller det att lärare har kunskap och kompetens om flerspråkighet och andraspråksutveckling. 

Man poängterar även vikten av att lärare i alla ämnen har grundläggande kunskaper om språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt. I fråga om organisation och arbetssätt krävs flexibilitet 

samt höga förväntningar på eleven från kommunen eller skolan (Skolverket, 2013:6-7). 

Forskning om nyanlända elever lyfter fram betydelsen av att mottagning och inkludering av 

elever inte ska skiljas från övrig verksamhet i kommunen. Om nyanlända undervisas i egna 

lokaler under längre tid utan kontakt med andra elever i det omgivande samhället försvåras 

inkludering. Det som absolut är viktigast för eleverna är inte de yttre faktorerna som skol 

storlek, lärarens utbildning, ekonomiska resurser och så vidare utan de inre faktorerna som 

arbetsklimat, kollegialt lärande så att lärargruppen drar åt samma håll, formativ bedömning, 

pedagogiskt ledarskap och inkludering som har avgörande betydelse för resultaten 

(Skolverket, 2013:8). 



7 
 

2.3 Lgr11 ur ett interkulturellt perspektiv 
 

Vi anser att Lgr11talar om ett interkulturellt perspektiv när det gäller bland annat 

undervisningens utformning, organisation och genomförande. I dagens globala samhälle är det 

viktigt att vara medveten om vad den kulturella mångfalden innebär och Lgr11 tar upp att Det 

svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

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

kulturell mångfald. Man nämner även att medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan beskrivs som en 

social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där (Skolverket, 2011:6-7). Skolan ska också föra fram 

gränsöverskridande tänkande och lyfta fram mångfaldens positiva sidor samt att elever ska 

kunna visa sin förståelse för andra kulturer. Skolan skall utgöra en plats för alla där alla ges 

möjlighet till likvärdig utbildning. Med likvärdig utbildning menar man exempelvis att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt och att skolans resurser ska fördelas lika. 

Elever har olika förutsättningar och behov och skolan ska ta hänsyn till detta samt att det finns 

olika vägar att nå målet. Samtidigt nämns det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen och på grund av detta är det 

svårt att utforma undervisningen lika för alla (Skolverket 2011:8.9). 

Utgångspunkten för undervisningens planering och genomförande utgör elevens behov och 

förutsättningar till vilka hänsyn måste tas och därför ska inte undervisningen utformas lika 

för alla. Det står även att ett internationellt perspektiv är en viktig del i undervisningen där 

elever ska stimuleras till solidaritet, globalt intresse för olika kulturer, traditioner och 

internationella kontakter samt ha respekt och förståelse för den kulturella mångfalden som 

vi har i Sverige. Det stora ansvaret för att stärka elevers förmåga att förstå och leva sig in i 

andra människors villkor och värderingar ligger hos läraren enligt Lgr11 och det är därför 

ett etiskt och internationellt perspektiv som skall forma skolutbildningen (Skolverket, 

2011:9–10). 
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2.4 Sammanfattning 
 

Utifrån dessa dokument från skolverket kan vi tydligt se att arbetet med nyanlända elever är 

väldigt krävande för kommunerna, skolorna och lärarna. Det krävs att flera delar i skolans 

värld samarbetar för att på bästa sätt kunna introducera de nyanlända eleverna på ett bra sätt. 

Detta kan skilja sig från vardagen för de flesta skolor och lärare då särskilda krav ställs på 

dem att samarbeta, inkludera och organisera. Utifrån skolverkets dokument kan vi se att 

arbetet med nyanlända elever är ett område där den svenska skolan bör utvecklas mer i och att 

det är nödvändigt med riktlinjer och råd om hur man på bästa sätt kan nå en lyckad 

skolintroduktion och ingång från förberedelseklasser till reguljära eller ordinarie klasser. Vi 

kan även se att skolan ses som interkulturell och att lärare ska anpassa sitt arbete efter detta. 

Lärare skall vara medvetna om kulturella skillnader bland eleverna och utbildningen ska utgå 

från ett internationellt perspektiv.  

3. Tidigare forskning 
 

De tidigare studier vi har valt att utgå ifrån är skolinspektionens granskning Utbildningen för 

nyanlända elever från 2014, En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända 

elever från 2014 av Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup, Nyanlända och lärande en 

forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan från 2010 av Nihad Bunar, 

Möten i mångfaldens skola – Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar 

av Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz från 2010 samt Monica Eklunds avhandling 

Interkulturellt lärande. Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets 

början från 2008.  

 

Det viktigaste för en lyckad skolintroduktion utifrån den tidigare forskningen är 

kartläggningen, undervisningen i förberedelseklassen, modersmålet samt ett bra samarbete 

mellan alla i skolan och föräldrarna. Skolinspektionens granskning visar att det inte görs 

tillräckliga kartläggningar av elevernas kunskaper och tidigare erfarenheter i de undersökta 

skolorna och det visade sig även att verksamheten oftast bestäms av ett fåtal undervisande 

lärare utan rektorns direkta styrning och pedagogiska ledarskap. Det stämmer överens med det 

Bergendorff nämner då hon menar att skolor och undervisande lärare själva bestämmer hur de 

nyanlända eleverna ska tas emot och introduceras i skolan. Monica Eklund menar att det är 
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väldigt svårt för den interkulturella undervisningen att direkt påverka strukturella och 

politiska frågor som existerar i det mångkulturella samhället vilket vi menar styrker 

skolinspektionens och Bergendorffs resultat. Bergendorff och Bunar lyfter båda fram 

modersmålsundervisningen som en viktig resurs för att förbättra elevernas svenska. Inom 

modersmålsundervisningen ingår även studiehandledningen som är viktig för elevernas 

utveckling. Monica Eklund och Elisabeth Elmeroth menar precis som föregående forskare att 

elever ska ges riktiga möjligheter att bevara och utveckla modersmålet samt använda det som 

ett redskap för lärande och det kan de göra via exempelvis studiehandledningen.  

 

Skolinspektionen har under 2013-2014 följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. 

Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa 

undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för 

att ge de nyanlända en så bra start som möjligt (Skolinspektionen, 2014). Det man kom fram 

till var att de nyanlända eleverna har skilda erfarenheter och olika mycket kunskap i 

skolämnena när de börjar i den svenska skolan. En del av skolorna anstränger sig för att ta 

reda på vad eleverna kan men ingen av de undersökta skolorna gör tillräckliga kartläggningar. 

I många av de undersökta skolorna används den första skoltiden först och främst till att lära 

sig det svenska språket och mindre till andra ämnen. Studiehandledningen på modersmålet 

och särskilt stöd samordnas dessutom sällan med övrig undervisning. Många 

förberedelseklasser ingår inte heller som en naturlig del i skolans kollegiala och pedagogiska 

gemenskap. Verksamheten i dessa bestäms till stor del av ett fåtal undervisande lärare, bortom 

rektorns direkta styrning och pedagogiska ledarskap. Ett annat problem som granskningen 

visar är att en stor del av undervisningen eleverna får i ordinarie klass inte utgår från deras 

tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen. Ju längre tid det är mellan förberedelseklassen 

och skolans övriga undervisning, organisatoriskt och i tid, desto mindre kunskap kring 

eleverna förs vidare från den eller de lärare som först möter den nyanlända eleven till de 

lärare som sedan undervisar eleven i ordinarie klass. Konsekvensen av detta blir att den 

kunskap kring eleven som skolan skapat inte används som utgångspunkt för att planera den 

undervisning de nyanlända eleverna ska få. Många lärare berättar att de är oförberedda när de 

nyanlända eleverna ska börja i deras klasser (Skolverket, 2014:7-8).  

 

I boken En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever(2014)har både 

teoretiker och praktiker bidragit med sina kunskaper och erfarenheter med syfte att sprida 

vetande om hur mottagande och introduktion av nyanlända elever ska kunna göras på bästa 
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sätt, så att eleverna får en bra och gynnsam start på sin skoltid i Sverige. Eftersom det är 

många faktorer som påverkar hur barns och ungdomars möte med ett nytt land, språk och 

skola blir har författarna i boken försökt att ge ett helhetsperspektiv, där språkliga, 

psykosociala, sociokulturella och hälsomässiga aspekter tas hänsyn till i mötet med eleverna. 

Skolan är den arena där alla dessa perspektiv möts och de konstaterar också att skolan är den 

bästa resursen för att göra nyanlända elevers start i det nya landet lyckosam (Kästen-Ebeling 

& Otterup, 2014). Vi kommer att utgå ifrån Inger Bergendorffs kapitel i boken då hon lyfter 

fram mycket tankar kring skolintroduktionen och interkulturella perspektiv där hon bland 

annat menar att man inte får glömma att de nyanlända eleverna är individer och ska betraktas 

utifrån allmänmänskliga perspektiv; nyanlända elever är tystlåtna, tonåringar, pojkar och 

flickor med allt vad ett innebär. Det är viktigt att ha detta i åtanke när deras skolgång och 

framtid planeras. Hon nämner även att det är bara ämnet svenska som andraspråk, modersmål 

och den särskilda stödinsatsen studiehandledning på modersmål som uppmärksammar 

flerspråkiga elevers skolgång i det svenska skolsystemet. Detta medför att skolor och 

huvudmän själva bestämmer hur de nyanlända eleverna ska tas emot och introduceras i skolan 

(Bergendorff, 2014:32). 

Nihad Bunar är en sociolog som år 2010 gjorde en forskningsöversikt om nyanlända elever 

(Bunar, 2010:11–12). Denna översikt är en sammanfattning och analys av olika studier som 

tidigare gjorts, och dess syfte är att kartlägga och tydliggöra hur den första tiden för 

nyanlända elever ser ut men även den fortsatta studietiden. Bunar konstaterar att mycket lite 

forskning har gjorts kring just nyanlända elever och lärande. Bunars forskningsöversikt 

(2010) har vi valt att utgå från då vi anser att den är relevant för utgångspunkten i vår studie.  

Bunar (2010) skriver om nyanlända elevers självkänsla, och att dessa elever ofta känner ett 

utanförskap på grund av att de inte behärskar det svenska språket till fullo. Vidare skriver han 

även om att det behövs mer forskning kring hur undervisningen av nyanlända elever 

organiseras och om förberedelseklassens betydelse, det vill säga om hur förberedelseklasserna 

finns till för att skapa trygghet hos eleverna när de kommer till ett nytt land där de inte kan 

språket. Bunar talar också om risken med dessa förberedelseklasser, att eleverna som går där 

inte integreras med övriga elever på skolan. Där med känner nyanlända elever att de hamnar 

efter i kunskapsnivå med sina jämnåriga. Men han tar även upp risken med att slängas in i en 

vanlig klass direkt, och menar att detta skulle kunna förstärka känslan av utanförskap. Bunar 

(2010) betonar betydelsen av de nyanlända elevernas skolgång, då han menar att skolan för 
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dem har en mycket djupare betydelse än enbart den pedagogiska inlärningen. Han menar att 

deras skolgång berör andra aspekter som tillhörighet och utanförskap (Bunar 2010: 57-58). 

Elisabeth Elmeroth tar i boken Möten i mångfaldens skola – Interkulturella arbetsformer och 

nya pedagogiska utmaningar upp att alla lärare är språklärare. Hon beskriver hur ämneslärare 

kan bli medvetna genom att uppmana flerspråkiga lever att använda sig av sitt förstaspråk i 

undervisningen. Exempelvis kan man göra det genom att jämföra uttryck på de olika språken 

och göra gloslistor. Elmeroth (2010) talar om additiv och subtraktiv tvåspråkighet och 

förklarar närmare att additiv tvåspråkighet innebär att ett språk läggs till det andra och berikar 

det. Subtraktiv tvåspråkighet sker på grund av att andraspråket långsamt tynar bort. Ofta sker 

detta när elever får för lite motiv att hålla det vid liv. Hon förklarar att språk utvecklas om 

behovet för det finns, och att de sociala villkor som språken utvecklas under är avgörande för 

om eleven når skolans mål vilket är additiv språkutveckling. För att denna typ av 

språkutveckling skall kunna ske måste omgivningen betrakta språken som värdefulla. 

Elmeroth diskuterar detta och menar att flerspråkighet sällan ses som en tillgång, om det inte 

gäller språk som vi är vana att höra om som exempelvis engelska. Detta leder till att en stor 

del av de flerspråkiga eleverna lämnar både modersmålsundervisningen och sitt förstaspråk. 

När de flerspråkiga eleverna byter dominansen på sitt första språk mot dominans på 

andraspråket drabbas de av subtraktiv tvåspråkighet.  

 

I Monica Eklunds avhandling Interkulturellt lärande. Intentioner och realiteter i svensk 

grundskola sedan 1960-talets början tar hon upp att riksdagen 1985 beslutade om att all 

undervisning bör präglas av ett interkulturellt synsätt. Detta beslut är utgångspunkten i hennes 

avhandling. Eklund (2008) tar upp några viktiga lärandekomponenter i ett interkulturellt 

perspektiv som hon menar är viktiga att tänka på. Kulturkompetens - Att synliggöra den egna 

kulturens dolda och omedvetna värderingar samt öka förståelsen för andra kulturella 

värderingar, (såväl intrakulturella som interkulturella värderingar). Demokratiskt 

förhållningssätt - Att fostra till tolerans och respekt samt förebygga fördomar, mobbning och 

diskriminering, det vill säga demokrati- (medborgar-) fostran och beaktandet av de mänskliga 

rättigheterna. Kritiskt tänkande och möjlighet att påverka. Tillgång till samhällsspråket - Att 

den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter att få tillgång till och utveckla 

samhällets språk, svenska, inom alla domäner. För elever med annat modersmål än svenska 

tillförsäkras detta oftast genom undervisning i svenska som andraspråk. 

Modersmålserkännande - Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter att 
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bevara och utveckla modersmålet samt använda det som ett redskap för lärande (Eklund, 

2008:120). Eklund tar upp att individen blir medveten om sin egen kultur vid den första 

konfrontationen med andra kulturer och att individen inte bör se den andres kultur som ett hot. 

Hon menar att individen istället bör utforska vilka möjligheter som kulturen ger. Vidare 

menar hon att det interkulturella perspektivet inte handlar om att bevara statiska kulturer, utan 

istället övervinna kulturella gränser genom att låta olika värden, normer och livsstilar 

utvecklas tillsammans och under influens av andra kulturer.  Eklund tar även upp att 

konfrontationer mellan olika kulturer kan skapa konflikter som ibland kan vara väldigt svåra 

att lösa (2008). Hon menar också att olika undervisningsmetoder inte kan dölja exempelvis 

brister i samhället och i politiska strukturer. Det är väldigt svårt för den interkulturella 

undervisningen att direkt påverka strukturella och politiska frågor som existerar i det 

mångkulturella samhället.  

3.1 Sammanfattning 
 

Utifrån den tidigare forskningen så kan vi se att det absolut viktigaste för nyanlända elevers 

skolintroduktion är att det ska finnas tydliga riktlinjer som alla berörda parter kan förhålla sig 

till. Kommunen, skolorna, undervisande lärare, modersmålslärare och föräldrar måste alla 

ingå i samarbetet för att den nyanlända eleven skall kunna utveckla det svenska språket och 

integrera sig i skolans värld. Bergendorff skriver bland annat: ”För att nyanlända elevers 

skolgång ska lyckas måste såväl den enskilde läraren som hela organisationen bidra och ta 

sitt ansvar” (Bergendorff, 2010:35). Nyanlända elevers skolintroduktion ska vara hela skolans 

angelägenhet och inte bara den enskilde lärarens. När skolintroduktionen är hela skolan 

angelägenhet och inte bara den enskilde lärarens bidrar detta till att ett interkulturellt 

perspektiv tillämpas i utbildningen.  

4. Teori 

 

I vår studie kommer vi att utgå ifrån ett interkulturellt perspektiv. I det interkulturella 

perspektivet är målet att skapa en ömsesidig process mellan olika kulturer och vi menar att det 

finns likheter mellan det interkulturella perspektivet och forskning om skolintroduktionen. 

Likheter kan vara synen på flerspråkighet där man anser att det är väldigt viktigt med 

flerspråkig personal i arbetslagen samt att modersmålslärarna och svenska som 

andraspråkslärarna ska integreras i undervisningen. En annan likhet mellan forskningen om 
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skolintroduktionen och det interkulturella perspektivet är föräldrakontakten. Vid analysen av 

intervjuerna kommer vi att använda oss det interkulturella perspektivet på så sätt att vi 

undersökt om någon av det respondenterna berättar visar på att ett interkulturellt perspektiv 

tillämpas. Studien är ämnad till att undersöka hur introduktionen ser ut och hur lärarna arbetar 

med eleverna vilket innebar att vi fick använda oss utav centrala begrepp inom det 

interkulturella perspektivet med anknytning till respondenternas berättelser. De begrepp som 

vi har använt oss av i analysen är Monokulturella respektive interkulturella antaganden och 

Utökad interkulturell kompetens. Begreppen är utvecklade av Pirjo Lahdenperä. 

Lahdenperä (2004) tar upp att man inom interkulturell pedagogik studerar socialisation, 

lärande och undervisning i ett globalt sammanhang för att kunna bygga upp en kompetens hos 

alla pedagoger i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan till individens utveckling och 

lärande (Lahdenperä, 2004:14). Lahdenperä beskriver vad som kan ses som goda 

interkulturella lärandemiljöer och menar att verksamhetsplaner och lokala arbetsplaner är 

viktiga redskap för skolan och dess verksamhet. För att skolan ska utvecklas till en 

interkulturell lärandemiljö måste verksamhetsplanen återge den mångkulturella 

elevsammansättningen. Skolans verksamhetsplan ska innehålla de värden, färdigheter, språk 

osv. som är viktiga för eleven, och för att lyckas med detta bör modersmålslärare och 

föräldrar från språk- och minoritetsgrupper innefattas i arbetet menar Lahdenperä. Hon menar 

också att ett interkulturellt lärande kräver kontakt mellan olika grupper vad gäller etnicitet, 

språk, klass, genus. Av denna anledning är det viktigt enligt Lahdenperä att skolledningen 

skapar nya heterogena grupper för att underlätta interkulturella möten. Hon menar också att 

det är väldigt viktigt att modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk bör ingå i 

skolans arbetslag. 

Lahdenperä skriver om undervisning av flerspråkiga elever och menar att det inte enbart är 

den enskildes lärares ansvar och förklarar att hela lärandemiljön bör vara organiserad så att 

undervisningen blir ett gemensamt lärarlagsarbete. Hon betonar även vikten av kommunal 

politik där kommunens sätt att organisera undervisningen för flerspråkiga barn har stor 

betydelse. Hon beskriver två olika sätt att se på barns flerspråkighet och beskriver 

monokulturella antaganden och interkulturella antaganden. Lahdenperä förklarar att 

monokulturella antaganden om flerspråkighet är uppfattningen om att det i Sverige bör pratas 

enbart svenska och att det svenska språket därmed är det viktigaste språk för ett barn med ett 

annat modersmål än svenska. I det monokulturella synsättet ifrågasätts 

modersmålsundervisningen trots positiva forskningsresultat när det gäller elevens 
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skolframgång och barnens rätt till modersmålsundervisning och undervisning på modersmålet 

motarbetas och negligeras i skolan. Hon lyfter även fram att många skolor väljer att 

organisera modersmålsundervisningen efter skoltid och i separata skollokaler. 

Modersmålsundervisningen ses som frivillig och anses inte vara ett ordinarie skolämne, vilket 

medför att elevens deltagande av undervisningen försvåras. Lahdenperä lyfter även fram att 

ämnet svenska som andraspråk inte heller ses som ett eget ämne och eleverna ses och bedöms 

efter hur mycket svenskhet de anskaffat samtidigt som erfarenheter, kunskaper och 

kompetenser i andra språk och kulturer ses som ett hinder. Hon problematiserar den 

monokulturella synen och menar att den kan bli diskriminerande för den enskilda eleven och 

att det kan ha en negativ påverkan på elevens motivation att lära sig svenska (Lahdenperä, 

2010).  

Det monokulturella perspektivet är fortfarande det dominerande förhållningssättet både i 

samhället och i skolorna enligt (Lahdenperä, 1997),(Skolinspektionen 2010). Skolor är 

organiserade så att ensidighet och svenskhet är viktigare att eftersträva vilket sker på 

bekostnad av flerspråkiga elevers kulturer och modersmål (Lahdenperä 1999:43). Elever 

tvingas att anpassa sig efter den det monokulturella förhållningssättet i skolan som enligt 

Lahdenperä (2010) beskrivs som att svenskan och svensk kontext betraktas som dominerande 

norm. Andraspråk ses som hinder vid inlärning av svenska eftersom barn kan endast lära sig 

ett språk i taget. Modersmålsundervisningens vikt ifrågasätts. Bedömning av flerspråkiga 

elever sätts i relation till enspråkiga elever. Samma kursplaner och betygskriterier gäller för 

flerspråkiga, både för de nyanlända och infödda eleverna och de svensktalande, trots att 

förutsättningar och behov inte är lika (Lahdenperä, 2010:25). 

Allt detta skiljer sig från det interkulturella antagandet och Lahdenperä lägger fram att 

flerspråkighet ses som något berikande, både för en enskild elev men även för samhället i 

stort. Hon menar att elevernas olika språk inte ska vara rangordnade utan att varje språk har 

sitt egenvärde och skall ses som en tillgång. Hon menar även att lärare bör stödja och 

stimulera språkutvecklingen i barnens olika språk genom att ett samarbete mellan 

modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och föräldrar existerar. För att underlätta 

detta så skall det finnas åtgärdsprogram och uppföljning av eleven. I det interkulturella 

synsättet ser man samtliga lärare som språklärare och språkutvecklare, även ämneslärarna.  

Nabila Alfakir, Pirjo Lahdenperä och Max Strandberg (2010) skriver i Möten i mångfaldens 

skola Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar om föräldrakontakten ur 



15 
 

ett interkulturellt perspektiv. De berättar om ett projekt på en mångkulturell skola där syftet 

varit att förbättra och utveckla samarbetet mellan lärare och föräldrar på skolan. Författarna 

menar att samarbetet mellan lärare och föräldrar kräver en särskild kompetens och att det är 

viktigt att utveckla lärarna och föräldrarnas interkulturella kompetenser och förståelse för 

varandra situationer. Ett interkulturellt perspektiv i avseende på föräldrakontakten innebär att 

läraren är medveten om att det finns olika sociala koder och fördomar som begränsar 

samarbetet med föräldrarna. Fördomarna kan komma både från föräldrarna, men även från 

lärarna. Alfakir, Lahndeperä och Strandberg (2010) skriver om utökad interkulturell 

kompetens och menar att lärarna bör utveckla sina kunskaper kring kultur, tradition och 

religion och att det faktum att det kan finnas skilda uppfattningar om undervisning och 

uppfostran. Inom det interkulturella perspektivet innebär det även att lärarna är nyfikna på 

andra människor och deras perspektiv, om skolorna i helhet har ett interkulturellt arbetssätt 

menar författarna att goda signaler sänds till föräldrarna vilket i sin tur leder till bättre 

samverkan mellan skolan och föräldrar. Författarna menar också att det är viktigt att 

skolpersonalen informerar de föräldrar med bristande kunskaper om hur det svenska 

skolsystemet fungerar. Det handlar exempelvis om att förklara vilka arbetssätt som gäller i 

skolan, dess värdegrund och elevdemokrati bland annat.  

4.1 Användandet av teori 
 

Vi analysen av intervjuerna kommer vi att använda oss det interkulturella perspektivet på så 

sätt att vi undersökt om någon av det respondenterna berättar visar på att ett interkulturellt 

arbetssätt tillämpas. Studien är ämnad till att undersöka hur introduktionen ser ut och hur 

lärarna arbetar med eleverna vilket innebär att vi fick använda oss utav centrala begrepp inom 

det interkulturella perspektivet med anknytning till respondenternas berättelser. De begrepp 

som vi har använt oss av i analysen är Monokulturella respektive, interkulturella antaganden 

och Utökad interkulturell kompetens.  

5. Metod 
 

Vi har valt att skriva vår uppsats utifrån kvalitativa studier vilket betyder att vi kommer 

intervjua personer som arbetar med nyanlända elever vilket i vårt fall kommer att vara lärare. 

I metodkapitlet kommer vi att gå igenom vilka metoder vi använt oss av och förklara dem 

samt vilket material som varit relevant för vår studie. Vi kommer att förklara varför vi valt att 
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utgå från en kvalitativ studie och vilka för- respektive nackdelar det kan innebära. Eftersom 

vårt syfte med studien var att undersöka hur skolor och lärare i en kommun i sydvästra 

Sverige arbetar med nyanlända elevers skolintroduktion så har det varit viktigt för att 

analysera och redovisa de befintliga dokument som finns och göra kvalitativa intervjuer och 

analysera vad som framkommit i dessa. Vi har tidigare använt oss utav kvalitativa intervjuer i 

uppsatsarbeten och tycker det är ett bra sätt att få fram givande svar och information. Jan 

Trost (2005:7) skriver att kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla raka frågor 

och att dessa frågor sedan ger komplexa och innehållsrika svar. Det innebär att man efter 

intervjun får ett väldigt användbart material där man kan få fram många intressanta skeenden, 

åsikter och mönster. Vi funderade även att intervjua nyanlända elever för att på så sätt ta reda 

på deras erfarenheter av skolornas och lärarnas arbete men på grund av tidsbrist var vi 

tvungna att fokusera på lärarna. Problemet med kvalitativa studier där forskaren väljer urvalet 

är att det kan ge alltför många ”vanliga” respondenter och alltför få ”ovanliga” respondenter. I 

de flesta fallen vill man som forskare få en så stor variation som möjligt på respondenter vid 

kvalitativa studier (Trost, 2005:117). Detta är något som är väldigt lätt hänt, att en forskare 

hittar en grupp informanter men sedan efter alla intervjuer så märker forskaren att de flesta 

svaren är väldigt lika men att det finns en liten skillnad beroende på hur och vad respondenten 

jobbar med. 

 

Jan Trost (2010) menar att för att förstå människors sätt att samtala och reagera är den 

kvalitativa studien den mest rimliga. Han menar också att om den kvalitativa intervjun är väl 

genomförd får intervjuaren ett omfattande material där han eller hon kan upptäcka olika 

intressanta skeenden och åsikter (Trost, 2010:25). Motsatsen till den kvalitativa forskningen 

är den kvantitativa studien i form av enkäter där forskaren kan finna mönster och skillnader 

från ett större antal respondenter (Trost, 2010:39). Vi valde att göra en kvalitativ studie istället 

för en kvantitativ för att vi kände att den kvalitativa metoden kunde besvara våra frågor på ett 

bättre sätt. Trost (2010) beskriver att det finns olika grader av standardisering i de olika 

studierna, vid enkätdatainsamlingar är graden av standardisering hög. Det vill säga att man 

använder sig av samma frågor och de ställs i en bestämd ordning och att situationen är det 

samma för alla. Men i vår studie där vi använder oss av kvalitativ studie är 

standardiseringsgraden låg, vi har själva valt att formulera frågor till varje intervjutillfälle. Det 

bildas ett samtal mellan oss och deltagarna men det är mest deltagarna som pratar och berättar 

om sina situationer medan vi leder samtalet. Som forskare är det nödvändigt att informera och 

identifiera studiens syfte och dess ämne för deltagarna så att deltagarna känner sig säkra och 
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vet vilka metoder som kommer användas under intervjun för att vi ska kunna nå målet samt 

att de ska ha kännedom om vad det är vi vill ha ut från intervjun (Kvale, 2014:147). Vi 

kommer även att presentera lärarna under fiktiva namn på grund av att det blir lättare för oss 

att visa vem det är som säger vad i resultatet samt för att dölja respondenternas identiteter och 

riktiga namn. 

 

5.1 Etik 
 

Den kvalitativa intervju som forskningsmetod innebär att samtalet har en struktur och ett 

syfte, där forskaren själv leder samtalet och har redan innan intervjun bestämt strukturen och 

upplägget av hela intervjun. Det är genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnade som 

forskaren skaffar sig grundliga kunskaper om personen som blir intervjuad. Intervju som 

forskningsmetod skiljer sig från det vardagliga samtalet, här är inte båda parter likställda 

eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen (Kvale 2014:19).När en 

kvalitativ studie genomförs kommer de etiska aspekterna in i spelet, det vill säga att personer 

som genomför en kvalitativ intervju måste börja tänka på deltagarens bästa för att den ska 

känna sig säker och veta att det inte förekommer några negativa konsekvenser för personen. 

Kvale (2014) skriver i sin bok den kvalitativa forskningsintervjun att varje undersökning har 

egna moraliska frågor som kan förekomma för en forskare, detta innebär att det inte finns 

några exakta riktlinjer i en undersökning utan att etiken anpassas till själva 

undersökningsområdena. Det finns fyra etiska riktlinjer kring forskning som handlar om 

människor som Kvale tar upp, dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll (Kvale 2014:105). För att genomföra en intervju måste forskaren först och 

främst ha deltagarens samtyckte. Forskaren måste även se till att deltagarna är väl 

informerade om undersökningens syfte och uppbyggnad då detta är den första etiska 

riktlinjen. Detta innebär att undersökningspersonerna deltar i studien frivilligt och att om dem 

under några omständigheter känner att de inte längre vill delta i studien kan de när som dra sig 

ur och forskaren har då ingen makt att påtvinga personen studien (Kvale 2014:107). Den 

andra etiska riktlinjen är konfidentialitet som innebär att alla undersökningspersonerna har 

rätten till att vara anonyma i studien och forskaren måste i sin tur leva upp till detta och inte ta 

med deras namn i studien. All information som kan beskriva undersökningspersonerna så som 

namn eller något som kan identifiera personen eller vara länkade till dess privatliv måste 

ändras och hållas hemligt. Problematiken med den kvalitativa studien är att det kan 

förekomma känsliga uppgifter i samtalet då är det forskarens roll att skydda dessa uppgifter 
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(Kvale 2014:109). Den tredje etiska riktlinjen är konsekvenser och detta innebär att forskaren 

måste göra allt den kan för att minska riskerna för undersökningspersonerna. Kvale (2014) tar 

upp att intervjun i sig kan ses som en bra erfarenhet för undersökningspersonerna då 

intervjuer möjliggör att deltagarna kan yttra sina personliga tankar om ämnet. Det 

förekommer att undersökningspersoner under intervjun yttrar sig för känsligt och genast 

ångrar sig, detta möjliggör för forskaren att radera och sedan börja på nytt för deltagarens 

säkerhet (Kvale 2014:110). Den sista etiska aspekten är forskarens roll i intervjun, som 

forskare är det väldigt viktigt att ha med dessa etiska aspekter i sin studie för detta gör att 

forskarens roll måste vara ansvarsfull under hela studien. Forskarens roll har en stor 

betydelseför själva studien för det är den som bestämmer studiens kvalité. Forskaren måste i 

sin roll vara känslig och engagerad i sina moraliska frågor. Att forskaren har kännedom om 

värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier kan hjälpa forskaren att göra val där etiska och 

vetenskapliga intressen vägs mot varandra (Kvale, 2014:111). 

5.2 Urval 
 

Undersökningsintervjuer har genomförts med lärare som arbetar i grundskolan som innefattar 

mellanstadieskolor samt högstadieskolor. Den här sortens urval är något som Trost (2001) 

kallar för bekvämlighetsurval, det vill säga att undersökaren tar kontakt med olika deltagare 

och frågar om de är villiga att avsätta lite tid till att besvara några frågor kring ämnet (Trost 

2001:31). Respondenter som ingick i vårt urval var lärare som arbetade på grundskolan. Det 

var sådana lärare som arbetade med nyanlända elever samt lärare för förberedelseklasser i 

grundskolan. I studiens tidiga skede hade vi avsikten att få med både ett elev- och 

lärarperspektiv i arbetet. Vi valde dock efter lite diskussioner att utesluta elevperspektivet ur 

uppsatsen, eftersom att uppsatsens omfattning hade blivit för stor då. Studiens fokus ligger 

således på att beskriva och utgå från lärares uppfattningar om skolintroduktionen. Valet av 

respondenter till intervjuerna skedde på ett slumpartat sätt där vi tog kontakt med olika skolor 

i kommunen som vi visste tog emot nyanlända elever. Trost (2005) skriver att urval vid den 

kvalitativa studien på inga sätt är representativa i statistiskt mening, han menar att ett fåtal 

respondenter inte kan representera alla. Vi har valt de tre skolor som arbetar mest med 

nyanlända elever för att på så sätt få en så representativ bild som möjligt. Men vi är medvetna 

om att de finns fler skolor som arbetar med nyanlända elever och det gör att vår studie inte 

representerar hela kommunen. Av etiska skäl är samtliga skolor och lärare anonyma och 

presenteras därmed med fingerade namn. Respondenterna som ingår i intervju 
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undersökningen har fått informationen om studien samt intervjufrågorna utskickade, på så 

viss kan informanterna få tid på sig att bestämma om det vill ställa upp eller inte. Vi måste ha 

informanternas samtycke om alla punkter innan vi går vidare in på intervju (Kvale 2014:107).  

6. Resultat 

 

I följande kapitel kommer resultat och analys av intervjuerna att presenteras och därefter 

kommer en djupare analys med koppling till tidigare forskning. Resultatet är en 

sammanställning av vårt empiriska material som är genomförd på tre olika skolor i en 

kommun i sydvästra Sverige. Lärare som vi har intervjuat har jobbat olika länge som lärare, 

de har även olika ämnen men något som de har gemensamt är att de är behöriga som svenska 

som andraspråkslärare.  

Lars Från Ekdalsskolan: Är en lärare i 60års ålder, jobbat i ungefär 40år som lärare. Är i 

grunden en mellanstadie- och högstadiet lärare, han har läst på universitet och jobbat hela 

tiden som ämneslärare på högstadiet. Lars har jobbat i förberedelseklass i ca 1,5 år men innan 

det har Lars haft kontakt med många nyanlända elever i sitt tidigare jobb som ämneslärare. 

Skolan som Lars arbetar på har förberedelseklasser utanför ordinarieskolan och de har varit 

igång i 4år och är den skola som har varit igång längst av alla skolor som vi undersökt. 

Anders från Ekdalsskolan är också en lärare i 60års ålder som är kollega till Lars. Anders är i 

grunden en specialpedagog, han har ingen lärarexamen men han har gått på lärarhögskolan. 

Han har jobbat med introduktionsklasser i ca 16 år.  

Anna från Nyströmsskolan är i 50års ålder och har jobbat som svenska som andraspråkslärare 

och lärare i förberedelseklass ca åtta år. Skolan som hon arbetar på har varit igång i ca två år. 

Hennes förbereds klasser är på själva ordinarieskolan så det är inte som den tidigare skolan 

där introduktionsklassen är utanför den ordinarieskolan.  Eleverna som går här är ständigt i 

interaktion med andra elever.  

Anna arbetar tillsammans med Marie på samma skola fast hon har de äldre barnen. Marie från 

Nyströmsskolan är en lärare i 40års ålder, hon har tidigare jobbat som lärare i sitt hemland 

under flera år men här i Sverige har hon endast jobbat i 1,5 år.  

Kajsa från Nydalsskolan har arbetat som lärare i ca två år och är 27 år gammal. Hon är i 

grunden utbildad till svenska och historia lärare men har studerat svenska som andra språk. 
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Även hennes förberedelseklass är på själva ordinarieskolan där även hennes elever är i 

ständigt interaktion med andra elever. Området hon arbetar på har endast varit i gång i ca 10 

månader så allting är relativt nytt för dem. 

6.1 Första mötet och föräldrakontakten 
 

De tre skolorna som vi har undersökt arbetar på liknande sätt där de först får papper från 

migrationsverket eller kommunen om att det tillkommer en nyanländ elev. Sedan bokar de in 

ett inskrivningssamtal med eleven och dess vårdnadshavare tillsammans med en tolk. När 

lärarna har fått in papper från migrationsverket är det upp till dem att ta kontakt med eleven 

och boka in möte för att informera eleven om hur skolansverksamhet ser ut, hur de arbetar, 

hur klassen ser ut och vad de kommer att arbeta med samt elevens skolbakgrund. Tiden som 

eleverna är i förberedelseklassen är väldigt olika för alla tre skolor, det som skolorna har 

gemensamt kring den här punken är att det är väldigt individuellt. Men ungefär tre till fyra 

månader handlar det om. Sedan börjareleverna i ordinarieklassen några gånger i veckan, då är 

det endast några specifika ämnen som eleverna går till, men även där är det fokus på svenska 

språket och att få interaktion och socialisera sig med andra elever. Sedan när lärarna känner 

att eleven behärskar språket bra nog för att klara sig i en ordinarieklass placeras de ut. Det 

som skolorna har gemensamt är också att det är lärarna som har ansvaret för organisationen 

och introduktionen av skolan. Rektorn får in papper, men det är lärarna som ansvarar över 

undervisningen och överlämningarna till ordinarie klass. 

När det gäller kartläggningen av eleverna och deras tidigare kunskaper är det lite olika på hur 

skolorna arbetar. Ekdalsskolan tar tag i detta redan vid inskrivningsmötet med eleven och dess 

vårdnadshavare och tolk. De ställer frågor om elevens skolbakgrund, hur länge har eleven gått 

i skolan i hemlandet, vilket ämne eleven tyckte om bäst och vilket som var mest jobbigt. Det 

är den här kartläggningen som de börjar med som Lars säger: 

Det är kartläggning vi gör till att börja med, där vill man ju att det ska vara en 

avancerad kartläggning och det håller skolverket på med att arbeta fram en mall men 

det är inte riktigt klara med det (Lars).  

Lars menar att det vill göra en mer avancerad kartläggning av eleverna, men eftersom det inte 

finns några direkta riktlinjer för hur de ska göra så utgår de bara från vad eleven kan och hur 

länge eleven har gått i skolan i hemlandet. På Ekdalsskolan menar de att det ser olika ut i 

olika kommuner, men att detta är något som skolverket arbetar med, att ta fram riktlinjer men 
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för tillfället finns det inga kring kartläggning av en nyanländelev. Precis som Ekdalsskolan så 

tar Nyströmsskolan tag i detta också vid inskrivningssamtalet. De frågar efter hur länge har 

eleven gått i skolan i hemlandet, vad eleven har läst fram till dess innan de kom till Sverige 

samt vad eleven har haft för ämnen tidigare. Anna säger att: 

Utifrån detta så får vi reda på en del. Sedan kräver en kartläggning tid och resurs, men 

t.ex. nu har vi fått ett matte kartläggnings material från Umeå. Tyvärr är det dåligt med 

det materialet och vi börjar på "basic" men det gäller att lära känna eleven. Ta reda på 

vad den kan och vad den behöver förbättras (Anna). 

Även här nämner de att det krävs resurser och tid. Det krävs mer direkta riktlinjer från 

skolverket hur en kartläggning skall se ut för de nyanlända. De har fått material från Umeå för 

matematikämnet men även den är inte tillräcklig. Lärarna vill göra en bra och avancerad 

kartläggning av eleverna men eftersom de inte finns några riktlinjer kan det inte göra mer än 

att fråga efter elevens bakgrund under inskrivningssamtalet. Kajsa från Nydalsskolan säger att 

det inte finns några direkta riktlinjer från skolverket angående hur de ska göra en kartläggning 

men att det är någonting som de bör göra. Men hur det ska utformas är något som är helt och 

hållet upp till dem. 

Nej än så länge är att man bör göra detta, men sen är det upp till oss att göra detta. Det 

finns inget färdigt material än det som finns från Umeå som man kan använda sig av 

och det funkar ganska bra (Kajsa). 

Kajsa från Nydalsskolan tycker att materialet funkar bra som det är. Men något som Kajsa 

kritiserar är att materialet är bara på svenska, sedan frågar hon sig själv om det är språket som 

är dåligt eller kunskaperna. Men detta är något som hon tycker är svårt att veta:  

Men allt är på svenska, sedan kan man fråga om det språket som förstör eller 

kunskaperna. Lite svårt och veta då ska man helst sitta med en studiehandledare som 

översätter allt (Kajsa). 

Hon menar att för att kunna använda det materialet som framställts från Umeå är något som 

kräver tid och för att det ska kunna hjälpa eleven måste en studiehandledare finnas närvarande 

som kan översätta allt. Men på Nydalsskolan försöker de att göra en kartläggning men att det 

är något som tar väldigt mycket tid. Kajsa menar att de försöker så gott de kan, men allt tar tid 

och var hon ska ta den tiden från vet hon inte. Att sitta med eleven tar cirka 1,5 timmar enligt 

henne. Nydalsskolan har ungefär 40 elever i sina introduktionsklasser och att då göra en 

kartläggning kräver ungefär en till en och en halvtimme per elev.  



22 
 

På Ekdalsskolan har föräldrarna väldigt liten roll vid introduktionen då föräldrarna inte kan 

språket själva blir det svårt för dem att ha någon form av inflyttande. Det är som Anders säger 

att föräldrarna bara har en roll vid inskrivningsmötet sen är det inte mer.  

Det är bara vid första mötet, sen kommer de hit och hälsar på. Det är öppna dörrar här 

det kommer föräldrar och gamla elever som hälsa på. Sen är det ju så de lämnar över. 

Att en förälder kommer till skolan det betyder något dåligt i många länder, det är bara 

om eleven inte sköter sig. Man är glad om man slipper komma till skolan annars är det 

någonting galet på gång (Anders).  

Föräldrarna på Nyströmsskolan har inte heller någon form av samarbete med lärarna på 

skolan just på grund av samma anledningar som på Ekdalsskolan och det är språket. Men på 

Nysströmskolan är detta något som de vill förändra, för just nu menar de att ansvaret helt och 

hållet ligger på dem. 

Vi ska förändra till hösten. Just nu hänger det bara på oss och eleven. Vi tittar på eleven 

och sen checkar vi av. Men när vi har inskolningsmöten så tar vi allt med föräldrarna. 

Då berättar vi att så småningom kommer deras barn att flyttas över till en ordinarie 

klass. Men vi kallar aldrig hit föräldrarna igen för det blir mycket tolkbesök och mycket 

in och ut med eleven och jag känner att jag lägger mycket tid med föräldrarna efter 

skoltid (Anna). 

Nysströmsskolan checkar av med föräldrarna lite då och då men inte lika mycket som de 

känner att de borde göra. För att kunna få föräldrarna mer involverade i skolintroduktionen 

menar Anna att det krävs att de ständigt bokar in tolkbesök och då blir det mycket spring in 

och ut med elever. Detta är något som kan bli ett hinder för undervisningen om Anna måste ut 

och in hela tiden, men hon känner att hon lägger ner mycket tid på föräldrarna efter skoltid. 

Likt de tidigare skolorna har även Nydalsskolan med föräldrarna i början av introduktionen 

tillsammans med en tolk vid inskrivningsmötet. Men här försöker lärarna att skapa ett nära 

samarbete med föräldrarna men även här tycker de att det är svårt då de måste boka in tolk 

hela tiden. Men en lösning som Nydalsskolan har kommit fram till är att de ska få in 

praktikanter som är insatta i exempelvis arabiska språket. Kajsa menar då att istället för att 

boka in tolkmöten hela tiden, kan de helt enkelt använda sig av dessa praktikanter som kan 

språket. De kan då på så sätt kalla in föräldrarna in på ett möte och tillsammans med 

praktikanten ha ett samtal om hur de går för deras barn.  
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Alla tre skolor som vi har undersökt arbetar på samma sätt när det gäller kartläggning, de tar 

tag i det redan vid inskrivningsmötet där de kan lära känna eleven samt fråga efter elevens 

skolbakgrund. Elevens skolbakgrund är det enda kartläggning som lärarna kan göra, att göra 

en avancerad kartläggning är något som tar väldigt långt tid och kräver mycket resurser. Men 

tid och resurser är något som dessa lärare inte har väldigt mycket av, det krävs först och 

främst att skolverket framstället direkta riktlinjer för hur introduktionsklasser ska arbeta kring 

kartläggning. I dagsläget är det upp till lärarna att göra en så bra kartläggning det bara går, 

men lärarna känner att de vill göra en bättre kartläggning för elevens skull och sig själva men 

även deras kollegor ute på ordinarie klasser när de får ta emot dessa elever efter några 

månader.  

6.2 Koppling till teori 
 

Utifrån lärarnas berättelser kan vi se att mycket av ansvaret för introduktionen samt 

kartläggningen av de nyanlända eleverna ligger på dem enbart. Lärarna styr upp 

introduktionen och försöker kartlägga elevernas skolbakgrund och tidigare erfarenheter så 

gott det går med hjälp av modersmålslärare bland annat. Genomgående för lärarna är att de 

inte har någon djupare kontakt med elevernas föräldrar. De beskriver föräldrakontakten som 

problematisk då de anser att de inte har resurserna som krävs för att kunna förbättra och 

utveckla samarbetet. Resurserna som saknas är brist på tid samt brist på tillfällen där tolk och 

modersmålslärare kan närvara.  Sociala koder och fördomar är något som också kan begränsa 

samarbetet med föräldrarna. Alfakir, Lahndeperä och Strandberg (2010) skriver om utökad 

interkulturell kompetens och menar att lärarna bör utveckla sina kunskaper kring kultur, 

tradition och religion och att det faktum att det kan finnas skilda uppfattningar om 

undervisning och uppfostran. Lärarna på Ekdalsskolan nämner exempelvis att en del föräldrar 

utifrån deras bakgrund och kultur upplever kontakten med lärare som något negativt. Kontakt 

med lärare kan betyda att eleven inte sköter sig. Lärarna på de andra skolorna visar inte på 

något djupare samarbete med föräldrarna men en vilja att förbättra samarbetet finns och de 

försöker komma på nya arbetssätt. Inom det interkulturella förhållningssättet innebär det även 

att lärarna är nyfiken på andra människor och deras perspektiv – om skolorna i helhet har ett 

interkulturellt förhållningssätt menar författarna att positiva signaler sänds till föräldrarna 

vilket i sin tur leder till bättre samverkan mellan skolan och föräldrar (Lahdenperä, 2010:65–

66).  

 



24 
 

6.3 Undervisning i förberedelse och ordinarie klass 
 

Lärarna undervisar i samtliga ämnen men ett fokus ligger på utveckling av det svenska 

språket. Samtliga lärare arbetar mycket med interaktion med andra och användandet av det 

svenska språket genom att inkludera det vardagliga i undervisningen för att på så sätt göra det 

det roligare och lära sig. Eleverna får lära sig språket samtidigt som de lär sig hur samhället 

fungerar. Samtliga skolor har resurser i form av hjälpmedel så som lexikon, ordböcker, 

datorer och surfplattor för att eleverna ska utvecklas och lära sig på bästa möjliga sätt. Det 

som lärarna känner frustration över är att det inte finns några direkta riktlinjer från skolverket 

på hur de ska arbeta, eller hur undervisningen skall se ut för förberedelseklasserna. Men 

lärarna i kommunen brukar träffas på möten och diskutera tillsammans och arbeta 

tillsammans för att få fram egna riktlinjer och planer för att göra undervisningen så produktiv 

som möjligt. Lars och Anders från Ekdalsskolan menar på att allmänbildning och 

utvecklandet av det svenska språket är det viktigaste för de nyanlända eleverna. Att bara göra 

matematik- och engelska uppgifter är inte något som är bra i längden då eleverna tycker det är 

tråkigt och slutar engagera sig. Lars ger exempel på uppgifter de brukar göra:  

Jag tittar på wikipedia och dagens datum då det alltid finns någon allmänbildning där. 

Det finns alltid en känd person som fyller år eller något liknande.  Exempelvis 

Leonardo da Vinci, då går vi genom vem han är, vad han gjorde, vilka kända målningar 

har han. Varifrån han kommer (Lars). 

Anders och Lars försöker använda sig av det som sker dagligen och menar att för strukturens 

skull så betar de av vad eleverna ska veta inom exempelvis So-ämnet. Sedan får de även hjälp 

av studiehandledarna. De går igenom barnbidrag, socialbidrag tillsammans. Då är detta något 

intressant för eleverna, vart kommer pengarna ifrån och varför de får barnbidrag. Man kan 

säga att Lars och Anders i helhet använder sig av allting som rör eleverna vardagliga liv för 

att göra undervisningen mer intressant för eleverna. Anna tycker att det är via interaktion med 

andra elever som hennes elever kan lära sig språket bäst. Eftersom lokalen är på ordinarie 

skolan har Anna och hennes kollega Marie ordnat att deras elever har lunchrast samtidigt som 

de andra elever men även andra raster.  

Sen är det hela dagarna det gäller, det äter tillsammans med andra elever i matsalen, sen 

har vi försökt lägga in tider för raster tillsammans med andra klasser så att det kan 

integreras. Om det är speciella aktiviteter där det är heldagar, då ser vi till att vi också är 

med så att dessa nyanlända elever kan få träffa andra (Anna). 
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Anna och Maris elever är i ständig kontakt med andra elever på skolan och de menar att den 

kontakten är väldigt viktig för elevernas utvecklande av det svenska språket. Likt 

Nyströmsskolan har Nydalsskolan sin lokal inne på ordinarie skolan, de tillhör 

ordinarieskolan. Eleverna här är i ständig interaktion med andra elever från andra klasser 

menar Kajsa och Likt Ekdalsskolan försöker lärarna här att undervisa i alla samtliga ämnen. 

Vid förfrågan om hur undervisningen ser ut för de nyanlända elever svarade Kajsa att skolan 

är relativt ny när det gäller förberedelseklasser och de har två grupper som de arbetar med. 

Den första gruppen är bara sådana elever som har precis kommit till Sverige, där är det bara 

grundläggande svenska, fokus ligger på språkutveckling. De försöker att få in lite av So-

ämnen men även här är det fokus bara på det svenska språket. Sedan ser undervisningen lite 

annorlunda ut för de äldre eller de som har varit i Sverige lite längre och kan språket 

någorlunda. 

Nu jobbar vi med de som har kommit lite länge, där brukar vi få in lite andra ämnen. 

Till exempel nu jobbar vi med religioner, vilka religioner det finns. Vi upptäckte att de 

flesta har läst bara islam och då berättar vi att det är okej och att läsa om andra 

religioner. Sedan har vi matte, no och engelska. Tanken är att vi ska läsa alla ämnen, 

men sen är frågan vart ska vi lägga fokus, är det svenskan eller ämneskunskaper det är 

jättesvårt (Kajsa).  

Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass går till på ungefär samma sätt i de tre 

skolorna.  Lärarna har kontakt med rektorer, ordinarie klasslärare, kurator, skolsköterska, 

modersmålslärare och i vissa fall tolk för att på så sätt kunna informera även föräldrarna och 

hur processen går till. På Nyströmsskolan planerar de även att införa faddrar som hjälper till 

extra. I mötet och diskussionerna mellan alla dessa parter görs en kartläggning av vad eleven 

kan och vad som behöver förbättras samt vad som är lämpligt för just den eleven angående 

placering i ordinarie klass. Alla lärare nämner kartläggningen och utifrån deras berättelser är 

det något de tycker är väldigt viktigt. Något som är genomgående i alla lärares arbetssätt är att 

elevernas övergång till ordinarie klass görs successivt med kanske några timmar i veckan eller 

ett antal lektioner i veckan beroende på individuella kapaciteter. Även fast det är bara Lars 

som faktiskt arbetat med nyanlända elever i ordinarie klass så verkar alla ha bra kontakt med 

lärarna i de ordinarie klasserna och vet hur de arbetar. Under tiden som eleverna successivt 

går över till ordinarie klass pågår kontakt och samtal mellan lärarna i förberedelseklassen och 

ordinarie klass lärare men de nämner vissa svårigheter som verkar vara genomgående för alla 

svaren vi fått. De nämner svårigheter som resursbrist och tidsbrist där lärare i ordinarie klass 
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kanske inte har de resurser i form av hjälp av modersmålslärare eller förbereds klass lärare för 

att anpassa undervisningen till de nyanlända eleverna. De nämner också att ordinarie lärare 

har svårt att nå ut till de nyanlända eleverna och måste lägga ner mycket tid på dem vilket 

riskerar att de lägger mindre tid på övriga i klassen. Sedan har eleverna olika kulturella 

bakgrunder som ställer krav på ordinarie lärare att individanpassa extra mycket. Lärarna 

tycker dock överlag att eleverna lär sig bättre svenska när de är ute i ordinarie klass då de 

tvingas att använda svenska språket mycket mer och kan skapa kontakt med andra elever och 

socialisera sig.  

Lars från Ekdalsskolan har arbetat med nyanlända elever i ordinarie klass och 

förberedelseklass och han menar att det man bör tänka på i ordinarieklass är att eleverna inte 

kan språket fullt ut och det krävs att man måste förklara mycket mer samt repetera. Men man 

måste även tänka på hur man presenterar det man tar upp i ämnet:  

Man måste hela tiden vara mer språkligt medveten och medveten om att det ibland verkar som att 

de kan ganska mycket men så finns det helt blanka områden som man tar för givet att de kan. Och 

då måste man vara väldigt lyhörd för det om man är vanlig ämneslärare med nyanlända elever i 

klassen. Då är de oftast inte helt nyanlända utan relativt nyanlända och det är jättesvårt, det 

handlar väldigt mycket om att den eleven ger rätt signaler som jag förväntar mig. En del elever är 

väldigt svåra och exempelvis kollar rakt ner i bänken och då är det svårt att få kontakt. Man måste 

hela tiden försöka få personlig kontakt så att man märker när det är något som personen inte kan 

(Lars).  

Lars och Anders nämner också att det är en klar skillnad på elevernas bakgrund så som 

kulturella skillnader och han menar att det finns kulturer som exempelvis östasiatiska 

kulturerna där man inte vågar så mycket till skillnad från eleverna från Balkan där man är 

mycket mer utåtriktad och frågar mera. Anders fyller i med att en högstadieskola i kommunen 

som samarbetar med Ekdalsskolan och som Lars tidigare arbetat på har så kallade 

språkverkstäder där elever med särskilda behov kan gå ner i lugn och ro och sitta med läraren 

för att få allt förklarat och gå igenom texter på ett annat sätt. Anders säger också att eleverna 

har möjlighet att i mindre grupper ha SO- och engelska lektioner. Eleverna får arbeta i 

nybörjargrupper i matte och engelska och man har även startat små grupper där eleverna talar 

som talar samma språk kan lära sig tillsammans. Lars säger dock att det här arbetssättet är 

väldigt resurskrävande men att det krävs viktiga resurser för skolor som tar emot nyanlända 

elever.  
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Vi frågade lärarna vilka möjligheter och svårigheter de ser med denna undervisning. Lars och 

Anders säger att de ser möjligheten att lära sig svenska snabbare då eleverna tvingas att 

använda det men att det samtidigt kan vara knäckande för vissa elever då de kan känna att de 

är dumma eller nedvärderar sig själva istället. De menar samtidigt att ett normalbegåvat barn 

kommer att gå framåt oavsett vad men om lärarna märker att det finns andra problem som står 

i vägen för deras skolgång förutom språket som exempelvis sociala problem så får man ta tag 

i det. Marie från Nyströmsskolan som har yngre elever nämner att lärarna som har nyanlända 

elever i ordinarie klasser tycker att det är svårt när det gäller framförallt språket: 

Jag vet att läraren säger till mig att det är väldigt svårt, för jag kan tycka att de kan svenska språket 

tillräckligt mycket nu för att kunna vara i ordinarieklassen då och då. Men ordinarieläraren kanske 

tycker att eleven inte kan svenska bra alls. Då säger vi att eleverna inte behöver kunna så bra 

svenska, de behöver sitta där och lyssna på svenska språket och lära sig. När lärarna vet att de inte 

behöver satsa så mycket i deras utveckling då blir det bättre. Eleverna får vara i klassen och göra 

samma uppgifter som de andra. Men framförallt lyssna (Marie).  

Hon tycker också att eleverna lär sig svenska snabbare i ordinarie klass än när de är med 

henne eftersom de då tvingas läsa på samma nivå som de andra barnen medan i 

förberedelseklassen går det lugnare till och det är mer ”basic” kunskap som gäller. Anna från 

samma skola tycker att undervisning i ordinarieklass för de nyanlända eleverna är målet och 

att det är dit de måste gå för att utvecklas mer. Hon medger att det ställer höga krav på 

eleverna och att det kan bli jobbigt men att det är dit de måste gå och att de på köpet får med 

den sociala delen. Hon nämner också att de flesta vill komma ut i ordinarieklasserna men att 

de tycker det är tufft och då vill de komma tillbaka. Anna säger att lärarna i ordinarieklasserna 

ser vissa svårigheter med de nyanlända eleverna:  

Eleven behöver mycket hjälp och det faller på övriga elever i klassen eftersom de kanske känner 

att det inte får nog med hjälp av läraren. Den spiralen kan bli väldigt negativt eftersom då kan 

lärarna tänka att den här nya eleven kommer in och ta min tid. Tonåringar kan bli negativa, så det 

är mycket upp till läraren. Jag kan hjälpa till men jag kan inte säga till hur de ska arbeta ute i 

klasserna. Jag ser det som en resurs att vi kan lära oss av varandra men de har ju det tufft ute i 

ordinarieklasserna för de har mycket och göra. Det är stora grupper och många som ska ha särskilt 

tillsyn och sen kommer det en till ny elev (Anna). 

Kajsa från Nydalsskolan ser undervisningen i ordinarieklass som ett stort steg för eleverna, 

framförallt socialt och att verkligen komma in i klassen. Vissa av eleverna är kanske där bara 

en lektion per dag och då kan det vara svårt att få samhörighet med de andra eleverna i 
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klassen. Hon tycker att balansen är svår när det gäller hur mycket tid de nyanlända eleverna 

ska spendera i ordinarieklass gentemot förberedelseklassen.  

6.4 Koppling till teori 
 

Lärarna nämner att det svenska språket är väldigt viktigt att lära sig och att själva 

ämneskunskaperna då får komma i andra hand. De tycker att eleverna lär sig språket bäst 

genom att tvingas använda det så mycket som möjligt vilket i deras fall är när de gör 

övergången från förberedelseklass till ordinarie klass. Övergången är väldigt individuell och 

vissa elever behöver mer tid i förberedelseklasserna. Samtidigt som lärarna menar att eleverna 

lär sig språket bäst i ordinarieklass så har de mindre möjlighet till extra hjälp och de ordinarie 

lärarna nämner svårigheter som resursbrist och tidsbrist och att de behöver mer hjälp av 

modersmålslärare eller lärare i förberedelseklassen för att anpassa undervisningen till de 

nyanlända eleverna. Ordinarie lärare måste lägga ner extra mycket tid på de nyanlända 

eleverna och det kan påverka de andra eleverna i klassen negativt. Vi anser att lärarna har 

språkstödjande och språkstimulerande arbetssätt där det exempelvis ingår mycket 

grupparbeten och diskussioner som stimulerar deras språkanvändning vilket är en del i det 

interkulturella antagandet men en annan viktig punkt i det interkulturella antagandet är att 

stimulera och stödja språkutveckling i barnens olika språk utifrån samarbetet med 

modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och föräldrar (Lahdenperä, 2010:25). Men 

på grund av brist på resurser och tid så har samarbetet stora brister vilket leder till en 

monokulturell arbetsmiljö. Samarbetet motarbetas genom att organiseringen är bristfällig men 

det är något som är svårt för lärarna att förbättra eller styra upp. Vi märker också att 

föräldrarnas roll i stimulerandet och stödjandet av barnens språkutveckling inte får så stort 

utrymme. I det utökade interkulturella kompetensen är det viktigt att lärare och föräldrar har 

ett bra samarbete som leder till ett interkulturellt arbetssätt men även här så motarbetas detta 

på grund av brist på resurser och tid. Lärarna nämner inte föräldrarna särskilt mycket även 

fast de utrycker en önskan om att föräldrarna ska involveras mer.  

6.5 Modersmålets roll 
 

Lärarna är överens om att det är väldigt viktigt med modersmålsundervisning samt att 

eleverna utvecklar sitt modersmål så att de lättare kan lära sig det svenska språket. De nämner 

dock att det inte är ett måste att delta i modersmålsundervisning men att det är något som 

erbjuds och ofta vill föräldrarna till barnen att de går på den undervisningen. Lärarnas 
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användning av modersmålet i deras egen undervisning går oftast ut på att eleverna hjälper 

varandra med ord och begrepp som de inte kan genom att de översätter för varandra. Alla 

lärare har också mycket hjälp av modersmålslärare i arabiska i form av studiehandledning 

men de nämner även att eftersom arabisktalande elever är majoritet för tillfället så har lärarna 

lättare att inkludera deras modersmål i undervisningen. Detta blir svårare för elever som har 

andra språkbakgrunder.  

Lars från Ekdalsskolan säger att all forskning visar att det är lättare att lära sig ett nytt språk 

när man behärskar ett annat fullt ut vilket i deras fall är hemspråket. Sedan tycker han även att 

det är viktigt och nödvändigt vid studiehandledningen då det finns saker eleverna behöver få 

förklarade extra mycket på sitt modersmål. Anders fyller i med att säga att det är föräldrarna 

som ber om modersmålsundervisningen och inte skolan.  

Det tror jag på också för då har man ett språk att relatera till när man då lär sig ett nytt. Jag tror 

stenhårt på att det är viktigt att eleven får undervisning på sitt modersmål och att de utvecklar det 

fullt ut. Det är dessutom inte bara viktigt när det gäller svenskinlärningen utan det handlar även 

om att bottna i sin egen bakgrund så att säga, man har familj och släkt och sådana saker (Lars).  

Marie från Nyströmsskolan berättar att hon själv är modersmålslärare och att 

modersmålsundervisning är viktigt. Hon nämner att när hennes elever som har modersmål 

med henne kan läsa och skriva på sitt modersmål så underlättar det för dem att se skillnader 

mellan det språket och det svenska språket. Genom sitt modersmål kan eleverna koppla 

svenska ord med sitt eget språk för att kunna förstå bättre säger hon. Anna som arbetar på 

samma skola menar också att den är viktig och hon säger att de har fyra olika språk i klassen. 

Hon önskar däremot att modersmålslärarna var mer befintliga på skolan men att det är svårt 

då de får hoppa mycket från skola till skola och framförallt att modersmålsundervisningen 

oftast sker efter skoltid vilket hon inte tycker är bra. Hon nämner att de har studiehandledning 

bara en timma i veckan och då har de det i klassrummet under hennes lektioner. Kajsa säger 

att alla elever har möjlighet att söka till modersmålsundervisningen efter skoltid och hon 

menar att modersmålsundervisningen är det viktigaste redskapet för att utveckla det svenska 

språket. Sedan nämner hon att vissa elever inte vill läsa det eftersom de tycker att de redan 

kan sitt modersmål bra och att de borde fokusera enbart på svenskan men då förklarar hon för 

dem att de måste fördjupa sig i sitt modersmål mycket mer även fast de kan prata flytande.  
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Du behöver mer av det abstrakta, så du kan bearbeta svenskan på ditt modersmål. Men vi försöker 

utnyttja modersmålspråket i klassrummet varje dag, att eleven läser en text så frågar vi vad ordet 

heter på ditt språk för och visa att de har förstått ordets betydelse (Kajsa).  

Lars och Anders säger att modersmålet används i undervisningen när exempelvis eleverna 

förklarar något för varandra. Han menar att de duktiga eleverna är en resurs för lärarna då de 

kan förklara för de andra eleverna som är sämre på språket. Marie från Nyströmsskolan säger 

att hon har många arabisktalande elever och då kan de använda sig av arabiskan i själva 

undervisningen för att hjälpa och förklara för varandra men on har exempelvis bara en elev 

som pratar bengaliska och då blir det svårt för den eleven kan inte prata med de andra. Men 

hon uppmuntrar eleverna att skriva översättningar från svenska till sitt eget modersmål. De 

börjar med att skriva meningen på svenska och sedan översätter den till det egna språket. 

Anna har också många arabiskt talande elever och hon menar att det ibland kan bli negativt då 

de enbart pratar arabiska med varandra istället för svenska. Men när hon exempelvis går 

igenom matte med dem så har hon hjälp av modersmålsläraren i form av studiehandledning 

för att förklara olika begrepp och liknande. Och detta sker då under själva lektionstillfället. 

När det gäller de andra barnen som inte pratar arabiska så får de studiehandledningen utanför 

klassrummet enskilt med sin modersmålslärare. Men det är lättare att inkludera 

modersmålsläraren i klassrummet för de arabisktalande eleverna då de är fler. Kajsa säger att 

eleverna använder sig av sitt modersmål i undervisningen genom att de hjälper varandra och 

så vidare men oftast är det för de arabiskt talande eleverna för de är fler. Andra elever från 

andra språkbakgrunder har svårare att exempelvis hjälpa varandra som de arabiskt talande 

eleverna.  

Lars och Anders säger att de försöker men att det har varit svårt. De menar att de är mycket 

lättare om det kommer många elever från en och samma språkbakgrund och betydligt svårare 

när det är varierat med många olika språk. De säger också att studiehandledningen oftast sker 

i små grupper men att de även har ensam studiehandledning och då sker det oftast med elever 

som inte talar samma språk som de andra i klassen. De nämner också att eleverna kan ta den 

lätta vägen när de gäller modersmålet i undervisningen. Istället för att ta reda på vad något 

heter eller kallas på svenska tar de det på modersmålet istället med någon i klassen.  

Men det är inget speciellt för våra elever utan det gäller alla elever, jag gjorde samma 

sak när jag gick i skolan. Man vill bli färdig och var jag färdig med en sida då kan jag 

lämna den åt sidan. Jag har alltid sagt till mina elever oberoende varifrån de kommer 
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ifrån, kvalitet för kvantitet men tror ni det har någon effekt? Jävligt lite, ändå är det 

kvantitet. Och då inser jag att sådan var jag själv när jag gick i skolan (Lars). 

Marie säger att eleverna erbjuds studiehandledning på sitt modersmål redan vid 

inskrivningssamtalet men att de först kollar vad eleven kan och inte kan. Om de tycker att det 

kan vara bra med studiehandledning så ansöker de om det annars inte. Hon tycker också att 

användandet av modersmålet i undervisningen är väldigt bra och det har hon även diskuterat 

med föräldrarna om och de håller med. Kajsa från Nydalsskolan vill att eleverna ska ha mer 

studiehandledning. De har två studiehandledare i veckan för bara arabiskan och mycket 

mindre tid läggs på eleverna med andra språkbakgrunder. Hon nämner att de diskuterat med 

rektorn om att anställa någon som kan vara på skolan hela tiden istället för att hoppa runt 

bland andra skolor. Detta skulle underlätta mycket för då hade den modersmålsläraren kunnat 

hjälpa till även i ordinarieklasserna. Studiehandledningen sker oftast i smågrupper säger hon 

också.  

6.6 Koppling till teori 
 

Lärarna tycker att det är väldigt viktigt att eleverna utvecklar sitt modersmål då detta 

underlättar inlärningen av det svenska språket. Genom att eleverna utgår från sitt modersmål 

så kan de lättare förstå och lära sig svenska ord och begrepp. När det gäller modersmålet och 

dess roll för elevernas utvecklande anser vi att lärarna utgår väldigt mycket utifrån 

interkulturella antaganden. De ser språkkunskaper som berikande för individen och för 

samhället och försöker så gott det går att inkludera modersmålslärare genom exempelvis 

studiehandledningen för att på så sätt ge eleverna möjlighet att få undervisning på olika språk 

(Lahdenperä, 2010:25). Dock nämner de att samarbetet med arabisktalande modersmålslärare 

är lättare då det är fler arabiskt talande elever. Lärarna vill att de andra icke arabiskt talande 

elever ska ha samma möjligheter till studiehandledning och användning av modersmålet i 

skolan men även här ser vi brist på resurser och tid som ett hinder. Även fast lärarna utgår 

från ett interkulturellt synsätt och arbetssätt anser vi att de hinder som existerar bidrar till 

monokulturell miljö för vissa elever.  

Lärarna menar också att det oftast är föräldrarna som vill att barnen ska undervisas i 

modersmål. Här ser vi ett tydligt exempel på ett bra samarbete mellan lärare och föräldrar som 

bidrar till den utökade interkulturella kompetensen. Även fast eleverna anser att de inte 
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behöver lägga vikt vid sitt modersmål så bidrar samarbetet mellan föräldrar och lärare till att 

eleverna faktiskt lär sig sitt modersmål bättre.   

 

6.7 Sammanfattning 
 

Utifrån lärarnas berättelser kan vi se att deras synsätt på flerspråkighet utgår till stor del 

utifrån interkulturella antaganden vilket är det eftersträvade synsättet. Men det finns hinder 

som gör det svårare för lärarna att forma och skapa en interkulturell lärande miljö. Dessa 

hinder är kopplade till hur utbildningen är organiserad men även brister på resurser och tid 

som lärarna inte kan påverka särskilt mycket. Lärarna tycker dock att deras metoder fungerar 

och de för ett samarbete med alla skolor i kommunen som har hand om nyanlända elever men 

samtliga önskar att de hade tydliga riktlinjer från kommunen eller skolverket som de kunde 

följa.När det gäller elevernas föräldrar kan vi även här se att bristerna på resurser och tid gör 

det svårare för eleverna att samarbeta med dem och inkludera dem i elevernas utbildning.  

7. Analys 
 

Skolinspektionens granskning från 2014 visar att det är väldigt viktigt att kartlägga varje elevs 

kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. De menar också att skolorna ska ha 

en gemensam strategi för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt (Skolinspektionen, 

2014). En likhet mellan vårt resultat och skolinspektionens granskning var att 

studiehandledningen på modersmålet och särskilt stöd samordnas sällan med övrig 

undervisning. Deras granskning visade dock att många förberedelseklasser inte ingår som en 

naturlig del i skolans kollegiala och pedagogiska gemenskap men i vårt fall var det bara en 

skola som hade förbereds klasserna utanför skolans kollegiala och pedagogiska gemenskap 

och det var Ekdalsskolan. Ekdalsskolans förbereds klasser är placerade i en egen byggnad i 

närheten av den ordinarieskolan. De andra två skolorna hade undervisningen för förbereds 

klasserna i samma byggnad som övriga elever (Skolinspektionen, 2014:7-8). 

Skolinspektionen tar även upp att det är vanligt förekommande att flertalet elever har tidigare 

erfarenheter av ett mer auktoritärt skolsystem än det svenska vilket också stämde överens med 

våra respondenters berättelser (Skolinspektionen, 2014:8-9). Vi hade exempelvis Kajsa från 

Nydalsskolan som beskrev det som att vissa elever känner sig fria som fåglar när de inser att 
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de inte kommer få slag av henne eller övriga lärare på skolan och detta påverkar deras 

prestationer negativt då de testar gränserna och kanske inte alltid beter som de ska under 

lektionstid.  

Något som alla lärare var överens om var att modersmålets roll är väldigt viktigt för 

skolintroduktionen. Inger Bergendorff menar att genom språket får individen inte bara ord och 

begrepp utan även värderingar och normer och nämner vidare att exempelvis den rikare 

bakgrund av erfarenheter och associationer som eleven har knuten till modersmålet är mycket 

viktig för att det nya som lärs in ska kunna förankras i verkligheten. I detta är arbetet med 

studiehandledning viktigt och det blir ett redskap i det interkulturella förhållningssättet för att 

stimulera de nyanländas identitets-, språk och kunskapsutveckling (Bergendorff, 2014:34–35). 

Även fast studiehandledningen är något som våra lärare tycker är väldigt viktigt menar de att 

eleverna har för få tillfällen där de kan få studiehandledning av modersmålsläraren. När det 

gäller de arabiska eleverna har de dock mer möjlighet till av få studiehandledningar då de är 

fler. Bristen på studiehandledning i skolorna vi har varit på är något som lärarna inte kan styra 

över utan är något som måste ses över högre upp bland rektorer och beslutsfattare. Att arbeta 

ur ett interkulturellt perspektiv är i detta fall inte så enkelt för våra respondenter. I det 

interkulturella perspektivet är det viktigt att skapa en ömsesidig process mellan olika kulturer 

och ett sätt att göra det på är att integrera exempelvis modersmålslärarna i undervisningen 

vilket i våra lärares fall blir svårt då de anser att de inte har så många tillfällen till detta. Något 

som istället blir mycket lättare för våra lärare och som de även gör är att använda elevernas 

modersmål i själva undervisningen genom att exempelvis låta de översätta texter till sitt eget 

språk eller att de kan översätta åt varandra och förklara. Enligt Bergendorff är det viktigt att 

eleverna får använda sitt eget språk i undervisningen och hon poängterar att den bästa 

övergången från förberedelseklass till ordinarie klass sker successivt och att en medveten 

strävan att eleven ska lyckas måste finnas. Hon menar samtidigt att det dessutom är viktigt att 

eleven får fortsatt studiehandledning på modersmålet även efter övergången till ordinarie 

klass (Bergendorff, 2014:42). Utifrån våra respondenters berättelser kan vi se att detta är ett 

sätt de verkligen jobbar på. De försöker successivt få in eleverna i alla ämnen i den ordinarie 

klassen samtidigt som de håller bra kontakt med eleven och hjälper till vid behov och det gör 

även modersmålsläraren genom studiehandledningen.  

Nihad Bunar (2010) skriver om att klasser eller skolor med en stor andel elever med utländsk 

bakgrund leder till negativa sammansättningseffekter för betygsprestationer. Det innebär att i 

områden som är så segregerade att eleverna träffar andra med samma bakgrund eller språk 
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och börjar då använda det egna språket istället för svenska (Bunar, 2010:43–45). Skolorna 

som vi har varit på har en klar majoritet av arabisktalande elever och då händer det ofta att de 

använder sitt modersmål mycket i skolan samt under undervisning och lärarna menar att detta 

ibland kan bli ett problem då eleverna likt det Bunar säger använder det egna språket mer än 

det svenska. En annan viktig punkt som Bunar tar upp är att involvera de nyanländas föräldrar 

i skolgången direkt, och informera dem om deras rättigheter och skyldigheter gentemot 

skolan. Vidare skriver Bunar om vikten av att skolpersonalen inser att föräldrar till nyanlända 

elever precis som föräldrarna till alla andra elever, trots svårigheter med språket, har viljan att 

engagera sig i sina barns skolarbete (Bunar, 2010: 36-37). Kontakten med elevernas föräldrar 

är ett problem för våra respondenter då de menar att det inte finns tillräckligt med resurser att 

vid alla tillfällen få tag i tolk då det är en fråga om ekonomi dessutom. Ekdalsskolans lärare 

nämner även att många föräldrar anser att det är negativt om föräldrarna kommer till skolan 

vilket i deras kultur kan anses vara något dåligt i form av att eleven betett sig dåligt. Kajsa 

från Nydalsskolan säger däremot att de ska få in praktikanter som kommer att vara på skolan 

under hela dagar och som kommer verka som tolkar vilket kommer underlätta kontakten med 

föräldrarna. 

Elisabeth Elmeroth menar att alla lärare är språklärare och beskriver hur ämneslärare kan bli 

medvetna genom att uppmana flerspråkiga elever att använda sig av sitt förstaspråk i 

undervisningen. Hon nämner additiv och subtraktiv tvåspråkighet och förklarar närmare att 

additiv tvåspråkighet innebär att ett språk läggs till det andra och berikar det. Subtraktiv 

tvåspråkighet sker på grund av att andraspråket långsamt tynar bort. Ofta sker detta när elever 

får för lite motiv att hålla det vid liv. Hon förklarar att språk utvecklas om behovet för det 

finns, och att de sociala villkor som språken utvecklas under är avgörande för om eleven når 

skolans mål vilket är additiv språkutveckling. För att denna typ av språkutveckling skall 

kunna ske måste omgivningen betrakta språken som värdefulla. Elmeroth diskuterar detta och 

menar att flerspråkighet sällan ses som en tillgång, om det inte gäller språk som vi är vana att 

höra om som exempelvis engelska. Detta leder till att en stor del av de flerspråkiga eleverna 

lämnar både modersmålsundervisningen och sitt förstaspråk. När de flerspråkiga eleverna 

byter dominansen på sitt första språk mot dominans på andraspråket drabbas de av subtraktiv 

tvåspråkighet (Elmeroth, 2010:91–92). Vi anser att våra respondenter betraktar språken som 

värdefulla men de nämner samtidigt att den del av eleverna inte vill läsa modersmål då de 

anser att de redan kan mycket och förstår inte varför det är viktigt då de anser att de måste lära 

sig svenska språket och lägga all energi på det.   
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Monica Eklund tar upp några viktiga lärandekomponenter i ett interkulturellt perspektiv som 

hon menar är viktiga att tänka på vilka är kulturkompetens, demokratiskt förhållningssätt, 

tillgång till samhällsspråket och modersmålserkännande (Eklund, 2008:120). Våra 

respondenter arbetar aktivt för att förstå de nyanlända elevernas erfarenheter och kulturella 

bakgrunder. Men de vill också få de nyanlända eleverna att förstå vilka normer och 

värderingar som gäller i den svenska skolan för att de på bästa sätt ska kunna få en lättare 

skolintroduktion. Lärarna försöker också så gott de kan poängtera att modersmålet är viktigt 

för de nyanlända eleverna och att det kan ses som ett redskap för lärande.  

Lahdenperä skriver om undervisning av flerspråkiga elever och menar att det inte enbart är 

den enskildes lärares ansvar och förklarar att hela lärandemiljön bör vara organiserad så att 

undervisningen blir ett gemensamt lärarlagsarbete. Hon poängterar även vikten av kommunal 

politik där kommunens sätt att organisera undervisningen för flerspråkiga barn har stor 

betydelse. Hon redogör för två olika sätt att se på barns flerspråkighet och beskriver 

monokulturella antaganden och interkulturella antaganden. Lärarna som vi intervjuat 

uppmanar eleverna att lära sig sitt modersmål lika mycket som det svenska språket och att det 

är viktigt för dem. Utifrån deras berättelser kan vi inte se att det görs någon skillnad i vilket 

språk som är viktigast utan att de ska ha användning av båda språken för att utvecklas. 

Modersmålsundervisningen ifrågasätts inte av någon lärare men skolorna väljer dock att 

organisera modersmålsundervisningen efter skoltid och i separata skollokaler vilket är 

beskrivande för det monokulturella antagandet. Modersmålsundervisningen är något som 

både ses som frivilligt och är frivilligt och lärarna nämner även att det är oftast föräldrarna 

som vill ha modersmålsundervisning men att det ändå rekommenderas av lärarna. Lahdenperä 

problematiserar den monokulturella synen och menar att den kan bli diskriminerande för den 

enskilda eleven och att det kan ha en negativ påverkan på elevens motivation att lära sig 

svenska (Lahdenperä, 2010). Vi vill påstå att lärarna vi intervjuat utgår från interkulturella 

antaganden då de ser flerspråkighet som något berikande och samtidigt inte rangordnar 

elevernas språk utan alla språken har sitt eget värde och ses som en tillgång. De försöker så 

gott de kan samarbeta med modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och föräldrar 

men på grund av knappa resurser är det inte alltid så enkelt. Om man ser till helheten i 

lärarnas arbete med de nyanlända eleverna så vill vi påstå att de utgår från interkulturella 

antaganden i en klar majoritet men på grund av omständigheterna som knappa resurser så 

existerar det ändå inslag av monokulturella antaganden.  
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När det gäller utökad interkulturell kompetens så ser vi tydligt att det finns skilda 

uppfattningar om undervisning och uppfostran bland elevernas föräldrar. Vi anser att våra 

respondenter är medvetna om att det finns olika sociala koder och fördomar som kan begränsa 

samarbetet med föräldrarna. Dessa fördomar kan komma både från föräldrar men även från 

lärarna. Våra respondenter nämner att de vill få ett bättre samarbete med föräldrarna men att 

exempelvis en del föräldrar har inställningen att när barnen är i skolan så sköter lärarna allt 

och då vill inte de inte ha mycket kontakt med läraren för att det i deras ögon och erfarenhet 

säger dem att barnet inte sköter sig. Våra respondenter försöker att förbättra samarbetet med 

föräldrarna men det krävs mycket resurser och tid. De använder sig av tolk så mycket de kan 

men det är inte alltid tolkar finns till hands men de är med vid varje kartläggning eller vid 

skolintroduktionen. Eklund (2008) tar upp detta problem angående resurserna i sin avhandling 

och menar att olika undervisningsmetoder inte kan dölja exempelvis brister i samhället och i 

politiska strukturer samt att det är väldigt svårt för den interkulturella undervisningen att 

direkt påverka strukturella och politiska frågor som existerar i det mångkulturella samhället. 

Lahdenperä (2010) skriver om undervisning av flerspråkiga elever och menar att det inte 

enbart är den enskildes lärares ansvar och förklarar att hela lärandemiljön bör vara 

organiserad så att undervisningen blir ett gemensamt lärarlagsarbete. Hon poängterar även 

vikten av kommunal politik där kommunens sätt att organisera undervisningen för 

flerspråkiga barn har stor betydelse och det är här vi menar att kommunen har mycket att 

arbeta med då respondenterna menar att det inte finns några tydliga riktlinjer som skolorna i 

kommunen utgår ifrån. 

7.1 Slutsats 
 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur fem lärare från tre olika skolor i en kommun i 

sydvästra Sverige arbetar med nyanlända elevers skolintroduktion och vilka pedagogiska 

metoder de använder sig av. Frågeställningarna vi utgick från var: Vilken typ av pedagogik 

kännetecknar undervisningen för nyanlända elever på de valda skolorna? Vilka 

framgångsfaktorer ser lärarna i arbetet med de nyanlända elevernas skolintroduktion? Som vi 

tidigare tagit upp i analysen anser vi att lärarna på de valda skolorna utgår från interkulturella 

perspektiv i sitt arbete men faktorer som hindrar dem från att skapa en ännu bättre 

interkulturell lärandemiljö är brist på resurser och tid. Skolverkets råd och riktlinjer lägger 

mycket tyngd på samarbetet mellan alla parterna i elevernas skolintroduktion. Med alla parter 

menar man lärarna, eleverna, föräldrarna, modersmålslärare, tolk, rektorer samt övrig personal 
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på skolan som har kontakt med eleven. Andra faktorer som skolverket nämner som är viktiga 

för en lyckad organisering är kompetens, flexibilitet och höga förväntningar. När det gäller 

kompetens gäller det att lärare har kunskap och kompetens om flerspråkighet och 

andraspråksutveckling. Man poängterar även vikten av att lärare i alla ämnen har 

grundläggande kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I fråga om 

organisation och arbetssätt krävs flexibilitet samt höga förväntningar på eleven från 

kommunen eller skolan (Skolverket, 2013:6-7).  

Dessa framgångsfaktorer skiljer sig inte särskilt mycket från det lärarna berättar då de håller 

med om att alla de olika parterna måste samarbeta för att arbetet med de nyanlända eleverna 

ska bli så bra och lyckat som möjligt. Resultatet visar att samtliga skolor har 

förberedelseklasser där eleverna placeras i och det visar sig att skolorna väljer att utforma 

undervisningen i förberedelseklasser på varierande sätt. De ämnen eleverna läser i 

förberedelseklasserna och hur övergången till ordinarieklass sker ser ungefär likadant ut på de 

undersökta skolorna och de intervjuade lärarna beskriver att studiehandledning på 

modersmålet är ett viktigt inslag i skolintroduktionen samt att regelbunden kartläggning av 

elevens kunskaper görs så ofta de kan. Men det krävs mer riktlinjer från skolverket om hur en 

kartläggning bör se ut för dem nyanlända elever menar våra respondenter. Några av de 

framgångsfaktorer i förberedelseklasserna som våra respondenter upplever är höga krav på 

eleverna, bra föräldrakontakt, flerspråkig personal och studiehandledning på modersmålet. 

Vidare framgår det att ansvaret över skolintroduktionen oftast är upp till den enskilda läraren i 

de flesta fallen, rektorn är med i bilden men det är lärarna som styr upp det. Vi anser att vårt 

resultat inte skiljer sig särskilt mycket från vad den tidigare forskningen visar och att arbetet 

med skolintroduktion för nyanlända elever är ett område som absolut behöver förbättras men 

att lärarna i förberedelseklasserna behöver de resurser som är nödvändiga för att 

skolintroduktionen ska bli lyckad.  

8. Didaktiska implikationer 
 

När vi tidigare arbetat och gjort vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) så har vi känt att 

det finns tillfällen i lärarjobbet som är särskilt komplicerade och svåra. Dessa tillfällen är 

oftast kopplade till arbetet med individanpassning. Att anpassa utbildningen för individen 

samtidigt som man inte tappar majoriteten av klassen är inte alltid det lättaste. I och med att 

nyanlända elever i Sveriges skolor har ökat kräver det enligt oss extra mycket utbildning 
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bland lärare för att på bästa sätt introducera och anpassa utbildningen efter dessa. Vi har 

tidigare tagit upp att viktiga framgångsfaktorer för en lyckad introduktion är ett bra samarbete 

mellan de olika viktiga parterna men vi anser precis som Lahdenperä (2010) att alla lärare är 

språklärare. Dock krävs det fortbildning för dagens lärare för att man skall kunna kalla alla 

lärare för språklärare. Med fortbildning menar vi att många om inte alla dagens lärare borde 

utbilda sig i svenska som andra språk för att på så sätt kunna ge de nyanlända eleverna de 

rätta verktygen som krävs för att lära sig det svenska språket. Att alla lärare läser svenska som 

andraspråk kanske är svårt men vi ser möjligheten i att lärare går kortare utbildningar eller 

arbetar med svenska som andraspråk i själva lärarutbildningen.  

Respondenterna kände att de inte hade konkreta riktlinjer från skolverket kring hur de ska 

organisera och introducera de nyanlända eleverna. Vi anser att detta är något som skolverket 

måste ta tag i då det hade underlättat för oss som lärare. I dagsläget skapar de flesta lärare och 

skolor sina egna riktlinjer och metoder men dessa kan skilja sig åt avsevärt från olika skolor 

och kommuner. I början av vår studie gick vi in med inställningen att kommuner i Sverige har 

tydliga arbetssätt som de arbetar utifrån och att de utgår från skolverkets riktlinjer men så var 

inte fallet. När vi fördjupade oss in på ämnet märkte vi att den tidigare forskningen visade att 

ett stort och tydligt problem i elevernas skolintroduktion var just att det saknades tydliga 

riktlinjer och arbetssätt från skolverket. Resultatet i vår studie bekräftar därmed bilden i den 

tidigare forskningen av det här problemet när det gäller nyanlända elevers skolintroduktion.  

 

9. Arbetsfördelning 
 

Genom hela arbetet har vi samarbetat och skrivit alla delar tillsammans. Vi kan inte peka ut 

några delar i studien där den ene eller den andre skrivit mer då vi haft ett ständigt samarbete i 

varje del.  
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Intro frågor: 

 Kön och ålder? Hur länge har du arbetat som lärare? Utbildningsbakgrund?  

 

Frågor rörande organisation: 

 Hur brukar ett mottagande av nyanlända flyktingbarn se ut hos er?  

 

 Hur organiseras skolintroduktionen för nyanlända elever på skolan?  

- Med förberedelseklass eller placering i reguljär klass? 

- Varför har den metoden valts? 

 Hur genomförs kartläggningen av elevens tidigare erfarenheter?  

- Hur ofta görs den?  

 Vilken roll har elevens föräldrar vid skolintroduktionen?  

 Vem eller vilka har huvudansvaret för organiserandet av skolintroduktionen?  

 

Frågor rörande undervisning:  

Om undervisningen sker i förberedelseklass:  

 Hur ser undervisningen ut för de nyanlända eleverna? 

 Varför har ni valt ett sådant arbetssätt och vilka för- respektive nackdelar finns det 

medverksamheten? 

 Vilka ämnen får eleverna undervisning i? 

 Får eleverna delar av sin undervisning i den ordinarie klassen? 

- Vad avgör detta? 

 Ungefär hur länge brukar eleven gå i förberedelseklassen? 

 Har eleverna möjlighet att använda sig av olika hjälpmedel som surfplatta eller 

lexikon? 

 Hur avgörs övergången till ordinarie klass? 

 Vilka svårigheter upplever du i arbetet med förberedelseklassen? 

 Vilka möjligheter/framgångsfaktorer ser du? 

Om undervisningen sker i ordinarie klass:  

 Deltar eleven i undervisningen för samtliga ämnen? 
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 Har eleven möjlighet att använda sig av olika hjälpmedel som surfplattor eller 

lexikon? 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser du med denna undervisning? 

 

Frågor rörande modersmål:  

 Hur ser du på modersmålsundervisningen?  

 Har eleven möjlighet att använda sig av sitt modersmål i undervisningen? 

- Om ja, i vilken utsträckning?  

 Erbjuds eleven studiehandledning på sitt modersmål?  

- Om ja, hur ofta? I grupp eller ensam? 

- Inom ramen för klassrumsundervisningen eller utanför klassrummet?  

- Om inte, vad beror det på? 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser du när det kommer till användandet av 

modersmålet i undervisningen?  
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Bilaga 2. 
 

 

 

Hej 

 

Våra namn är Badin Abdulkarim och Berat Sulejmani och vi läser sista terminen på 

lärarutbildningen i Halmstad högskola. För närvarande skriver vi vår Examensarbete som är 

det sista vi gör innan vi tar examen. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur skolintroduktionen 

för nyanlända elever i kommunen ser ut och hur lärare arbetar med dessa elever. I vår 

undersökning skulle vi gärna vilja ha med lärares värdefulla kunskaper inom ämnet och 

önskar därmed att intervjua lärare som arbetar med undervisning av introduktionselever och 

som möjligtvis organiserar själva mottagandet eller på annat sätt medverkar i utbildningen för 

nyanlända på skolan.  

Intervjuerna kommer att vara ca 30-45 minuter långa och behandla ämnesområdena 

organisation, undervisning och modersmål. Intervjuerna kommer dessutom att vara anonyma 

och vi kommer inte att använda namn på lärarna, skolorna eller kommunen.  Vi hoppas att du 

som läser detta eller någon annan i ditt arbetslag (eller skolan) har möjlighet att ställa upp. 

Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på uppgifterna nedan.   

 

Berat Sulejmani - 073 709 36 11 - berat_s@msn.com 

Badin Abdulkarim – 070 428 79 10 - badin89@hotmail.com 

 

 

Vänligen Berat & Badin  
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