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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur faktorer i form av ramar ur ramfaktorteorin, påverkar den 

undervisning en grupp aktiva och pensionerade lärare tillhandahåller främst nyanlända elever. 

Studien har utförts utifrån frågeställningarna; Hur uppger aktiva respektive pensionerade 

lärare att olika ramfaktorer påverkar deras undervisning av nyanlända elever? Hur har 

lärarnas arbetssätt förändrats över tid relaterat till de olika delarna i ramfaktorteorin?  

 

Respondenterna bestod av 6 lärare, varav 3 aktiva och 3 pensionerade. De arbetar på skolor i 

en storstad respektive skolor på landsbygden. Analysen är gjord utifrån ramfaktorteorin, som 

ser på hur olika faktorer får konsekvenser på en lärares undervisning. Som metod för 

insamlande av material användes semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Tidigare forskning 

och bakgrund visar på att nyanlända elever kan gå miste om en likvärdig utbildning, då lärare 

i sin tur går miste på olika resurser som behövs för att tillhandahålla en likvärdig utbildning.  

Resultatet visar i sin tur på att lärare påverkas av de olika ramfaktorerna olika och att lärare 

behöver veta hur de kan påverka sin egen undervisning. Skolor och ledning behöver även bli 

tydligare hur denna undervisning skall gå till. Utöver det visar resultatet på att undervisning 

kan vara bristfällig för nyanlända elever och att det kan grunda sig i ekonomiska faktorer.   

 

Nyckelord: Ramfaktorteori, nyanländ elev, ramfaktorer, förberedelseklass, direktintegrering 
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Inledning 

Intresset för nyanlända elever väcktes redan under en första praktikperiod i Norrtälje. Jag slogs 

av tanken att det finns mycket fler nyanlända elever nu än när jag själv gick i skolan, vilket inte 

var alltför längesedan. Tanken på att jag själv, en dag, måste kunna anpassa min undervisning 

till alla  elever oavsett deras hemspråk, är något jag tagit fast på. 

 

Den svenska skolan anses vara likvärdig för alla elever (Skowronski, 2013).  Vissa elever, 

exempelvis nyanlända barn, kan emellertid tvingas gå i särgrupper för att de inte anses passa in 

i den svenska skolan. Nyanlända elever är relativt nytt begrepp, men har under de senaste åren 

fått mycket fokus från forskarvärlden. Vi vet attrfarenhet, undervisning som har sin grund i 

kontext och en relation till lärare är viktigt för nyanlända elever (Axelsson & Norrbacka 

Landsberg, 1998). Det behövs dock en bredare förståelse hos lärare gällande faktorer som 

påverkar deras undervisning, vilket denna studie åsyftar att bidra med. Studie kommer även att 

bidra med kunskap om hur undervisningen av nyanlända elever förändrats under en tid på 5-10 

år.  

  

Varje år anländer flera barn till Sverige. Dessa nyanlända barn kommer ensamma eller med sin 

familj. Senaste åren har detta antal ökat stadigt, vilket har medfört ett nytt läge för den svenska 

skolan (Migrationsverket, 2016). Ökningen var som högst fram till läsåret 2014/15, då antalet 

var uppemot 60 000 – 70 000 elever. Mot läsåret 2017 så har antalet börjat minska (Skolverket, 

2018) Något de nyanlända har gemensamt att de är nya i den svenska skolan. De har dock med 

sig olika erfarenheter från tidigare skolgång i hemlandet. Detta innebär att det är högst viktigt 

att dessa nya elever får en anpassad skolgång (Skolverket, 2011, s. 8). 

Förkunskapsanvändningen är viktig i och med att det ska vara en progression i undervisningen. 

Detta blir extra viktigt när lärare undervisar nyanlända elever. För att nyanlända elever enklare 

skall kunna ta till sig undervisningen, behöver den ha en stark förankring i deras tidigare 

erfarenheter.  ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs föruttsättningar och behov. Den ska 

främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenhet, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Utöver ett annat hemspråk så vet man idag att lågt självförtroende och låg studiemotivation gör 

att nyanlända elever presterar sämre än elever födda i Sverige (Chiu, 2012). Orsakerna till detta 

kan vara många, men en sak som den svenska skolan måste bli bättre är att ta tillvara på de 

erfarenheter som nyanlända elever för med sig från sitt hemland.  

 

För att hjälpa mig i min framtida yrke, det som finns att tillgå (för kommuner) gällande 

mottagandet av nyanlända elever är bland annat Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever (Skolverket, 2008). Där finner man råd och kommentarer kring hur en skola kan gå 
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tillväga i mottagandet av nyanlända elever. Materialet är sammanställt av skolverket, som sett 

över relevant forskning från området. En bedömning av nyanlända elevers kunskaper, 

undervisning i grundskolan och gymnasiet och undervisningstid för nyanlända elever är delar 

som tas upp i materialet. Dock så skiljer mottagande av nyanlända i skolan avsevärt från 

kommun (Bunar, 2010, s. 67). Detta medför att nyanlända elever får en annorlunda skolgång 

beroende på i vilken kommun de hamnar i.  

 

Det är viktigt för nyanlända elever att få tillgång till pedagoger som är kompetenta att undervisa 

i svenska som andraspråk(Skolverket, 2012, s. 9) jämföra två grupper av lärare, de som jobbat 

tidigare med nyanlända elever och de jobbar nu. Denna jämförelse ligger till grund för denna 

studie. Skillnaden i resurstillgång över en tidsperiod och dess påverkan på lärarnas praktiska 

arbete är av högst relevans. Hur ser det ut i det praktiska arbetet och vad för konsekvenser får 

det för de nyanlända elever som går i skolan idag? 
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Bakgrund 

Vetenskapsrådet (2010) definierar nyanlända elever som nyanländ upp till två år efter 

ankomsten till skolan. Skolverket (definierar) nyanlända elever som nyanländ i upp till fyra år 

efter ankomst till skolan. 

 

I skollagen står det att barn som är bosatta i Sverige i åldern 7-16, har en skolplikt och rätt till 

en likvärdig utbildning. Kommunen måste se till att följa skollagen för att tillhandahålla elever 

med en likvärdig undervisning. I en publikation av skolverket, ges allmänna råd och riktlinjer 

om hur kommuner och skolor kan utforma sin undervisning speciellt anpassad för nyanlända 

elever (Skolverket, 2016). 

 

 

 

Nyanlända Elevers Mottagande  

Nyanlända elever anländer till Sverige med olika förutsättningar, både kunskapsmässigt och 

socialt. De måste lära sig ett nytt språk och anpassa sig till en ny kultur. Det är vanligt att se 

nyanlända elever som en homogen grupp med liknande egenskaper (Kästen-Ebling & Otterup, 

2015).  

 

Elever som är i behov av extra stöd och elever som inte är i behov av extra stöd kan få en alltför 

liknande undervisning som inte är individuellt anpassad. Nyanlända elever har en varierande 

bakgrund till skolan i hemlandet. Det enda som nyanlända elever har gemensamt är att de är i 

början av en utbildning i ett nytt skolsystem. Skolan ska arbeta för ett interkulturellt 

förhållningssätt, vilket betyder att lärare måste bemöta nyanlända elever med öppenhet och 

använda sig av deras tidigare erfarenheter för att anpassa deras undervisning (Kästen-Ebling & 

Otterup, 2015).  

 

Svenska skolan har en skyldighet att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning och samtidigt 

ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Skolan ska även stäva efter att väga upp 

de problem som kan stoppa alla att ta till sig utbildningen på samma sätt. Detta genom skolans 

kompensatoriska uppdrag (Skolverket, 2011, s. 8).  

 

Skolor som tar emot nyanlända elever, måste ha lärare med kompetens för detta. God 

kompetens ger eleverna goda föruttsättningar att lära sig ett nytt språk. I en mindre kommun 

finns det inte alltid tillgång till lärare med kompetens för att undervisa nyanlända elever. Fler 

språk förvärrar även situationen för skolan. (Skolverket, 2011).   
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Kvalitén i undervisningen av nyanlända kan vara bristfällig, då de går miste om den stimulans 

och anpassning som behövs för ett bra lärande. Oftast tar inte skolan det ansvar som den ska 

göra i undervisningen, utan lämnar över detta ansvar till lärare själva (Skolinspektionen, 2014, 

s. 5) 

 

Det är mycket viktigt att ta tillvara på och kartlägga den tidigare kunskap och de erfarenheter 

som nyanlända elever har med sig i sitt bagage. Idag finns det kartläggningsmaterial att hämta 

från skolverket. Detta är obligatorisk för alla skolor, men i vilken ordning steg ett och två görs 

i måste anpassas utifrån varje elev (Skolverket, 2009 s. 20-21).  

 

Skolinspektionen (2014, s. 7) skriver i en sin granskning att mycket fokus riktas på det svenska 

språket, då många lärare anser det som viktigast. Detta ger i sin tur mindre tid till undervisning 

i andra ämnen och sämre resultat överlag för nyanlända elever.   

 

I kommande del beskrivs först förberedelseklass som en av de två olika modeller för mottagning 

av nyanlända elever som finns. Den andra modellen är för mottagning som kommer att tas upp 

är direktplacering. 

 

Förberedelseklass  

Förberedelseklass är tänkt att undervisa elever under en begränsad tid och utanför den ordinarie 

klassen. Förberedelseklass kan anses som en introduktion till ett ordinarie klassrum i den 

svenska skolan. (Skolverket, 2008). Beroende på hur skolan valt att genomföra undervisningen 

kan elever i förberedelseklassen vara med på lektioner i den ordinarie klassen. Oftast blir detta 

i de estetiska ämnena. Undervisningen i förberedelseklassen fokuserar oftast på det svenska 

språket, men andra ämnen såsom engelska och matematik kan även förekomma. När eleverna 

anses vara redo att gå i ordinarie klass sker en så kallad överlämning. Övergången mellan 

förberdelseklass och ordinarie klass, saknar tydliga regler för när detta ska ske. Detta resulterar 

i att det oftast är lärare som bedömer när en elev är redo, men bedömningen kan påverkas av 

ekonomiska faktorer (Bunar, 2010) 

 

Förberedelse klass som modell för mottagande av nyanlända elever kräver att eleverna besitter 

grundläggande kunskaper i det svenska språket innan de får integreras i ordinarie klass.  

I en studie från Skolinspektionen (2009, s. 16) genomförd med elever i förberedelseklass, så 

känner dessa elever hög social trygghet jämfört med en deras ordinarie klass, då de har många 

vänner i klassen och en god relation till sina lärare. Förberedelseklass kan dock vara en faktor 

till att nyanlända elever känner ett utanförskap. (Bunar, 2015, s. 49). 

Svenska är det ämne som undervisas mest i förberedelseklass. I vissa skolor läser eleverna 

ämnen som slöjd och musik tillsammans med den ordinarie klassen. Elever som har med sig en 
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god skolbakgrund från sitt hemland, saknar att läsa alla ämnen och har den insynen att de måste 

läsa alla ämnen för att kunna ta till sig det svenska skolsystemet (Bunar, 2015, s. 51).  

 

Förberedelseklass har både för- och nackdelar. Nyanlända elever kan få stanna för länge i 

förberedelseklass, vilket kan skapa en avsaknad av utmaning för elever. Andra elever kan få 

stanna för kort tid vilket gör att de inte besitter de språkliga kunskaperna som krävs i ordinarie 

klass. Detta kan handla om vilken kommun eleven går i skolan i. För lite handledning på 

modersmål, där klasslärare eller mentor och tolk sitter med eleven för att planera skolgången, 

är något som visar sig vara viktigt för en lyckad skolgång hos nyanlända elever. En avsaknad 

av handledning kan skapa en  osäkerhet hos eleverna och en sämre förståelse av det svenska 

skolsystemet. Det kan även bidra till en sämre grundläggande förståelse gällande elevens 

skolgång. Själva förberdelseklassen kan enligt elever kännas som en separerad enhet från den 

ordinarie klassen och skolan. Gemenskap i skolan är viktigt för alla elever. Om 

förberedelseklassen är belägen på en annan skola kan eleverna förlora mycket av den 

gemenskapen som de kan ha känt på deras framtida skola. Undervisningen är annorlunda och 

kan kännas för enkel för den kunskapsnivå som eleverna har med sig i bagaget. Beroende på 

skola kan förberdelseklassen vara lokaliserad på samma skola som den ordinarie klassen eller 

på en helt annan skola i kommunen.  (Skolinspektionen, 2009).  

 

 

Direktplacering 

Nyanlända elever kan bli direktplacerade i en klass. Detta görs för att bekämpa det utanförskap 

som många känner av i förberedelseklasse. Avsaknaden av studiehandlening på modersmålet 

är stor på många skolor och är del av den kritik som direktplacering fått motta. Eleverna får 

sitta i ett klassrum där de inte förstår något av undervisningen. De går ofta miste om det stöd 

de har rätt till (Bunar, 2015, s. 15). Eleverna må vara integrerade i klassen, men inte inkluderade 

i undervisningen. 

 

Direktintegrering och påskyndad placering av nyanlända elever i en ordinarie klass, kan vara 

skadligt för elevernas framtida inlärning. Då eleverna saknar de språkkunskaper som krävs för 

att ta till sig undervisningen, kan en större elevgrupp göra det svårt för läraren att anpassa 

undervisningen och ge det stöd som dessa elever behöver. Elever kan i sin tur känna sig 

isolerade i klassen och få lågt självförtroende på grund av detta. Dessa elevers skolprestationer 

kan komma att lida av detta (Bunar, 2010, s. 109).  
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt följer forskning inom området nyanlända elever. Hur ser skolan på dessa elever 

i undervisningen jämfört med etniskt svenska elever. Undervisningen till nyanlända elever 

kommer även att granskas. Utöver det har områden som påverkar undervisningen såsom språk 

studerats och hur val av modell för integrering av nyanlända elever kan påverka deras lärande.  

 

Skolinspektionen (2014) fastställer att forskning angående nyanländas situation i skolan är 

bristfällig. En stor del av forskningen handlar om de två olika modellerna för nyanlända. Dessa 

modeller är förberdelseklass och direktintegrering (Regeringens proposition, 2014, s. 15). 

Forskning som finns om nyanlända, är ofta psykologiska studier gjorda för att  undersöka 

trauman och posttraumatiskt stressyndrom som dessa barn kan ha med sig. Studier gjorda för 

att undersöka utbildning är färre i antal (Rutter, 2006).  

 

Forskning om nyanlända elever 

 

Vissa forskare hävdar att olika faktorer måste tas i åtanke för att förstå nyanlända elever. En 

viktig del i att skapa en trygg miljö för nyanlända elever är att ha en god kontakt mellan hem 

och skola (Olgac, 1995). . För nyanlända elever har dessa faktorer konsekvenser som blir 

antingen positiva eller negativa. Samverkan mellan dessa faktorer måste också tas i åtanke när 

man planerar undervisning för nyanlända elever.  I den svenska skolan kan nyanlända elever 

ofta ses som problematiska, dels på grund av de olika faktorerna som lärare måste ta i åtanke, 

men även för att eleverna uppfattas som problematiska hos vissa lärare (Granstedt, 2006, s. 255-

257).  

 

Etniskt svenska elever ses som normen, samtidigt som forskningen gjord om nyanlända är 

otillräcklig. Istället för att dessa elever bedöms utifrån sina styrkor, så är det inte ovanligt att 

bedömningen görs utifrån deras svagheter. Att jämföra nyanlända elever mot de svenska barnen 

gör att de uppfattas som språksvaga och problematiska. Svenska skolan stävar efter en 

homogenisering, samtidigt som den ska upprätthålla samma undervisning för alla elever 

(Bunar, 2010, s. 25). Bunar anser att det saknas ett regelverk eller tydliga riktlinjer för när en 

elev anses redo att flyttas till en ordinarie klass. Ibland kan det finnas ekonomiska bakgrunder 

till flytten (Bunar, 2010). Detta sätt att bestämma när en elev är redo för övergången till 

ordinarie klass, kan skada eller försvåra elevernas framtida skolgång.  

 

Skolan ämnar att ge alla elever en likvärdig utbildning. Undervisningen skall anpassas utifrån 

individens behov. Bunar och Nilsson har i sin genomgång av forskningen gällande nyanlända 

eleveruppmärksammat att det oftast är nyanlända elevers traumatiska upplevelser och 

tillkommande sociala svårigheter som är i fokus när det gäller deras skolgång. Detta kan 
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resultera i att deras förkunskaper inte används på ett bra sätt i undervisningen. För mycket fokus 

på svårigheter som dessa elever kan bära med sig kommer endast att förvärra dessa. 

Förkunskaper skall användas som en möjlighet till en förbättrad utvisning för nyanlända elever 

(Bunar och Nilsson, 2015, s. 411). 

 

 

Språk och den sociala aspekten  

 

Avsaknaden av tillräckliga kunskaper i svenska, gör det svårt för nyanlända elever att klara av 

skolan. Att istället betrakta flerspråkighet som något positivt är något dagens skola borde sträva 

efter, då nyanlända elevers förkunskaper kan användas i deras undervisning (Lahdenperä & 

Lorentz, 2010, s. 16). 

  

I forskning utförd av (Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1998) så undersöks det hur nyanlända 

elevers sociala och språkliga behov behandlas av skolan. Bland de viktigaste resurerna för att 

integrera nyanlända elever så är de språket en viktig del. Dels genom studiehandledning på 

modersmålet, SVA och undervisning i modersmål. Den sociala delen för att inkludera elever i 

skolan är också ytterst viktig. Resultatet visar även att för att nyanlända elever ska få ta del av 

skolans sociala del, så behöver vardagsspråket utvecklas parallellt med ämnesspråket i skolan. 

Detta med hjälp av lärare och modersmålslärare som tillsammans kan skapa undervisning som 

stimulerar detta (Bunar, 2015, s. 130). I den mer individuella miljön, så visar resultatet av  

Axelssons studie att nyanlända elever behöver stöttning för att klara alla skolans ämnen. 

Ämnesinnehållet som de nyanlända eleverna möter i den ordinarie klassen bör inte förenklas, 

utan ska bearbetas med hjälp av stöttning (Bunar, 2015, s. 87).   

 

Förberedelseklass kan orsaka problem för elever då den kan kännas avlägsnad från den 

ordinarie skolverksamheten. I Elmeroths studie  visar resultatet på att elever i förberedelseklass 

kan gå miste om det vardagliga svenska språket, då den interaktion som sker med andra barn 

som talar svenska är mycket viktig, men saknas i förberedelseklass (Elmeroth, 2017, s. 55). 

Förberedelseklassen ses som en sorts introduktion till den ordinarie klassen, där nyanlända 

elever får undervisning i svenska som andraspråk. Undervisning i andra ämnen kan även 

förekomma. Dessa grundläggande kunskaper som eleverna får i förberedelseklass anses vara 

viktiga innan de kan börja i ordinarie klass (Bunar, 2015, 140). 

  

I en studie gjord av Jenny Nilsson Folke om förberedelseklass, visar resultatet att det kan vara 

en plats med hög social trygghet för nyanlända elever, dels på grund av att eleverna har vänner 

i klassen, men även för att de har en annan relation med lärarna i den mindre elevgrupp som en 

förberedelseklass är än i en större ordinarie klass (Bunar, 2015, s.49) 
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Flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling kan utan stimulering få mycket negativa 

effekter i framtiden av deras lärande. Resultatet från två amerikanska studier visar att 

stimulering i detta fall kan ske i form av att lärarna använder sig av en elevs erfarenheter för att 

planera undervisning. Språket som talas i skolan och i olika ämnen är en långsiktig process och 

tar många år att utveckla (Cummins, 2001; Thomas & Collier, 2002 ). 

Gällande undervisningen av andraspråkselever så råder det stora oklarheter om hur den skall 

utföras (Sahlée, 2017, s. 9-10). Tingbjörn (2004) och Economou (2007) anser att utbildningen 

som lärare får i svenska som andraspråk är bristfällig. Kompetens i svenska som andraspråk är 

viktig för alla lärare.  

 

Enligt Bunar, har föräldrar till nyanlända barn har ofta ett stort förtroende till det svenska 

skolsystemet. Dock är de inte alltid medvetna om vad för rättigheter deras barn har och vad för 

skyldigheter de själva har (Bunar, 2010, s. 50) (Bunar och Nilsson, 2015, s. 405 - 412).  

 

Val av modell 

 

Valet som skolor gör mellan direktplacering och förberdelseklass beror vanligtvis på hur många 

eleverna är och hur många som är i behov av någon sorts insats. I Skolintroduktion av nyanlända 

flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie i fyra storstadskommuner så visar resultatet på 

att vanligtvis så är förberedelseklass till för fler än en elev och direktplacering används när 

eleverna inte är tillräckligt många för att en förberedelseklass skall anses ekonomisk hållbar.  

(Blob, 2004, s. 20). 

 

Utslussning, processen när nyanlända elever förs över till ordinarie klass, är starkt påverkad av 

skolans erfarenhet i hanterandet av nyanlända elever. Antalet elever som skall flyttas över till 

ordniarie klass har även påverkan på hur processen går till. Ofta kan ordinarie lärare vara 

oengagerade när de får nyanlända elever i sin klass och anpassar inte undervisningen för dessa 

elever. Detta kan resultera i att eleverna återvänder till förberedelseklassen. Lärarna i 

förberedelseklassen ska förbereda nyanlända för en ordinarie klass vilket kan bli problematiskt 

då många lärare inte är redo att tillgodose de behov nyanlända elever har. Resultat visar i sin 

tur på att antal elever ofta avgör vilken sorts utslussning som kommer användas, istället för att 

valet tas utifrån de nyanlända elevernas förkunskaper (Axelsson & Nilsson 2013, s. 140-160). 

Resultatet från Nilsson & Axelsson (2013) studie visar på att övergången mellan 

förberedelseklass och ordinarie klass, är en stor händelse i deras utbildning där många problem 

kan visa sig på vägen. Nyanlända elever ser den ordinarie klassen som en chans att bli som alla 

andra elever och att få undervisning i alla skolans ämnen. De ser det även som en chans att få 

tillgång till skolgemenskapen som de går miste om i förberedelseklass. Eleverna i 
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förberedelseklass anser att graden av utmaning i förberedelseklass är alltför låg och för hög i 

en ordinarie klass.  

 

I en studie gjord av Skowronski (2013, s. 167-171) visar resultatet på en skillnad mellan 

förberedelseklass och den ”vanliga” klassen i form av status, vilket utöver att försvåra 

nyanländas chans till att interagera med andra elever, även försämrar den självbild nyanlända 

elever kan ha om sig själva. Något som är vanligt förekommande när man ser på val av modell 

för mottagandet av nyanlända är att skolor oftast väljer mellan de två. Valet av modell påverkas 

vanligtvis inte av elevens förutsättningar och erfarenheter (Axelsson, 2015, s. 129), utan som 

tidigare nämnt av ekonomiska eller andra skäl.  

 

Reslutatet av en studie gjord av Nilsson & Folke (2015) visar på att nyanlända en grupp elever 

känner en trygghet i förberedelseklass. De känner en gemenskap med de andra eleverna och får 

oftast tillgång till högre kvalité på undervisningen. Även dessa elever känner en form av 

inkluderande exkludering. Trots att dessa elever känner sig som en del av klassen och den 

gemenskap som finns på skolan, så kan de trots allt känna sig utanför på grund av den 

annorlunda undervisning de får. Förberedelseklasser kan finnas på samma skola, men även 

mycket längre bort från ordinarie klass. Förberedelseklass är i olika grad isolerad från den 

vanliga skolan. Detta kan skapa ett annorlunda synsätt på nyanlända som avvikande . 

Nyanlända elever kommer även att se sig själva som en avvikande grupp (Nilholm, 2005, s. 

126). 

 

Klassrum 

 

Lunneblad (2006) & Runfors (2003) visar i sina studier på att lärare vill hitta något i en klass 

som förenar alla elever. I de heterogena grupperna som finns i skolan blir det svenska språket, 

den svenska skolans traditioner och rutiner. Oftast tas inte skillnader mellan individer upp om. 

När en nyanländ elever börjar i klassen, kan denna elev ses den som en del i den heterogena 

gruppen. De enda gångerna detta görs är i samband med högtider och enstaka kulturella 

traditioner. Detta kan troligen bidra till att nyanlända elever kommer att känna ett fortsatt eller 

nytt utanförskap eller en känsla av exotifiering. Lärarna går även miste om att introducera nya 

kulturella element i sin undervisning, där de nyanlända eleverna troligtvis hade kunnat bidra 

med egna erfarenheter som deras klasskamrater skulle uppsakttat.  

 

 

I en studie genomförd av Laid Bouakaz så intervjuas nyanlända elever mellan 13 och 15 år 

tillsammans med verksam skolpersonal. I studien framkommer det att elevernas bild av en elev 

i sitt hemland och i Sverige skiljer sig åt. I hemlandet kan förväntningarna på eleverna skilja 
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sig enormt mot vad den svenska skolan förväntar sig av elever. Eleverna hade ofta ingen 

förståelse om vad som förväntades av dem i den nya skolmiljön (Bouakaz & Bunar, 2015, s. 

263-264). Duek anser att tidsbrist är en stor anledning till att lärare inte skapar en relation med 

elever (Duek, 2017, s. 220).  Resultatet i Bunar och Nilssons studie om nyanlända elever och 

och deras studieambition, visar att de ofta har en väldigt hög studieambition. Trots detta så 

förekommer nyanlända elever i rapporter om elever med låg måluppfyllelse (Bunar och 

Nilsson, 2015, s. 2). Olgac menar på lärarnas roll i klassrummet och hur viktig den är och 

påverkar eleverna olika beroende på en lärares attityd. Lärare ska vara någon eleverna kan lita 

på och som håller ordning och reda runtom eleverna. Nyanlända elever kan enkelt drabbas av 

oro, vilket gör att läraren alltid behöver vara där för att stabilisera läget. Läraren ska även 

erbjuda en undervisning som är likvärdig men kreativ för att fånga elevernas intressen (Olgac, 

1995, s. 6).  

 

Läromedel skall vara neutralt utformade, men detta är svårt då läromedel är tillverkade i en 

speciell kultur. Innehållet måste kunna kopplas till andra kulturer med hjälp av läraren. Svenska 

läromedel är formade i det svenska samhället, med svenska värderingar och perspektiv. 

Innehållet i läromedlen blir kulturellt anknutet. Om ett barn har en annan kulturell bakgrund än 

svensk, kan detta skapa förvirring och skapa en svårare inlärningsmiljö (Skolinspektionen, 

2010, s. 20).  Eklund (2008) och Gibbons (2013) anser att detta har en stor påverkan på 

nyanlända elever och deras syn på hur det svenska språket skall användas.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund i den analys som 

gjorts av resultatet. 

Ramfaktorteori 

För att få en insyn i hur olika faktorer kan påverka undervisningen, måste man se till de ramar 

som finns i skolans organisation och hur de påverkar en lärares undervisning.  

Den förste att mynta begreppet ramfaktorer var Urban Dahllöf. Han menade att en ram var 

”faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen och över vilka de som undervisar 

och de som undervisas inte har någon kontroll” (Lundgren, 1983, s. 233). Ramfaktorer kan både 

begränsa undervisningen och möjliggöra den.  En stor klass kan vara positivt för grupparbeten, 

mindre tid kan lära eleverna att strukturera sitt arbete bättre för att nämna två positiva 

konsekvenser. Avsaknad av rätt material är exempel på en negativ konsekvens av en ramfaktor. 

Olika ramar påverkar undervisningen på olika sätt.  

 

Det finns tre olika sorters ramar, som utvecklats från original begreppet, ram. Konstitutionella, 

organisatoriska och fysiska ramar. De konstitutionella ramarna är bland annat skollagen. 

Skollagen förändras över tid beroende på vilken politisk styrning som råder för tillfället. 

Organisatoriska ramar är ”åtgärder relaterade till ekonomiska resurser som t. ex klasstorlek, 

fördelning av tid osv” (Lundgren, 1983, s 233). Byggnader, avståndet mellan hem och skola 

och ljudnivå från omgivningen runt skolan är en definion som ges för fysiska ramar (Dahllöf, 

1971, s. 75).  En vidareutveckling av ramfaktorer gjord av Gunn Imsen kommer används i denna 

studie (Imsen, 1999, s. 308-309). som gjort fem kategorier av ramar finns även. Dessa fem 

kategorier är pedagogiska ramar, administrativa ramar, resursrelaterade ramar, 

organisationsrelaterade ramar och ramar med anknytning till barn och deras kulturella 

bakgrund.  

 

Pedagogiska ramsystemet är hur lärare tolkar och uppfattar läroplanens innehåll. Tolkningen 

av läroplanen som lärare gör, görs i relation till skolans miljö. Skolans olika lagar och 

förordningar tillsammans med läroplanen finns i denna kategori.    

 

De Administrativa ramarna är  hur skolan styrs av rektor och liknande. Det innefattar även 

en lärares vilkor såsom tid och lön. En lärares scheman ingår även i denna del av de olika 

ramarna.  

 

Resursrelaterade ramar innefattar ekonomi och materiella resurser.Det innefattar även antalet 

undervisningstimmar som läraren har tillgängligt och kan variera beroende på skola. Vad finns 
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det för tillgång av undervisningsmaterial för lärarna och vad för lokaler, läromedel, it-

hjälpmedel finns tillgängliga för läraren i vardagsarbetet?  

 

Organisationsrelaterade ramar ser på sambanden mellan de sociala förhållanden som finns 

på skolan och den rådande skolkulturen. I denna ram ingår även hur undervisningen utförs av 

lärare och hur elevrelation ser ut. Arbetet lärare emellan finns även representerat.  

 

Ramar relaterade till elevers kulturella bakgrund  

Den sista ramen ser  på eleverna, men även barnens kulturella bakgrund och förutsättningar. 

Får eleven stöd hemifrån och vad för förutsättningar har eleven i form av motivation. Hur 

påverkar elever i klassrummet lärarens arbete (Imsen, 1999, s. 308-309) 

 

Till skillnad från Dahllöf (1971) och Lundgren (1983) menar Imsen på att vissa faktorer inom 

ramfaktorteorin finns under en lärares kontroll, medans andra är bortom kontroll för läraren. 

Detta på grund av att de olika ramfaktorgrupperna kan överlappa och på så sätt skapa andra 

förutsättningar. Imsen anser också att kunskapen att kunna skilja på dessa ramar, ger lärare 

större chans att kunna påverka de förutsättningar som de har i sitt arbete. (Imsen, 1999, s.308-

309).   

 

Ramfaktorteroin tillhandahåller en teori för att förstå undervisning utifrån de begränsningar och 

möjligheter som finns, samtidigt som den ser på hur dessa olika ramar förhåller sig till varandra. 

Ramfaktorteorin ser dock inte till det komplexa arbetet en lärare utför och kan inte förklara en 

lärares betydelse för undervisning. (Lindblad, Linde & Näslund, 1999, s. 87).  

 

För denna studie är ramfaktorteorin relevant då den kan tänkas visa på hur ramarna begränsar 

lärarna i sitt arbete. Materialet i denna studie kommer att analyseras med hjälp av teorin i fråga.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur nyanlända elever och den undervisning de får, 

påverkas av de olika ramarna inom ramfaktorteorin. Studien syftar även till att undersöka hur 

lärares arbete med nyanlända elever har påverkats inom en tidsram på 10 år.  

 

1. Hur uppger lärare att olika ramar påverkar deras undervisning av nyanlända elever?  

 

2. Vad för konsekvenser får de förändrade undervisningsförhållandena på de nyanlända 

elevernas undervisning? 

3. Vad för konsekvenser får de förändrade undervisningsförhållanderna på lärares 

arbete? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras metod som användes under insamlandet av material. Även validitet och 

reliabiliteten av studien presenteras. Urvalet av respondenter och analysmetod tas även upp.  

 

Datainsamling 

 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning, då denna passade syfte bäst. Kvalitativa 

undersökningar fokuserar på upplevelser, erfarenheter och åsikter hos informanten (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 17). Eftersom i studien underöks hur resurstillgång i skolan påverkar 

lärares undervisning valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamligsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide med huvudfrågor tas med till 

intervjuerna, men ordningen är inte lika viktig, då utförliga svar är det som eftersöks. Denna 

teknik ger möjlighet till följdfrågor, som bidrar till att ge en större inblick i informantens 

tankegång. Följdfrågor kan även vara nödvändiga om respondenten har svårt att formulera mer 

detaljerade svar utifrån huvudfrågorna (Bryman, 2002).  

 

En intervjuguide användes för insamlandet av data och var grunden till frågorna som användes 

i intervjun. En kvalitativ intervju ska utarbetas med låg grad av standardisering. En 

semistrukturerad intervju ger respondenten chansen att utveckla sina svar och en större 

möjlighet till insamlande av rätt sorts data. Det ger även chans till följdfrågor som kan vara 

svåra att få svar på om svarsalternativen är låsta.Om studien ämnar att undersöka tankar och 

åsikter, så är en semistrukturerad intervju det bästa tillvägagångssättet (Bryman, 2008).  

Frågorna utformades i enlighet med studiens syfte och frågeställningar, för att få passande svar. 

För att inte få för mycket överflödig information som inte var kopplat till min studie, användes 

en begränsad mängd frågor.  

 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att följdfrågor kan ställas och att intervjuaren inte 

är låst till sin intervjuguide på samma sätt som i en strukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 301).  

Frågeformuläret som använts är utformat för en semi-strukturerad intervju. Det användes som 

grund och frågor ställdes utöver de som finns på bilaga 1.  

 

Urval 

 

Eftersom studien undersöker lärares erfarenheter nu och då, behövdes både verksamma och 

pensionerade lärare Jag försökte även basera urvalet utifrån geografisk närhet så att resetiden 

för intervjuerna inte skulle bli allt för lång. Vissa av informanterna kommer dock från 

angränsande kommun.     
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Sammanlagt intervjuades sex olika personer med olika erfarenheter av läraryrket. Tre av dem 

är fortfarande verksamma som lärare, medan de andra tre är pensionerade. Två av de 

verksamma lärarna arbetar på samma skola ute på landsbygden, medans den tredje arbetat på 

samma skola, men arbetar nu på skola i en storstad. De pensionerade lärarna har alla en äldre 

form av lärarutbildning och en där nyanlända elever inte nämndes vid. De har under sina 

karriärer tagit till sig mycket av den nya utbildningen genom fortbildningar. Nyutexaminerade 

lärare har även bidragit till att deras kunskap utvecklats.  

 

De verksamma lärarna har varit aktiva mellan 5-12 år, vilket gör att deras erfarenhet är olika på 

många områden. De är mellan 30 och 40 år gamla, där två är kvinnor och en man. De har alla 

arbetat i mellanstadiet och är utbildade mellanstadielärare. Två av de har utbildats i den äldre 

lärarutbildningen innan 2011. De har kompetens inom grundämnena och varierande kompetens 

inom samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Införandet av nya delar på 

lärarutbildningen gör att deras kunskap inom vissa ämnen varier.  

De pensionerade lärarna har en äldre form av utbldning, Antal år som aktiva lärare varierar från 

att ha arbetat börjat arbeta på 70-80-talet till 80-90-talet.  

 

Procedur 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents skola under ledig tid. Intervjuerna  pågick 

tills jag fått svar på som jag ansåg vara tillräckliga för att kunna genomföra min analys med, 

men inte längre än 30 minuter. Under intervjun användes ljudupptagning i sådant fall att mina 

anteckningar skulle vara otillräckliga och för att förenkla själva arbetet i efterhand.  

Kontakten med respondenterna skedde via mail till 4 stycken och med  telefon till 2 stycken. 

Informationen om studien framfördes genom något av medierna och en tid för träff och 

genomförande av intervjun bestämdes. Under själva intervjun fick respondenterna mer 

information om själva studien och även vad som förväntades av parterna. Respondenterna hade 

under vilket tillfälle som helst chans att dra sig ur intervjuen och kräva att det material som de 

fanns med på skulle raderas.  

Svaren och inspelningarna från intervjuerna transkriberades för att kunna användas till själva 

studien. Informationen förvaras på en säker plats.  

 

Databearbetning och analys 

 

I analysen kommer samtliga dimensioner av resurser ur ramfaktorteorin användas, för att 

analysera resultatet.   

Under intervjuerna stäldes frågorna dels från medvetna frågor och dels från improviserade. De 

ställdes dock ur de fem olika kategorier som Imsen (1999) tagit fram. Detta gjorde att den 
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information som samlades in var reliabel. När materialet sedan var transkriberat, kunde tolkning 

av materialet genomföras genom att utgå ifrån de olika kategorierna. Till exempel kunde svar 

som innehöll tolkar hamna under resursrelaterade ramar och svar som innehöll tid hamna i 

administrativa ramar. Arbetet utgick ifrån ramfaktorteorin och kategorisering skedde utifrån de 

ramarna som teorin behandlar.  

 

Vissa uttalanden var svåra att sätta in under ”rätt” ramsystem, till exempel ”Ofta får vi de 

läromedel som behövs, men chans att samtala om dessa med arbetslaget finns inte”. Uttalanden 

som har ramar som överlappar visade sig svåra att tolka. Svaret och informationen kategoriseras 

då genom att se på vad som kan vara mest angeläget. Är det den ekonomiska delen eller den 

pedagogiska?  

 

Genom att färgmarkera olika kategorier från ramfaktorteorin när informationen till resultatet 

samlades in, blev det enklare att se vad som hörde till respektive kategori.  

 

Det material jag samlat in har transkibrerats, för att sedan kunna tolkas med hjälp av Imsens 

(1999) fem ramar. Genom att markera varje kategori med olika färger, kunde jag strukturera 

min empiri på ett enklare sätt och på så vis få svar på mina forskningsfrågor. Resultat och analys 

har skrivits i en löpande text. Jag gjorde detta val för att läsaren enklare ska se hur ramfaktorer 

påverkar de resurser som lärare har att tillgå och den undervisning som nyanlända elever 

erbjuds.  

 

Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram fyra huvudkrav för undersökningar av denna typ. De är: 

Informationskravet innefattar att forskaren ska ge de deltagande information om deras uppgift 

och de vilkor gällande deras deltagande, konfidentialitetskravet ska ge de deltagande försäkran 

om att deras personuppgifter förvaras på ett säkert ställe, samtyckeskravet handlar om att de 

deltagande i undersökning bestämmer om sin egen medverkan, och nyttjandekravet som ser till 

att alla de uppgifter som samlas in i undersökningen endast används till forskningssyften 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare blev i förväg informerades om studiens syfte och vad 

som krävdes för att delta i den.  Genom att alla deltagare är anonyma och ingen information 

som kan avslöja identiten på någon av deltagarna användes i studien, så anses 

konfidentialitetskravet uppfyllt. Sett till samtyckeskravet så uppfylldes detta när 

respondenterna godkände att delta i intervjuerna. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls 

genom att materialet endast används för denna studie.  

 

Validitet och reliabilitet  
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Det är viktigt att veta vad man vill undersöka i en studie och vad man genom sina 

forskningsfrågor vill besvara. Validitet är i detta fall vad man som forskare vill undersöka och 

den eller dem frågorna man vill besvara med hjälp av lämplig metod. Det är även viktigt att se 

att det som skall undersökas i studien, verkligen undersöks. (Bergström & Boréus, 2014, s. 41). 

Syfte och frågeställningar har fått anpassas för att ge studien validitet.  

 

Genom att rikta sökandet av information mot forskningsområden inom skola och nyanlända 

elever, så kan validiteten för undersökningen få en stark grund. Respondenterna är även valda 

för att höja validiteten av arbetet, då de alla är eller var verksamma lärare och besitter kunskap 

som är viktig för studien.  

 

Reliabilitet menas med att undersökningen som genomförs, skall ge samma resultat om den 

genomförs ännu en gång, fast vid olika tillfällen. Förhållandena måste dock vara samma som 

vid första undersökningen. Genom den valda analysmetoden, som innehåller en bred dimension 

av självtolkning, kan en annan forskare göra en annorlunda tolkning av resultatet. För att höja 

reliabiliteten krävs det att analysen görs ur en tydlig modell. Intrasubjektivitet tas upp inom 

reliabilitet där slutresultatet skall vara samma om en individ genomför undersökningen, dock 

vid olika tillfällen (Bergström & Boréus, 2014, s. 42).  En studie reliabilitet påverkas av 

objektivitet, precision, kongruens och konstans (Trost, 2010, s. 131) . Insamlandet av data ska 

ske på samma sätt genom hela studien och om en intervju eller liknande genomförs, skall 

frågorna som ställs vara samma genom studiens gång.   

 

Metodreflektion  

 

Respondenterna var utvalda då de arbetat olika länge inom läraryrket. Detta kan påverka deras 

kunskaper om nyanlända elever, men det var viktigt att undersöka hur det ser i dagens skola 

respektive skolan som var. Fler respondenter hade bidragit till ett större underlag för analysen, 

vilket kunde förenklat analysen i fråga. Det kunde även ha varit positivt att inkludera lärare från 

andra årskurser, då det kan bidra med en mer enhetlig bild av hur undervisningen av nyanlända 

elever sker.  
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Resultat  

I detta kapitel presenteras det resultat som undersökningen gett. Resultatet är uppdelat enligt 

Imsens (1999) fem olika faktorer ur ramfaktorteorin för att bidra till enklare förståelse.  

Pedagogiska ramsystemet  

Alla lärarna har eller arbetar i arbetslag med andra mellanstadielärare på respektive skola. De 

beskriver detta som bra, då den respons och feedback som fås av andra lärare är mycket viktig. 

”Att kunna bolla med andra kollegor var väldigt värdefullt. Nya ideér och liknande.” Stefan 

 

I dessa arbetslag ingår även svenska som andraspråkslärare. Denna resurs anser lärarna vara 

positiv för arbetet med nyanlända elever. Svenska som andraspråksläraren var till hjälp vid 

anpassning av undervisningen och vid möten med eleverna och deras föräldrar. Några av lärarna 

har haft ett samarbete med modersmålsläraren i arbetslagen, men det var inte vanligt 

förekommande enligt dem. De har i vissa fall fungerat som två olika aspekter av 

undervisningen.  

”Vi har våra möten i arbetslaget om eleverna, sen har eleven hemspråk utan någon koppling 

till undervisningen. Det är skulle vara svårt att hinna med något annat.” Peter 

 

”Det blev mer jobb än jag trodde, då läroplanerna byttes. Det blev ett lite annat sätt att arbeta 

på ” Anna, pensionerad lärare 

Den skillnad som olika läroplaner för med sig kan ha en stor påverkan på hur lärare kan 

genomföra sin undervisning. De lärarna som var veksamma vid Lgr 11:s intåg, ansåg att deras 

förhållande till undervisningen förändrades. De pensionerade lärarna fick uppleva olika 

läroplaner, vilket gjorde att kunskapsmätningen som de gör fick olika grunder. Under flera år 

kan de ha arbetat med liknande innehåll och sätt att mäta denna kunskap. Tolkning av 

läroplanen görs av lärarna själva, vilket kan leda till stor skillnad gällande den undervisning 

eleverna får. Lärarna väljer arbetsform, vilket i detta fall har stor betydelse för nyanlända elever. 

Om viktig kunskap förmedlas via ett text- eller ljudmedie, kan elever med sämre kunskap i 

svenska ha svårt att ta till sig detta.  

”Jag försöker köra så mycket med iPad då det skulle ta för lång tid att sitta och förklara hela 

uppgiften. Om tiden hade funnits hade jag gjort det”  

 

För de verksamma lärarna var tiden mellan olika läroplaner inte lika lång. Skillnaderna ansåg 

de inte vara lika stora och fortbildningen för att handskas med dessa skillnader var bättre. 

Utöver den grundläggande utbildningen finns det även  såkallade fortbildningskurser för lärare.  

Gällande skillnader så var de varierande märkbara då de pensionerade lärarna hade arbetet 

utifrån en annan läroplan och ett annat system. Den stora flyktingvåg som de verksamma lärarna 
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fick uppleva var annorlunda än för de pensionerade lärarna. De pensionerade lärarna ansåg att 

det var enklare att anpassa undervisningen utifrån Lpo 94:s mål, kunskapskrav och centrala 

innehåll. Den var skriven på ett sätt som gav dessa lärare större möjligheter för att mäta 

elevernas kunskaper. Då de pensionerade lärarna fick jobba med Lgr 11 en kortare tid än Lpo 

94, så ansåg de Lpo 94 mer anpassningsbar. Chansen att få visa sin kunskap på ett annat sätt 

för nyanlända elever var värdefull, då en elev kunde vara bättre på att skapa text än att framföra 

något muntligt.  En av de pensionerade lärarna säger; ”Jag tror det var enklare förut, men det 

fanns mycket färre nyanlända elever då. Vi hade dock inga iPads och sånt då, så det är svårt 

att säga” Lena  

Administrativa ramar 

Två av de verksamma lärarna berättade att rektorn på skolan var mycket engagerad i arbetet 

med nyanlända elever. Detta smittade av sig på de lärare som arbetade med nyanlända elever i 

sin klass och eleverna själva tyckte skolan blev roligare. De pensionerade lärarna hade haft fler 

rektorer under sin arbetstid, vilket resulterade i olika upplevelser. Svårigheter med tillgång till 

material och andra resurser kunde skapa konsekvenser för deras undervisning. Detta resulterade 

i att de nyanlända eleverna fick en varierande skolgång, baserad på rektorns engagegmang. 

Lärarna ansåg att det var enklare att få material om de gick ihop i arbetslaget och bad om det. 

”Om vi tar upp det flera stycken så gick det relativt fort att få fram något, till exempel nya 

läromedel eller liknande”  

 

Den verksamma lärarna som arbetade i innerstaden, hade tillgång till stöd från de kartläggare 

som arbetar med att kartlägga nyanlända elevers förkunskaper. Dessa lärare åker runt bland 

skolor som tagit emot en stor andel nyanlända elever och. Där hjälper de till med 

undervisningen och det dagliga arbete som dessa elever ofta behöver. De verkasamma lärarna 

ansåg att detta var till stor hjälp. 

 

De verkasamma lärarna hade både förberedelseklass och direktintegrering som modell för 

mottagande på sina skolor. Läraren på landsbygden hade ett bättre samarbete med 

specialpedagogen, ansåg hon. Samarbetet var för att väga upp den avsaknad av tolk och på så 

vis den individuella anpassningen av undervisningen som dessa elever går miste om. Läraren 

tyckte dock att eleven gjort stora framsteg hos specialläraren trots de få timmar en tolk var 

närvarande.  

”Tolken är bara i klassen några timmar i veckan, resten av tiden får jag göra så gott det går 

med eleven. Men de lär sig mycket fortare än man tror. ” Maria 

 

”Ibland använde jag hela min planeringstid till att förbereda så att den skulle fungera för alla 

elever. Det tog tid men var ändå lärorikt.”Peter, verksam lärare 
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En av de aktiva lärarna pratade om att det blev annorlunda planering av undervisning när en 

nyanländ elev börjat i klassen. Klassen var innan en homogen grupp där alla talade svenska och 

hade en svensk kultur i hemmet. Med införandet av en annan kultur och ett annat språk, 

behövdes undervisningen anpassas på ett helt annat sätt. Dels för att passa den nyanlända 

eleven, men även för resten av klassen. Läraren var positiv till en annan sorts planering av 

undervisningen och såg det som lärorikt. 

  

Sett utifrån det pedagogiska ramsystemet, så ansåg de pensionerade lärarna att Lpo 94 och Lgr 

11 kan vara lika i sin formulering. Det fanns dock en större möjlighet till självtolkning av 

innehållet i Lpo 94 än det finns i Lgr 11. Sett till ämnet saknade läroplanerna avsnitt som 

beskriver hur undervisningen av nyanlända elever skall genomföras, utöver det att den skall 

vara individuellt anpassad för varje elev.  

Resursrelaterade ramar 

De flesta av lärarna ansåg att det fanns tillräckligt med ekonomiska resurser för att köpa in de 

läromedel som de ville använda i sin undervisning. Dock påtalar de det finns en avsaknad av 

ett multikulturellt synsätt i både dagens och äldre läromedel. En av respondenterna säger 

exempelvis ”Det är svårt att hitta en bok med övningar som en elev med annan kulturell 

bakgrund än svensk kan knyta an till. Allt material är skrivet med svensk kultur som grund” 

De pensionerade lärarna ansåg att de hade mer tid med nyanländ elever längre tillbaka i tiden.  

I detta avseende kan man även se hur olika ramfaktorer påverkar varandra, då tid som är en 

administrativ ramfaktor, påverkar det resursrelaterade ramsystemet. Den kartläggning som görs 

är direkt kopplad till den tid som finns tillgänglig i skolverksamheten.  

”Jag försökte hjälpa till så mycket jag kunde, men det tog för mycket av min egen tid” Stefan, 

pensionerad lärare 

 

Många av lärarna har begränsad tid i sitt arbete och måste hinna med att planera sin 

undervisning. Utöver det kunde lärarnas tid även gå till att lösa olika sociala händelser på 

skolan. Hos de nyanlända eleverna var dessa händelser svårare att lösa, då språket inte fanns 

med lärarna. De fick istället ta upp händelsen på ett mentorsmöte där en tolk var närvarande. 

Lärarna kunde få hjälp av äldre elever som hade kommit längre i svenska än andra. En lärare 

berättar om hjälpen denne fick av lärare från förberedelseklassen.  

Läraren i fbk fick fungera som tolk när eleverna flyttats över i ordinarie klass. Det var väldigt 

bra, men det blir många extra timmar för honom” Birgitta 

En skillnad var att de aktiva lärarna hade bättre tillgång till tolkar och studiehandledare på 

elevernas modersmål än de pensionerade hade tidigare i deras karriärer. Det kunde vara svårt 

för aktiva lärare idag, då eleverna kan ha olika härkomst. Detta gör att det behövs flera olika 

tolkar och studiehandledare. På samtliga lärares nuvarande och före detta skolor fanns dock 
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tillgång till hemspråk för eleverna. Detta var oftast inlagt efter skolan, beroende på hur schemat 

för eleven såg ut.  

 

De resursrelaterade ramarna som i denna studie till exempel kan vara ekonomiska och 

materiella resurser, varier från skola till skola. För de verksamma lärarna finns det en större 

resurstillgång för de som arbetar i innerstaden. Tillgång till tolk för nyanlända elever hos läraren 

på landsbygden var uppdelad mellan flera skolor i veckan. 

 

De pensionerade lärarna såg på it-relaterat stöd som väldigt positivt i undervisningen av 

nyanlända elever. Aktiva lärare ser iPads och datorer som något normalt i vardagen och är vana 

att arbeta med detta i sin undervisning. De pensionerade lärarna hade äldre teknik i sin 

undervisning saknade tillgång till datorer och internet på det sätt som finns idag.  

 

”De lär sig mer än man tror och jag tror att det går snabbare än när tolken är där. Med tolken 

kanske de inte måste anstränga sig lika mycket” Birgitta, aktiv lärare 

En av de verksamma lärarna tog upp att elever hon haft lär sig även när tolken inte är 

närvarande. Detta var viktigt för läraren att förstå se att deras undervisning måste vara anpassad 

till eleven även om tolk eller liknande är frånvarande. 

  

Beroende på skola varierar de resursrelaterade ramarna. Med dagens kommunala och privata 

skolsystem så kan det vara större skillnader i samma kommun, än kommuner emellan. En del 

skolor kan ha ekonomiska resurser till att köpa in surfplattor och datorer som förenklar 

undervisingen för nyanlända elever. Nyanlända elever och deras familjer inte får välja vart i 

Sverige de hamnar, så blir det väldigt slumpvis. Skolor som tar emot en stor andel nyanlända 

elever, kunde enligt lärare hamna även i riskzonen för segregering då många etnisk svenska 

elevers föräldrar vill byta skola.  

 

Resursrelaterade ramar innefattar även den schemalagda tid som lärarna har till undervisning. 

Denna tid varierade beroende på skola, men även på klasstorlek. De pensionerade lärarna 

upplevde en ökning av storlekarna på klasserna. Trots att det blev mindre tid till att förbereda 

och undervisa, såg de det som en möjlighet att förbättra sin undervisning. De tvingades bli mer 

anpassningsbara. ”Jag var tvungen att få ihop min undervisning snabbare än vanligt, och få 

den mer anpassad för alla elever. Jag tycker att jag blev bättre ju mer tid som gick” Stefan 

 

Enligt de pensionerade lärarna var modersmålsundervisningen och andraspråksinlärningen 

avskilt från den ordinarie undervisningen. Arbetslagen hade sina möten utan 

modersmålsläraren. En av de verksamma lärarna hade på sin skola integrerat 

modersmålsläraren i sina arbetslagsmöten. Detta ansågs vara till stor hjälp när undervisningen 
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skulle utformas. De verksamma lärarna försöker arbeta mer ämnesövergripande med sina 

nyanlända elever. ”Jag har haft några elever som troligen hade passsat bättre i 

förberedelseklass och nån som det hade passat bättre med direktplacering. Lätt att säga i 

efterhand. - Peter 

Organisationsrelaterade ramar 

”Många arbetade fortfarande efter sina gamla strukturer. Det gjorde att jag fick anpassa mig 

till dem”. Peter De verksamma lärarna ansåg att lärare som jobbat en längre tid på en skola, 

hade en struktur i sitt arbete som de helst inte ändrade på. Den utbildning som de nya lärarna 

komm med förde med sig  nya idéer. De pensionerade lärarna ansåg att det var viktigt att 

fortbilda sig och utveckla sin kunskap, för att på så sätt kunna erbjuda en bättre undervisning.  

Dessa olika tankesätt mellan grupperna kunde påverka de nyanlända elevernas undervisning, 

på både negativa och positiva sätt.  

 

”På min första skola så var samarbete mycket viktigt. Det var bra när jag kom dit som 

nyexaminerad lärare”Lena, pensionerad lärare 

Verksamma och pensionerade lärare tyckte att rektorn på skolan var viktig för hur mycket 

samarbete som pågick. För de verksamma lärarna kunde förstelärare ta över en del av det ansvar 

för fortbildning som tidigare fallit på rektorn. De tyckte det var enklare att göra detta direkt i 

arbetslagen. Där fick de en chans att prata om det som utbildningen handlat om och hur de 

skulle undervisa nyanlända elever på ett effektivare sätt.  

 

”Jag försökte förklara så gott jag kunde, men förklaringen blev oftast bara tecken och bilder. 

Ibland fick de nyanlända eleverna observera sina klasskamrater för att få en uppfattning om 

vad uppgiften handlade om”. Maria 

För en ensam lärare blir det ytterst komplicerat att förklara en uppgift för en elev som är 

nybörjare i svenska och samtidigt ta hand om resten av klassen. Sett från de resursrelaterade 

ramarna, begränsas både läraren och eleven. Dålig ekonomi ansåg samtliga lärare vara en av de 

största anledningarna till att elever och lärare begränsades i sin undervisning.  

Ramar med anknytning till elevens kulturella bakgrund  

”Jag brukade ha bra kontakt med föräldrarna till nyanlända elever, då de brukar vilja det. De 

är även väldigt engagerade i sina barn. ”Eva, verksam lärare 

De pensionerade och verksamma lärarna ville god kontakt med hemmet. De ansåg att de flesta 

föräldrarna var engagerade i barnens skolgång och ville höra hur det gick för dem. Motivation 

var en del som behövde komma från hemmet och det var enligt lärarna viktigt att den kom 
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hemifrån. Om föräldrarna var ointresserade i barnens skolgången, så kunde eleverna få samma 

attityd till skolan.  

 

”De nyanlända eleverna jag haft är precis som andra elever, vissa är mer motiverade än 

andra”   

Utifrån en elevs kulturella bakgrund så ansåg samtliga lärare att de var motiverade att lära sig 

och engagerade i undervisningen. Det som påverkade engagemanget hos eleverna var kvalitén 

på undervisningen. Om en nyanländ elev som var nybörjare i det svenska språket skulle utföra 

en arbetsuppgift som ej var anpassad till elevens kunskapsnivå, så började eleven fokusera på 

andra saker i klassrummet. Detta förstod lärarna då vissa uppgifter kräver att en elev kan läsa 

instruktionerna för att genomföra den. De pensionerade lärarna hade haft färre nyanlända elever 

längre tillbaka i tiden och hade fler elever födda i Sverige men med föräldrar som hade utländsk 

härkomst. Aktiva lärare hade haft både och i sina klasser. 

 

Analys 

 

Lärarnas förmåga att förbereda undervisning för alla är viktig. Lärarna är tvungna att förbättra 

sina sätt att skräddarsy undervisning för att ge alla elever en likvärdig utbidlning. Detta gjorde 

att läraren blev mer kreativ och strukturerad i sitt arbete, då de kan vara tvungna att tolka 

läroplanens innehåll på ett sätt mer anpassat för nyanlända elever. Läroplanen är skriven med 

svenska elever i åtanke, vilket gör att lärarna stötte på oväntade hinder i sin planering av 

undervisningen. Eftersom ramar kan påverka både positivt och negativt är det viktigt att se till 

alla aspekter som kan uppkomma. För vissa av lärarna hade det kunnat vara en negativ 

upplevelse med mycket stress och en undervisning som i sin tur får lida. Genom att se utifrån 

det pedagogiska ramsystemet och ramen hur lärare tolkar innehållet i läroplanen, måste det även 

tas i åtanke att tolkningen görs utifrån den rådande miljön på skolan. (Imsen, 1999, s. 308).  

 

Ramen som relaterar till elevers kulturella bakgrund visar attgod kontakt med föräldrar och 

hemmet är viktigt för eleverna. Det behövs en motivation hemifrån som följer med till skolan 

och en nyfikenhet att lära sig mer. Elever kan föra med sig tankar från hemlandet gällande skola 

som kan komma i konflikt med hur skolan i Sverige fungerar. Att ha en bra dialog med hemmet 

om vad som förväntas av eleverna och vad skolan kan erbjuda eleverna kan vara ett bra steg för 

att ge eleverna en likvärdig utbildning. Detta gör att hemmet kan ställa krav på skolan ifall detta 

uteblir. Utan motivation hos eleven, kan det trots bra undervisning vara svårt för lärare att få 

fram ett engagemang för skolarbetet hos eleven (Imsen, 1999, s. 309).   

 

Den svåra balansgången mellan förberedelseklass och direktplacering har troligtvis ingen bra 

lösning för tillfället. Om besluten som görs av skolor och kommuner har ekonomisk grund blir 
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det svårt att ha de nyanlända elevernas utbildning i åtanke. För enskilda lärare är det väldigt 

svårt att  påverka detta och det kan endast göras genom att ta ställning i politiska val. Imsen 

(1999) menar på att vissa ramar inom ramfaktorteorin är svåra för en lärare att påverka. Det kan 

vara politiska beslut som i detta fall, eller ekonomiska beslut på skolan (Imsen, 1999, s. 308).  

Men sådana förändringar kan ta lång tid och det finns ingen säkerhet att de kommer ske. Den 

modell som kommunerna följer kan vara bra för vissa elever, men sämre för andra som det kan 

uppfattas av vissa av lärarna. Det svåra arbetet kommer i efterhand för de lärare som måste 

anpassa undervisningen för dessa elever. Olika ramar begränsar lärarnas planering av 

undervisning. Gruppstorlek blir ofta en begränsning om klassen är stor, vilket gör att ramen tid 

ytterligare begränsar vad läraren hinner med. Imsens (1999) ramfaktorteori gör det enklare för 

lärare att förstå de vilkor de arbetar utifrån och genom en ökad förståelse, kunna skapa en bätre 

undervisning.  

 

 

Direktplacering i klass kan som tidigare nämnt vara både positivt och negativt, beroende på 

elev. Om det finns elever i klassen som pratar samma språk som den nyanlända eleven, kan 

detta vara både positivt och negativt. Ur ett positivt sätt kan dessa elever fungera som stöttning 

och en trygghet inom klassrummet men kan ur ett negativt synsätt vara aspekter av bristande 

koncentration eller ett störningsmoment. Det gäller att som lärare ha uppsikt och en vetskap av 

vad som finns i klassrummet och hur nyanlända elever kan komma att reagera på detta.   

Tillgång till tolk är något som skiljer skolor emellan. Den största orsaken till detta är vad för 

ekonomiska resurser skolan har att tillgå. Det kan också grunda sig i det antal nyanlända elever 

som finns i kommunen eller på skolan, vilket även skapar förutsättningar inom tid för eleverna. 

 

Bland lärarna som intervjuades togs tradition upp som en viktig del i undervisningen. Olika 

organisationsrelaterade ramar behandlar detta. Varje skola har olika traditioner och sociala 

förhållanden, vilket sänder ut olika signaler till de elever som går på skolan. Det är inte bara 

lärares relation till eleverna som kan vara av betydelse utan även den övriga personalen på 

skolan. Imsen ( 1999) tar även upp att b emötandet av nyanlända elever från skolans personal 

kan vara positivt eller negativt.  

 

Genom Imsens tolkning att olika ramar kan överlappa, kan administrativa ramar genom rektor 

eller skolans ledning, bidra till ett bättre klimat mot nyanlända elever. Traditioner kan vara 

positiva. I fallet för en av de pensionerade lärarna så var samarbete en viktig tradition på skolan. 

För en ”färsk” lärare kan detta vara ovärderligt, då man är oerfaren. Inom de 

organisationsrelaterade ramarna finns skolkulturen. Den kultur som finns på skolan kan ha stor 

del i hur mycket sttöd en nu lärare får och hur mycket hjälp de mer erfarna lärarna är villiga att 

bidra med. Återigen så påverkar tiden den hjälp som lärare kan bidra med (Imsen, 1999, 308). 
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Ett dåligt bemötande utanför klassrummet kan göra en nyanländ elev rädd för världen utanför 

och det vardagliga livet medans ett bra bemötande utanför klassen troligtvis skulle kunna 

motivera en nyanländ elev att söka sig utanför klassrummet för att lära sig ett mer vardagligt 

språk. Nyanlända elever vill som de flesta andra elever integrera med sin omgivning, men är på 

grund av den språkliga barriären till en början hindrad från detta. Att som lärare förändra en 

traditioner på en skola kan vara en svår uppgift.  Då traditioner oftast grundar sig i ett äldre 

arbetssätt bland fler lärare behövs det mer än en individ för att öppna upp nya sätt att tänka på. 

Lärarna var inte säkra på hur de skulle anpassa undervisningen på ett sådant sätt att eleverna 

fick något värdefullt ur den. För andraspråkselever är det viktigt att undervisningen bygger på 

erfarenheter och något som de är bekanta med. Förberedelseklasser har ofta problem med att 

undervisningen saknar kontext (Imsen, 1999, s. 308-309). 

 

Det kan skilja mellan privata och kommunala skolor i form av ekonomi. Privata skolor kan ha 

ett mycket större ekonomiskt kapital att tillgå än vad en kommunal skola kan ha. Lärare söker 

sig ofta till de skolorna som har de bästa ekonomiska resurserna att tillgå för att få tillgång till 

det undervisningsmaterial de vill använda till sin undervisning, men även i form av lön. Utifrån 

resultatet så verkar lärarna som arbetat på skolor haft en bättre tillgång till resurser för att 

skräddarsy undervisningen för nyanlända elever, än de lärare som arbetat på skolor på 

landsbyggden. Detta kan bidra till segregation mellan olika områden och sämre skolresultat då 

många av de bra lärarna söker sig till de ekonomiskt starka skolorna. De ekonomiskt starka 

skolorna blir i sin tur de skolorna med bäst resultat och segregationen fortsätter (Imsen, 1999, 

308-309).  

 

Vare sig ramar ses som positiva eller negativa, kommer de ha en oundviklig påverkan på den 

undervisning som lärare tillhandahåller nyanlända elever.  

 

Jämfört med den verksamma läraren som arbetar i innerstaden av en storstad, såg tillgången till 

resurser annorlunda ut. Tillgång till tolk och studiehandledning på modersmål varierade från 

några timmar i veckan till flera timmar i veckan. Skolan och kommunens ekonomi har en stor 

grund i hur mycket tid en elev får med en tolk. Resursrelaterade ramar innefattar ekonomi och 

materiella resurser. De intervjuade lärarna var i behov av annat material när de undervisar 

nyanlända elever jämfört med etnisk svenska elever (Imsen, 1999, s. 308).   

 

Inom de resursrelaterade ramarna finns bland annat tolk och modersmålslärare. En av lärarna 

tar upp att modersmålsundervisningen och den ordinarie undervisningen fungerade som två 

skilda delar. Återigen är det viktigt att se på flera olika ramar när tiden nyanlända elever får 

med tolk och modersmålslärare undersöks. Inom de administrativa ramarna finns arbetstid som 
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ram. Arbetstiden påverkar både elever, lärare och deras undervisning. En skola med god tillgång 

till tolk eller modersmålslärare kan vara positivt för nyanlända elever, då deras undervisning 

kan planeras mellan flera av lärarna på skolan (Imsen, 1999, s. 309).  
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Diskussion 

Denna studie har försökt visa att de resurser som lärare har att tillgå, påverkas av ramfaktorer 

på olika sätt. Faktorerna kan även överlappa varandra på så sätt att de skapar förutsättningar 

eller motsättningar. Gemensamt har lärarna att de i sitt arbete med nyanlända elever, alltid 

påverkas av de ramfaktorer som finns i skolans miljö. Verksamma lärare har mycket bättre 

möjligheter att undervisa nyanlända elever än vad tidigare verksamma lärare har haft.  

 

Hur elever kommer att reagera när de börjar i den svenska skolan är individuellt och det kan 

vara extremt svårt att veta hur de kommer att anpassa sig. Elever som har varit i Sverige en 

längre tid kan känna ett större utanförskap då vill komma bort. Eleverna får lära sig det nya 

språket med likasinnade elever och liknande bakgrund, i den form att de också är nyanlända till 

Sverige (Bunar, 2015, s. 130).  

 

Valet mellan förberedelseklass och direktintegrering i en klass kan oftast grundas på annat än 

antal elever i behov av någon av de två modellerna. Då förberedelseklass är lönsammare ju fler 

elever som anländer, kan detta ses som ett ekonomiskt försvarbart alternativ för en kommun 

som tar emot många elever. Förberedelseklass har dock nackdelen att bidra till segregering och 

andrafiering (Granstedt, 2006, s. 255).  

 

Vissa elever kan behöva gå i en förberedelseklass, även om det inte finns tillgängligt. Eftersom 

alla elever lär sig olika fort, kan många gå miste om tid att anpassa sig till det svenska 

skolsystemet om de direktplaceras (Blob, 2004, s. 20).  

 

Direktintegrering kan skapa en större osäkerhet hos elever, som kan sättas in i en klass utan 

tillräcklig kunskap i språket. Att hitta ett sätt som passar alla elever kan vara extremt svårt, men 

enligt forskning så behövs det ett annorlunda tillvägagångssätt. Om man ser det ur 

ramfaktorteorin så kan samverkan mellan olika faktorer spela in i hur en kommun väljer att 

placera nyanlända barn. Trots att ekonomiska och personalrelaterade faktorer inte ska påverka 

valet, så kan det i slutändan vara det som avgör en elevs plats i skolan (Imsen, 1999, s. 308).   

 

Skollagen ger alla elever i den svenska skolan rätt till en likvärdig utbildning. Undervisningen 

för eleverna skall anpassas enligt elevernas erfarenheter och förkunskaper. Lärares egna 

tolkningar av läroplanen är olika överallt i Sverige, vilket skapar en viss olikhet i det som 

erbjuds eleverna. För att kunna erbjuda en likartad utbildning måste även kompetens för detta 

finnas. Lärare utan kompetens gör det svårare för elever att ta till sig undervisningen. 

Kompetens gällande nyanlända elever kan vara svårt att definiera, men lärare måste vara 

kreativa och flexibla när de förbereder undervisning till alla elever. Lärare måste även vara 

flexibla när de undervisar, så oväntade hinder för undervisningen kan uppkomma.  Det försvårar 
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även till viss del de andra lärarnas arbete, då mycket av deras tid kan gå åt till att hjälpa dessa 

lärare. Hemmet behöver i detta fall ha förväntningar på både lärare och skola, för att deras barn 

skall få den undervisning som de har rätt till. Skolor och kommuner behöver bli bättre på att 

kommunicera med vårdnadshavare för nyanlända barn vad de har rätt till i den svenska skolan 

(Bouakaz & Bunar, 2015, s. 263-264)  

 

Läromedel behöver vara så neutralt utformade som möjligt,oberoende kultur, religiös 

övertygelse, normer etc. Läromedel behöver även visa på olika infallsvinklar från andra kulturer 

än den svenska, då nyanlända elever kan relatera till andra kulturer än den svenska. Detta är 

svårt, att åstadkomma då läromedel skapas i ett samhälle av människor som lever i en oftast 

homogen kultur. Medvetet eller omedvetet kommer läromedlen att vara färgade av ett samhälles 

kultur. Detta försvårar utbildningssituationen för nyanlända elever, då många arbetsuppgifter 

och texter kräver en insyn i det nya landets kultur, språk och traditioner. Lärare kan ha svårt att 

få tag i läromedel som de anser skulle främja undervisningen av nyanlända genom att de 

erbjuder olika kulturers syn på innehåll. Kanske kan det anses som att nyanlända har rätt till 

läromedel som för in andra kulturer i innehållet. Detta för att få en annan uppfattning om hur 

innehållet kan tolkas (Eklund, 2008 & Gibbons (2013).  

 

 

 

Lärare ämnar till att förena sina elever kring något, för att skapa en homogen grupp av klassen. 

I dagens skola blir denna gemenskap ofta runt det svenska språket eller den svenska kulturen. 

För nyanlända elever försvårar det ett redan problematiskt läge. Hur ska lärare skapa en 

gemenskap byggd på något alla inte har att tillgå? Att föra in nya delar från andra kulturer, kan 

vara en risk, då vissa elever kan känna sig utpekade. Samtidigt är det en värdefull chans för 

elever att få en chans att se andra klasskamraters kultur och få en större förståelse för den. 

Användandet av språket som en riktlinje för att skapa en homogen grupp kan därför vara att 

avstå. Dessutom är klasser oftast inte homogena grupper, utan en grupp med många olika 

individer. Läraren får ta tillfället i akt och försöka hitta som kan föra samman alla elever, men 

som även ser till deras individuella intressen Lunneblad (2006) & Runefors (2003), Axelsson 

& Norrbacka Landsberg (1998). 

 

Om en elev med ett stort behov av stöttning direktplaceras i en stor klass med en lärare som har 

en stor arbetsbörda, kommer detta troligen att resultera i en sämre kvalité på den utbildning som 

denna elev får. I en idealvärld skulle nyanlända elever få tillgång till de olika modellerna och 

den tid som de behöver för att anpassa sig och förbereda sig för den svenska skolan. Utifrån 

Nilsson & Axelsson (2013) så kommer detta påverka elevens skolgång i många år.  
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Framtida forskning  

Bara de senaste 10 åren, har undervisningen för nyanlända elever kommit att ändras på en bred 

nivå. De har rätt till en likvärdig undervisning. Ändå tyder det på att skolan inte har hängt med 

i den samhällets utvecklingen. Nya lagar och regler har antagits, men skolorna har en skiftande 

tillgång till de resurser som behövs för att hantera tusentals elever med en annan kultur. Lärare 

i dagens skola har inte fått tillräckligt med utbildning för att hantera nyanlända elever och får 

istället luta sig mot sin egen kreativitet och flexibilitet (Tingbjörn (2004) & Economou (2007). 

I slutändan påverkar ekonomin nyanlända elever mest och ger eleverna en annan utbildning än 

de har rätt till. Det är svårt att veta om detta stämmer då urvalet respondenter är lågt, men det 

är helt klart vanligt förekommande.  

 

Studien är genomförd i en liten skala, vilket gör att det inte kan hävdas att detta skulle stämma 

på riksnivå. Ytterligare studier i större skala behövs för att kunna se hur det fungerar på en 

nationell nivå. Det går dock att dra slutsatsen att genom en förståelse av ramfaktorteori, kan 

lärare se hur deras undervisning kan påverkas negativt av faktorer som de inte har någon 

kontroll över. Det positiva är dock att det finns faktorer som lärare kan styra över och som kan 

ha positiva konsekvenser på deras undervisning.  

 

Det skulle även vara intressant att se hur läromedel visar på andra synsätt på innehåll, genom 

att göra en läromedelsanalys  
 

Konklusion 

 

Studien visar på att vissa ramfaktorer påverkar undervisningen i högre grad än andra. Lärare 

behöver göras medvetna om vad som står under deras kontroll och vad som inte gör det i form 

av de ramar som analyserats. Skolor behöver ett ledarskap som är tydliga med hur nyanlända 

elevers undervisning skall gå till och vad för resurser lärare har att utgå ifrån när undervisningen 

planeras. Den form av modell för placering som kommunerna använder sig av, behöver bli mer 

anpassad till elevers kunskapsnivå, då valet ofta kan tas utifrån andra faktorer.   
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide  

1. Organisering av undervisning 

2. Direktplacering eller förberedelseklass 

3. Din tid som lärare? Årskurs?  

4. Pedagogiska ramar 

5. Administrativa ramar 

6. Resursrelaterade ramar 

7. Organisationsrelaterade ramar 

8. Ramar med anknytning till kulturella bakgrund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.  Till deltagande i intervju 

 

Information om en studie av lärares resurser för undervisning av nyanlända elever 
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Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

Studien kommer att utgå ifrån lärare som är/har varit verksamma och haft nyanlända elever 

i sin klass, och jag vill studera frågor som: Hur ser mottagande av nyanlända elever ut nu jämfört 

med tidigare? Hur var och är tillgången till resurser för undervisning av nyanlända elever?  

Deltagandet i studien innebär att jag kommer genomföra en intervju med dig. Jag kommer 

även att använda mig av ljudupptagning under intervjun.  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier 

och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du 

under blanketten innan intervjun. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta mig eller min handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Ida Bergvall, e-post: ida.bergvall@edu.uu.se 

Uppsala 23 april 2018 

Axel Morén, axel.moren.9224@student.uu.se 

mailto:axel.moren.9224@student.uu.se
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Till deltagare  

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om resurstillgång för undervisning av nyanlända nu och då, 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Axel Morén som går 

sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Deltagares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

 


