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_______________________________________________________ 

Studiens syfte är att fördjupa kunskapen hur lärare bemöter nyanlända elever i 

skolan, hur lärare planerar och undervisar nyanlända elever och hur samarbetet 

mellan läraren och modersmålslärare fungerar i verksamheten. Utgångspunkten i 

studien är ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i samband genom andra 

med att ta hjälp av varandra och samarbeta tillsammans. Studiens underlag utgörs av 

intervjumaterial från intervjuer med sju grundskolelärare från olika kommuner med 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. Resultatet visar att lärares första möte 

och undervisning utgår från den kartläggning som genomförts på den nyanlända 

eleven på det centrala enheterna som finns i kommunerna. Lärarna påtalar 

betydelsen av att få den nyanlända eleven att känna sig trygg i skolan och genom de 

andra eleverna lära av varandra, genom att utbyta sig av olika kulturer och 

skolbakgrund. Lärarna säger att ett gott samarbete med modersmålslärare är av vikt 

för att den nyanlända eleven ska få en så bra lärandeutveckling som möjligt. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Nyanlända, samarbete, modersmålslärare, språk, kunskaper, 

erfarenheter och mottagande 
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1 Inledning 

En tidigare pilotstudie som vi genomförde gav oss en inblick och ett ökat intresse för 

hur den svenska skolan idag är en komplex miljö gällande nyanlända elevers 

lärandeutveckling, samt hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper och lärarens 

uppdrag i förhållande nyanlända fungerar. Den svenska skolan tar idag emot väldigt 

många barn från andra länder, barn som inte har det svenska språket som 

modersmål och som många gånger kan ha traumatiserats på grund av krig eller andra 

svåra situationer i deras hemländer. I och med pilotstudien kände vi ett ytterligare 

behov att fördjupa oss i ämnet och ta reda på hur lärare i den svenska skolan hanterar 

och går till väga när ett barn från en annan kultur och ett annat land anländer till 

svenska skolan.  

I Läroplanen för grundskolan 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att skolans 

uppdrag är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning och att alla elever, oavsett 

förutsättningar, ska kunna utvecklas. Detta är ett ansvar som i hög grad vilar på 

läraren. Läraren ska genomföra undervisning utifrån en demokratisk grund och 

läraren ska omfamna och ta till vara den kulturella mångfalden i den svenska skolan. 

Det vi vill fördjupa oss i är att ta reda på hur lärare i den svenska skolan undervisar 

nyanlända elever. Något vi vill studera är hur lärarens undervisning läggs upp, hur 

lärarens kontakt med modersmålslärare är och hur samarbetet med 

modersmålslärare på skolan går till. Modersmålsläraren har även en viktig roll i hur 

den nyanlända elevens fortsatta utveckling och kunskapsintag fortskrider. Detta på 

grund av att modersmålsläraren kan hjälpa eleven att förstå innehållet i bland annat 

arbetsböcker och annat skolmaterial.    

Genom egna erfarenheter som vi sett i skolor är det svårt för de nyanlända barnen att 

göra sig förstådda eftersom de inte har det svenska språket. Persson (2016) skriver 

om hur man som lärare kan få nyanlända barn att göra sig förstådda utan att använda 

svenskan som språk. De exemplen som Persson (2016) lyfter fram är; att leka 

tillsammans, använda bilder och utnyttja sitt kroppsspråk tillsammans med de 

nyanlända barnen som inte kan det svenska språket för att kunna göra barnen 

förstådda och att man som lärare och annan elev kan förstå det den nyanlända eleven 

vill nå fram till. I likhet med Persson (2016) skriver även Ladberg (2003) att lekar 
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med språket kan förenkla och förtydliga de nyanländas förståelse i det svenska 

språket. Dessa är metoder som även kan användas av både klass- och 

modersmålslärare. 

Alla elever ska enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) kunna oavsett bakgrund, modersmål 

och hemland utvecklas i skolan, och på så sätt kunna utveckla sin kunskapsbank och 

utveckla sitt fortsatta lärande. Eftersom skolan vilar på demokratisk grund är det 

allas uppgift som blivande lärare att ta vara på den kulturella mångfalden genom ett 

interkulturellt förhållningssätt. Bouakaz och Taha (2014) betonar att det är av stor 

vikt för lärare att visar sin nyfikenhet för hur mångkulturella elevers identitet formas. 

Som lärare måste man visa att man har respekt för elevens val av identitet om hen så 

vill bli svensk, turk, kurd eller somalier. Att lära tillsammans och av varandra utgör 

också en viktig dimension i mångkulturellas klassrum. En lärare som har ett 

interkulturellt förhållningssätt innebär ett positivt och fördomsfritt bemötande av 

elever på en skola. Likaså skriver Elmeroth (2014) att det är viktigt att som lärare 

våga göra skillnad och att när ett helt arbetslag i verksamheten har den förmågan 

finns det en vilja till att arbeta i en interkulturell riktning. Som följd av detta kan 

lärare uppfylla skolans uppdrag att varje individ ska ges möjlighet att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar och samtidigt bidra till likvärdig utbildning. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

I skriften Organisera för nyanlända elever (Skolverket, 2017b) står det att lärare 

behöver ha stor kunskap och erfarenhet för att tillgodose elever med annat 

modersmål än svenska.  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om vad några grundskolelärare har för 

formell kompetens och erfarenheter inom undervisning av nyanlända elever och hur 

samarbetet ser ut med modersmålslärare.   

Syftet uppnås genom att besvara följande tre forskningsfrågor: 

1. Vad har grundskolelärare för formell kompetens inom undervisning av nyanlända 

elever? 

2. Hur ser samarbetet ut mellan grundskolelärare och modersmålslärare i 

undervisningen för nyanlända elever? 
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3. Hur planerar och genomför grundskolelärare undervisning för nyanlända elever? 

2 Bakgrund 

I avsnitt 2.1 framställs först en redogörelse för de kärnbegrepp och definitioner som 

knyter an till studiens syfte och ämne. I avsnitt 2.2 presenteras relevanta delar av 

tidigare forskning gällande nyanlända i den svenska skolan. Detta avsnitt är 

organiserad enligt tematiska kategorier som handlar om mottagandets betydelse, 

kartläggningens betydelse, läraren och undervisningens betydelse och 

modersmålsundervisningens betydelse.  

2.1 Begrepp och definitioner 

Nyanlända; 

Andersson, Lyrenäs och Sidenhag (2016) beskriver en nyanländ person som en 

person som har bott i ett annat land än Sverige men personen i fråga ska i nuläget 

vara bosatt i Sverige. Migrationsverket (2016) förklarar även att en nyanländ kan 

beviljas uppehållstillstånd om det finns en anledning för personen att tvingas fly från 

sitt hemland. I Nyanlända elevers skolgång (Skolverket, 2017a) noteras det att en elev 

inte ska definieras som nyanländ längre än fram till att eleven gått i den svenska 

skolan i fyra år. En nyanländ elev som börjat i förskoleklass som inte definieras av 

Skollagens definition av nyanländ ska ändå vid behov få det stöd som nyanlända 

elever har rätt till.  

Modersmål;  

Enligt en definition av Persson (2016) avser man med modersmål en persons 

förstaspråk. Både Persson (2016) och i Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 

2017) säger att skolämnet modersmål har som syfte att utveckla elevens kunskaper i 

sitt modersmål. Persson (2016) skriver att modersmålsundervisning kan underlätta 

språkutveckling och lärande inom olika områden. Modersmålsundervisning har en 

egen kursplan och eleverna som läser modersmål ges betyg som i andra ämnen.  

 

Modersmålslärare; 
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En modersmålslärare är en lärare som undervisar i andra modersmål än svenska. 

Eftersom det är brist på utbildade modersmålslärare har regeringen skapat undantag 

på behörighetskraven för modersmålslärare vid undervisning (Persson, 2016). Enligt 

Andersson, Lyrenäs och Sidenhag (2016) ska även modersmålsundervisning erbjudas 

till alla elever som är i behov av det. När en elev från ett annat land kommer till 

Sverige och den svenska skolan kan eleven oftast inte det svenska språket. De 

nyanlända eleverna som då kan komma från delar i Afrika, Syrien och Irak har då 

enbart sitt modersmål med sig från sitt hemland. Detta leder till att de nyanlända 

eleverna identifierar sig med sitt eget modersmål. Sundgren (2017) beskriver att det 

är av stor vikt om de nyanlända eleverna får en möjlighet att uttrycka sig med sitt 

eget modersmål och även får utveckla det. Genom detta bibehåller eleven sin identitet 

vilket kan medföra en bättre självkänsla och på så sätt kan den nyanlända eleven 

lättare ta till sig kunskap i undervisningen.  

Mottagande; 

Persson (2016) skriver att ett positivt mottagande för både den nyanlända eleven och 

den nyanlända elevens vårdnadshavare kan bidra till en god samverkan mellan 

skolan och hemmet. Det kan även bidra till att den nyanlända eleven får en trygg och 

positiv start i skolan genom att hen kommer in i gemenskapen genom att den 

nyanlända eleven träffar nya vänner. Vid det allra första mötet ska den nyanlända 

eleven genomgått en kartläggning av en central enhet som i sin tur leder till det 

första mötet med skolan där olika personer kan medverka. Det är oftast läraren som 

medverkar, men även rektor eller representant från elevhälsan. En tolk eller 

modersmålslärare som är anställd på skolan är också med under mötet vid 

inskrivning på skolan för att vårdnadshavare och eleven ska förstå det som sägs.  

2.2 Tidigare forskning gällande nyanlända elever i den 

svenska skolan 

De senaste två åren har antalet nyanlända ökat enormt. Enligt Migrationsverket 

(2016) sökte cirka 160 000 asyl i Sverige 2015. Av dessa 160 000 var det många barn, 

både nyanlända barn tillsammans med vårdnadshavare eller släkt, men även 

ensamkommande barn som inte har sina vårdnadshavare eller släkt med sig kom till 

Sverige. Detta medförde att en flyktingkris uppstod och det blev en stor utmaning för 
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både kommuner och Migrationsverket att kunna hinna ta emot och hantera alla 

asylsökningar. Det medförde även en svårighet att finna en plats till alla barn i den 

svenska skolan och en stor utmaning för lärarna som ska undervisa de nyanlända 

eleverna. En utmaning som läraren kan ställas inför i undervisningen är att se till att 

alla elevers behov blir tillgodosedda och att den nyanlända eleven ska ha lika stor 

möjlighet att lära sig som övriga elever. I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att alla 

elever, oavsett bakgrund ska ha rätt att få en likvärdig undervisning. Detta innebär att 

eleven ska kunna ta till sig ny kunskap och få möjlighet att utvecklas i skolan oavsett 

vilket land eleven kommer från och oavsett vilket språk eleven talar. I Nyanlända 

elevers skolgång (Skolverket, 2017a) framhävs det att Skolverket ska erbjuda stöd och 

kompetensutveckling till lärare för att de nyanlända eleverna ska få bättre 

förutsättningar i skolan med en utbildning som ger likvärdig kvalitet och likvärdighet. 

Lgr11 (Skolverket, 2011) betonar att i skolan ska den nyanlända eleven få möjligheter 

att samspela tillsammans med övriga klasskamrater oavsett deras likheter och 

skillnader kultur och språk. En viktig del för lärare är att låta de nyanlända eleverna 

tillsammans med de andra eleverna leka, samtala och läsa tillsammans för att det ska 

främja deras aktiva lärande. Eleverna ska även få möjlighet till att ta ett eget initiativ 

vid arbeten och att utveckla sin förmåga till att arbeta tillsammans med andra (Lgr11, 

Skolverket, 2011). 

Andersson, Lyrenäs och Sidenhag (2015) skriver att antalet asylsökande började att 

öka redan på 2000-talet i Sverige och att asylinvandringen har med tiden fortsatt att 

öka. Som konstaterats ovan var 2015 det år som flest asylinvandrare sökte asyl i 

Sverige (Migrationsverket, 2016). Andersson, Lyrenäs och Sidenhag (2015) skriver att 

Skolinspektionen konstaterade redan 2009 att det var stora brister i hur mottagandet 

av nyanlända barn hanterades på skolorna. Den värsta tänkbara följden av det 

bristande mottagandet var att elevens kunskapsutveckling inte ledde någon vart och 

elevens skolgång förlängdes. Även kartläggningarna på de nyanlända elevernas 

tidigare erfarenheter var bristfälliga och behovet av särskilt stöd såsom 

studiehandledning på modersmålet var otillräckligt. Andersson-Brynja och Melchert 

(2010) påtalar är av stor vikt att det görs en kartläggning, att det finns en planerad 

undervisning och att det finns en möjlighet till modersmålsundervisning hos de 

nyanlända eleverna för att de ska kunna nå de kunskapskrav som står i Lgr11 

(Skolverket, 2017). På det tidiga 2010-talet tillsattes en arbetsgrupp på 

Utbildningsdepartementet för att komma med förslag som kunde stötta svenska 
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skolväsendet med mottagande och utbildning av nyanlända elever (Andersson, 

Lyrenäs och Sidenhag, 2015). Författarna beskriver att detta medförde att år 2013 

redovisades uppdraget i en rapport med namnet Utbildning för nyanlända elever - 

Mottagande och skolgång. Förslaget medförde att en rad olika lagförslag började 

gälla 1 januari 2016 i kapitel 3 i Skollagen (SFS 2010:800) där nu definitionen om vad 

som menas med nyanländ står med.  

Även Bunar (2010) tar upp vilka de nyanlända är och vad definitionen nyanlända kan 

betyda. Ordet nyanländ har för honom definitionen “elever som inte har svenska som 

modersmål och har kommit till Sverige på grund av olika orsaker såsom krig, 

fattigdom et cetera” (Bunar, 2010: sida 14). Bunar (2010) tar upp tidigare forskning 

där begreppen normal och avvikande framkommer. Med det menas att tidigare 

forskning har kommit fram till att barn med svensk bakgrund anses vara ”normala” 

medan barn med utländsk bakgrund är ”avvikande” och utgör en problematik i 

skolan enligt lärare. Lärare ser inte vilka styrkor och kunskaper barnen med utländsk 

bakgrund har med sig utan barnen behandlas utifrån vad de saknar för kunskaper. 

Lgr11 (Skolverket, 2011) betonar vikten av att alla ska behandlas lika och få en 

likvärdig utbildning och att man arbetar med att skapa inkludering i klassen. Bunar 

(2010) skriver i sin forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan att 

tidigare forskning säger att det är viktigt med struktur i vardagen då den har en stor 

betydelse för de nyanlända eleverna i skolan. Även Rodell-Olgac (1996) betonar att 

struktur och fasta rutiner för de nyanlända i skolan är av stor vikt för att kunna ge de 

nyanlända eleverna en så ”normal” vardag som möjligt med en så stor trygghet som 

möjligt. Med det menar hon att man som lärare har ett tydligt schema gällande 

skoldagens början och skoldagens slut. Lärare som undervisar behöver även en 

kontinuerlig planering av skoldagen. Författaren menar att om man som lärare 

behöver frångå sin planering är det av stor vikt att förbereda eleverna noggrant för att 

det inte ska skapa oro och otrygghet hos eleverna. Rodell-Olgac (1996) påtalar även 

vikten av att man som lärare ska behandla alla lika oavsett om vi kommer från 

Turkiet eller en stad i Sverige. Författaren menar med det att läraren bör låta de 

nyanlända eleverna vara delaktiga såväl som de andra eleverna. Genom att låta de 

nyanlända eleverna vara delaktiga och att delge sig av sina erfarenheter kan det leda 

till en positiv inlärning menar författaren. 
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2.2.1 Mottagandets betydelse 

Kästen-Ebeling (2014) förklarar att ett gott mottagande av den nyanlända eleven kan 

ha stor betydelse för om och hur den nyanlända elevens trygghetskänsla infinner sig. 

Om eleven känner sig trygg med läraren och känner en trygghet i klassrummet ökar 

chanserna att denne lättare kan ta till sig kunskap och på så sätt utvecklas. Likaså 

skriver Persson (2016) om trygghetskänslan där läraren kan använda sig av små knep 

för att få den nyanlända eleven att känna sig välkommen. Det kan bland annat handla 

om att läraren lär sig en hälsningsfras på den nyanlända elevens modersmål. Detta 

kan få eleven och dennes vårdnadshavare att få en känsla av intresse och engagemang 

från läraren och detta bidrar i sin tur till en ökad trygghetskänsla. Likaså skriver 

Gustafsson & Ödqvist-Drackner (2016) om hur viktigt det är med bemötandet till de 

nyanlända barnen. Författarna menar att lärare bör lära sig olika hälsningsfraser, 

kunna vara givmild och öppen mot barnet samt barnets vårdnadshavare. Genom det 

kommer lärarens goda vilja fram till att ta emot den nyanlända eleven och viljan till 

att få eleven till att känna sig trygg.  

Enligt Kästen-Ebeling (2014) finns det olika mallar och material som läraren kan 

använda sig av som ett hjälpmedel i mottagandet och i undervisningen av en 

nyanländ elev. Det är även viktigt att den nyanlända eleven får en möjlighet till att 

samarbeta och interagera tillsammans med de andra eleverna i klassen för att få 

undersöka och lyssna till det svenska språket. Persson (2016) skriver också att 

samarbete mellan elever är något som behöver införas så snart som möjligt. Olika 

aktiviteter som kräver samarbete mellan den nyanlända eleven och de andra eleverna 

i klassen kan påskynda den nyanlända elevens språkutveckling. Något som även 

Persson (2016) skriver är vikten av att som lärare tänka på sitt kroppsspråk och hur 

läraren använder olika ansiktsuttryck med mera. Beroende på vilken kultur den 

nyanlända eleven kommer från kan kroppsspråk och olika ansiktsuttryck betyda olika 

saker. Detta är något läraren behöver vara uppmärksam på för att det inte ska uppstå 

onödiga konflikter eller en ökad otrygghet hos den nyanlända eleven menar 

författaren.  

2.2.2 Kartläggningens betydelse 

Andersson-Brynja och Melchert (2010) har undersökt hur pedagoger, politiker, 

rektorer och tjänstemän arbetar med nyanlända barn i tio olika kommuner. 
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Gemensamt för kommunerna är den nationella rutinen enligt vilken de nyanlända 

barnen ska genomgå en kartläggning innan de sätts in i skolan. Detta sker 

tillsammans med en samordnare i kommunen och i processen kan även huvudman 

och lärare delta. Efter första mötet och den initiala kartläggningen kommer eleven till 

skolan där den nyanlända eleven blir lärarens och rektors ansvar. För den nyanlända 

eleven tar det tid att lära sig och utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Det 

räcker då inte med att en kartläggning genomförs på eleven. Läraren behöver 

kartlägga eleven successivt. Detta eftersom eleven inte kan visa på en dag vad hen kan 

i alla de olika ämnena. Ju fler kartläggningar som genomförs, desto bättre kan 

undervisningen anpassas utifrån elevens behov. Likaså står det på Skolverket (2016a) 

att rektor och lärare ska genom kartläggning, systematiskt planera och följa upp den 

nyanlända elevens kunskapsutveckling för att eleven ska komma så långt i 

utbildningen som möjligt. Andersson-Brynja och Melchert (2010) skriver att målet 

med undervisningen är att den nyanlända eleven ska få möjligheten till 

grundläggande kunskaper i de olika ämnena, men även skaffa sig ett funktionellt 

språk i det svenska språket som eleven kan använda i skolan.  

2.2.3 Läraren och undervisningens betydelse 

Läraren har en av de viktigaste rollerna när det kommer till hur den nyanlända 

elevens skolgång och utveckling påverkas och fortgår. Bunar (2010) beskriver att det 

är av stor vikt hur en lärare tar emot och stöttar en nyanländ elev. Läraren är en del 

av ett nätverk som eleven är beroende av, speciellt under den första tiden i det nya 

landet och på den nya skolan. Det är viktigt för läraren att inte sätta en stämpel på 

den nyanlända eleven utan istället ta udden av de förutfattade meningar som i vissa 

fall kan uppstå från läraren själv eller från andra elever gällande den nyanlända 

eleven och dess bakgrund. I sin forskningsöversikt analyserar Bunar (2010) i tidigare 

studier som visar på att de nyanlända eleverna känner på sig och kan bli väldigt 

påverkade om det på något sätt sker någon form av orättvisa eller segregering som på 

något sätt grundar sig i elevens bakgrund. 

Andersson-Brynja och Melchert (2010) skriver om hur undervisningen kan gå till för 

de nyanlända eleverna. Författarna menar att de nyanlända eleverna oftast skrivs in i 

en förberedelseklass innan de flyttas över till den ordinarie klassen. Syftet med en 

förberedelseklass är att eleverna så snart som möjligt ska lära sig ett funktionellt 
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svenskt språk som de kan använda i vardagen för att göra sig förstådda. Författarna 

menar dock att det inte är alla nyanlända elever som blir placerade i en 

förberedelseklass. Detta beror på hur många nyanlända elever som kommit till skolan 

och att det är kommunen och rektor som bestämmer om det är nödvändigt med en 

förberedelseklass eller inte. Hur länge de nyanlända eleverna ska vara i en 

förberedelseklass finns det heller inte några direktiv på. Andersson-Brynja och 

Melchert (2010) menar här att det är upp till skolan med förberedelseklasser att 

avgöra det, men de skriver att eleverna inte bör gå i en förberedelseklass tills de är 

helt fullärda. Författarna skriver att en nyanländ elev uppskattningsvis går i en 

förberedelseklass mellan ett till två år. Detta på grund av att för lång tid i en 

förberedelseklass kan bidra till att de nyanlända eleverna inte blir inkluderande i den 

klass de ska slussas ut till och de nyanlända eleverna får inte den sociala 

gemenskapen till de andra i klassen.  

Bergendorff (2014) menar att en svårighet som kan uppstå i den nyanlända elevens 

skolstart kan handla om kommunikationen mellan lärare och nyanländ elev. Här har 

läraren en betydande roll i hur hen hanterar och organiserar undervisningen utifrån 

den nyanlända elevens språkliga förutsättningar. Författaren skriver att det kan bli en 

tuff start för de nyanlända eleverna när de kommer till den svenska skolan. Detta 

eftersom de nyanlända eleverna som varken kan det svenska språket eller som kanske 

aldrig gått i skola förut, förväntas att börja i den svenska skolan och på kort tid 

komma i kapp de svenska eleverna kunskapsmässigt. Alla lärare kan inte ha kunskap 

om alla språk. Däremot kan lärare organisera sin undervisning och pröva olika 

arbetssätt genom att använda sig av den nyanlända elevens erfarenheter, liv och skola 

från elevens hemland. Bergendorff (2014) menar med det att läraren ska framhäva 

ett interkulturellt förhållningssätt för att underlätta för den nyanlända eleven. Enligt 

författaren får då eleven genom att ta vara på sina egna erfarenheter, liv och skola 

från sitt hemland en möjlighet till att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. 

På detta sätt skapas också ett interkulturellt möte mellan läraren, den nyanlända 

eleven och klasskamraterna. Likaså betonar Lahdenperä (2017) att ett interkulturellt 

förhållningssätt i skolan kan bidra till en positiv utveckling för både den nyanlända 

elevens lärande och för verksamhetens utveckling. Ett interkulturellt förhållningssätt 

kan skapas genom att läraren samspelar med vårdnadshavare och att arbetslaget på 

skolan samarbetar menar författaren. 
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Nordström & Sezayesh (2012) skriver att en svårighet hos läraren är att den 

nyanlända eleven kan ha traumatiserats på vägen hit till Sverige. Detta är något som 

kan påverka elevens sätt att agera i klassrummet och dess intag av kunskap. 

Författarna menar att detta kan uttrycka sig hos eleven såsom 

koncentrationssvårigheter, trötthet och irritation. Om den nyanlända eleven har 

blivit utsatt för trauma, finns det en risk att den nyanlända eleven utvecklar något 

som kallas för Posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Detta innebär att den nyanlända 

eleven kan vara extra känslig för bland annat ljud, ljus och dofter. Det viktigaste för 

läraren att tänka på i dessa fall är att ge den nyanlända eleven tid och ha en stor 

portion tålamod. I undervisningen är det även ibland lätt att underskatta den 

nyanlända eleven, men detta anser författarna är något läraren behöver ha i åtanke. 

Det är många gånger bättre att överskatta den nyanlända eleven än tvärtom. Den 

nyanlända eleven är i stort behov av struktur och tydlighet i undervisningen. En 

känsla av trygghet i skolan och i klassrummet är extra viktigt hos de nyanlända 

eleverna menar författarna.  

2.2.4 Modersmålsundervisningens betydelse 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har elever med annat modersmål än svenska rätt till 

modersmålsundervisning. Vetenskapsrådet (2012) skriver att 

modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne i skolan och att det är vårdnadshavare 

och elev som avgör om eleven ska läsa sitt modersmål eller inte. Andersson-Brynja 

och Melchert (2010) betonar vikten av att de nyanlända eleverna har rätt till att få 

studiehandledning och modersmålsundervisning av skolan. I Lgr11 (Skolverket, 2017) 

står det att modersmålsundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sina 

kunskaper i modersmålet och modersmålsundervisningen ska även främja elevernas 

lust till att vilja läsa och skriva på sitt egna modersmål.  

Utöver modersmålsundervisning lyfts här även studiehandledning som enligt 

Persson (2016) bedrivs av antingen en flerspråkig lärare eller annan skolpersonal. 

Studiehandledning bedrivs genom att klassläraren arbetar tillsammans med en 

studiehandledare som talar det språk eleven talar. Studiehandledningens syfte är att 

eleven ska förstå och uppnå de kunskapskrav som Lgr11 (Skolverket, 2017) 

föreskriver. För att arbeta som studiehandledare finns det inga speciella 

behörighetskrav. Tillskillnad från detta finns det ett behörighetskrav gällande arbete 
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som modersmålslärare. Andersson-Brynja och Melchert (2010) beskriver att det är 

varje kommuns skyldighet att ge modersmålsundervisning om det finns mer än fem 

elever i kommunen, om det finns modersmålslärare och om det är elevens dagliga 

språk i hemmet1. Dock har det framkommit att det är en svårighet för kommuner att 

få behöriga modersmålslärare i att undervisa i modersmål. Andersson-Brynja och 

Melchert (2010) framför att Sveriges Kommuner och Landsting har lagt som förslag 

till staten att det måste utbildas fler modersmålslärare. Detta för att modersmål 

saknas i skolorna och som stöd för övrig undervisning. Författarna beskriver 

forskning som visar på att de elever som väljer modersmålsundervisning i skolan, 

visar en bättre prestation i de övriga ämnen än de nyanlända elever som väljer att 

inte läsa sitt modersmål. Enligt Andersson-Brynja och Melchert (2010) betonar även 

många språkforskares fynd att det är en starkt vägande faktor för eleven att kunna 

överföra kunskap från ett språk till ett annat om eleven i sig redan kan det första 

språket väl. Med det menar språkforskare att svenska och modersmål gynnar 

varandra. Författarna menar att om modersmålsundervisningen ska visa framgång är 

det av vikt att det finns en strukturerad planering. Det kan vara att man som 

modersmålslärare är flexibel och kan ge varje enskild elev den hjälp som hen behöver 

för att nå framgångsrika resultat. Likaså menar Persson (2016) att 

modersmålsundervisning berikar och stödjer utvecklingen av andraspråket. Om 

eleven redan kan olika ämnesbegrepp på sitt modersmål är det av vikt att läraren tar 

tillvara på det. Detta kan medföra att eleven känner sig mer inkluderad och 

respekterad. Likaså betonar Lgr11 (Skolverket, 2017) att det är av vikt att lyfta in 

elevernas modersmål i undervisningen.  

3 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Glogic och Löthagen-Holm (2016) är människan av naturen ett socialt väsen 

och har instinkten att interagera med andra likasinnade. Människan lär sig genom att 

umgås, iaktta och att härma andra. Detta innefattar bland annat hur människan lär 

sig olika språk. För att kunna interagera och socialisera sig med andra är det av stor 

vikt att vi kan kommunicera med varandra rent verbalt. Att klara av att vara social 

och umgås med andra är enligt Glogic och Löthagen-Holm (2016) inte bara 

                                                   
1 Undantag för detta gäller för de nationella minoritetsspråken finska, jiddish, meänkieli, romani chib 
och samiska.  
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nödvändigt för att klara av att gå i skolan och ta till sig ny kunskap utan det är även 

ett mål som ska uppfyllas av eleverna.   

I den föreliggande studien är det sociokulturella perspektivet utgångspunkten. 

Genom relevant litteratur och informanternas svar vid intervjuerna tillämpas det 

perspektivet på lärarens mottagande och undervisning av nyanlända elever samt 

samarbete mellan klass- och modersmålslärare. Otterup (2014) förklarar att det finns 

forskning som har visat på att andraspråksinlärning sker bäst i ett socialt 

sammanhang i möten med andra. Det sociokulturella perspektivet för nyanlända 

elever skriver författaren att det sociokulturella perspektivet kan tolkas i skolan, 

eftersom det är där det aktiva lärandet med lärare och elever sker och att lärandet 

handlar om samarbete dem emellan. Ett av de viktigaste begreppen inom det 

sociokulturella perspektivet är zonen för närmaste utveckling-(ZPD). Detta innebär 

att ett barn till en början lär sig av andra. Barnet utvecklas sedan succesivt och 

avslutningsvis klarar barnet sig på egen hand. Otterup (2014) tar även upp i detta 

sammanhang stöttning, med vilket menas att man antingen som lärare eller elev ger 

stöttning till eleven som behöver stöd i sitt lärande för att sedan klara sig på egen 

hand. Författaren menar däremot att det inte finns något rätt eller fel när det 

kommer till olika teoretiska perspektiv ”inom” forskningsfältet nyanlända elever. 

Detta på grund av att det finns forskning med fler perspektiv som även de speglar av 

hur nyanlända elever lär sig bäst. Inlärning i det svenska språket sker oftast bäst 

genom pararbete eller i mindre grupper i klassrummet. Detta eftersom interaktionen 

mellan de nyanlända eleverna kan göra att de hamnar i en gynnsam 

inlärningsprocess. 

Persson (2016) skriver att de nyanlända eleverna som kommer till den svenska skolan 

får på många sätt lära sig av läraren och av sina klasskamrater. Eftersom de 

nyanlända eleverna inte kan det svenska språket och den verbala kommunikationen 

inte finns från början är det då viktigt för lärare att förbereda sig genom att 

tillexempel använda sig av bilder, översättningsprogram på Ipad/dator och sitt 

kroppsspråk för att kunna göra sig förstådd. Författaren tar även upp att de 

nyanlända eleverna kan lära sig det svenska språket genom att de får arbeta 

tillsammans med de övriga i klassen, leka tillsammans i klassrummet och ute på 

rasterna.  
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Fredriksson och Taube (2010) skriver att det är viktigt för läraren att låta de 

nyanlända eleverna använda sin egen kulturella bakgrund. Med det menar 

författarna att de nyanlända eleverna får berätta om sin bakgrund till de övriga 

eleverna så de får ett vidgat perspektiv och en ökad förståelse för hur det kan se ut i 

andra länder.  

Jönsson (2009) skriver om att elever kan ge stöd till varandra genom att läsa 

tillsammans och på så sätt kan detta leda till att de nyanlända eleverna får en 

förståelse över vad de läser. Författaren menar att efter eleverna tillsammans läst en 

text kan de avslutningsvis tillsammans dramatisera en del av texten inför deras 

klasskamrater. Genom det kan de nyanlända eleverna också få en ökad förståelse 

över vad texten handlar om. 

Ladberg (2003) skriver att det inte alltid är förståelsen som är det viktigaste för en 

nyanländ elev som inte kan språket. Hon menar att det är gemenskapen och glädjen 

tillsammans med de andra klasskamraterna som utgör en stor del av den sociala 

gemenskapen för de nyanlända eleverna. Det kan bland annat innebära att läraren 

använder sig av lekar med språket som välkomnar eleven till gemenskapen. 

Författaren betonar också att kommunikationen inte alltid sker via talet, utan kan ske 

genom att lärare och elever använder sitt kroppsspråk, teckenspråk och bilder för att 

kunna göra sig förstådda.  

Fantasi och kreativitet är också något som kan spela stor roll i den nyanlända elevens 

undervisning. Det kan ha en hjälpande effekt för de elever som inte kan uttrycka sig 

eller kommunicera med hjälp av språket. Detta är något som Vygotskij (1995) lyft upp 

som en viktig del i ett barn liv och i en elevs lärande. Genom att använda sig av 

kreativitet och fantasi kan eleven uttrycka sina känslor och få fram sina tankar utan 

att nödvändigtvis använda språket. Detta kan ske genom att använda bilder, att rita, 

spela teater eller på annat sätt använda kroppsspråket. På så sätt kan den nyanlända 

eleven kommunicera med sina klasskamrater eller med sin lärare. 

4 Metod och data 

Här nedanför presenteras en redogörelse för avsnittet 4.1 Metod och urval. I avsnittet 

4.2 beskriver vi vår datainsamlingsmetod och i avsnittet 4.3 beskriver vi 
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datasorteringsmetod. Vidare i avsnitt 4.4 beskrivs de etiska grundreglerna och 

avslutningsvis i avsnittet 4.5 diskuteras studiens giltighet och validitet. 

4.1 Metodval och urval 

I denna studie intresserar man sig för grundskolelärares arbetslivserfarenhet kring 

nyanlända elever och samarbete med en annan yrkesgrupp inom skolan. För att 

undersöka dessa teman har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Detta 

genom att frågor ställs till grundskolelärare angående deras erfarenhet av 

bemötande, undervisning och samarbete med modersmålslärare. Bryman (2011) 

beskriver att i urvalsprocessen är det av vikt att informanter väljs ut och urvalet 

baseras på de forskningsfrågor som är intressanta för studien. För att samla in data 

blev sju grundskolelärare intervjuade med erfarenhet av att arbeta med nyanlända 

elever. Informanterna tillhör olika kommuner i Mellansverige. Bryman (2011) skriver 

om kvalitativa intervjuer och semistrukturerande intervjuer som också är de 

metoderna som studien vilar på. I den kvalitativa intervjumetoden kan 

intervjufrågorna ställas och beroende på vilket svar forskaren fått vid första frågan 

och forskaren kan även ställa nya frågor som en uppföljning på det informanten 

svarat. Detta val gjordes med förhoppning om att vi forskare skulle få mer 

utvecklande och fylliga svar och få en möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån svaren 

vi fick. Bryman (2011) skriver att de kvalitativa intervjumetoderna kan beskrivas som 

tolkande, vilket menas med att bilden av verkligheten utformas av den kontext och 

miljö som studeras.  

Informanterna har kontaktats via e-post som först gått ut till rektor i verksamheten. 

Urvalsprocessen genomfördes på så sätt att vi kontaktade totalt fjorton skolor via e-

post. Dessa skolor höll en radie av tio mil. Vi har även skickat ut en förfrågan i en 

Facebookgrupp som enbart är till för lärarstudenter och utbildade Grundskolelärare 

F-3. På den sidan skrevs en kort presentation av oss och om studiens syfte. Vi valde 

att i presentationen förklara att vi endast var intresserade av informanter inom den 

tio mils radie vi ville hålla oss inom. Informanterna i studien tilldelades ett 

informationsbrev där en kort presentation av oss författare beskrevs, studiens syfte 

och de etiska riktlinjerna fanns (se Bilaga 1). Vetenskapsrådet (2017) skriver att det är 

viktigt att de personer som blir intervjuade inte ska känna sig kränkta eller ta skada 

av intervjun. Informanterna ska bli skyddade genom att deras namn eller kopplingar 
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inte nämns i studien (se även 3.4 nedan). Utöver informanternas svar har även 

relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och styrdokument kopplas till studien för att 

få bakgrundsstoff. Tabell 1 summerar basuppgifter gällande de i studien ingående 

informanternas kön och utbildningsbakgrund. 

Tabell 1. Informanterna i studien.  

LÄRARE 1 Kön – Kvinna. 

Utbildad Grundskolelärare F-3 plus SVA.  

Tog examen 2014. 

LÄRARE 2 Kön – Kvinna. 

Utbildad Grundskolelärare F-3 plus SVA.  

Tog examen 2011. 

LÄRARE 3 Kön – Kvinna.  

Utbildad Lärare.  

Tog examen 1992. 

LÄRARE 4 Kön – Kvinna. 

Utbildad Grundskolelärare tidigare åldrar.  

Tog examen 2007. 

LÄRARE 5 Kön – Kvinna. 

Utbildad Grundskolelärare F-3 plus SVA.  

Tog examen 2011. 

LÄRARE 6 Kön – Kvinna. 

Utbildad Grundskolelärare F-3 plus SVA och utbildar sig nu i 

Tecken som stöd.  

Tog examen 2017. 

LÄRARE 7 Kön – Kvinna. 

Utbildad Grundskolelärare tidigare åldrar plus SVA. 

Tog examen 2007. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden genomfördes med kvalitativa och semistrukturerade 

intervjuer som utgångspunkt till vad studiens syfte och forskningsfrågor innehar. I 
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den föreliggande undersökningen blev informanterna tilldelade intervjufrågorna 

några dagar innan intervjun skulle ske (se Bilaga 2). Detta för att informanterna ska 

få en förberedelse på vad ämnet handlar om och för att de ska kunna förbereda sina 

svar. Samtliga intervjuer förutom en skedde på informanternas skola. En av 

intervjuerna ägde rum på en annan plats som valts ut av oss författare efter 

informantens samtycke. Intervjuerna genomfördes oftast en åt gången, dock vid ett 

tillfälle genomfördes tre intervjuer under en dag på en och samma skola på grund av 

lång resväg. Intervjuerna pågick under cirka 30-40 minuter vardera och studiens 

båda författare medverkade vid samtliga tillfällen. En ljudupptagning skedde under 

intervjuerna för att underlätta tolkningen av informanternas svar. Bryman (2011) 

betonar att om endast anteckning sker finns det risk att forskaren går miste om 

detaljer i informanternas svar. Författaren skriver därför att en ljudupptagning 

underlättar för forskaren eftersom allt kommer med på inspelningen vilket kan 

missas om endast anteckning sker. Författaren tar även upp vikten i att vara på en 

lugn och ostörd plats för att varken forskaren eller informanten ska bli störd och 

stressad.  

4.3 Datasorteringsmetod 

Vid intervjuerna skedde en ljudinspelning som efteråt transkriberades för att få fram 

en empiri av informanternas svar. I datasorteringsfasen tematiserades de 

transkriberade svaren genom att de skrevs av ur transkriptionerna och sedan klipptes 

ut för att sortera ihop liknande svar. Svaren parades ihop tematiskt från de olika 

informanterna. Tivenius (2015) skriver att man som forskare ska tematisera data och 

sedan låta data bilda olika kategorier. De svar som sorterades bildade data som kunde 

kopplas till studiens övergripande syfte och forskningsfrågor. Kategorierna som 

framkom ur empirin var; första mötet, undervisning, möjligheter, hinder, speciell 

utbildning, samarbete med modersmålslärare, erfarenhet/kunskaper. Studiens 

resultat växte fram genom en tolkning av empirin med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet.  

4.4 Etiska grundregler 

Studien följer Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska grundregler gällande 

samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande. Kraven uppnås genom att 
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informanterna har informerats innan studiens genomförande genom att de fått 

informationsbrevet och sedan godkänt sitt deltagande. Informanterna har blivit 

informerade att de är helt anonyma i undersökningen, med vilket menas att inga 

namn eller skolor kommer skrivas ut i studien. Det sista som informanterna blivit 

informerade om är nyttjandekravet, som innebär att informanterna blivit 

informerade om att studien enbart nyttjas för detta ändamål. En utmaning som 

uppstod under studiens arbetsgång var bristen på tillgängliga informanter. Detta 

medförde att vi forskare fick ändra i vår processplanering och skjuta fram datum för 

intervjuer.  

4.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Studiens giltighet kan styrkas eftersom det genomförts intervjuer och transkribering 

på ett korrekt sätt. Informanterna är anonyma i studien och genom det kan svaren vi 

fått ha blivit mer givande. Detta eftersom informanterna inte blir uthängda i studien 

så ökar studiens giltighet. Informanterna får också ta del av den sammanställda 

studien, vilket också kan leda till att resultatets giltighet kan styrkas.  

Studien kan bedömas som tillförlitlig eftersom intervjufrågorna stämmer överens 

med studiens syfte och forskningsfrågor. Svaren vi har fått tolkar vi som forskare 

tillsammans att informanterna har mycket erfarenhet av att ta emot och undervisa 

nyanlända elever. Studiens tillförlitlighet ökar även på grund av att vi förhållit oss till 

det sociokulturella perspektivet när vi genomfört studien. Skolan vilar bland annat på 

en sociokulturell grund och detta är något som står i Lgr11 (Skolverket, 2011). I Lgr11 

(Skolverket, 2011) betonas också att den svenska skolan ska fungera som en social 

plats där eleverna lär av varandra och av lärarna. Genom ett socialt lärande bildas en 

social gemenskap vilket i sin tur bidrar till ett positivt lärandeklimat. 

5 Resultat 

I avsnitt 5.1 redovisas resultatavsnittet med hjälp av underkategorier, utifrån 

informanternas svar gällande studien. I underkategorierna redovisas 

intervjuresultatet genom kategoritolkningar som kompletteras med citat ur 

intervjuerna. I det avslutande avsnitt 5.2 sammanfattas resultatet genom en 

resultatsammanfattning.  
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5.1 Empiri – Insamlade data 

5.1.1 Första mötet 

Lärarnas förberedelse inför det första mötet med de nyanlända eleverna och deras 

vårdnadshavare sker genom att de får en kartläggning som ska ha genomgåtts innan 

de nyanlända eleverna skrivits in i skolan. Den kartläggningen är central och har 

olika namn i de olika kommunerna lärarna arbetar på. Kartläggningen som 

genomförts på de nyanlända eleverna fokuserar först och främst på elevens sociala 

bakgrund och hens vårdnadshavare. Den sociala bakgrunden som kartläggningen 

utgår från är vilket språk eleven talar, om eleven tidigare gått i skolan och hur eleven 

mår. Mötet på skolan går till så att klassläraren som ska ha den nyanlända eleven i 

klassen har fått reda på kartläggningen om elevens bakgrund och därefter bokat en 

tolk som är med och rektor. Vid det första mötet berättar samtliga lärare att de gav 

information om idrott, matsal och andra lektioner för vårdnadshavare och den 

nyanlända eleven. Detta för att de ska få en inblick hur det går till på skolan i Sverige.   

Samtliga lärare påtalar vikten av att ha en positiv inställning när det kommer en 

nyanländ elev och att vara förberedd på att de nyanlända eleverna inte kan det 

svenska språket. Samtliga intervjuade lärare säger att genom att använda 

kroppsspråket och lära sig enkla vardagsfraser på andra språk kan vi genom det 

förstå varandra till viss del. Detta genom att man som lärare kan lära sig att säga 

”hej” på deras språk för att göra välkomnandet mer positivt för den nyanlända eleven 

och hens vårdnadshavare.  

Det är ingen skillnad på första mötet med en nyanländ elev som en svensk elev, förutom att 

språket inte finns hos den nyanlända eleven men då har vi tolk annars går det att förtydliga 

mycket med vårt kroppsspråk (Lärare 2).  

När en ny elev börjar i skolan berättar jag för eleverna att vi ska få en ny i klassen. Jag får alltid 

frågorna av eleverna varifrån eleven kommer ifrån? Men jag är väldigt noga med att aldrig 

kategorisera någon utan säger att det här är en helt vanlig pojke eller flicka som ska börja hos 

oss. Eleverna suckar oftast. Men jag tycker det är viktigt att det inte spelar någon roll vilket land 

vi kommer ifrån. (Lärare 4) 

Två av lärarna beskriver vikten av att innan den nyanlända eleven början i klassen 

låta de andra i klassen vara med och bli delaktiga genom att stötta den nyanlända 

eleven på rasterna och även på lektionstid. De båda menar att man som lärare får 
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ställa frågor till de andra i klassen hur man är en bra kompis och hur man gör för att 

vara en bra kompis. Genom det kan ett positivt klassrumsklimat skapas och alla i 

klassen blir delaktiga i den sociala gemenskapen bildas som bildas.   

Genom att förbereda de andra i klassen på att det kommer en ny elev som inte kan vårt språk och 

få de eleverna att låta den nya eleven vara med på raster är viktigt. Det skapar en trygghet och ett 

positivt klimat och den nya eleven får en gemenskap i gruppen (Lärare 1).  

De andra eleverna i klassen har blivit informerade att en ny elev ska börja i klassen. Eleven kan 

inte vårt språk men ni ska få ett uppdrag av mig hur vi kan vara en bra kompis mot den här 

eleven på rasterna. Det har fungerat att ge eleverna uppdrag och vissa elever har till och med i 

knackat på hos eleven på fritiden (Lärare 2).  

5.1.2 Undervisningen 

Samtliga lärare utgår från kartläggningen de fått av den centrala enheten som 

kommunen har. Ett fåtal av lärarna säger dock att det ibland inte har genomförts en 

kartläggning på den nyanlända eleven, vilket då kan bli en svårighet i att veta vad för 

kunskaper eleven har.  

Jag försöker successivt arbeta fram rätt material till eleven utifrån elevens bakgrund. Jag måste 

utgå från något kunskapskrav och då blir det kartläggningen från den centrala enheten jag utgår 

först från och arbetar sedan vidare när jag har eleven i klassen (Lärare 4).  

Jag lägger upp undervisningen utifrån den kartläggning som eleven genomgått och finns det 

ingen kartläggning är det svårt för mig som lärare att undervisa och då får eleven enbart hänga 

med (Lärare 1). 

Alla informanter använder ordet ”trygghet” som de tycker är viktigt i undervisningen. 

De menar på att de som lärare behöver ta reda på hur eleven mår och att eleven kan 

känna sig trygg i att komma till skolan.  

Jag behöver veta hur den här eleven mår för att kunna undervisa eleven och få eleven motiverad. 

Är det en ledsen eller arg elev kan det bli svårare än om eleven är go och glad (Lärare 4).  

Jag börjar alltid med att låta eleverna göra namnskyltar när en nyanländ elev börjar i klassen för 

att det ska bli en trygghet för den nyanlända eleven att veta vad hens nya klasskamrater heter 

och jag som lärare (Lärare 1). 

De flesta av lärarna påtalar vikten av att stöd av modersmålslärare och andra kollegor 

i verksamheten är viktigt för att kunna undervisa de nyanlända eleverna. Ett fåtal 
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lärare säger att som lärare kan man inte allt och är inte fullärd, man lär sig något nytt 

varje dag.  

Skulle vi inte ha ett så positivt arbetslag där vi kan ta hjälp av varandra när hinder uppstår skulle 

inte mitt arbete vara roligt (Lärare 4). 

Vid genomgångar av nytt ämne introducerade samtliga lärare ämnet genom att ha ett 

så tydligt tal som möjligt och försöka använda sitt kroppsspråk för att få de 

nyanlända eleverna att få en förståelse över vad de ska arbeta med. Bilder och 

kroppsspråk anser alla lärare är viktigt för de nyanlända eleverna, för att de lättare 

ska få en förståelse över vad de ska arbeta med.  

Jag vill samla alla elever i undervisningen genom att alla har lika läromedel för att eleverna 

ska få en och samma genomgång. Det finns inte tid till att ha flera olika läromedel som jag som 

lärare ska ha olika genomgångar i (Lärare 2). 

Jag lägger upp undervisningen beroende hur länge den nyanlända eleven varit i Sverige och lärt 

sig det svenska språket. Det viktigaste är att jag försöker få eleverna att lära sig vardagliga ord 

som vi använder oss av i både skola och hemmet (Lärare 5).  

5.1.3 Möjligheter 

Samtliga lärare uttrycker att det finns många möjligheter i att undervisa nyanlända 

elever i den svenska skolan. De ser att eleverna kan lära sig mycket av varandra 

genom att få olika synvinklar och perspektiv på kulturer och skolbakgrund. Lärarna 

menar att de nyanlända eleverna och de andra eleverna lär av varandra genom deras 

utbyte av kulturer och skolbakgrund. En del av lärarna uttrycker att ju yngre de 

nyanlända eleverna är desto lättare är det att undervisa. Lärarna påtalar att de yngre 

nyanlända eleverna inte har utvecklat sina lärandekunskaper och detta medför att 

eleverna lättare kan ta till sig olika metoder och strategier för lärandet.  

Jag anser det är väldigt berikande att ha nyanlända elever tillsammans med andra elever i 

klassen. Detta för att både elever och jag som lärare kan få en helt annan världsbild och få 

kunskap om vad saker och ting heter på andra språk och på det svenska språket (Lärare 1). 

Genom att ha många olika kulturer och bakgrunder på en å samma skola så utvecklar eleverna 

en acceptans för varandra. Det är okej att vara olika och det skapas ett tillåtande klimat på 

skolan. På grund av detta så är vi väldigt förskonade från mobbing och kränkningar (Lärare 4). 
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Det är fantastiskt roligt när det är elever från olika länder som kommer till den svenska skolan 

och kan dela med sig av deras kulturer. Det blir oftast väldigt spännande diskussioner i klassen 

(Lärare 5). 

Jag anser att det finns mer möjligheter i att undervisa nyanlända elever i de lägre åldrarna när 

det kommer till inlärning av bokstäver, läsning och skrivande. Detta på grund av att min egen 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i olika åldrar har visat på att yngre elever lär sig 

snabbare än de äldre barnen (Lärare 7).  

5.1.4 Hinder 

De flesta av lärarna menar att ett hinder kan uppstå när det kommer flera elever med 

samma språk. Detta på grund av att eleverna då kan kommunicera med varandra och 

behöver därför inte utveckla det svenska språket lika snabbt. Det kan även vara en 

svårighet för läraren att hitta rätt undervisningsmetod för den nyanlända eleven då 

inte språket finns påtalar lärarna. Det övervägande antalet lärare säger att det krävs 

olika strategier och olika metoder i undervisning av nyanlända elever. 

Jag upplever att de nyanlända eleverna fokuserar på annat än undervisningen om de inte förstår 

vad jag som lärare menar i mina genomgångar eller under lektionerna. Det medför att dessa 

elever stör ordningen i klassen (Lärare 2). 

När flera elever har samma språk så upplever jag att det tar längre tid för dessa elever att lära sig 

det svenska språket. Det kan ha och göra med att dessa elever kan göra sig förstådda på sitt eget 

språk med varandra och därför inte känner samma behov av att kunna kommunicera med de 

andra eleverna (Lärare 4).  

Det som var svårast var när jag enbart hade somalisk talande elever, då blev det inte lika 

naturligt för dessa elever att lära sig det svenska språket för då är det endast mig de behövde 

kommunicera på svenska med (Lärare 5). 

5.1.5 Speciell utbildning 

Det övervägande antalet lärare har en svenska som andraspråksutbildning (SVA) 

utöver sin grundskollärarutbildning. De flesta menar på att de lär sig i verksamheten 

och det är ingen utbildning om att ta emot och undervisa nyanlända elever som de 

läser genom verksamheten. 

Jag är behörig SVA lärare upp till årskurs 3. Annars har jag ingen speciell utbildning. Jag har 

inte fått någon utbildning via verksamheten (Lärare 2). 
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Jag har fått kortare utbildning som rektorn har ordnat här på skolan, ”kollegialt lärande”. 

Annars har jag ingen speciell utbildning (Lärare 3). 

Jag är behörig SVA lärare, svenska som andra språk. Jag har sedan gått en kurs genom skolan. 

Den kursen hette ”nyanländas lärande” (Lärare 5).  

Jag är behörig SVA lärare och går nu en utbildning i tecken som stöd (Lärare 6). 

Jag är behörig i SVA genom min utbildning till lärare (Lärare 7). 

5.1.6 Samarbete med modersmålslärare 

Av de lärare vi har intervjuat berättar fyra av lärarna att de har ett mycket positivt 

samarbete med modersmålslärare och studiehandledare som även är anställda på 

skolan. Tre av lärarna har inte modersmålslärare anställda på skolan och de upplever 

inte att det finns något samarbete med modersmålslärarna. Detta på grund av att 

modersmålsundervisningen inte sker under skoltid. Dock anser majoriteten av 

lärarna att ett gott samarbete med alla kollegor är viktigt för att kunna trivas på sin 

arbetsplats. Lärarna anser att det är att föredra om modersmålsläraren är anställd på 

skolan så att modersmålsundervisningen sker under skoltid och inte utanför. Detta 

anser lärarna på grund av att samarbetet sker mer naturligt och modersmålsläraren 

blir en i arbetslaget.  

Vi har inget samarbete med modersmålslärare på skolan. Vi ser dem knappt då dem kommer hit 

och undervisar de elever som har modersmål. Jag känner inte att det skulle kännas naturligt i 

detta arbetslag (Lärare 2). 

Samarbetet med klasslärare och modersmålsläraren är jätteviktigt för att kunna veta om eleven 

behöver mer stöd i att läsa eller skriva. Vi träffas på möten och i korridorer och pratar med 

varandra om allt som rör de nyanlända elevernas lärande (Lärare 3).  

För att jag ska trivas på min arbetsplats så krävs det att jag har ett gott samarbete med mina 

kollegor. Vi stöttar varandra och jag kan inte se mig själv jobba på något annat sätt (Lärare 4). 

Vi har inga modersmålslärare på skolan. De elever som läser modersmål gör det via digitala 

medier som Skype. De kör sitt eget race (Lärare 6). 

Samarbetet ser inte alls så bra ut med modersmålslärare. Jag träffar dem som hastigast på 

fredagar i kapprummet. Däremot om jag är tveksam till en elevs lärandeutveckling så söker jag 

kontakt med modersmålsläraren (Lärare 7). 
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5.1.7 Erfarenhet/Kunskaper 

De flesta av lärarna vi intervjuat berättar att de har stor erfarenhet av att ta emot och 

undervisa nyanlända elever. Några har arbetat i förberedelseklass och har en SVA 

utbildning. Samtliga lärare säger sig ha goda kunskaper i att ta emot och undervisa 

nyanlända elever. De anser att de lär sig något nytt varje dag och att de aldrig 

kommer bli fullärda.  

Jag har stora erfarenheter eftersom jag har haft turen att få arbeta i förberedelseklass, genom 

att undervisa nyanlända elever har jag fått lära mig mycket om bland annat andra kulturer 

(Lärare 1). 

Jag har arbetat i en förberedelseklass och det gav mig många fördelar och jag anser att de var ett 

roligt och givande arbete där jag fick många kunskaper i hur jag som lärare ska lägga upp 

undervisningen för de nyanlända eleverna (Lärare 5). 

Ingen elev är den andra lik och detta betyder att en metod kanske fungerar för en elev men inte 

på en annan. Därför krävs det av mig som lärare att vara lyhörd och ha ett öppet sinne inför 

varje nyanländ elev som jag undervisar (Lärare 4). 

Jag har ingen större erfarenhet då jag tog examen i somras. Det jag vet om proceduren med att 

ta emot nyanlända elever har jag lärt mig från mitt nuvarande jobb (Lärare 6). 

Jag har alltid jobbat på skolor som har en mångkulturell inriktning. Jag vet att alla elever har 

olika ryggsäckar med sig och då får jag som lärare möta eleven genom var dem ligger både 

kunskapsmässigt och socialt (Lärare 7). 

5.2 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att nyanlända elevers mottagande sker genom en kartläggning 

på elevens sociala bakgrund på de centrala enheterna som finns i de berörda 

kommunerna. Majoriteten av lärarna berättar att de hade ett första möte tillsammans 

med den nyanlända eleven, vårdnadshavare, tolk och berörd personal på skolan. 

Avsikten med det första mötet är att informera vårdnadshavare och elev om praktiska 

saker som sker på skolan. Det innefattar bland annat idrott, lunch, raster och 

ämneslektioner. Samtliga lärare påtalar även om hur viktigt det är att de som lärare 

har en positiv attityd och kan ge den nyanlända eleven och dess vårdnadshavare en 

känsla av trygghet till att börja i den svenska skolan. För att den nyanlända eleven ska 

få en möjlighet att känna sig trygg i skolan anser samtliga lärare att eleven genomgått 

en kartläggning på den centrala enheten men ett fåtal av lärarna menar att i vissa fall 
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har inte en kartläggning hunnit genomföras. Detta är något som kan medföra hinder 

när det kommer till lärarens undervisning anser lärarna eftersom de inte vet något 

om eleven och därmed inte kan ta fram rätt anpassat läromedel till eleven. Enligt 

Skolverket (2016b) är det obligatoriskt att en kartläggning ska ha genomförts på den 

nyanlända eleven innan hen börjar i skolan.  

De flesta av lärarna anser att en viktig del i undervisningen och för att ge eleven en 

känsla av trygghet är att ha ett tydligt kroppsspråk och tydligt tal. Lärarna beskriver 

att det även kan underlätta elevens inlärning genom att använda sig av bilder som 

visuellt stöd. Det blir då ett förtydligande av det som läraren vill förmedla till eleven i 

undervisningen. Resultatet visar även på att de flesta av lärarna anser att det krävs ett 

gott samarbete mellan läraren och skolans resterande personal. Detta för att de kan 

stötta varandra genom att ge vägledning och använda sig av varandras olika 

erfarenheter och kunskaper. Resultatet visar även att eleverna kan stötta varandra, i 

enlighet med en av grundprinciperna i den sociokulturella teoribildningen. De flesta 

av lärarna anser att genom ett mångkulturellt klassrum där elever har olika 

bakgrunder kan de agera stöttepelare för varandra, lära sig av varandras olika 

kulturer och utveckla en acceptans för det som är annorlunda. Dock uttrycker ett fåtal 

lärare att det kan bli ett hinder i klassen om det finns många elever som talar samma 

språk. Detta på grund av att dessa elever kan kommunicera med varandra och 

behöver därför inte lära sig det svenska språket. Detta på grund av att de tillgodoser 

varandras kommunikativa behov genom sitt modersmål. Flertalet av lärarna berättar 

att de inte har en utbildning om hur man undervisar nyanlända elever. Däremot 

berättar flertalet av lärarna att de efter sin utbildning till grundskolelärare har läst 

svenska som andraspråksinlärning. Lärarna säger dock att det inte är genom sin 

utbildning som de fått sina kunskaper i att ta emot och undervisa nyanlända elever. 

Detta berättar lärarna att de har fått genom sin arbetslivserfarenhet. De flesta av 

lärarna berättar att de aldrig blir fullärda och att de genom utbyte av andra kollegor 

på skolan får ett rikt samarbete dem emellan. Lärarna menar att ett av de viktigaste 

målen när det kommer till att undervisa nyanlända elever är att ha ett gott samarbete 

tillsammans med modersmålslärare. Det framkommer av de flesta lärarna att det 

sker ett mer positivt samarbete om modersmålsundervisningen sker under skoltid. 

Detta för att modersmålsläraren blir en naturlig del av arbetslaget på skolan.   
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6 Diskussion 

I det första avsnittet 5.1 argumenterar vi för valet av metod. Därefter i avsnitt 5.2 

redovisas vår tolkning och analys av studiens resultat utifrån syfte och 

frågeställningar som sedan kopplas till det sociokulturella perspektivet och tidigare 

forskning gällande nyanlända elever. Presentationen i detta avsnitt struktureras i 

form av tre olika underrubriker-: 5.2.1 Grundskolelärares formella kompetens 

gällande undervisning av nyanlända elever, 5.2.2 Samarbetet mellan 

grundskolelärare och modersmålslärare och 5.2.3 Grundskolelärares planering av 

undervisning med nyanlända elever. I avsnitt 5.3 presenteras en resultatdiskussion 

och under avsnitt 5.4 presenteras en sammanfattning av studiens slutsatser och 

förslag till framtida forskning 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Detta på grund av att det 

gav oss en djupare förståelse om hur lärare i årskurserna F-3 tar emot och undervisar 

nyanlända elever. Vi använde oss även av semistrukturerade intervjuer vilket gav oss 

möjligheten till att ställa följdfrågor som gav oss tydliga och detaljrika svar på de 

förbestämda frågorna. Intervjuerna gav på detta sätt en fördjupad förståelse och 

fylliga svar beträffande studiens syfte och forskningsfrågor. Reflektionen över vårt val 

av metod ger oss även en förståelse för att metoden kan ha vissa brister. Bryman 

(2011) tar upp att studier av detta slag inte kan ge ett generaliserbart resultat på 

grund av att det i studien intervjuats ett begränsat antal informanter. Vid 

intervjuerna gjordes en ljudupptagning. Detta för att vi sedan skulle kunna gå tillbaka 

och lyssna på svaren. Informanterna fick information om detta i förväg och fick sedan 

ge sitt medgivande till detta. Bryman (2011) menar att detta är ett bra sätt att fånga 

upp informanternas svar i sin helhet. Genom att använda en ljudupptagning gav det 

oss möjlighet att lyssna på inspelningen flera gånger och detta gav oss forskare en 

fördel när det kom till att analysera studiens resultat. Vid transkriberingen av 

ljudupptagningarna medförde det att vi kunde tolka informanternas röst och tonläge, 

genom den minskade risken att det skedde missuppfattade tolkningar av 

informanterna. Bryman (2011) skriver flera fördelar med ljudupptagning vid 

genomförandet av intervjuer. Han menar att det blir ett stöd för oss som intervjuar, 
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att det underlättar tolkningen och att vi som intervjuar får ett stöd i att tolka 

informanternas svar. Det blir lättare att få ihop en helhet när det kommer till 

transkribering. Vid intervjuerna deltog vi båda eftersom vi genom varandra kunde 

ställa följdfrågor som komplement. Bryman (2011) skriver att informanter kan 

uppleva otrygghet och ett underläge om flera intervjuare är med. Detta var dock inget 

som vi märkte av vid intervjuerna som genomfördes. Urvalet av informanter har 

begränsats till en radie av 10 mil från högskolan där vi forskare studerar och det 

medförde till att sju lärare med erfarenhet av att ta emot och undervisa nyanlända 

elever blev intervjuade. Studiens syfte och forskningsfrågor har legat till grund för 

urvalet av informanter. Vid alla intervjuer har vi båda deltagit och vid analys samt 

skrivande av arbetet har vi båda deltagit aktivt. Detta genom att vi båda skrivit och 

läst relevant litteratur som kan kopplas till studien.  

6.2 Tolkning och analys 

Här nedanför presenteras en tolkning och analys gällande studiens tre 

forskningsfrågor.  

6.2.1 Grundskolelärares formella kompetens gällande undervisning av 

nyanlända elever 

De flesta av lärarna uttrycker att de inte har någon speciell utbildning för att ta emot 

nyanlända. Det övervägande antalet lärare har en SVA- (svenska som andra språk) 

utbildning och de andra lärarna har fått sina kunskaper i hur man tar emot och 

undervisar nyanlända elever genom erfarenheter inom skolan som lärare. Glogic och 

Löthagen-Holm (2016) menar att det är av stor vikt för de nyanlända eleverna att det 

finns pedagoger att tillgå på skolan. Det innefattar pedagoger såsom 

modersmålslärare, SVA-lärare och annan behörig personal. Författarna talar om att 

det är viktigt för den nyanlända eleven att all personal på skolan har kunskaper om 

hur mottagning och undervisning av nyanlända elever bedrivs. 

Samtliga lärare anser att de har stora eller relativt stora erfarenheter av att ta emot 

och undervisa nyanlända elever därför att de i sitt läraryrke har varit med och tagit 

emot och undervisat nyanlända elever. Däremot påtalar ett fåtal lärare att de är vana 

med att ha en förberedelseklass på skolan, vilket medför att de elever som slussas in i 

klassen redan lärt sig vardagliga ord som är av nytta för dem i skolan. Lgr11 
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(Skolverket, 2011) föreskriver att alla elever har olika behov och förutsättningar. 

Detta betyder att det finns olika sätt att nå kunskapsmålen för eleverna. Alla elever 

kräver olika undervisningsmetoder och därför kan inte undervisningen se likadan ut 

för alla.  

Vid det första mötet med de nyanlända eleverna beskriver alla lärare att de utgår från 

den centrala enheten som finns i de olika kommunerna. På den centrala enheten görs 

det en kartläggning på de nyanlända elevernas sociala och kunskapsmässiga 

bakgrund som innefattar språket, skolbakgrund och familjeförhållanden. På 

Skolverket (2016b) står det att det är obligatoriskt att en kartläggning görs utifrån 

elevens läs-, skriv- och matematiska kunskaper. Vid skolstarten för de nyanlända 

eleverna förklarar samtliga lärare att de har ett möte tillsammans med berörd 

personal på skolan som är klassläraren, tolk, rektor, vårdnadshavare, eleven och 

ibland skolsköterskan angående hur det går till i den svenska skolan. Det innefattar 

bland annat idrott att idrottskläder ska tas med, att de får lunch i skolan och om 

ämneslektioner.  

Samtliga lärare påtalar vikten av att ha en positiv inställning och ett öppet sinne vid 

det första mötet med den nyanlända eleven och dess vårdnadshavare. Persson (2016) 

skriver om det första mötet där hon menar att det är viktigt att vara väl förberedd och 

påläst om den nyanlända elevens talade språk. Det kan exempelvis vara att läraren 

lärt sig att säga ”hej” på elevens modersmål. Persson (2016) anser också att en tolk är 

av stor vikt vid det första mötet med den nyanlända eleven och dess vårdnadshavare 

om inte det finns flerspråkiga lärare på skolan. En av tolkens huvuduppgifter 

innefattar att skapa ett värdefullt och förtroendefullt samarbete mellan skola och 

hemmet. Persson (2016) påtalar vikten av att aldrig tala över huvudet på 

vårdnadshavare och elev eftersom det kan ge ett trepartssamtal. Tolken är enbart till 

som ett hjälpmedel i samtalet. Samtliga lärare är medvetna om detta därför att de 

uttrycker att både eleven och vårdnadshavarna ska känna en trygghet till skolan och 

läraren. Två av lärarna påtalar vikten av att förbereda de andra eleverna i klassen att 

en ny elev ska börja som inte kan det svenska språket. Lärarna menar dock att inte 

lägga så stor vikt i att eleven inte kan språket utan att vi som elever och lärare ska få 

den här eleven att känna sig trygg. Persson (2016) skriver att det är av vikt att leka 

och ha roligt tillsammans för att skapa en trygg och social gemenskap. Utifrån Lgr11 

(Skolverket, 2011) står det att skolan ska vara ett stöd för familjerna och att ett det 
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ska vara ett samarbete mellan skola och hem. Eleverna ska även få en möjlighet till en 

social gemenskap och känna trygghet till att gå till skolan och en möjlighet till ett 

lustfyllt lärande. 

6.2.2 Samarbetet mellan grundskolelärare och modersmålslärare 

Majoriteten av lärarna beskriver att de har ett positivt samarbete med 

modersmålslärarna och att modersmålslärarna är anställda på skolan. Tre av lärarna 

berättar att de inte har något samarbete alls med modersmålslärarna på grund av att 

de kommer efter skoltid och undervisar de nyanlända eleverna i modersmålet. 

Otterup (2014) skriver om hur viktigt samarbetet mellan modersmålslärare, 

studiehandledare och klasslärare är för att de nyanlända elevernas 

kunskapsutveckling ska kunna fortlöpa på ett tillfredställande sätt. Likaså skriver 

Glogic och Löthagen-Holm (2016) att ett nära samarbete och en strukturerad 

planering mellan klassläraren och modersmålsläraren är av stor vikt. Detta påtalar 

även de flesta av lärarna att de har en strukturerad planering tillsammans med 

modersmålslärarna genom att de följer samma månadsplanering i de olika ämnena. 

Glogic och Löthagen-Holm (2016) menar på att det är av vikt att de samtliga berörda 

på skolan är en del av arbetslaget, vilket går hand i hand med det som de flesta 

lärarna påtalar att på deras skolor är modersmålsläraren med på samtliga möten och 

är en naturlig del av arbetslaget.  

6.2.3 Grundskolelärares planering av undervisning med nyanlända 
elever 

I undervisningen menar samtliga lärare att de utgår från kartläggningen som gjorts 

på den nyanlända eleven. Däremot menar ett fåtal av lärarna att det kan uppstå 

svårigheter om en kartläggning inte gjorts. Bergendorff (2014) skriver att det är 

viktigt för lärare att använda kartläggningen som en vägledning och inte en stämpel 

på elevens kunskapsnivå. Författaren talar om att skapa nya möjligheter för eleven 

och låta eleven utvecklas och detta har ett fåtal av lärarna beskrivit att de genom en 

successiv kartläggning låter elevernas kunskapsutveckling fortsätta vidgas. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s.8). 
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Samtliga lärare beskriver att de använder sig av samma läromedel för de nyanlända 

eleverna som för de resterande eleverna. Lärarna anser att det viktigaste för att den 

nyanlända eleven ska förstå en genomgång är att läraren har en tydlig genomgång 

med ett kroppsspråk som kan hjälpa den nyanlända eleven att förstå lektionen. 

Glogic och Löthagen-Holm (2016) skriver att vissa läromedel som är anpassade efter 

nyanlända elever inte innefattar all den kunskap som de nyanlända eleverna behöver 

ta del av.  

Samtliga lärare påtalar vikten av att använda sig av ett tydligt kroppsspråk och bilder 

som visuellt stöd i undervisningen. Alla lärare vi intervjuat säger sig vilja att den 

nyanlända eleven ska få en trygg skolstart och känna en social gemenskap till klassen. 

Glogic och Löthagen-Holm (2016) menar på att man som lärare ska ta in den 

nyanlända eleven i undervisningen genom att låta eleven berätta om sig själv. Detta 

kan även de andra eleverna också göra för att den nyanlända eleven ska få en trygg 

skolstart.  

Samtliga lärare påtalar betydelsen av att ha nyanlända elever i klassen genom att de 

anser att de finns många möjligheter som skapas. Ett fåtal lärare anser att en 

möjlighet kan vara att det utvecklas ett accepterande klimat i klassen och på skolan 

om elever kommer från många olika bakgrunder, vilket även går i linje med 

styrdokumentens uppfattning om en bra social miljö i skolan.  

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller utryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket, 2011, s.7). 

En del av lärarna påtalar vikten av att det är lättare att undervisa de yngre nyanlända 

eleverna eftersom lärarna anser att de eleverna kan ta till sig mer i sitt lärande än de 

äldre eleverna. Abrahamsson och Hyltenstam (2010) skriver att flerspråkiga barn 

lättare kan ta till sig ett nytt språk. Författarna menar att ju yngre barnet är desto 

färre spärrar har barnet. Detta kan medföra att eleven vågar utmana sig själv i sitt 

lärande. 

Flera av lärarna anser att det ett hinder är när flera elever har samma modersmål. 

Detta på grund av att eleverna väljer att endast samtala med varandra på 

modersmålet och undviker att tala det svenska språket. Genom det anser lärarna att 

eleverna inte utvecklar sina kunskaper i det svenska språket, vilket kan leda till att 
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språkutvecklingen avtar. Till skillnad från detta skriver Persson (2016) att samtal 

mellan eleverna på deras modersmål i istället kan skapa möjligheter för lärande i 

klassrum. Detta på grund av att eleverna ger varandra stöttning i undervisningen 

genom att förklara och hjälpa varandra. Författaren menar med det att det kan ge en 

känsla av stolthet hos eleven. Detta kan förstärka elevens egen kunskap när eleven 

kan förtydliga och förklara något på sitt modersmål innan eleven klarar av det på det 

svenska språket. 

6.3 Resultatdiskussion 

Vi uppfattar det som att den nyanlända elevens första möte tillsammans med skolan 

och berörd personal har varit positiva. Detta på grund av att majoriteten av lärarna i 

studien beskriver att de lägger stor fokus på att eleven ska få en känsla av trygghet 

när hen börjar skolan. Lärarna påtalar att de använder den kartläggningen som gjorts 

på de centrala enheterna i kommunen som skolan tillhör. Kartläggningen ligger till 

grund som ett stöd för den nyanlända elevens sociala bakgrund. Dock tolkar vi i 

studien att det förekommer att en kartläggning inte har genomförts på den nyanlända 

eleven. Detta skapar svårigheter för läraren att anpassa undervisningen med rätt 

läromedel till den nyanlända eleven. Enligt vår tolkning framkommer det även att det 

blir svårigheter för läraren att tillgodose den nyanlända elevens behov både på det 

sociala hos eleven och i undervisningen. Skolverket (2016b) skriver att det är ett krav 

på att en kartläggning ska genomföras på den nyanlända eleven innan skolstart. Detta 

på grund av att läraren ska kunna individanpassa undervisningen och ge en trygghet 

till den nyanlända eleven. Även Bergendorff (2014) skriver om att kartläggningen inte 

ska användas som en förklaring på den nyanlända elevens kunskapsnivå utan 

kartläggningen ska vara ett stöd till lärarens undervisningsplanering. Författaren 

menar även att kartläggningen tillsammans med det första mötet på skolan ska bidra 

till att den nyanlända elevens lust och vilja till skolan och sin egen 

kunskapsutveckling skapas.  

Vår tolkning av lärarnas undervisning är att kartläggningen ligger till grund för hur 

undervisningen planeras och genomförs. Vi tolkar även att samtliga lärare vill skapa 

en trygg och social gemenskap i klassrummet. Detta för att öka chanserna till att den 

nyanlända elevens kunskapsutveckling går framåt. Lärarna i studien beskriver att det 

är av vikt att använda ett tydligt kroppsspråk och tal i undervisningen. Lärarna menar 
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att det är viktigt att de visar vem de talar till och inte enbart ut i tomma intet. Persson 

(2016) skriver att läraren genom sitt kroppsspråk och tonläge ger den nyanlända 

eleven bekräftelse och låter eleven känna sig sedd och delaktig i undervisningen. Vi 

tolkar som att samtliga lärare använder sig av mycket samarbete i undervisningen. 

Eleverna får genom samarbete i till exempel läs och skrivövningar större förståelse 

för den uppgift de ska göra och på så sätt en ökad kunskapsutveckling. Persson 

(2016) menar på att genom undervisning av nyanlända elever behöver läraren tänka 

till en extra gång för att hitta rätt strategier och metoder. Genom detta kan läraren 

utveckla sin egen förmåga att se till varje elevs behov och på så sätt bli en bättre 

lärare. 

Vi anser liksom lärarna i studien att det finns både möjligheter och hinder med att ha 

nyanlända elever i klassrummet. Vi tolkar det som att en av de möjligheter som 

lärarna anser det vara är att eleverna får se att vi alla är olika genom att tillhöra olika 

kulturer och bakgrunder. Detta skapar ett accepterande klimat på skolan eftersom 

lärarna påtalar vikten av att använda begreppet noll tolerans när det kommer till 

diskriminering och kränkning. 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet 

och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 

2011, s.7). 

Vi upplever att flera lärare ser det som ett hinder när det kommer till att nyanlända 

elever talar samma språk i klassen. Detta på grund av att eleverna inte känner samma 

engagemang i att lära sig det svenska språket. De nyanlända eleverna behöver inte 

det svenska språket då för att kommunicera med varandra, eftersom de kan 

kommunicera genom sitt modersmål. Tillskillnad från detta anser Persson (2016) att 

det istället kan bli en möjlighet för de nyanlända eleverna, eftersom de genom 

varandra kan uttrycka sig och få en förståelse för sitt lärande. Att främja 

flerspråkighet i klassrum kan även ha en identitetsstärkande effekt hos eleverna. 

Lärarna i studien påtalar vikten av att ha ett gott samarbete med modersmålslärarna 

för att de nyanlända eleverna ska få en möjlighet att utvecklas i sin egen 
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kunskapsutveckling. Dock framkommer det i studien att vissa lärare inte har något 

samarbete alls till modersmålslärarna, eftersom de inte är anställda på skolan utan 

kommer efter skoltid och undervisar. Detta är något som vi ser som ett problem då 

Skolverket (2016a) skriver vikten av att nyanlända elever ska ha rätten till en 

planering av sin modersmålsundervisning. Detta framkommer i studien att lärare 

inte har någon planering för de nyanlända elevernas modersmålsundervisning. Detta 

på grund av att de knappt ser modersmålslärarna på skolan. Vilket då kan leda till att 

lärarna inte kan kommunicera dem emellan om de nyanlända elevernas 

kunskapsutveckling. Detta strider mot det som Sundgren (2017) anser om hur viktig 

modersmålsundervisningen är i den nyanlända elevens skolgång. Detta på grund av 

att modersmålet stärker elevens självförtroende och kan därför ge eleven en lättare 

förmåga att ta till sig ny kunskap. I likhet med detta anser även Otterup (2014) att 

modersmålsundervisning kan underlätta elevens inlärning av svenska. Detta på 

grund av att om eleven redan har ett välutvecklat modersmål blir inlärningen av ett 

nytt språk lättare. Det framkommer i studien att flertalet av lärarna anser att 

modersmålsläraren och klassläraren bör följa samma planering. Detta anser även 

Otterup (2014) att en samplanering mellan modersmålslärare och klasslärare bör ske 

för att den nyanlända elevens kunskapsutveckling går framåt. Vi tolkar att de flesta 

lärarna anser sig ha en förstående rektor på skolan som har förmågan att se till 

skolans bästa och på så sätt se vilka resurser skolan behöver. Detta bland annat för 

att samtliga elever ska kunna nå kunskapskraven. Likaså skriver Otterup (2014) att 

skolledningen bör se till dessa behov och därmed ge tid till att en gemensam 

planering genomförs av klasslärare och modersmålslärare sinsemellan för att de 

nyanlända eleverna ska utveckla sina kunskaper.  

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt 

modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 

för skilda syften (Skolverket, 2017, s.81) 

Majoriteten av lärarna påtalar att de har stor erfarenhet av att både ta emot och att 

undervisa nyanlända elever. Många av lärarna har en SVA utbildning utöver deras 

grundskollärarutbildning. Dock tolkar vi det som att SVA utbildningen inte har någon 

större påverkan på lärarnas förmåga i att ta emot och undervisa nyanlända elever. Vi 

upplevde att lärarna istället skapar olika strategier och metoder genom sina egna 

erfarenheter av nyanlända elever i den svenska skolan. Detta är något som Persson 
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(2016) förespråkar genom att ta emot och undervisa nyanlända elever utvecklas 

lärares metoder och strategier i undervisningen. Författaren menar att en lärare 

behöver pröva olika metoder och strategier flera gånger för att lyckas tillgodose 

elevernas behov och förutsättningar.  

6.4 Slutsats 

I vår slutsats kan vi från samtliga lärare se en övervägande positiv inställning till att 

ta emot och undervisa nyanlända elever. Samtliga lärare har 

grundskollärarutbildning och majoriteten har utöver det en SVA-utbildning. Det 

framkommer i studien att lärarna inte anser sig ha någon speciell utbildning i att 

undervisa nyanlända elever. En lärare blir aldrig fullärd utan lär sig varje dag av vad 

som gick bra eller dåligt i klassen och genom det skaffar lärare sig mer 

yrkeserfarenhet. Verkligheten visar också att lärarna i studien berättar om vikten av 

trygghet och att en kartläggning har genomförts på de nyanlända eleverna. Den 

nyanlända eleven är i stort behov av tryggheten för att lyckas i undervisningen. För 

att undervisa nyanlända elever har det visat sig i studien att en kartläggning bör ske 

successivt för att säkerställa den nyanlända eleven kunskapsmässigt. En stor del av 

tryggheten i den nyanlända elevens skolgång ligger också till grund för hur väl 

samarbetet mellan klassläraren och modersmålsläraren fungerar.  

6.5 Förslag till framtida forskning 

I vår studie framkommer det mycket som tyder på att vissa skolor brister i 

samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare. För att möjliggöra att de 

anlända eleverna får chansen att ta in kunskap, prestera och nå kunskapsmålen i 

skolan, bör framtidens forskning fokusera på vikten av samarbete mellan klasslärare 

och modersmålslärare. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Information om nyanlända elever tas emot och undervisas i den svenska skolan! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi heter Anna-Lena Lindström och Malin Jigehamn. Vi är två lärarstudenter som går 

Grundlärarprogrammet F-3, termin 6 på Mälardalens Högskola i Västerås.  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen i vad grundskolelärare har för formell 

kompetens och erfarenheter inom undervisning av nyanlända elever och hur samverkan ser ut 

med modersmålslärare. Anledningen till att vi valt det här ämnet är att det står på Skolverket 

att alla elever ska få en likvärdig undervisning och att läraren ska kunna anpassa 

undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar. I vår studie kommer vi att 

använda oss av datainsamlingsmetoden intervjuer. Vi har valt att intervjua åtta stycken 

grundskolelärare som har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.  

Du som deltar i undersökningen kommer att efter vår studie är klar få ta del av den och läsa 

om intresset finns. Vi kommer att behöva cirka en timme samtalstid per grundskolelärare och 

du kommer få ta del av intervjufrågorna innan vi kommer ut till skolan, för att du ska vara lite 

förberedd. Vi kommer att behöva spela in intervjun, för att vi ska få med all information du 

berättar för oss.  

Det finns fyra etiska grundregler som vi vill att du tar del av innan du godkänner deltagandet i 

undersökningen. 

1. Samtyckekravet som innebär att du som informant själv bestämmer om du vill delta i 

undersökningen eller inte. 

2. Informationskravet som innebär att du som informant blivit informerad innan om att 

undersökningen är frivillig. Du kan när som helst välja att avbryta samtalet utan att 

motivera varför och utan några negativa konsekvenser för dig.  

3. Konfidentialitetskravet som innebär att du som informant är helt anonym i 

undersökningen. Vi kommer inte att skriva ut några namn eller använda oss av vilken 

skola undersökningen gjorts på. Inspelningarna kommer att sparas på telefonerna med 

raderas efter att vårt arbete är godkänt.  

4. Nyttjandekravet som innebär att undersökningen enbart används till vår forskning på 

vårt arbete. Undersökningen kommer även att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa.  

 

Lärarstudent: Malin Jigehamn 0763 371 171 Mjn11009@student.mdh.se 

Lärarstudent: Anna-Lena Lindström 0735 256 957 Alm15001@student.mdh.se 

Handledare: Annaliina Gynne annaliina.gynne@mdh.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till grundskolelärare 

1. Hur förbereds du inför den nyanlända elevens skolstart? 

Följdfråga: Hur kartläggs eleven och vilka är det som gör kartläggningen? 

2. Hur förbereder du det första mötet med den nyanlända eleven 

3. Har du som lärare någon speciell utbildning för att ta emot nyanlända elever? 

4. Vilka kunskaper och erfarenheter har du som lärare av att ta emot nyanlända elever 

      5. Hur lägger du som lärare upp undervisningen av nyanlända elever i din klass? 

      6. Hur ser samarbetet ut med modersmålslärare på er skola? 

7. Vilka möjligheter kan du som lärare stöta på i undervisningen av nyanlända elever? 

8. Vilka hinder kan du som lärare stöta på i undervisningen av nyanlända elever? 

Följdfråga: Hur ser du på förberedelseklasser och inslussning till vanlig klass direkt? 

Vilket gynnar eleven bäst? 

Följdfråga: Hur tycker du att eleverna bäst lär sig det svenska språket?  

 

Tack för att du tog dig tid att träffa oss! Vi kommer att skicka vår färdiga studie till dig när vi 

är klara.  

 

Anna-Lena Lindström och Malin Jigehamn 

Lärarstudenter termin 6, Grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens högskola i Västerås 


