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Sammanfattning	
 

Syftet	med	uppsatsen	var	att	identifiera	de	utmaningar	och	möjligheter	en	högstadielärare	möter	vid	

undervisning	av	nyanlända	elever.	Datainsamlingen	gjordes	med	öppna	 intervjuer	då	 syftet	 var	 att	

undersöka	pedagogernas	uppfattningar	och	erfarenheter	 från	 sitt	 arbete	med	denna	grupp	elever.	

För	 att	 öka	 tillförlitligheten	 av	 studien	 jämförs	 resultatet	 av	 intervjuerna	 med	 skolinspektionens	

tidigare	granskningar	inom	området.	De	intervjuade	lärarna	ger	uttryck	för	att	det	råder	omfattande	

resursbrister	 vid	 undervisningen	 av	 nyanlända.	 Förberedelseklassernas	 storlek	 och	 särskilda	

förutsättningar	 beskrivs	 förhindra	 en	 individanpassad	 utbildning.	 Resultat	 tyder	 liksom	

skolinspektionens	tidigare	granskningar	på	att	enskilda	eldsjälar	får	axla	ett	betydande	ansvar	för	de	

nyanländas	 undervisning.	 Studien	 liksom	 tidigare	 forskning	 visar	 på	 vikten	 av	 att	 öppet	 möta	

elevernas	 kulturella	 bakgrund	 och	 knyta	 undervisningen	 till	 elevernas	 kultur.	 Kulturskillnaderna	

beskrivs	 också	 av	 lärarna	 som	 en	 utmaning	 vilken	 kan	 ge	 upphov	 till	 konflikter	 eller	 pedagogiska	

misslyckanden.	 Informanterna	betonar	 vidare	 vikten	 av	 att	 skapa	 goda	 relationer	 till	 de	nyanlända	

eleverna,	 vilket	 även	 lyfts	 som	 en	 framgångsfaktor	 av	 exempelvis	 Rodell	 Olgaç.	 Ett	 antal	 enkla	

metoder	för	att	skapa	sådana	relationer	med	nyanlända	identifieras,	såsom	att	lära	sig	några	ord	på	

elevernas	 modersmål.	 De	 särskilda	 åtgärderna	 för	 nyanlända,	 prioriterad	 timplan	 och	

förberedelseklass,	 framträder	 såsom	 i	 huvudsak	 ändamålsenliga	 verktyg	 för	 att	 främja	 elevernas	

språkutveckling,	men	vara	mindre	väl	anpassade	när	eleverna	är	 i	behov	av	stöd	 i	andra	ämnen	än	

svenska.	 I	 tidigare	 forskning	 inom	 området	 tvåspråkighet	 framhålls	 vikten	 av	 modersmåls-

undervisning	för	de	nyanlända	elevernas	lärande,	samtidigt	som	det	framkommer	att	en	stor	del	av	

de	 nyanlända	 inte	 erbjuds	 sådan	 undervisning.	 Höga	 förväntningar	 på	 eleverna,	 flexibilitet	 och	

kompetens	 inom	 området	 flerspråkighet	 återkommer	 som	 framgångsfaktorer.	 Genomgående	

framgår	 också	 att	 en	 gedigen	 kunskap	 om	 styrdokumenten	 är	 av	 betydelse	 för	 en	 framgångsrik	

undervisning	av	nyanlända.	

Nyckelord:	Förberedelseklass,	pedagogik,	kultur,	framgångsfaktorer.	
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1. Inledning	
 

Sverige genomgår sedan lång tid en omvandling från ett i kulturellt avseende realtivt 

homogent samhälle till ett mångkulturellt samhälle. Andelen personer i Sverige med utländsk 

bakgrund har sedan slutet av 1990-talet ökat för varje år och uppgår numera till drygt 20 

procent. Ett mångkulturellt land innebär möten mellan olika kulturer, etniciteter och 

socioekonomiska bakgrunder, med de utmaningar som följer sådana möten. Nyanlända1 barn 

introduceras tidigt efter anländandet för den svenska skolvärlden och skolgången som sådan 

får naturligtvis en central roll i barnens integrationsprocess. Som en följd härav står den 

svenska skolan i mötet med och mottagandet av de ensamkommande barnen inför en rad 

svåra utmaningar, såväl av pedagogisk som av annan karaktär. Skolinspektionens 

granskningar av undervisningen av nyanlända visar att skolan i många avseenden inte 

bemäktar möta denna utmaning.   

Forskning och beprövad erfarenhet pekar på att läraren och den undervisning varje 

elev får är den enskilt viktigaste förklarande faktorn till skolframgång. Så är också fallet för 

nyanlända elever. Denna uppsats riktar sig till dig som kommer att undervisa nyanlända. 

Förhoppningen är att, genom framförallt intervjuer med verksamma lärare, identifiera 

utmaningarna i uppgiften liksom att finna verktyg för att underlätta undervisningen.  

 

																																																													
1	Med	nyanländ	avses	en	person	som	sedan	tidigare	varit	bosatt	utomlands	och	som	numera	bor	i	Sverige.	
Begreppet	avser	den	som	påbörjat	sin	utbildning	här	senare	än	höstterminens	start	det	år	hen	fyllde	sju	år.	
Efter	fyra	års	skolgång	ska	han	eller	hon	inte	längre	anses	vara	nyanländ	till	Sverige.	Begreppet	har	således	i	
uppsatsen	samma	innebörd	som	i	skollagen,	se	3	kap.	12	a	§.	
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2. Bakgrund	
	

I detta kapitel beskrivs överskådligt nyanländas tidigare skolgång samt de föreskrifter som 

styr undervisningen av nyanlända.  

	

2.1	Skolbakgrund	
	

Ett barns skolbakgrund från sitt hemland påverkar givetvis barnets förutsättningar att 

tillgodogöra sig den svenska undervisningen. Gruppen nyanlända elever är synnerligen 

heterogen och omsluter allt mellan ytterligheterna ensamkommande flyktingbarn och barn i 

välställda familjer som flyttat till Sverige från annat europeiskt land. Dessa elevers 

skolbakgrund skiljer sig således avsevärt - allitfrån en skolgång likvärdig den svenska till en 

total avsaknad av skolerfarenhet.  

De tre störtsta skyddsbehövande invandringsgrupperna i Sverige är idag 

personer från Syrien, Afghanistan och Irak. Den undervisning, om någon, barn från Syrien, 

Afghanistan och Irak erbjuds skiljer sig åt, såväl mellan länderna som inom desamma. 

Gemensamt för dessa länder är dock att andelen barn boendes utanför de större städerna som 

utbildar sig är låg. Länderna har även en historia av krig vilket i sin tur har påverkat barnens 

skolgång. I exempelvis Syrien gick i stort sett alla barn i skolan innan år 2011. Sedan 

inbördeskriget bröt ut har den andelen dock sjunkigt och idag uppskattar FN att endast ca 40 

procent av de syriska barnen går i skolan.2 Utöver det faktum att många skolor har behövt 

stänga råder stor resursbrist i de skolor som fortfarande drivs, såväl i fråga om materiella 

resurser som gällande tillgången till lärare.   

 

2.2	Tillämpliga	bestämmelser	vid	undervisningen	av	nyanlända	
 

De internationella konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som styr 

den allmänna undervisningen i Sverige gäller även för nyanlända elever, med något enstaka 

undantag. Därutöver finns vissa kompletterande lagar, föreskifter och allmänna råd som 

särskilt ska tillämpas vid arbetet med nyanlända. I kapitlet presenteras framförallt de 

																																																													
2	http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Syrien/Utbildning	
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bestämmelser med mera som särskilt gäller för nyanlända. Vidare finns ett antal allmänna 

bestämmelser som är intressanta att belysa närmare, endera för att de tillämpas annorlunda i 

fråga om nyanlända eller för att de ger upphov till tillämpningsproblem vid undervisningen av 

nyanlända.  

	

2.2.1	Bedömning	av	nyanlända	elevers	kunskaper	
 

Sedan den 1 januari 2016 följer direkt av skollagen att en kartläggning av de nyanlända 

elevernas kunskaper ska genomföras om det inte är uppenbart onödigt. Denna bedömning ska 

ske vid mottagningssamtalet och ligga till grund för rektorns beslut om elevens placering.  

Skolverket bistår med material för att stödja processen och ge riktlinjer för tillvägagångssättet. 

Genom Skolverkets föreskrifter om underlag för bedömning av nyanlända elevers kunskaper 

har Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper delvis 

gjorts obligatoriskt att använda i bland annat grundskolan.  

Skolverkets kartläggningsmaterial uppdelas i tre steg. Det första steget syftar till 

att utreda elevens språkkunskaper och erfarenheter. Steg två berör områdena litteracitet och  

numeracitet. Litteracitet innefattar hur man använder skriftspråk och hur eleven gör det för 

olika syften. Numeraciteten avser elevens problemlösningsfärdigheter samt dennes förmåga 

att föra argument och resonemang kring problemet. Det tredje, och sista steget utreder elevens 

förkunskaper inom grundskolans 15 ämnen. Detta steg kan stödja handläggningen av en 

eleves fortsatta utbildning.  

 

Figur 1: Modell (författarens bearbetning efter Skolverket) 

 
Ansvarige rektor utser den mest lämpade personalen för kartläggning. En ambition bör vara 

att elevens kartläggning sker på elevens starkaste språk, alternativt ett språk denne behärskar. 

På det språk eleven talar ska en behörig tolk vara delaktig. Tolken medlar mellan lärare och 

elev under processen för att säkerställa ett tillförlitligt underlag vid kartläggningen. 
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Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers 

kunskaper steg 1 och 2 (dnr 2016:428) är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan för att ta reda på vilka kunskaper 

en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Skolverkets 

kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper avseende steg tre kan 

möjligtvis komma att bli obligatorisk, men för tillfället finns endast fyra av femton ämnen 

publicerade (2016-09-21).  

Med ledning av vad som framkommer vid bedömningen ska eleven enligt 3 kap. 

12 e § skollagen sedan placeras i den årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, 

förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Rektorn ska besluta om en sådan elevs 

placering i årskurs så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven har 

tagits emot inom skolväsendet. Eleven ska inom samma tid placeras i den undervisningsgrupp 

som eleven normalt ska tillhöra. 

 

2.2.2	Stöd	i	undervisningen	
	

Alla elever i skolan som behöver det ska få stöd i den vanliga undervisningen. Om det finns 

risk för att en elev inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller har andra svårigheter i 

skolan ska eleven ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen eller särskilt stöd.3 Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande 

karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen 

för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om en sådan 

stödinsats. Särskilt stöd avser insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga 

att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i 

form av extra anpassningar. Särskild stöd ska endast sättas in om inte hjälpbehovet kan 

tillgodoses genom extra anpassningar. Innan särskilt stöd beslutas, vilket ska ske genom 

formellt beslut, ska behovet av insatsen ha anmälts till rektor och elevens hjälpbehov ha 

utretts. 

Bestämmelsen om särskilt stöd i undervisningen ska enligt 3 kap. 8 § skollagen 

dock inte tillämpas om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till 

stöd för nyanlända. Vilka särskilda stödformer för nyanlända som avses med bestämmelsen 

																																																													
3	Detta	framgår	av	3	kap.	5	a	§	och	8	§	skollagen	(2010:800)	
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framgår inte entydigt av skollagen. Av lagens förabeten framgår dock att man avsett 

prioriterad timplan och undervisning i förberedelseklass.4 Bestämmelserna innebär således att 

bland annat förberedelseklass skiljs från särskilt stöd, samt i praktiken att förberedelseklass 

och prioriterad timplan i första hand ska användas som ett hjälpmedel för den nyanlända elev 

som har svårt att nå kunskapskraven. Flera remissinstanser var kritiska till förslaget och 

pekade på att en utredning av den nyanlända elevens behov av särskilt stöd inte kan 

genomföras innan ett beslut tagits om placering i årskurs. Först därefter finns det 

kunskapskrav som minst ska uppnås att förhålla sig till. I annat fall blir de bedömningar som 

skolpersonalen har att göra mycket svåra. Överklagandenämnden framhöll särskilt att det är 

viktigt att bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper och bedömningen av om en elev 

kommer att nå kunskapskraven som minst ska uppnås när elevens behov av eventuellt särskilt 

stöd utreds, inte sammanblandas.5		

Remissinstansernas, till synes välgrundande, kritik i denna del fick dock inte 

genomslag. Av	 Skolverkets nu gällande allmänna råd om utbildning för nyanlända elever 

(SKOLFS 2016:2) framgår direkt att lärare i samband med den inledande bedömningen av 

den nyanlända elevens kunskaper ska uppmärksamma tecken på att hon eller han kan vara i 

behov av annat stöd än åtgärder för nyanlända och då skyndsamt ge eleven stöd i form av 

extra anpassningar eller anmäla till rektorn att det finns behov av att göra en utredning om 

särskilt stöd eller om mottagande i en annan skolform. Exempel på signaler om att en elev kan 

vara i behov av särskilt stöd är att hon eller han skulle ha haft behov av särskilt stöd även om 

eleven hade fått undervisning i det eller de länder eleven tidigare varit bosatt.6 

Av skollagens 3 kap. 12 f § framgår att rektorn får besluta att en nyanländ elev 

delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska 

för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. En elevs undervisning i 

förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga 

kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i undervisningen i det ämnet i den 

undervisningsgrupp som eleven normalt hör till. En elev får inte ges undervisning i 

förberedelseklass längre tid än två år. Av de allmänna råden om utbildning för nyanlända 

elever framgår att lärare bör utbyta kunskaper och erfarenheter om en nyanländ elev för att 

följa elevens språk- och kunskapsutveckling i varje ämne, samt gemensamt planera och 

genomföra undervisningen så att en elev i förberedelseklass så snart som möjligt kan delta i 

																																																													
4	Prop.	2014/15:45	s.	49	
5	A.p.s.	49	
6	A.p.s.	49	
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sin ordinarie undervisningsgrupp på heltid samt för att underlätta övergången mellan 

förberedelseklassen och den ordinarie undervisningsgruppen. 

En prioriterad timplan innebär enligt 9 kap. 4 a § skolförordningen (2011:185) 

att rektor under högst ett år får omfördela undervisningstiden från andra ämnen till förmån för 

undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. En elev får enligt bestämmelsen 

omfattas av en prioriterad timplan under högst ett år och eleven får inte under denna tid ges 

mindre undervisning totalt än andra elever i samma årskurs. Av de allmänna råden för 

undervisning av nyanlända framgår att skolan bör ha rutiner för beslut om prioriterad timplan 

och för att säkerställa att tiden mellan olika ämnen vid behov omfördelas för elever med 

prioriterad timplan samt att lärare vid behov informerar rektorn ifall ett beslut om en elevs 

prioriterade timplan behöver förändras eller avslutas. I förarbetena nämns som exempel på när 

prioriterad timplan kan tillämpas att en elev bedöms ha förutsättningar att hinna ikapp i de 

andra ämnena efter att under en begränsad tid ha getts mer undervisning i svenska som 

andraspråk eller svenska. Ett annat exempel kan vara en prioriterad timplan som kombineras 

med utökad undervisningstid för att eleven ska ha förutsättningar att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås.7 

En stödform som har särskild betydelse för nyanlända är studiehandledning på 

elevens modersmål. En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har enligt 5 

kap. 4 § skolförordningen rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. 

Stödet kan lämnas antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen eller i form av särskilt stöd. Studiehandledning på modersmålet kan under 

vissa förutsättningar genomföras som fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § skollagen och 5 a 

kap. 1–4 §§ skolförordningen. 

	

2.2.3	Modersmålsundervisning	
 

I 10 kap. 7 § skollagen finns den grundläggande bestämmelsen om grundskolehuvudmannens 

skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Av bestämmelsen följer att en elev som har 

en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i 

hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket.  

																																																													
7	A.p.s.	39	
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Idag har ungefär en fjärdedel av alla nyanlända elever rätt till undervisning på 

modersmålet. Av dessa deltar cirka hälften i sådan undervisning.  

 

Tabell 1: (hämtad från SOU 2016:12 s. 35)  

	

 

Regleringen innebär bland annat att ensamkommande barn endast undantagsvis har rätt till 

modersmålsundervisning eftersom de sällan har modersmålet som dagligt umgängesspråk i 

hemmet i Sverige.8 Vidare beror det låga antalet berättigade på att regeringen genom 

bemyndigande i den ovan nämnda bestämmelsen har meddelat föreskrifter om 

modersmålsundervisning för grundskolan i 5 kap. 7–13 §§ skolförordningen (2011:185). 

Bland dessa föreskrifter finns bestämmelser om att en huvudman bara är skyldig att anordna 

modersmålsundervisning i ett visst språk om det finns en lämplig lärare att tillgå. Det krävs 

därutöver att minst fem elever (hos huvudmannen) som ska erbjudas sådan undervisning i 

språket önskar det för att huvudmannen ska vara skyldig att tillhandahålla sådan undervisning 

(5 kap. 10 § skolförordningen). 

Modersmålsundervisning kan, på samma sätt som studiehandledning på 

modersmål, genomföras som fjärrundervisning. 

 

	

																																																													
8	SOU	2016:12	s.	35	
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2.2.4	Betygssättning	av	nyanlända	
 

För nyanlända gäller samma föreskrifter för betygsättning som för andra elever. Dessa regler, 

som inte här kommer att presenteras närmare, har medfört att många lärare i grundskolan 

upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige till 

exempel börjar skolan sent på terminen.9 Skolverket har därför publicerat viss information 

kring hur betygsättningen av nyanlända är tänkt att fungera. Av denna skrivelse framgår 

sammanfattningsvis följande.  

Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på 

grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. En nyanländ 

elev som kommer till skolan sent under terminen, men som sedan deltar i undervisningen, kan 

inte anses ha varit frånvarande från skolan.   

Om en elev kommer så sent på terminen att eleven överhuvudtaget inte hinner 

ges någon undervisning i ett eller flera ämnen sätts inte terminsbetyg. När eleverna får 

slutbetyg i årskurs 9 förväntas de ha fått undervisning och betyg i samtliga ämnen. Det finns, i 

skolans författningar, inget stöd för hur skolan ska hantera en situation där en elev ska få 

slutbetyg i årskurs 9 och inte har fått någon undervisning. 

Om undervisning däremot har bedrivits, om än mycket begränsad, ska läraren 

sätta betyg. Det underlag läraren har fått från undervisningen kan då utgöra all tillgänglig 

information om elevens kunskaper. Om underlaget motsvarar godkända kunskaper i de delar 

av kunskapskraven som underlaget omfattar ska läraren sätta minst E i terminsbetyg. När 

slutbetyg sätts ska elevens kunskaper bedömas mot samtliga delar av kunskapskraven för 

ämnet, för den aktuella årskursen. 

																																																													
9	Skolverket	-	Nyanlända	elever	och	betyg	
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3.	Syfte	
 

Uppsatsens syfte är att belysa vilka utmaningar och möjligheter som möter högstadielärare 

som undervisar nyanlända.  

 

3.1	Frågeställningar	

Syftet ska uppnås genom följande frågeställningar. 1. Hur ser situationen kring 

undervisningen av nyanlända ut vid högstadieskolor idag? 2. Hur påverkar nyanlända elevers 

språkliga och kulturella bakgrund möjligheterna att bedriva ändamålsenlig undervisning? 3 

Hur bör skolan organiseras för att öka möjligheterna till en ändamålsenlig undervisning av 

nyanlända? 4 Vilka faktorer anser verksamma lärare vara betydelsefulla för nyanlända elevers 

studieframgång? 5 vilka metoder använder verksamma lärare i undervisningen av nyanlända? 

 

2.2	Avgränsning	

Frågeställningen avgränsas till nyanlända, och inte exmpelvis enbart ensamkommande 

flyktingbarn eller dylikt, eftersom begreppet nyanlända har en tydlig betydelse i 

skolsammanhang. I skollagstiftningen utgör begreppet nyanlända ett rekvisit för vissa reglers 

tillämplighet. Just gruppen nyanlända elever har också ofta varit fokus för tidigare forskning 

på området och diverse statliga publikationer. 
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4.	Metod		
	

För studien har en kvalitativ metodansats använts. Genom intervjuer med lärare undersöks hur 

verksamheten med nyanlända ser ut och hur skolorna arbetar med de olika ramfaktorerna. 

Intervjuernas fokus ligger på den dagliga verksamheten med eleverna, vilka utmaningar 

lärarna möter och vilka metoder de använder för att, enligt deras egen uppfattning, nå 

framgång i undervisningen.  

	

4.1	Urval	av	intervjupersoner	
 

Fyra lärare som är verksamma vid två olika skolor i årskurserna 7-9 intervjuades. 

Intervjupersonerna arbetar samtliga med nyanlända men har delvis skilda erfarenheter då de 

är involverade i olika delar av processen när barnen kommer till kommunen.  

 

Som urvalskriterium skulle de intervjuade lärarna:  

1) Vid tidpunkten för intervjuerna vara verksamma, eftersom området är föränderligt, 

samt 

2) Ha erfarenhet av att arbeta med reguljära klasser, eftersom detta kunde antas bidra till 

att lärarna hade större möjligheter att problematisera verksamheten. 

  

4.2	Datainsamlings-	och	analysprocessen	
 

Innan intervjuerna informerades intervjupersonerna om att de hade valet att avbryta intervjun 

eller inte behövde besvara frågor om de inte ville. Samtalen skedde individuellt med de olika 

lärarna i avskilda rum på de skolor där de arbetar. Samtliga intervjuer tog cirka 30 minuter i 

anspråk och intervjupersonerna visste på förhand att de i uppsatsen skulle vara anonyma. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att skapa ett gott samtalsklimat med professionella 

aktörer och kunna anpassa intervjuerna efter lärarnas olika erfarenheter av undervisning av 

nyanlända. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter för att möjliggöra fortsatt 

analys. 

I syfte att underlätta analysen av den insamlade intervjudatan användes 

verktyget kodning. Bergström och Boreus menar att detta innebär att man gör en kvantifiering 



14	
	

av texten genom att identifiera hur innehållet förhåller sig till ett visst fenomen.10 Utifrån 

kodschemat strukturerades fyra kategorier upp som svarar mot uppsatsens frågeställningar 

och med hjälp härav kunde informanters svar jämföras. Kategorierna blev följande: 

Motivation, organisation, kultur och språk. 

	

4.3	Etiska	ställningstaganden	

 

Vetenskapsrådet förklarar i sin bok Forskningsetiska principer vilka fyra huvudkrav en studie 

bör förhålla sig till.11 Boken vilar på att forskning är viktig både för individen såsom för 

samhället i stort. Forskningen ska även inrikta sig på väsentliga frågor och hålla en hög 

kvalitet. Det här kravet kallas för forskningskravet. Forskaren har i och med detta krav ett 

ansvar. Ett ansvar för att studiens positiva effekter ska väga tyngre än de eventuella negativa 

konsekvenserna för de som deltar i studien. För att kunna bedriva forskning blir det då av vikt 

att överväga vilken metod som passar mot ens syfte och hur den ska genomföras på bästa sätt.  

Innan jag genomförde mina intervjuer fick mina informanter ett informationsbrev via mejl där 

de olika aspekterna av deras deltagande framgick.  

Den första principen av dessa fyra är informationskravet. Det här kravet innebär att de 

inblandade uppgiftslämnarna och undersökningsdeltagarna ska vara informerade om studiens 

villkor och vad som gäller för deras deltagande. I beaktande bör en studie även uppfylla 

samtyckeskravet vilket betyder att de som är inblandade i forskningen ska ha samtyckt till att 

medverka. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som syftar till att informanternas 

personuppgifter ska försvaras. Den sista principen är nyttjandekravet vilket har som regel att 

den information som framkommer om studiens deltagare endast får användas i den aktuella 

forskningen. 

	

																																																													
10	Bergström	&	Boréus	(2012)	
11	Vetenskapsrådet	(2002)	 
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5.	Tidigare	forskning	om	undervisning	av	nyanlända	elever	
 

I detta kapitel analyseras vilka faktorer som enligt tidigare forskning påverkar nyanländas 

möjligheter till en framgångsrik skolgång.  

Motivation kan, enligt Thomson och Wery, beskrivas som en process där 

individen ställer värdet av att anstränga sig för att klara en uppgift eller uppnå ett mål mot 

sannolikheten att framgångsrikt slutföra uppgiften eller nå målet.12 Motivationen att delta i en 

lärandeprocess ökar om eleven upplever att arbetsprocessen leder till att hen bekräftar sin 

egen förmåga och sig själv eller blir bekräftad av andra. I forskningen framhålls att en elevs 

motivationsgrad påverkas av flera olika saker, däribland  förväntningar på elever, känslor som 

väcks vid framgång och misslyckande, psykisk och fysisk ansträngning, olika problem som 

individen stöter på i och utanför skolan, bedömningssätt samt återkoppling från läraren.13 

Forskning och beprövad erfarenhet pekar på att läraren och den undervisning varje elev får är 

den enskilt viktigaste förklarande faktorn till skolframgång. Så är också fallet för nyanlända 

elever.14  

 

5.1	Organisation	och	struktur	

 

Skolverket har, med ledning av skolinspektionens granskningar, identifierat fyra 

framgågsfaktorer för nyanlända elevers lärande.15 Av dessa har flera direkt koppling till 

skolans organisation och struktur. Enligt Skolverket är det angeläget med en tidig 

kartläggning av elevens kunskaper. Vidare menar Skolverket att en helhetssyn för elevens 

lärande – innefattande god samverkan mellan lärare och skolpersonal – är angelägen för 

elevens framgångsmöjligheter. Därför förspråkas att skolans system för genomförande av 

kartläggningar ska vara känt av all personal samt att resultatet av kartläggningen sprids till 

undervisande lärare. När så skett har steget in i ordinarie undervisning varit lättare för de 

nyanlända eleverna. Skolinspektionen, som Skolverket hänvisar till, pekar även på att 

kartläggningen kan fortgå under en längre period och att lärare bör dela med sig av sina 

observationer av de nyanlända eleverna. 
																																																													
12	Thomson	och	Wery	(2013)	
13	Thomson	och	Wery	(2013)	
14	Se	t.ex.	Håkansson,	Jan	(2011)	
15	Skolverket	-	framgångsfaktorer	för	en	positiv	utveckling	för	mottagande	av	nyanlända	elever	
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Ett system som innebär att lärare delar resultatet av kartläggningen kan även 

antas bidra till ett gemensamt förhållningssätt till och ansvar för de nyanländas undervisning, 

vilket är ytterligare en faktor som Skolverket lyfter fram för en framgångsrik undervisning. 

Enligt Skolverket har man på skolor med ett sådant förhållningssätt till de nyanlända funnit att 

eleverna ställs inför stora utmaningar men samtidigt får mycket stöd. Här betonas att en 

framgångsfaktor är att rektorn tar ett tydligt ansvar som pedagogisk ledare även för 

undervisningen i förberedelseklassen och att de nyanlända eleverna får undervisning av 

behöriga lärare i alla ämnen. Avsaknad av sammanhållen långsiktighet i planering, 

genomförande och anpassningar kan påverka de nyanlända elevernas motivation, tillit till den 

egna förmågan och därmed deras möjligheter att lära. 

Skolverkets slutsatser i dessa delar, som alltså grundas framförallt på 

Skolinspektionens observationer vid granskningar, vinner stöd i forskningen. Forskning och 

beprövad erfarenhet pekar på att en väl genomförd kartläggning är en framgångsfaktor för 

nyanländas skolgång.16 Detta ter sig även naturligt eftersom en inledande kartläggning 

nödvändigtvis är en förutsättning för att direkt kunna bereda eleven ändamålsenlig 

undervisning. Att utbildningen redan från skolstarten är individanpassad har i forskning 

ansetts ha stor betydelse för elevens framgångsmöjligheter. Forskning pekar också på vikten 

av att skolan kartlägger den nyanlända elevens kunskaper och förmågor med fokus på elevens 

starka sidor och inte på elevens svagheter.17 Att fortsatt kartläggning och samverkan kan vara 

betydelsefull får bland annat stöd av studier av så kallade framgångsrika skolor som visar 

betydelsen av professionella lärare som reflekterar tillsammans över sitt arbete.18 

Jeppson Wigg hänvisar till Brinegrar, som i en amerikansk studie fann att en 

viktig aspekt när ett nyanlänt barn börjar i skolan var att det fungerar organisatoriskt. Brinegar 

menar att hur undervisningen är upplagd har betydelse för barnets mående. Hennes 

undersökning visade på att mindre klasser var att föredra då sådana bidrar till att skapa 

trygghet och underlättar för eleverna att finna någon att identifiera sig med. Även att ofta ha 

samma lärare ansåg Brinegar i samma studie vara fördelaktigt.19 Om lärarna får möta eleverna 

ofta finns större möjlighet att lära känna dem bättre. För en lärare kan det då vara speciellt 

viktigt att etablera en relation till de ensamkommande barnen då deras upplevelser ofta skiljer 

sig från övriga elevers. Det blir också lättare att överbygga eventuella förutfattade meningar 

eller stereotyper kring barnen. Människan applicerar inte ett stereotypt tänk på de personer 
																																																													
16	Se	till	exempel	Bunar	(2010)	
17	Se	exv.	Bunar	(2010)	eller	Cederberg,	Mette	(2006)		
18	McKinsey	and	company,	2007	
19	Brinegar	(2010)	I:	Jepson	Wigg	(2011)	
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som man känner vilket i sin tur leder till att en lärare inte placerar ensamkommande elever i 

ett fack som invandrare eller offer om man känner personen.20 En persons förutfattade 

meningar kan höra ihop med kulturkrockar vilket också är något en lärare bör vara medveten 

om. Jepson Wigg förklarar att det vi anser oss veta beror på vår epistemologi. Med det menar 

hon den kunskap och livserfarenheter en person bär med sig. För att kunna hjälpa en elev 

måste vi därmed lära känna och vara medveten om dennes epistemologi.21 Ett sådant 

förhållningssätt skulle således kunna bidra till att frångå den till synes dominerande 

uppfattningen bland lärare att eleverna ses som en grupp i behov av rehabilitering.22 

I sin bok Nytt land och ny skola skriver Jepson Wigg om hur det är att komma 

till ett nytt land.23 I boken får man ta del av olika flyktingars erfarenheter av att komma till 

Sverige och några lärares tankar kring hur det är att jobba med dessa barn i skolan. Hon 

förmedlar den subjektiva berättelsen som vardera person har med sig och fokuserar inte på att 

belysa problem. Hon lyfter dock fram att det är viktigt att det finns resurser som möjliggör att 

de nyanlända får utrymme att berätta om deras erfarenheter för utomstående som inte talar 

samma språk för att skapa förståelse. Detta bör i sig kunna vara ytterligare en positiv effekt av 

kartläggningen.  

En organisation som präglas av kartläggning, informationsutbyte och samverkan 

bör således enligt forskningen kunna bidra till att möjliggöra en ändamålsenlig undervisning, 

skapa ett gemensamt förhållningssätt mot eleverna hos lärarkåren samt överbygga lärarnas 

eventuella förutfattade meningar. Därutöver är alltså även, naturligtvis, mindre klasser att 

föredra.  

 

5.2	Språk	
 

På grund av att nyanlända elevers bristande kunskaper i svenska språket sätts dessa elever ofta 

i förberedelseklass. Förberedelseklasser som sådana har i tidigare forskning utsatts för kritik, 

bland annat för att de verkar segregerande.24 Såväl Eklund som Fridlund menar, av delvis 

olika anledningar, att nyanlända elever ska kunna delta i reguljär undervisning med 

																																																													
20	Jepson	Wigg	(2008)		
21	Jepson	Wigg	(2008)	
22	Norrbacka	Landsberg	&	Axelsson	(1998)		
23	Jepson	Wigg	(2011)	
24	Se	t.ex.	Ds	2013:6	s.	42	
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studiehandledning på modersmålet inom denna undervisning.25 Eklund ställer sig kritisk till 

ett pedagogiskt synsätt som utgår från ett linjärt tänkande där svenska språket ska utvecklas 

först för att eleven därefter ska kunna tillägna sig andra ämneskunskaper, istället för att utgå 

ifrån att språk och ämneskunskaper utvecklas genom en ömsesidig samverkan. Ett annat 

argument mot förberedelseklasser är att de försvårar individanpassning och pedagogisk 

undervisning eftersom eleverna kontinuerligt byts ut under terminen.26 Det finns å andra sidan 

också studier som menar att förberedelseklasser är till fördel för nyanlända elever. Ett 

argument som framförs av Lindberg är att elever med ett annat förstaspråk än svenska inte får 

en optimal undervisning i det vanliga svenskämnet, eftersom det finns en risk att man där inte 

tar hänsyn till alla elevers olika behov.27 Även organisatoriska aspekter är ett vanligt 

förekommande argument för att inrätta förberedelseklasser, eftersom sådana klasser möjliggör 

en samordning av resurser och ökar förutsättningarna för att eleverna får tillgång till 

modersmålsundervisning och studiehandledning på mordersmålet.28 Förberedelseklasser anses 

också ge eleverna en lugn start och möjlighet att successivt slussas in i det svenska språket. 

Även om förberedelseklassernas fördelar alltjämt förblir omdiskuterade synes relativ 

samstämmighet råda kring vikten av att nyanlända elever inte hålls kvar för länge i 

förberedelseklasser.29 

Jepson Wigg konstaterar att ett villkor för att kunna skapa en plats och en 

tillhörighet i skolan är att börja umgås och ha undervisning i de reguljära klasserna.30 En 

fullgod skolsvenska tar enligt forskningen för den aktuella åldersgruppen cirka fem år att 

bygga upp, varför detta inte kan vara ett krav för att eleven får övergå i reguljär 

undervisning.31 Forskning pekar på att ett av de enskilt viktigaste stegen i en nyanländ elevs 

skolgång är just det som sker när eleven går från att undervisas i förberedelseklass till att få 

sin undervisning tillsammans med sin ordinarie klass.32  

 Utöver inlärning av det svenska språket har även modersmålsundervisning enligt 

forskningen betydelse för elevens framgångsmöjligheter. Jeppson Wigg menar att en 

samverkan mellan att känna en tillhörighet till såväl den svenska kulturen och den egna 

																																																													
25	Eklund	(2003)	och	Fridlund	(2011)	
26	Se	Rodell	Olgaç	(1995)	samt	Ds	2013:6		
27	Lindberg	(2009)	
28	Ds	2013:6	
29	Se	t.ex.	Ds	2013:6	
30	Jepson	Wigg	(2008)	
31	Myndigheten	för	skolutveckling	(2007).	Uppmärksamma	dock	att	annan	forskning	visar	på	att	skolsvenska	tar	
6-8	år	att	bygga	upp,	men	denna	diskussion	har	i	det	nu	aktuella	sammanhanget	mindre	betydelse.	
32	Bunar	(2010);	Skowronski,	Eva	(2013).		
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kulturen tycks vara ett villkor för att trivas i skolan för barnen.33 Samtidigt som det är viktigt 

att anamma det nya språket och kulturen är det också betydelsefullt att ha sitt hemspråk. Att 

behålla sitt modersmål hör enligt Jeppson Wigg samman med ett identitetsbevarande som är 

betydande för barnets hälsa. När det gäller modersmålsundervisning finns det en mängd 

internationell och svensk forskning som visar att en sådan undervisning också gynnar 

språkutvecklingen på majoritetsspråket.34 En vedertagen uppfattning inom forskning på 

området tvåspråkighet är att kunskapsutveckling gynnas av att de begrepp som används i 

ämnesundervisningen befästs både på elevens modersmål och på det svenska språket.35 

Utgångspunkten att goda kunskaper i modersmålet är en faktor för god kunskapsutveckling är 

för närvarande dominerande inom forskningsfältet och stöds av flera stora kvantitativa 

undersökningar.36 Myndigheten för Skolutveckling lyfter som särskilt viktig framgångsfaktor 

fram att elever långsiktigt och kontinuerligt får utveckla både modersmål och andraspråk i en 

medvetet planerad skolmiljö.37 Erfarenheter från skolor som ensidigt arbetar med läranade av 

majoritetsspråket visar att en sådan metod riskerar att skapa segregation och alienation.38 

Specialkompetens hos lärarna kring tvåspråkighet lyfts också i departementsskrivelsen Ds 

2013:6 fram som en framgångsfaktor vid undervisning av nyanlända. 

 Att språkkunskaper sammanblandas med ämneskunskaper är ett känt problem 

enligt skolinspektionen.39 Lin Goodwin uppmärksammar och ställer sig kritiskt till 

majoritetsspråkets maktposition i undervisningen och betonar vikten av att lärare inte 

jämställer elevers språkliga förmågor med deras kognitiva. Enligt henne är det viktigt med en 

medvetenhet hos lärare om att skolan typiskt sett inte värdesätter elevers prestationer om de 

inte sker på ett korrekt språk.40 

 

5.3	Kultur	

Att börja på en ny skola i ett nytt land innebär utmaningar och många barn upplever 

kulturkrockar. Jeppson Wigg beskriver hur nyanlända elever omedvetet bryter mot normer 

utan att någon förklarar de oskrivna reglerna. Intervjupersonerna i boken beskriver att de i stor 

utsträckning fick lära av sina misstag. Att hantera den nya kulturen parallelt med att försöka 
																																																													
33	Jepson	Wigg	(2008)	
34	se	t.ex.	Cummins	(1997);	Hyltenstam	&	Tuomela	(1996)	eller	Parszyk,	(2007)	
35	Se	t.ex.	Norén,	2008	
36	Se	t.ex.	Hyltenstam,	Att	läsa	och	skriva	(2006).	
37	Myndigheten	för	skolutveckling	(2003).	
38	Se	t.ex.	Ds	2013:6	
39	Skolinspektionen	-	Kunskapsöversikt	(2014)		
40	Lin	Goodwin	(2002)	
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bygga upp en gemenskap var något som alla fick erfara.41 Ovan har konstaterats att forskning 

förespråkar en organisation som medför att lärare kommer att lära känna nyanlända elever för 

att överbrygga kulturella skillnader och fördomar. Även pedagogik anpassad efter de 

kulturella skillnaderna har i forskningen lyfts fram som en framgångsfaktor.  

Enligt Lorentz så bör vad han kallar en interkulturell pedagogik prägla all 

undervisning. Han menar att en interkulturell kompetens är nödvändig dels för att kunna 

förstå sig själv som lärare i en mångkulturell skola, dels för att kunna föra detta vidare till 

dagens mångkulturella elever.42 Lorentz menar att en definition på interkulturell kompetens 

skulle kunna vara när en individ har förmågan att kommunicera i interkulturella situationer 

och har en förkunskap och medvetenhet om andra kulturer och även sin egen bakgrund.43 

Lorentz betonar även att lärare behöver variera uttryckssätt och arbetssätt för att anpassa 

undervisningen till de olika målgrupperna. Enligt honom bör lärare ha tillgång till en bred 

repertoar av undervisningsmetoder; ha ett visst spektrum av interaktionsstilar och strategier 

som kan tillämpas för olika elevgrupper; ha förmågan att presentera information klart och 

entusiastiskt; skapa motivation genom att väcka elevernas nyfikenhet och intresse, visa på 

uppgifternas relevans samt ställa komplexa frågor som fångar upp och vidareutvecklar 

elevernas idéer. Lorentz pekar särskilt på betydelsen av att läraren är medveten om sina 

elevers olika bakgrund och erfarenheter och sin egen roll för att underlätta kommunikationen 

med eleverna. Även annan forskning visar på betydelsen av flexibilitet vid undervisning av 

nyanlända. Exempelvis i Ds 2013:6 betonas särskilt lärarens flexibilitet som en 

framgångsfaktor. 

Rodell Olgaç beskriver hur mänskliga relationer är nyckeln till lärande.44 Hon 

tar avstamp i den kanadensiske forskaren Jim Cummins teorier om mänskliga relationer och 

interaktioner mellan olika aktörer inom skolan som en av de viktigaste faktorerna för 

elevernas utveckling och skolframgång. Rodell Olgaç menar att det i en förberedelseklass är 

särskilt viktigt att lärarna ser till att skapa ett stödjande nätverk kring den enskilda eleven. Att 

inrätta mindre och blandade grupper där eleverna hjälper varandra, att vara medveten om att 

konflikter kan bottna i svårigheter att uttrycka sig, liksom i hur eleverna mår, att bekräfta 

deras identitet och utgå från elevernas bakgrund i undervisningen genom att ta upp exempel 

eleverna kan relatera sina erfarenheter till är några strategier som lärarna kan tillämpa för att 

bygga upp interaktioner som leder till positiva utfall. Om läraren i samspel med eleverna i 
																																																													
41	Jepson	Wigg	(2011)	
42	Lorentz	(2009)	
43	Lorentz	(2009)	s.	121	
44	Rodell	Olgaç	(1999)	
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klassrummet inte tar någon hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter så innebär 

detta enligt Rodell Olgaç att vissa elever missgynnas redan från början. När elever under 

sådana förutsättningar tystnar eller inte aktivt deltar i klassrumsarbetet, kan detta av läraren 

tolkas som att eleverna brister i kapacitet, eller att de inte anstränger sig. Detta gör i sin tur att 

samspelet mellan lärare och elev präglas av ömsesidiga låga förväntningar, vilka enligt henne 

sannolikt också kommer att bekräftas.  

I forskningen betonas även betydelsen av öppenhet och dialog kring nyanlända 

elevers skolgång samt att lärare vid en sådan dialog är medvetna om att exempelvis 

betydelsen av undervisning inte kan beskrivas på ett för alla elever entydigt sätt.45 Vidare 

framhålls också att lärare bör försöka lära sig ord på sina elevers modersmål för att därigenom 

signalera ett starkt budskap av respekt för elevens modersmål och kulturella ursprung.46 

Det finns förslag om att alla skolor bör ha en resurs som kan hantera den 

kulturella medlingen. Detta kan te sig än mer behövligt då arbetet med nyanlända ofta 

beskrivs som den tyngsta delen i läraryrket där många också mår dåligt.47 

																																																													
45	Skolinspektionen	–	Kunskapsöversikt	2014	
46	Lorentz	(2009)	
47	Jepson	Wigg,	Ulrika	(2008)	
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6	Skolinspektionens	granskningar	
 

Under år 2009 publicerade Skolinspektionen en övergripande granskningsrapport (2009:3) 

efter granskningar av skolor som tog emot nyanlända elever. Den underliggande 

granskningen, som pågick åren 2008 och 2009, berörde årskurs 8 och 9 i högstadiet samt 

gymnasieskolan. Cirka hälften av alla nyanlända elever, det vill säga 4000 av 8800, 

uppskattades omfattas av skolinspektionens utredning. De huvudsakliga frågeställningarna i 

rapporten var; hur är det att vara nyanländ elev i skolan, samt i vilken mån är undervisningen 

för nyanlända elever ändamålsenlig? Av kvalitetsgranskningen framgår att skolinspektionen 

både fann styrkor och svagheter gällande skolans mottagande och undervisning. I det här 

avsnittet redoggörs kort för skolinspektionens slutsatser av granskningen.  

 

6.1	Regelefterlevnad	

 

Skolinspektionen granskade i vilken grad de aktuella skolorna uppfyllde olika bestämmelser 

och riktlinjer, bland annat avseende värdegrundsarbete, kartläggningen av nyanlända elever 

och den uppföljning och kvalitetsarbetet som ska följa efteråt.  

Skolinspektionen fann att skolorna i hög grad, istället för att integrera elever, 

segregerar dem från övrig verksamhet. Detta innebar enligt inspektionen att de berörda 

skolorna inte lutade sig mot värdegrunden. I rapporten fastslås att skolorna måste se över 

arbetsplatserna organisatoriskt så att man kan jobba mot en god integrering.  

Av utredningen framgår också att Skolinspektionen i fråga om skolornas 

kartläggning av nyanländas kunskaper fanns ett omfattande förbättringsbehov. Inspektionen 

menar att de granskade skolorna har bristfälliga kartläggningar i många avseenden. De brister 

som i uppmärksammades avseende bristande verktyg för kartläggning och värdering av 

elevernas kunskaper är också vad som motiverat ambition att göra kartläggningens alla tre 

steg obligatoriska.  

Skolinspektionen poängterade vidare att kartläggningsarbetet inte upphör efter 

välkomstsamtalet utan är en process som fortlöper under hela skolgången. Rapporten fastslår 

att det inte i tillräckligt hög utsträckning sker någon uppföljning och utvärdering av de 

nyanlända elevernas skolresultat och skolsituation.  
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6.2	Ändamålsenlig	undervisning	
 

Rapporten beskriver inspektionens iakttagelser och slutsatser när det gäller hur lärares 

kompetens och förhållningssätt påverkar undervisningen. Inspektionen fann genomgående att 

undervisningens innehåll och genomförande präglades av en låg förväntan på elevernas 

kunskaper. Vidare konstaterades en benägenhet att placera alla nyanlända i introduktionsklass 

även när det inte var lämpligt, vilket delvis förklarades av den bristande kartläggningen och 

värderingen av elevernas kunskaper. 

Även vad gäller användandet av studiehandledning på modersmålet fann 

inspektionen omfattande brister. Det konstaterades betydande skillander mellan olika skolors 

uppfattningen om vad studiehandledning på modersmålet innebär och hur man bör arbeta med 

handledningen. Kommunerna och skolorna måste därför enligt Skolinspektionen se över 

personal, kompetens och rutiner så att bestämmelserna kan följas.   

 

6.3	Lärarens	och	rektorns	ansvar	och	kompetens	

 

Skolinspektionen fann vad gäller undervisning av nyanlända en utbredd bristande kompetens 

hos lärarkåren. Kvalitén på lärarens undervisning, kompetens och kunskap varierar enligt 

granskningrapporten i hög grad. Skolorna bör därför enligt inspektionen satsa på att 

kompetensutveckla sin personal och se till att de tjänster som är behövliga på en skola också 

tillsätts. 

Inspektionen fann att huvudmännen inte tog sitt ansvar för mottagandet och 

undervisningen av nyanlända. Detta till följd av att gemensamma riktlinjer, diskussioner och 

kompetensutveckling inte organiserades i kommunerna. Skolinspektionen fann även ett 

mönster på de granskade skolorna innebärande att rektorerna inte deltog i planeringen eller 

undervisningen av eleverna, och således i någon mån abdikerade från sitt pedagogiska 

ledarskap. Ansvaret för verksamheten kom därigenom i princip uteslutande att ligga på vad 

som i rapporten beskrivs som entusiastiska eldsjälar. 
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6.4	Uppföljning	

 

Skolinspektionen har följt upp undervisningen av nyanlända i 10 grundskolor och publicerade 

år 2014 rapporten Utbildning för nyanlända elever (2014:3). Uppföljningen, som inte avsåg 

att ge ett nationellt perspektiv, beskriver i princip kvarstående problem inom samtliga de 

områden som uppmärksammades vid granskningen år 2008-2009. Resultaten av rapporten 

visar framför allt på bristande kartläggningar samt att nyanlända elever inte möter en 

undervisning som präglas av stimulans, utmaningar och individanpassning i tillräcklig grad. 

Detta beror enligt inspektionen i första hand på att skolorna inte tar ett samlat grepp över de 

nyanlända elevernas utbildning och att denna istället blir enskilda lärares ansvar.  
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7	Resultat	-	Verksamma	lärares	erfarenheter	
 

I detta kaptiel presenteras intervjupersonernas svar utifrån de kodningskategorier som använts 

vid analysen av materialet.  

 

7.	1	Intervjupersonerna	
 

Intervjuperson 1: Moa har arbetat i skolan i fem år. Idag är hon klasslärare på B-skolan för en 

Förberedelseklass, en tjänst hon har haft sedan januari 2016. Detta innebär att hon träffar 

eleverna varje dag och håller i den större delen av deras undervisning. På skolan finns även en 

pedagog, Dareh, som arbetar med Moa i förberedelseklassen och som talar persiska och 

därför kan kommunicera med de flesta av ungdomarna på deras språk. Moa ser Dareh som en 

nyckelperson på skolan då han fungerar som en länk mellan henne och eleverna och som ett 

stöd för dem på ett privat plan. 

Intervjuperson 2: Elsa tog sin lärarexamen för över 20 år sedan. Hon har tidigare 

arbetat som lärare och mött ensamkommande barn i klassrummet men har sedan ett par år 

tillbaka varit samordnare vid A-skolan. Hon upplever att mötet med barnen och den 

introduktion de får vid mottagningssamtalet fungerar bra och är en mycket positivdel av yrket.  

Intervjuperson 3: Kristina är verksam som bildlärare, vilket hon varit i närmare 

30 år. Hon arbetar vid A-skolan och i verksamheten möter hon alla på skolan en gång i 

veckan. Detta på grund av att bild är ett övningsämne som eleverna i förberedelseklass 

introduceras för tidigt i sin skolgång. Hon uppskattar arbetet med dessa elever men ser också 

att det finns utmaningar som kan vara svåra att förhålla sig till. 

Intervjuperson 4: Tobias är idrottslärare vilket varit hans sysselsättning sedan 

närmare 20 år. Idag arbetar han vid B-skolan och även om han hade en full tjänst vid skolan 

valde han att ta på sig uppdraget att undervisa förberedelseklassen. Liksom bildämnet är 

gymnastik ett introduktionsämne som alla eleverna har på skolan. Han ser sitt yrke som en 

utmaning han gärna tar sig an och har upplevt att mötet med förberedelseklassens elever varit 

ett positivt inslag i hans undervisning.  
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7.2	Organisation	och	struktur	

7.2.1	Kartläggning	och	möjligheter	till	individanpassning		

 

Skolverkets mål om en individanpassad undervisning är något alla lärarna arbetar mycket 

med. Elsa menar att de direktiv som getts om kartläggning är positiva. Enligt Elsa har Umeå 

kommun i princip arbetat efter samma rutiner sedan tidigare och har ett upparbetat system i 

kommunen och god rutin vid mottagandet av nyanlända barn. Kartläggning innebar därför 

inga större förändringar utan snarare till att hon blev stärkt i sitt arbetssätt och kunde motivera 

det utifrån lagen. När det däremot gäller spridningen av informationen av kartläggningen och 

den fortsatta utvärderingen har lärarna inte lika positiva erfarenheter.  

Intervjupersonerna beskriver att det är svårt att finna tiden till alla de aspekter 

som en lärare för en förberedelseklass måste ta hänsyn till. Att samordna med handledare och 

tolkar samtidigt som man ska förbereda och genomföra lektioner parallellt med övriga 

arbetsuppgifter som rör elevernas skolgång är en stor utmaning enligt samtliga 

intervjupersoner. Kristina pratar även om att de hela tiden ska utvärdera eleverna. På hennes 

skola delas inte denna information med alla lärare. 

När de nyanlända så småningom kommer ut i de ordinarie klasserna kräver de 

enligt Kristina ännu mer av läraren och skolan. I och med att eleverna i förberedlseklassen 

flyttas till andra klasser och att det kommer många nya elever efter terminstart kan det också 

vara svårt att planera var stödet kommer att behövas. Kristina har upplevt att resurserna ofta 

inte är tillräckliga i undervisningen varken i förberedelseklassen eller i de reguljära klasserna, 

speciellt då klasstorlekarna är så stora. 

Klasstorleken, om 28 elever i varje grupp, är något som samtliga intervjuade 

lärare ser som ett problematiskt område. Båda lärarna från B-skolan uttrycker att de till nästa 

termin gärna skulle se att de fick dela upp klassen i två delar. Moa och Tobias tycker inte att 

det är rimligt att de åtta elever som redan gått i skolan ett halvår ska få samma undervisning 

som de som just börjat i förberedelseklassen.  

 Moa utvecklar sitt resonemang kring varför mer resurser bör läggas på att 

minska elevantalet. Om hon vill ha teknik med de åtta elever som stannar till nästa termin kan 

hon inte det eftersom detta inte är möjligt med de 20 nya eleverna. Hon kan inte undervisa i 

två ämnen i klassen samtidigt och hon kan inte bara lämna ut en stencil eller dylikt. De 

nynalända eleverna behöver så mycket stöd att de inte kan jobba självständigt. Så det blir 

svårt att individanpassa i klassrummet. Hon funderar kring att använda sig av lättare och 
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svårare exempel i svenska då det alltid är klass 7-9 oavsett förkunskaper. Enligt Moa bör inte 

mer än 15 elever gå i samma förberedelseklass för att möjliggöra individanpassning. 

Elsa har även märkt ett påtagligt elevtryck på A-skolan. De har varken resurser 

för att hantera alla elever eller på ett organisatoriskt plan fått stöd för att kunna ta emot dem. 

Hon ser ett problem med att varken skolorna eller personalen hunnit prova hur arbetssättet 

fungerar. Elsa säger att lärarna ”gör det bra, de är väldigt entusiastiska. Men man är orolig att 

det blir så mycket att de nästan bränner ut sig då klasstorleken är så stor”.   

 

7.2.2	Övergång	till	ordinarie	undervisning	

Moa och Elsa beskrev hur övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisning 

skedde vid deras respektive skolor. Moa berättar att hon till en början lät de nyanlända 

eleverna delta i ordinarie undervisning ganska snart efter att de börjat i skolan. Hon trodde då 

att hon lutade sig mot en prioriterad timplan som innebär att man som lärare får avgöra vilka 

lektioner en elev ska närvara vid. Senare visade det sig att eleverna endast får ha undervisning 

i ordinarie klasser så länge det inte sker på bekostand av en lektion som denne inte har 

förkunskaper i. Vad detta innebär i praktiken förklarar Moa blir att ingen kan gå ut i de 

reguljära klasserna då alla IK-eleverna behöver den undervisningen som ges av henne och 

Dareh. Hon berättar sedan vad hon upplever blir den negativa effekten av detta: 

 

Det är jätteviktigt att eleverna får integreras och umgås med andra svenska barn 

och lärare som pratar svenska. Vi vill se till att de kan börja gå in i en klass, 

men det kommer inte bli så eftersom att de egentligen inte kan missa någon 

lektion. De nyanlända får bara gå i förberedelseklass.  

 

Hennes magkänsla var att försöka påskynda övergången till ordinarie undervisning men det 

visade sig vara fel. Redan från skolstarten är det möjligheten att få gå i en vanlig klass som 

motiverar dem. Eleverna vill vara som andra i skolan, ”vanliga elever”. ”Hur lång tid tar det 

innan jag får gå iväg och ha slöjd?” Moa upplever det som nedslående att beröva de 

nyanlända den ”moroten”. 

Elsas erfarenhet av att introducera eleverna från förberedelseklassen för 

ordinarie undervisning ter sig annorlunda än Moas. Elsa berättar att de på A-skolan får gå ut i 

övningsämnena ganska fort vilket hon anser är bra. Samtidigt skulle det kunna fungera bättre, 

förklarar hon. Egentligen kanske de skulle fått gå ut i exempelvis mattematik och få stöd där 

för att kunna komma vidare så fort som möjligt. Det är enligt Elsa inte säkert att det är i de 
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förbestämda övningsämnena som de nyanlända är starkast. Det kan vara andra ämnen, och 

som exempel pekar Elsa på engelska om den nyanlända är engelsktalande.    

Elsa menar att vissa elever får stanna för länge i Förberedelseklasserna. Enligt 

ett lagförslag (som nu genomförts, se ovan) får en elev gå i en förberedande klass i högst två 

år. Dock tycks vissa, enligt Elsa, tolka detta som att de nyanlända kan stanna i 

förberedelseklass i två år och därför görs inte en utslussning när så bör ske. Elsa förtydligar att 

vissa elever ibland skulle kunna börja i ordinarie klass redan efter sex månader men hålls kvar 

i förberedelseklassen betydligt längre än så. Beslut tas därför inte utifrån elevens egna behov.  

 

7.3	Språk	

 

Under intervjun med Moa ger hos sin syn på språkbarriären mellan henne och de nyanlända 

eleverna. Till skillnad från en reguljär klass upplever hon att hon inte kan reagera lika intuitivt 

i klassrummet vilket i sin tur leder till att hon inte blir auktoritär. Under intervjuan 

återkommer Moa ofta till Dareh, som arbetar som pedagog vid skolan. Eftersom de flesta 

elever talar dari och Dareh talar persiska kan de kommunicera med varandra. Eleverna som 

däremot inte har dari som modersmål har inte fått studiehandledning på modersmål under hela 

terminen. De har heller inte utvecklats som de andra eleverna. Skolan har för dessa elever 

dock bekostat telefontolk en gång i veckan. 

Tobias ser även Dareh som en resurs då han har kunnat gå in och hjälpa till med 

undervisningen vid lektionstillfällen för att förklara instruktioner. Anledningen till att 

undervisningen i förberedelseklassen på B-skolan gått så bra, trots den begränsade tiden till 

handledning de har, beror på Dareh. Moa är medveten om att en skola vanligtvis inte har en 

pedagog som honom och uttrycker själv att Dareh är hennes räddning i allt. Dareh blir på 

grund av språket den som eleverna vänder sig till i första hand. Moa förklarar att han kan 

hantera en konflikt direkt när den uppstår och därför kan ta den uppfostrande rollen.  

Moa utvecklar sitt resonemang: I en klass skapar man realtioner för att också 

kunna ta konflikter. Men det blir inte samma sak i en förberedelseklass, delvis på grund av att 

hon inte förstår eller upplever vad som händer. Även när hon får veta vad som sägs är det på 

grund av att en tolk översätter. De hör inte hur hon säger och betonar sitt budskap och det blir 

snarare tolken, eller Dareh, som får den auktritetära rollen. ”De nyanlända vet att det blir 

problem när Dareh kommer på dem med något men om jag ser att de till exempel går ut och 

röker tänker de: Aja, vi får se om Moa skvallarar för Dareh”. Moa upplever det som 
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probelmatiskt att hon hela tiden få reda på saker i andra led. Moa utvecklar också hur det kan 

vara svårt att kommunicera naturligt med eleverna genom tolk. Eleverna berättar ibland 

hemska saker men hon blir inte ledsen på samma sätt, det är som att hon skulle läsa det. Hon 

får betänketid och tänker på vad som är klokt att säga istället för att agera utifrån känsla, 

vilket inte blir lika starkt. 

Kristina upplever att det saknas tillräckliga resurser för att överbrygga 

språkbarriären, särskilt menar hon att det alltför sällan finns handledare eller tolkar där det 

behövs. Elsa som är samordnare pratar om samma tendens och menar på att de skolor som ska 

ta emot elever i en förberedelseklass inte har tillräckliga resurser för att möta skolverkets 

krav. Elsa utvecklar resonemanget och beskriver hur hon, när hon söker handledning vid ett 

centra som har hand om modersmålsundervisning och studiehandledning, ofta får till svar att 

de inte finns någon sådan att tillgå. Istället erbjuds studiehandledning det till en annan lektion 

där eleven inte behöver det. Hon upplever det som synnerligen problematiskt att få 

studiehandledning till rätt tillfälle till varje elev. Hon beskriver att detta beror på att det inte 

går ihop i studiehandledarnas scheman. De arbetar i många skolor och har bara en viss tid. 

Även Moa menar att det behövs utökad studiehandledning på elevens modersmål. Moa 

berättar att de till en början var reglerat så att alla elever skulle ha rätt till 80 minuters 

handledning i veckan. I en klass om 28 elever innebär detta 2 240 minuter. Regelverken blev 

dock ändrade och idag har varje klass totalt rätt till 500 minuter i veckan.  

Utöver att arbeta med en tolk eller handledare i klassrummet beskriver 

informanterna hur de hittar sina egna vägar att undervisa och kommunicera med eleverna. 

Tobias förstod att de nyanlända inte skulle ha några ombyteskläder till hans idrottslektioner 

men anser att det är något alla bör ha. På fritiden såg han till att samla ihop gymnastikkläder, 

både hemifrån och via andra kontakter, för att kunna dela ut till hela klassen vid första träffen. 

Tobias hade även belsutat sig för att uteslutande tala svenska baserat på att idrott är ett sådant 

ämne där man till stor del kan använda kroppsspråk och internationella begrepp såsom faul, 

offside etcetera. Dessutom var engelska inget alternativ eftersom endast ett liten del av 

klassen hade engelskakunskaper. Som stöd använder han också alltid en whiteboard-tavla när 

han ska gå igenom olika moment. Inledningsvis skrev han upp samling för att förklara vad det 

var. Tobias visualiserade både på tavlan och med kroppen hur eleverna skulle göra när han 

kallade till samling. Detsamma gjorde han även med uppvärmning och teknikbana och efter 

bara några veckor förstod klassen instruktionerna. Tobias visste att fotboll var uppskattat hos 

merparten av klassen vilket gjorde att de ägnade sig mycket åt bollsporter de första veckorna. 

Succesivt utökade han ordförrådet för varje lektion, till exempel när han delade upp klassen i 
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lag och var tydlig med vilka de olika färgerna är. Att det tillkom nya elever till klassen under 

de första tio veckorna föranledde inte några problem. De elever som gått i förberedelseklassen 

sedan terminstarten kunde ofta hjälpa till att förklara för de nya vad olika ord betydde och 

därmed var det ingen svårighet med att ansluta till aktiviteterna för dem. Under lektionerna 

användes aldrig visselpipa eller andra hjälpmedel för att höras. Hur eleverna skulle associera 

till sådana ljud visste han inte och beslöt sig därför att bara använda sina röstresurser när han 

kommunicerade med eleverna. Till nästa termin känner sig Tobias säker med sitt arbetssätt 

och berättar själv att han är nöjd med att bara ha pratat svenska.  

Kristina berättar även hon hur hon kunde utifrån bildämnets natur använda 

bildstödet naturligt i sin undervisningen. Precis som Tobias beskriver Kristina hur de elever 

som varit i skolan längre fungerar som en språklig länk mellan henne och de elever som är 

nya. Kristina vet inte säkert i vilken utsträckning eleverna erbjuds modersmålsundervisning. 

 

7.4	Kultur	och	integration	

 

Intervjupersonerna som idag arbetar i förberedelseklasser berättar alla om det positiva i yrket 

och de utmaningar man möter. Kristina anser att den tyngsta aspekten är oron som kan uppstå 

kring eleverna. Hon berättar att det har hänt att elever i klassen har blivit hemskickade till sitt 

hemland. Detta skapar en komplex arbetsmiljö att arbeta i eftersom barnen börjar fundera på 

om de själva kommer att få stanna i Sverige. Hon framhåller också att även andra 

omständigheter som är kopplade till elevens situation eller bakgrund ibland kan vara 

utmanande att förutse eller möta. 

 Tobias beskriver sig själv som en sträng lärare, nästan militärisk i vissa 

avseenden. Han har dock fått erfara att den metoden ibland inte visade sig vara den bästa 

vägen med de nyanlända eleverna. Tobias ger två exempel på hur han hamnat snett i 

pedagogiken.  

Vid en lektion satt en pojke på bänken istället för att närvara vid 

uppvärmningen. Tobias gick då fram till honom och uppmanade pojken till att vara med, 

vilket han till slut också var. I efterhand fick Tobias höra att eleven tidigare fått besked om att 

hans mamma hade gått bort i hemlandet. Tobias förklarar i samband med den här situationen 

att det kan vara svårt att hitta en balansgång i alla lägen eftersom eleverna har med sig 

traumatiska historier i bagaget. Han delar även med sig av ett annat tillfälle där han, när han 
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tittar i backspegeln, ser att han inte handlade pedagogiskt på grund av att han inte kände till 

omständigheterna. 

En elev kom vid upprepade tillfällen för sent till undervisning. Tobias skällde ut 

honom och påpekade att han måste kliva upp tidigare. Det visade sig sedan att eleven behövde 

åka buss till skolan. I sitt hemland hade pojken befunnit sig i en buss som kört på en mina och 

han var numera livrädd för att färdas på det sättet. Trots att det var februari och pojken endast 

ägde gymnastikskor gick han hela vägen till skolan varje morgon. De kunde sedan lösa 

problemet genom att ge eleven en cykel.  

Moa berättar också om gånger då missförstånd uppstått mellan lärare och elever. 

Ett exempel hon tar upp är när hon delade ut stenciler till de nyanlända eleverna och märker 

av att det blir en sämre stämning i klassrummet. När Dareh kommer in förklarar han att de vill 

ha läroböcker och uppfattar stencilerna som ett uttryck för respektlöshet. Andra lärare på 

skolan har också hamnat i situationer där elever och lärare har tolkat fenomen på olika sätt. 

Moa ger ytterligare ett exempel där hon beskriver vad en annan lärare fått uppleva. 

Den aktuella läraren hade för vana att ringa i en klocka när hon vill ha 

uppmärksamhet från klassen. Hon använde hjälpmedlet i alla klasser hon undervisade. Dareh 

hade inte varit med på hennes lektioner de tre första veckorna, utan då har eleverna haft 

studiehandledning på sitt modersmål. Undervisningen fungerade inte för den aktuella läraren. 

När Dareh kommer in och hör klockan säger han direkt åt henne att hon inte kan göra så, att 

det är det mest kränkande man kan göra eftersom det likställer eleverna med djur. Läraren har 

därefter bett om ursäkt och slutat använda klockan. Efter det har läraren inte upplevt några 

problem vid lektionerna. 

 Flera av lärarna beskriver det positiva i att bygga en relation till eleverna. Moa 

menar att det är viktigt att man både har tillit och kan skoja med varandra. Hon förklarar att de 

nyanlända eleverna till en början var mycket respektfulla och öppnade dörren åt henne. Men 

på samma sätt som med ordinarie elever byggdes en relation upp och hon känner idag att hon 

blivit en viktig person för dem. Tobias förklarade också att han med tiden började komma 

eleverna nära. Att höstlovet för dem var något negativt tycker han talar för hur viktiga de 

vuxna på skolan är för dem då deras syskon och föräldrar ofta befinner sig i ett annat land. 

Tobias beskriver hur han höll om några killar när de gick till matsalen och upplevde att de 

”nästan kröp in i en fast de var stora tuffa killar”. Idag känner Tobias att det finns en stor 

glädje i att vara lärare i förberedelseklass och är glad att han tog sig an det jobbet. Han 

berättar även att de övriga lärarna som undervisar eleverna ibland kommer in under 

gymnasitklektionen vilket gör att de blir ”som en familj”. 
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På B-skolan där Moa arbetar är det en god stämning mellan alla elever. Hon 

menar att de ordinarie eleverna har varit väldigt välkomnande och nyfikna på eleverna i 

förberedelseklassen. Återigen ser hon Dareh som en nyckelperson på skolan då han, enligt 

henne själv, har hjälpt till med intergrationen. Dareh har kunnat förklara för eleverna hur 

saker och ting fungerar på skolan och på så sätt kunnat arbeta runt den kulturella barriären. 

Intergrationen med eleverna beskrivs inte på samma sätt i A-skolan. Kristina 

berättar att de reguljära eleverna kan uttrycka missnöje med det faktum att en 

förberedelseklass startats upp på skolan. Hon får i jobbet möta kommentarer som ”Ni älskar 

dom mer än ni älskar oss” och ”De får göra vad de vill bara för att ni tycker synd om dem”. 

Både Kristina och Elsa berättar att det på skolan varit uppe olika förslag för att öka 

kontaktytorna mellan IK-eleverna och de reguljära eleverna. Dock har ingen tagit initiativ till 

att strata upp något projekt trots att det, som Kristina uttrycker det, finns många goda viljor på 

skolan. Idéer som vänklasser och faddersystem är exempel på de förslag som har varit 

aktuella. 

 

7.5	Motivation	

 

Samtliga intervjuade lärare beskriver en stark drivkraft att lära hos de nyanlända eleverna. Vid 

mottagningssamtalet berättar Elsa att eleverna är ivriga att börja i skolan. Ofta frågar de var 

och när de får börja i skolan. Trots att det alltid är måndageb efter samtalet, vilken infaller tre 

till sju dagar efter mötet, kan många uttrycka att det känns länge. Moa delar Elsas upplevelse 

av elevernas inställning. Hon menar att elevernas motivation gör jobbet enklare. Även 

Kristina beskriver samma fenomen och lyfter fram att de nyanlända eleverna ”är fantastiskt 

positiva och studiemotiverade i skolan, vilket man kommer ganska långt med”. Under 

intervjun framhärdar även Tobias hur motiverade eleverna i förberedelseklassen är och 

berättar på följande vis om vad han har sett hos dem.  

 

”Jag märkte med gänget att de aldrig ville ha rast, de ville vara kvar i salen. 

När de åkte hem på dagarna tog de med böcker till boendet. De utnyttjade verkligen dygnets 

timmar maximalt för att de ville lära sig. De har en otrolig drivkraft. Det är man inte van vid. 

Och höstlovet, det var en katastrof!” 
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Tobias berättar också om ett speciellt lektionstillfälle då han lyckades motivera och skapa god 

stämning i gruppen. Under teknikbanan får alla hans klasser alltid lyssna på musik. Han hade 

dock märkt att IK-eleverna inte verkade lika entusiastiska som de ordinarie klasserna när 

musiken satte igång. Tobias bestämde sig då för att införskaffa afghansk pop-musik och se 

hur klassen skulle reagera på det istället. ”Jag satte igång nån afghansk Danny Saucedo, nån 

hitlåt. Å jävlar vilken glädje och de sjöng!”. Fortsättningsvis fick klassen turas om att ta med 

sig musik till idrottslektionerna. 

En omständighet som intervjupersonerna menar inverkar menligt på elevernas 

motivation är att de nyanlända eleverna genrellt inte uppnår betyget E i ämnena. Moa har lagt 

märke till att förhoppningarna de har när dem kommer till Sverige ganska snart blir nedslagna 

och att det är hon som måste slå ned deras drömmar. Hon förklarar att ”oavsett hur mycket de 

vill och anstränger sig så får de ju inte betyg”. Ett ord som Kristina kommer tillbaka till flera 

gånger vad gäller elevernas ambition är att det är grymt.  

 

7.5.1	Särskilt	om	motivation	och	betyg		

Moa förklarade att även om eleverna har möjlighet att stanna på skolan efter året de skulle gå 

ut nian anses det vara bättre att de får börja språkintroduktion. Språkintroduktionen innebär en 

fyraårig lång undervisning och har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare 

till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. Då man endast får söka till 

gymnasiet upp till 20 års ålder anser man på skolan att de måste gå vidare från 

förberedelseklassen till språkintroduktionen för att ha en chans till att påbörja en 

gymnasieutbildning. Mot bakgrund av att eleverna måste få betyg i alla 12 ämnen när de 

avslutar nian resulterar det ofta i 12 F. Hon menar att till följd av att skolverkets krav för ett E 

är höga och att det inte finns någon möjlighet till att anpassa bort ämnen lämnas 

förberedelseeleverna med ett ganska nedslående dokument i sina händer vid skolavslutningen.  

Moa ställer sig kritisk till Skolverkets krav på betyg i alla ämnen då de 

nyanlända går ut nian. De nyanlända har sällan fått undervisning i alla ämnen som de ska få 

betyg i. Moa menar att det är orealistiskt att prata om molekyler med elever som saknar 

skolbakgrund och aldrig har funderat på vad materia är. Hon menar att skolan har omöjliga 

ramar att arbeta med. Hon tycker att det känns tveksamt att sätta 16 F i slutbetyg när eleverna 

ofta inte ens haft undervisning i ämnena. Moa funderar kring hur det upplevs för eleverna. 

Enligt Moa borde man bara få ge betyg i de ämnen som de nyanlända faktiskt haft 
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undervisning i och sedan motivera detta med att eleven bara varit i skolan två månader och 

därför inte hunnit läsa alla ämnen.  

Tobias ansåg också att kraven för ett E i idrott var för högt satta för eleverna. 

Han anser att de nyanlända eleverna är fysiskt starka och klarar de momenten som han går 

igenom. Problemet ligger dock i att de inte hinner allt för att uppnå ett E innan de går vidare 

till språkintroduktion. Tobias beskriver att desto fler moment de hann med vid undervisningen 

desto närmare ett betyg kom de nyanlända eleverna. Men det föll på simning och orientering. 

Simma lär man sig ju inte på två lektioner direkt och det är något de flesta inte kan sedan 

innan. Och orienteringen är ju för svårt att börja med då det både är karta och kompass. 

Tobias beskriver att det blir för mycket instruktioner. 

 Bildämnet har enligt Kristina också för höga och för många krav för de 

nyanlända eleverna. Hon menar att det är näst intill omöjligt att uppfylla alla kriterier för 

dessa elever under två år, speciellt då det finns en språkbärriar och ofta avsaknad av 

skolbakgrund och skolvana. Det faktum att de nyanlända eleverna i de flesta fall inte får några 

betyg upplever hon som nedslående då eleverna anstränger sig och är mycket motiverade att 

göra bra ifrån sig i skolan.  
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8	Analys	och	slutsatser	
 

I denna del tolkas resultatet av intervjuerna mot bakgrund av den forskning, det regelverk och 

de tidigare granskningar som har presenterats i syfte att besvara den övergripande 

frågeställningen om vilka utmaningar och möjligheter som möter högstadielärare som 

undervisar nyanlända.    

 

8.1	Organisatoriska	och	strukturella	utmaningar	och	möjligheter 	

 

Som en framgångsfaktorer identifierar Skolverket bland annat en tidig kartläggning och en 

helhetssyn på elevens lärande – innefattande god samverkan mellan lärare och skolpersonal.  I 

min tolkning av lärarnas svar i studien synes det mellan intervjupersonerna finnas delade 

meningar om värdet av kartläggning och informationsutbyte. Vissa lärare synes i den fortsatta 

bedömningen och informationsutbytet kring eleverna mer se en administrativ börda än en 

tillgång. Det framstår enligt min tolkning som sannolikt att detta har visst samband med att 

lärarna också ger uttryck för att de har en hög arbetsbelastning. Vidare synes ett samband 

finnas med att lärarna ger uttryck för att det inte finns reella möjligheter att individanpassa 

undervisningen. Vid sådant förhållande framstår självklart också kartläggningen och 

informationsutbytet som mindre meningsfullt. Den bild som framträder vid intervjuerna synes 

i denna del överenstämma med Skolinspektionens uppfattning om att det inte i tillräckligt hög 

utsträckning sker uppföljning och utvärdering av de nyanlända elevernas skolresultat och 

skolsituation. 

Till någon del synes ovanstående brist ha ett samband med att eleverna inte 

tillräckligt snabbt introduceras i reguljära klasser. Naturligtvis är det så att möjligheten till att 

individanpassa undervisningen är större om eleven, så snart denne är redo, får ta del av 

undervisning som motsvarar dennes kunskapsnivå – vilket i sig är en individanpassning. Att 

så inte alltid sker synes delvis bero på att de skolor där de intervjuade lärarna arbetar tillämpar 

styrdokumenten felaktigt. Vad Moa berättar om att nyanlända som förvisso har tillräckliga 

språk- och förkunskaper inte får delta i reguljär undervisning om det sker på bekostnad av 

någon undervinsing i förberedelseklass eleven skulle ha behov av är inte förenligt med 

gällande lagstiftning. Här bör för tydlighetens skull uppmärksammas att skollagens 

bestämmelsen om övergång till reguljär klass inte var tillämplig när intervjun genomfördes. 
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Det förhållningssätt Moa beskriver är dock inte heller förenligt med de tidigare riktlinjerna. 

Inte heller systemet med förbestämda övningsämnen utan hänsynstagande till elevernas 

förkunskaper, som Elsa på goda grunder ställer sig kritisk till, synes förenligt med skollagen. I 

viss mån tycks således skolorna vara i behov av organisatoriska och sturkturella förändringar 

för att leva upp till skollagens krav. 

Skolinspektionen har funnit att ansvaret för verksamheten i princip uteslutande 

ligger på enskilda lärare, så kallade eldsjälar. I min tolkning av lärarnas uppgifter synes de 

samtliga dela denna uppfattning. Av tolkningen av intervjuerna framträder en bild av lärare 

som samtidigt är både mycket motiverade och frustrerade. De beskriver enligt min mening en 

verklighet som ligger långt från Skolverkets riktlinjer – där de står mer eller mindre ensamma 

att efter bästa förmåga försöka laga efter läge. Denna verklighetsuppfattning framgår kanske 

som tydligast i att lärarna dels uppger att eleverna typiskt sett inte får andra betyg än F och 

samtidigt ger uttryck för att verksamheten fungerar förvånansvärt bra. 

Enligt bland andra Jepson Wigg och Rodell Olgaç är mindre av skilda 

anledningar att föredra.48 Det är uppenbart att samtliga intervjupersoner delar denna 

uppfattning. Samtliga intervjupersoner lyfter också förberedelseklassernas storlek som ett 

direkt hinder mot individanpassning. 

 Brinegrar framhåller värdet av att organisera undervisningen på sådant sätt att 

lärarna får möta eleverna ofta för att lära känna dem bättre, särskilt eftersom de nyanlända 

barnens upplevelser ofta skiljer sig från övriga elevers.49 Enligt min tolkning av 

intervjuperonernas svar instämmer dessa i vikten av att bygga relationer med eleverna för att 

skapa förutsättning för god fostran och undervisning. Vidare ger lärarnas svar uttryck för att 

de inom deras aktuella skolor har möjlighet att skapa sådana relationer. Detta framstår också 

som naturligt mot bakgrund av att den inledande undervisningen av de nyanlända vid de 

aktuella skolorna sker i föreberedlseklasser där de enskilda lärarna ofta träffar eleverna och 

bör ha goda möjligheter till relationsbyggande.  

 Brinegrar menar vidare att ett sådant sätt att bygga upp organisationen kan 

förhindra ett stereotypt tänk, vilket i sin tur leder till att en lärare inte placerar 

ensamkommande elever i ett fack som invandrare eller offer. Även Skolinspektionen 

uppmärksammar att lärare i vissa fall har ett brist- och normalitetstänkande och anser att 

elever med utländsk bakgrund är avvikande och annorlunda. Lärarnas svar i studien ger inte i 

något avseende uttryck för ett sådant förhållningssätt. Min tolkning är istället att lärarna aktivt 

																																																													
48	Jepson	Wigg,	Ulrika	(2008)	och	Rodell	Olgaç	(1999)	
49	Brinegrar	(2010)	i	Wigg	(2011),	se	särskilt	s	139	
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och på ett positivt sätt funderar kring kulturskillander och hur dessa ska överbyggas samt att 

de delar med sig av sina erfarenheter i dessa avseenden till varandra.  

 

 

8.2	Utmaningar	och	möjligheter	som	har	samband	med	språk	

 

Betydelsen av det svenska språket som en nyckel till att känna tillhörighet och för att skapa 

förutsättning för en lyckad skolgång framträder sammstämmigt ur såväl forskningen som ur 

denna studies resultat. För att främja elvernas språkliga utveckling ska skolorna i första hand 

använda sig av verktygen förberedelseklass eller prioriterad timplan. Inom forskningen råder 

delade meningar kring huruvida förberedelseklasserna är att föredra framför undervisning i 

reguljära klasser med annat stöd.50 Det synes dock, med nu tillgängliga resurser, ofta som 

direkt ogörligt att bedriva den inledande undervisningen på annat vis. Ett annat system skulle 

också medföra att vissa av förberedelseklassernas fördelar går förlorade, såsom de goda 

möjligheterna till relationsbyggande mellan lärare och elever. Informanternas uppgifter om att 

det kan vara förenat med betydande svårigheter att indvidanpassa undervisningen i 

förberedelseklasser är ett sedan tidigare uppmärksammat problem.51 Att så är fallet får, utöver 

klasstorleken som ovan nämnts, även anses ha samband med förberedelseklassens särskilda 

förutsättningar, där elever kommer och går under terminen.52 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de utvecklat olika metoder för att 

överbrygga språkbarriärerna, samt att de anpassar dessa metoder efter de ämnen de undervisar 

i. Betydelsen av flexibilitet i undervisningen av nyanlända framträder även tydligt ur 

forskning på området. Av intervjusvaren framgår att språkbariären inte enbart kan hindra 

undervisningen, utan också komma i vägen för ett relationsbygge med eleverna. Flera av 

informanterna ger dock enligt min tolkning uttryck för att sådana relationer likväl kunnat 

grundas genom en öppen inställning mot eleverna.  

Av intervjusvaren framgår inte direkt vilken inställning lärarna har till 

tvåspråkighet. En vedertagen uppfattning inom forskning på området tvåspråkighet är att 

kunskapsutveckling gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen befästs 

både på elevens modersmål och på det svenska språket.53 Lärarna, som uttrycker att eleverna 

																																																													
50	Jfr.	t.ex.	Eklund	(2003)	med	Lindberg	(2009)	
51	Se	t.ex.	Ds	2013:6	
52	Närmare	om	detta,	se	Rodell	Olgaç	(1995)	
53	Se	vid	not	30.	
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har ett större behov av studiehandledning på modersmålet än vad det finns resurser för, synes 

i vart fall i någon mån dela denna uppfattning. Problematiken med otillräcklig, bristfällig och 

i vissa fall felanvänd studiehandledning på modersmålet lyfts även fram i Skolinspektionens 

granskningsrapporter och måste mot bakgrund av betydelsen av sådan undervisning anses 

vara ett inte obetydande hinder för en ändamålsenlig undervisning av nyanlända.  

Den nyligen införda regeln om att särskilt stöd inte ska lämnas om behovet kan 

tillgodoses genom åtgärder för nyanlända framstår enligt min mening som kontraproduktiv. 

De aktuella åtgärderna för nyanlända, prioriterad timplan och förberedelseklass, syftar till att 

stärka elevernas svenskaspråkkunskaper. När en elev har behov av stöd för att nå målen i 

annat ämne än svenska framstår dessa stödformer dock inte som ändamålsenliga. Särskilt 

problematiskt blir detta mot bakgrund av motivuttalandet att särskilt stöd bör lämnas om 

sådant hade lämnats i hemlandet. I lagstiftningen finns därför ett motstånd inbyggt mot att 

erbjuda studiehandledning på modersmål som särskilt stöd. Detta skulle kunna tänkas vara 

motiverat av kostnadshänsyn eller en tanke om att nyanlända elever inte är elever i behov av 

särskilt stöd utan snarare av en inslussning i den svenska skolan. Restriktiviteten kring att 

lämna studiehandledning på modersmålet som särskilt stöd måste likväl, mot bakgrund av den 

redovisade forskningen och informanternas upplevelser, anses vara minst sagt olycklig. Att 

antalet timmar en klass kan få studiehandlening begränsas utan hänsyn till elevernas faktiska 

behov, såsom Moa berättar om, är inte förenligt med skollagen. 

När det gäller modersmålsundervisning finns det en mängd internationell och 

svensk forskning som visar att en sådan undervisning också gynnar språkutvecklingen på 

majoritetsspråket för nyanlända. Det framstår därför som beklämmande att exempelvis 

ensamkommande barn inte erbjuds sådan undervisning. Huruvida intervjupersonerna 

reflekterat över sambandet mellan modersmålsundervisning och möjligheter till framgång i 

den svenska skolan går inte att utläsa ur intervjusvaren. Här bör särskilt påpekas att 

specialkometens kring tvåspråkighet lyfts som en framgångsfaktor i forskningen. I syfte att 

öka möjligheterna att erbjuda berättigade elever modersmålsundervisning när kompetens 

saknas på skolan bör lärare enligt min mening utreda möjligheterna till fjärrundervisning.  

Från både skolinspektionen och Lin Goodwin varnas för att språkkunskaper 

sammanblandas med ämneskunskaper. Vissa av intervjupersonerna ger enligt min tolkning i 

någon mån uttryck för låga förväntningar på de nyanländas ämneskunskaper, vilket skulle 

kunna vara ett uttryck för sådana problem. Samtidigt framstår låga förväntningarna avseende 

ämneskunskaper som i viss mån naturliga när den nyanlände i vissa fall helt saknar 
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skolbakgrund. Helt oavsett synes Goodwins uppmaning om medvetenhet och kritisk 

inställning till problematiken vara befogad. 

 

8.3	Utmaningar	och	möjligheter	som	har	samband	med	kultur	

 

  

Lorentz (2009 s.121) menar att en definition på interkulturell kompetens skulle kunna vara 

när en individ har förmågan att kommunicera i interkulturella situationer och har en 

förkunskap och medvetenhet om andra kulturer och även sin egen bakgrund. Min tolkning av 

intervjuresultatet är att lärarna till stora delar har ett interkulturellt förhållningssätt gentemot 

sina elever. Enligt min mening visar intervjupersonernas svar på ett öppet förhållningssätt mot 

elevens kulturella bakgrund och en vilja att lära sig. Vidare ger lärarnas intervjusvar stöd för 

att de på ett positivt sätt reflekterar över och är medvetna om sin egen bakgrund och roll i 

undervisningen. Däremot ger inte någon av intervjupersonernas svar uttryck för förkunskaper 

om andra kulturer på det vis Lorentz avser. Genomgående för intervjuresultatet synes dock 

vara att sådana förkunskaper skulle vara en tillgång i undervisningen.  

Att som lärare lära sig några ord på sina elevers modersmål för att signalerar ett 

budskap av respekt för elevens modersmål och kulturella ursprung synes vara en 

lätttillgänglig metod att ta till i undervisningen av nyanlända. Även i övrigt ger forskningen 

uttryck för att lärare bör synliggöra och öppet möta elevernas kulturella bakgrund. I linje 

härmed framgår av intervjupersonernas uppgifter att undervisningsmetoder som knyter an till 

de nyanländas ursprung ger upphov till starka och positiva effekter.  

Rodell Olgaç lyfter betydelsen av att läraren i samspel med eleverna tar hänsyn 

till elevernas språk, kultur och erfarenheter för att bygga en relation och på så vis lägga 

grunden för ett framgångsrikt lärande. Enligt min tolkning av intervjupersonernas svar 

instämmer de i att en öppenhet inför och ett beaktande av elevernas kulturella ursprung är 

nödvändigt för att skapa goda relationer i klassrummet. Vidare synes intervjupersonerna 

också aktivt arbeta för att skpa sådana relationer och deras uppgifter ger i hög grad också 

uttryck för att de lyckas härmed. 

Flera av de intervjuade lärarna har framhållit att de nyanlända eleverna hjälper 

varandra att tillgodogöra sig undervisning. I denna uppsats presentation av tidigare forskning 

har betydelsen av elevers samverkan med varandra inte berörts i någon närmare utsträckning, 

utöver vad Rodell Olgaç anför om betydelsen av mänskliga kontakter vid inlärningen. 
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Området har dock varit föremål för mer djupgående forskning[2] och vad som däri 

framkommer ger ytterligare stöd för att exempelvis projektarbeten i mindre grupper skulle 

kunna vara ett framgångsrikt verktyg för de nyanländas språkutveckling, lärande och 

integration. 

 

8.4	Sammanfattning	och	sutsatser	
	

Av vad som ovan anförts kan en rad organisatoriska utmaningar identifieras. Av dessa synes 

den för arbetet mest betydande vara att enskilda lärare ofta får bära hela ansvaret för 

undervisningen av nyanlända. Vidare synes kartläggning och spridning av informationen av 

den nyanlända elevens kunskaper upplevas som en börda och kraven uppfylls inte alltid. 

Förberedelseklassen storlek försvårar eller förhindrar individanpassning och en för sen 

introduktion i reguljära klasser förvärrar den problematiken. Sammantaget synes detta få till 

följd att undervisningen i de heterogena förberedelseklasserna anpassas efter den lägsta 

genemsamma nämnaren. Denna bild bekräftas även av skolinspektionens granskningar, vari 

framhålls att de nyanlända inte i tillräcklig grad möts av stimulans, utmaningar och 

individanpassning. Samtliga dessa förhållanden verkar enligt forskningen menligt på de 

nyanländas studiemotivation. Samtidigt framstår såväl förberedelseklass som prioriterad 

timplan, i vart fall i brist på bättre alternativ, som relativt väl lämpade verktyg för att främja 

elevernas språkliga utveckling och bör användas i detta syfte.  

Organisatoriska brister av detta slag kan, inte minst som nyanställd och 

nyexaminerad lärare, vara svåra att påverka i någon större omfattning. En gedigen förståelse 

för styrdokumenten och skollagens krav är dock grundläggande för den som önskar ta sig an 

en sådan utmaning. Flera av de brister som vid intervjuerna framkom avseende 

undervisningen av de nyanlända eleverna synes bero på rena missuppfattningar av dessa 

bestämmelser, och förhoppningsvis relativt enkelt kunna rättas till vid de aktuella skolorna. 

Den som tar sig an att forma en sammanhållen organisation kan bidra till en samsyn inom 

skolan gentemot de nyanlända eleverna, vilket i sig en framgångsfaktor. I någon mån framstår 

det dock som oundvikligt att den som ska arbeta med nyanlända under den närmaste tiden kan 

komma att behöva arbeta runt organisatoriska och strukturella brister av olika slag. 

Till detta kommer att nyanlända elever i flera fall inte erbjuds 

modersmålsundervisning. Studiehandlening på modersmål kan ofta inte erbjudas i behövlig 

omfattning och det finns ett motstånd i lagstiftningen mot att erbjuda sådan handledning 
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såsom särskilt stöd. Systemet med fjärrundervisning, som sedan nyligen kan köpas in på 

entreprenad från andra huvudmän, kan eventuellt komma att i någon mån avhjälpa dessa 

brister och bör utredas närmare av den som ska undervisa nyanlända. I övrigt synes lärare i 

stor utsträckning vara lämnade att själva finna verktyg för att överbrygga språkbarriärerna, 

varvid flexibilitet liksom kompetens kring tvåspråkighet kan antas vara betydelsefulla 

faktorer. Att visa ödmjukhet, öppenhet och respekt för elevernas kulturella ursprung framstår 

vara av grundläggande betydelse vid undervisning av nyanlända. Detta kan ske med relativt 

enkla metoder, såsom att lära sig några ord på elevernas modersmål eller genom att knyta 

undervisningen till elevernas ursprung. Förkunskaper kring elevernas kulturella ursprung har 

betydelse för möjligheterna till en framgångrik undervisning, medan bristande sådana 

kunskaper kan förhindra relationsbyggande och i värsta fall föranleda allvarliga konflikter. 

Lärare bör därför i vart fall i någon mån införskaffa sådan kunskap, varvid kunskapssutbyte 

med andra lärare framstår som naturligt och i sig är en framgångsfaktor. 

Av såväl tidigare forskning som av de intervjuade lärarnas uppgifter framgår 

entydigt att nyanlända elever allt som oftast har en hög motivation vid skolstarten. Lärarnas 

möjligheter att upprätthålla och utnyttja denna motivation har i stort samband med vad som 

ovan anförts under språk och kultur. Därutöver visar forskningen kring nyanlända, vilket 

också får stöd i mer generell motivationsteori, att eleverna behöver mötas av höga 

förväntningar. Låga förväntningar från lärare, vilka ofta synes kunna förklaras av 

misslyckanden i att överbrygga kulturella och språkliga barriärer, är ett återkommande 

problemområde vid undervisning av nyanlända och något den som avser att arbeta med 

nyanlända kan ha nytta av att reflektera kring. Att nyanlända elever, enligt informanterna, allt 

som oftast ges betygen F i skolans olika ämnen har enligt lärarna en hämmande inverkan på 

elevens motivation. Att så är fallet framstår också som självklart. Här kan dock inte undgås att 

konstatera att i vart fall vissa av de intervjuade lärarna synes tillämpa betygssystemet felaktigt 

vid terminsbetygssättning. Vissa av informanterna synes enligt min mening vara av 

uppfattningen att den nyanlända eleven, även vid terminsbetygssätting för att erhålla betyget 

E måste uppnå godkända resultat även i de delar där underlag för betygssättning saknas. Även 

i denna del återkommer således betydelsen av en god kännedom om styrdokumenten för 

möjligheterna till en ändamålsenlig undervisning av nyanlända. 
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9	Diskussion	
 

Att undervisa och fostra nyanlända elever synes vara ett av skolans svåraste uppdrag. Detta, 

sammantaget med att ansvaret för den faktiska verksamheten ofta skyfflas över på enskilda 

eldsjälar – såsom de intervjuade lärarna – innebär att den lärare som avser att arbeta med 

nyanlända kan förvänta sig att möta betydande utmaningar. Genomgående framgår enligt min 

mening att arbetet med nyanlända ställer synnerligen höga kompetenskrav på lärarna, 

exempelvis inom området flerspråkighet. Därutöver krävs förkunskaper om elevernas kultur 

och öppenhet mot elevernas ursprung. Vidare synes flexibilitet i undervisningsmetoder vara 

grundläggande för framgång, dels för att möjliggöra ett möte med eleverna, dels för att lyckas 

i en miljö präglad av resursbrister och organisatoriska svårigheter. Min förhoppning är att 

denna uppsats kan förbereda den lärare som avser att undervisa nyanlända på denna verklighet 

samt ge eleven vissa verktyg för att nå framgång i undervisningen.  

I tiden mellan intervjuernas genomförande och uppsatsen färdigställande har 

flera omfattande lagändring hunnit äga rum. Jag har, för att bättre svara mot syftet, valt att 

fokusera på de regler som varit tillämpliga vid uppsatsen färdigställande. Detta har dock 

medfört vissa problem vid tolkningen av intervjusvaren.  

 Forskningen kring nyanlända elevers skolgång är fortfarande något outvecklad i 

Sverige, även om flera betydande verk tillkommit under de senaste åren. Faktorer av 

betydelse för nyanländas lärarnade kan granskas ur en rad infallsvinklar. Näraliggande men 

vid sidan av denna uppsatts ansats ligger exempelvis relationen mellan lärare/elev och 

föräldrar. 

 

9.1	Fortsatt	forskning	

 

Området för studien är ett föränderligt sådant. Det är ett fält som både nationellt och 

internationellt påverkas av det politiska klimatet och de oroligheter som råder i världen. 

Redan härav skulle jag vilja påstå att utrymmet för fortsatt forskning blir näst intill 

obegränsat. 

Mot bakgrund av uppsatsen syfte framstod det som naturligt att intervjua lärare. 

I mitt fall hade både en kulturell- och språklig barriär kunnat göra det problematiskt att 

använda nyanlända elever som informanter då jag själv är född och uppvuxen i Sverige. Dessa 
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barn är naturligtvis inte heller bekanta med skolsystetemet i Sverige och de styrdokument som 

reglerar mottagandet i samma utsträckning som lärare. Lärarna bör därutöver ha en betydligt 

bättre möjlighet att beskriva just lärarnas utmaningar och möjligheter i arbetet med 

nyanlända. Att intervjua nyanlända elever är dock en uppenbar möjlighet till fortsatt 

forskning. Av intresse vore också att intervjua rektorer och lärare som sitter på andra 

kompetenser vilket skulle kunna antas bidra till en större förståelse av mottagandet av barn i 

skolan. Forsatta studier skulle även kunna inriktas på specialkompetenser, såsom 

tvåspråkighet och modersmålsundervning. Tvärvetenskapliga studier med inriktning mot 

exmeplevis processer i klassrummet synes också vara värdefulla. Vidare synes ett behov 

finnas av att använda andra metoder än intervjuer, eftersom intervjuer med lärare och elever 

hittills legat till grund för den betydande merparten av forskningen på området.  
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Bilaga	1,	Intervjufrågor	
 

• Vem är intervjupersonen? 

Antal år som lärare? 

Vilket/vilka ämne? 

 

 

Pedagogik 

 

•  Kan du berätta hur du arbetar med dessa elever? Ge konkreta exempel  

 

• Hur	ser	mottagandet	av	ensamkommande	barn	ut	på	den	här	skolan?	

(Hur	de	introduceras,	integreras	samt	vilka	ramfaktorer	som	de	föhåller	sig	till	i	det	arbetet)	

• Vilka	parter/vilken	personal	är	inblandade	i	processen?	

(rektor,	tolk,	lärare	–	vilka	kompetenser	har	dessa)		

• Vilka	resurser	har	ni	att	tillgå	utöver	personal?	

							(timmar,	resurser	etc.)	

• I	vilken	mån	anser	du	att	skolan	du	arbetar	på	uppfyller	de	krav	som	ni	måste	förhålla	er	

till?	

							(skolverk/lag/styrdokument/resurser	etc)	

• Vad	 tycker	du	är	de	 största	utmaningarna	vid	mottagandet	av	ensamkommande	barn,	

varför?	

• Vad	upplever	du		fungerar	bra,	varför?	

• Vad	 skulle	man	 kunna	 göra	 annorlunda	 för	 att	 integrera	 nyanlända	 barn	 i	 skolan	 och	

med	andra	elever?	
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Bilaga	2	Informationsbrev	
 
Till	dig	som	arbetar	med	ensamkommande	barn	i	skolan	i	Umeå	kommun	

-förfrågan	om	medverkan	i	en	undersökning	

Sedan	år	2006	har	 invandringen	 till	 Sverige	ökat	och	därmed	även	ensamkommande	barn.	Hur	det	

ser	ut	när	de	möter	skolan	är	både	en	aktuell	och	viktig	fråga	som	jag	vill	titta	närmare	på.	

Jag	 läser	 vid	 Umeå	 Universtitet	 och	 utbildar	 mig	 till	 lärare.	 I	 mitt	 examensarbete	 kommer	 jag	

undersöka	mottagandet	av	ensamkommande	barn	i	skolan.	Jag	önskar	därför	att	få	intervjua	Dig	som	

lärare	 om	ditt	 arbete	med	de	 elever	 i	 skolan	 som	är	 ensamkommande.	Hur	Du	 går	 tillväga	 för	 att	

integrera	och	bemöta	deras	behov?	I	min	studie	kommer	jag	några	lärare	som	jobbar	i	ett	par	skolor	i	

Umeå	kommun.	Intervjupersonerna	blir	tillfrågade	på	grund	av	att	de	arbetar	med	ensamkommande	

barn	och	kan	dela	med	sig	av	sin	kunskap	och	sina	erfarnheter	inom	området.	

Uppskattningsvis	kommer	intervjun	pågå	30-45	minuter.	Intervjuerna	kommer	även	spelas	in	och	du	

har	rätt	att	avbryta	eller	välja	att	inte	svara	på	frågor	under	intervjuns	gång.	Om	jag	i	efterhand	skulle	

vilja	komplettera	med	någon	information	kommer	jag	att	höra	av	mig,	men	det	är	givetvis	upp	till	dig	

om	 du	 vill	 delta	 ytterligare	 eller	 inte.	 Du	 kommer	 vara	 anonym	 i	 studien	 och	 därmed	 inte	 bli	

igenkänd.	Det	kommer	alltså	inte	finnas	någon	data	som	blir	registrerad	som	kan	identifiera	dig.	

	

I	 Juni	 kommer	 jag	 att	 ta	 min	 examen	 som	 lärare	 och	 under	 denna	månad	 kommer	 även	 studien	

publiceras.	Om	du	skulle	vilja	ta	del	av	uppsatsen	skickar	jag	gärna	ett	exemplar	till	dig	eller	en	länk	

via	mejlkontakt.		

Jag	kommer	att	höra	av	mig	till	dig	under	nästa	vecka	för	att	se	om	du	är	intresserad	att	bli	informant	

till	min	studie.	Vid	frågor	är	du	välkommen	att	höra	av	dig,	kontaktuppgifter	ser	du	nedan.		

Tack	på	förhand!	
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