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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur mottagande grundskolelärare upplever att gruppen nyanlända 

elever tas emot i sex olika skolor. Vilket stödbehov som läraren upplever att den nyanlända eleven har 

samt hur specialpedagogens roll uppfattas gentemot dessa elever.  Studien grundas på intervjuer som 

utgick från en öppen intervjuguide vars svar följdes upp på ett individuellt sätt. Vi har valt att intervjua 

tretton låg- och mellanstadielärare som alla arbetar med mottagande och undervisning av nyanlända 

elever. Det är utifrån deras skildringar som vi utrönt tre teman; mottagande, individanpassning och 

inkludering.  

 

Resultatet visar att lärarna upplever att de inte är delaktiga i processen runt mottagandet av nyanlända 

elever, att de endast får information i efterhand. Resultatet visar även att gemensamma riktlinjer och 

adekvat kartläggning efterfrågas av de intervjuade lärarna. Det uppmärksammas i studien att lärarna 

saknar relevant kartläggningsmaterial riktat mot nyanlända elever. De främsta individuella 

anpassningar som sker är av språklig art. Studiehandledning lyfts som särskilt viktig för den nyanlända 

elevens kunskapsutveckling. Det framkommer även att studiens deltagare anser att det är svårt att 

särskilja ett eventuellt stödbehov från bristande kunskaper i det svenska språket. Specialpedagoger 

saknas på flertalet skolor i detta arbete.  

 

De nyanlända elevernas föräldrars inkludering lyfts av deltagarna i studien som ett misslyckande, 

tillskillnad från deras barn som i huvudsak upplevs vara inkluderade, men vad inkludering innebär 

varierar. Det framkommer i studien att lärarna anser att en framgångsrik inkludering innefattar ett 

stärkt språk som eleven får i första hand genom vänskapsband med svenskfödda elever. Eftersom de 

nyanlända eleverna har så olika skolbakgrund, framkommer det att det är en nödvändighet att 

undervisningen individbaseras.  Detta innebär nya arbetssätt och organisationsförändringar för många 

av skolorna. Lyckas lärarna i detta kan de nyanlända elevernas språkliga nivå utvecklas vidare. Det är 

bland annat när de går framåt språkligt som de inkluderas mer i leken och på så sätt utvecklar språket 

än mer. Genom att känna gemenskap och vara välkommen i klassrummet får den nyanlända eleven en 

trygghet och därmed även glädjen i att lära. 

Nyckelord 

Nyanländ elev, kartläggning, mottagning, anpassning, lärare, specialpedagog, förberedelseklass, 

direktplacering, inkludering och exkludering 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagare som tagit sig tid att delta i denna studie, utan er hade det inte 

varit möjligt att genomföra den. Ni bedriver ett viktigt arbete och visade på ett stort engagemang i 

mötet med den nyanlända eleven.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Åsa Murray för allt stöd och vägledning genom denna process.  

 

Slutligen vill vi tacka institutionen för att vi fått samarbeta och som lett fram till en slutprodukt som vi 

idag känner oss stolta över. Trots att vi suttit på två olika platser under arbetets gång så har vi hela 

tiden tillsammans arbetat med vår produkt. Den enda uppdelning vi gjort är att vi båda genomförde 

intervjuer på var sitt håll. Vi kom därför att transkribera varandras intervjuer för att ta en djupare del 

av varandras intervjuer och på så sätt synliggöra helheten i deltagarnas svar. 

 

Karlshamn och Karlskoga, maj 2016 

Linda Mutvig och Aud Skolseg 
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Inledning 

Inom utbildningssystemet är det nödvändigt att betrakta nyanlända elever som enskilda individer och 

inte som en homogen grupp. Detta för att förbättra deras utbildningsvillkor och verka för deras 

integrering i samhället. Det är den gemensamma nämnaren för forskning inom ämnet invandrarelever 

och inkludering, bedriven i europeiska länder såväl som i Australien och Israel (Bunar, 2010; 

Shpaizman & Kogut, 2010; Taylor & Kaur Sidhu, 2011). Detta synsätt är egentligen självklart. 

Individen ska alltid vara i fokus oavsett härkomst, dock är det inte lika självklart hur detta fokus 

skapas för att lyckas med inkludering av nyanlända elever.  

 

Under de senaste åren har antalet asylsökande i Sverige ökat betydligt, varav många är barn som har 

rätt att få gå i skolan. I vår föreliggande uppsats har vi därför valt att studera hur mottagande lärare 

upplever hur gruppen nyanlända elever mottas i deras skola utifrån det stödbehov som de upplever att 

dessa elever har.  

 

I dag kännetecknas de svenska klassrummen av mångfald och flerspråkighet och gruppen nyanlända 

elever utgör en elevgrupp som ständigt ökar i antal. Under de senaste åren har antalet asylsökande i 

Sverige ökat betydligt och enligt prognos för 2016 från Migrationsverket (2015) beräknas 160 000 

människor söka asyl i Sverige, varav 16 000-33 000 ensamkommande asylsökande barn. Gruppen 

nyanlända elever har gemensamt att de alla har brutit upp från ett tidigare sammanhang, där några haft 

en trygg tillvaro och andra upplevt traumatiska händelser. Många bär med sig traumatiska upplevelser 

av krig, flykt och en önskan om ett bättre liv (Pugh, Every & Hattam, 2012). 

 

Vår arbetssituation idag som specialpedagoger ser annorlunda ut nu än bara för några år sedan. På 

många skolor har elevunderlaget förändrats vad gäller antalet nyanlända elever. Detta har inneburit 

nya utmaningar generellt om hur undervisningen bör anpassas för elever som inte kan språket, såväl 

som att exempelvis uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter hos dessa. Att alla ska få utbildning ter 

sig som en självklarhet i vår tid. Det är svårt att ens komma med någon invändning mot denna tanke 

att utbildning skall vara tillgänglig för alla barn oavsett deras sociala bakgrund, individuella 

förutsättningar eller andra faktorer (Hjörne & Säljö, 2008). Genom en ny lagstiftning kommer dessa 

utmaningar delvis att bli mer specifika och ställer i vissa fall nya krav på både den övriga 

skolpersonalen såväl som på oss specialpedagoger.   

 

Vi har båda i vår yrkesverksamhet erfarit att det finns risker när skolor blir överbelastade av gruppen 

nyanlända elever. Risker som mynnar ut i att de nyanlända eleverna ses som en homogen grupp med 

samma typ av stödbehov. Ett behov som främst utgår från avsaknaden av det nya språket. 

Uppmärksammas gruppen ha ett större stödbehov än det språkliga tenderar utgångspunkten att vara att 

det beror på posttraumatiska stressyndrom. Individuella behov av stöd riskerar med andra ord att 

glömmas bort (Block, Cross, Riggs & Gibbs, 2014). Det är därför viktigt att mottagande av nyanlända 

elever är genomarbetat på respektive skola och att de då ses på samma sätt som vi ser på alla andra 

elever som ska inkluderas i skolverksamheten och nå sin fulla potential. Det har även uppmärksammas 

från regeringshåll att vi ska se på denna elevgrupp som individer och därmed uppmärksamma 
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eventuella stödbehov utöver de språkliga och eventuella posttraumatiska stressyndrom (Prop. 

2014/15:45). 

 

Med denna studie har vi valt att studera hur gruppen nyanlända elever kan mottas i den svenska 

skolan. Detta genom att belysa hur mottagande lärare i sex olika skolor upplever mottagandet utifrån 

de stödbehov som lärarna upplever att dessa elever har.  

Definitioner av centrala begrepp 
En nyanländ elev är en person som numera är bosatt i Sverige efter att ha varit bosatt utomlands. Efter 

fyra års skolgång i Sverige, anses eleven inte längre vara nyanländ. Skollagen (2010:800) benämner 

denna grupp elever som nyanlända och vi har därför i vår studie kommit att använda samma begrepp, 

då den forskning vi tagit del av använder flertalet olika begrepp så som invandrare, asylsökande, 

immigranter m.fl. 

 

Förberedelseklass (FBK) är en form av mindre undervisningsgrupp. Den enskilda skolan kan välja att 

organisera de nyanlända eleverna i denna typ av undervisningsgrupp. Detta för att ge de nyanlända 

eleverna kunskaper för att så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen. FBK är 

dock ingen form av särskilt stöd och är därmed ingen särskild undervisningsgrupp (Skolverket, 

2016a). 

 

FBK-lärare, de lärare som arbetar med nyanlända elever oavsett om eleven är FBK- eller 

direktplacerad. Det är samma behörighetskrav för dem som undervisar i FBK som för dem som 

undervisar i reguljära undervisningsgrupper.  

 

Sva-lärare är de lärare som undervisar i Svenska som andraspråk. Undervisningen syftar till att ge 

elever rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga 

krav på språklig korrekthet (Skolverket, u.å.).  

 

Direktplacering innebär att nyanlända elever får placering i en ordinarie klass från första början, eller 

efter kortare introduktion på en central mottagningsenhet i kommunen (Bunar, 2010). 

 

Kartläggning Det är skolans ansvar att ta reda på vilka kunskaper, språk och förmågor den nyanlända 

eleven har med sig. Kartläggningen av en nyanländ elev ska påbörjas inom två månader från skolstart 

för att skolan snarast ska kunna anpassa undervisningen på ett ändamålsenligt sätt (Skolverket, 2013). 

 

Modersmålsundervisning ska i enligt med skollagen 10 kap 7 § erbjudas elever i grundskolan som har 

en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, om eleven använder det i hemmet samt har 

grundläggande alternativt goda kunskaper i språket.  

 

Modersmålslärare, undervisar eleven i dennes modersmål. På grund av den stora bristen på 

modersmålslärare har regeringen skapat undantagsregler för modersmålslärare gällande behörighet. 

Skolor kan därför tillsvidareanställa modersmålslärare som saknar lärarutbildning och legitimation 

(Skolverket, 2014). 

 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § i Skolförordningen. Den säger att en elev ska 

få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. När en elev inte klarar att följa 
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ordinarie undervisning på svenska har den rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt 

modersmål. Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Huruvida studiehandledning 

räknas som extra anpassningar eller särskilt stöd avgörs av behovets omfattning och varaktighet. Det 

är rektor som beslutar om studiehandledning på modersmål ska räknas som extra anpassningar eller 

som särskilt stöd (Skolverket, 2015b).  

 

Studiehandledare, ger den nyanlända eleven stöd på modersmål vilket bland annat innebär att eleven 

får den ordinarie undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det kan även handla om att 

studiehandledaren översätter uppgifter och examinationer (Skolverket, 2015b).  

 

Mottagningsenhet i kommun B är en central enhet för hela kommunen där nyanlända elever först 

hamnar. På denna enhet sker den kartläggning som skolverket aviserat innan eleven blir skolplacerad.  

 

Inkludering betyder att gemenskap skapas i klassrummet och i skolan. Det är skolan och miljön som 

ska anpassas till eleven och inte tvärtom (Carlsson & Niholm, 2004).   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur mottagande grundskolelärare i sex olika kommunala 

grundskolor upplever att gruppen nyanlända elever mottas i deras skola och vilket stödbehov som 

läraren upplever att de nyanlända eleverna har.  

 

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

1. Vilka former av undervisning och eventuella stöd erbjuds nyanlända elever i den intervjuades 

lärares skola? 

2. På vad grundas planeringen av nyanlända elevers skolgång i de intervjuades skolor? 

3. Hur bedöms nyanlända elevers stödbehov? 

4. Vilken är specialpedagogens roll i arbetet med nyanlända elever, enligt de intervjuade lärarna? 

Bakgrund 

I denna del beskrivs vilka styrdokument, allmänna råd och lagar som finns för den nyanlända elevens 

rätt till en likvärdig utbildning. Det finns även en presentation av vad tidigare forskning säger om 

mottagandets och inkluderingens betydelse för den nyanlända elevens skolframgång.  

Hinder för lärande och socialutveckling 
Shpaizman och Kogut (2010) har undersökt effekter av en upplevd homogenitet gällande immigranters 

integrering i Israel. Utifrån deras studie menar författarna att utbildare ofta skapar riktlinjer för 

invandrare utifrån att de är en grupp med unika behov. Denna syn kan särskilt påverka när beslut ska 
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tas gällande invandrargrupper speciellt om de anländer i stora grupper från samma region. Författarna 

menar vidare att denna syn inom utbildningsväsendet ignorera den verkliga skillnad som finns inom 

gruppen och misslyckas därmed att förstå de behov och de svårigheter som finns hos många av dessa 

elever. Taylor och Kaur Sidhu (2011) kritiserar i sin tur även bristen på forskning kring nyanlända 

elevers särskilda behov. Författarna hävdar i sin kritik att skolpolitik därför har kommit att fokusera på 

en mångkulturell utbildning, istället för att se till varje individs behov. Den egna forskningen bedriven 

i Queensland, Australien, visar på att genom att skolan ser nyanlända elever som en homogen grupp så 

förhindras en kartläggning som är relevant för att skolan ska kunna se elevens specifika behov samt 

utveckla ett relevant stöd.  

 

Den studie som Pugh et al. (2012) genomfört i en grundskola i South Australia visar på att det finns 

många hinder för elever med flyktingbakgrund när det kommer till utbildning. Reaktioner på 

traumatiska händelser kan dyka upp efter flera år och skolan har därmed en viktig roll och bör ha 

beredskap för trauman. De nyanlända eleverna kan också lida av trauman som uppstått på grund av 

upplevelser från hemlandet eller under flykten till det nya landet. Trauman som leder till 

minnesstörningar samt svårigheter att bilda nya relationer samt språkliga barriärer. Den språkliga 

barriären missgynnar eleven både socialt och inlärningsmässigt. Bunar (2015) menar att en gemensam 

nämnare för dessa elever är att de alla är nybörjare i det svenska språket såväl som nybörjare i den 

svenska skolan. Författaren lyfter att beroende på vilka omständigheter eleverna och deras familjer har 

varit med om varierar deras hälsotillstånd. Några elever har upplevt en trygg tillvaro i sitt hemland 

medan andra kan ha upplevt krig, flykt och andra trauman. Vissa elevers föräldrar kan vara etablerade 

i det svenska samhället, medan andra elever inte vet var deras föräldrar är. Detta för med sig såväl 

möjligheter som svårigheter för elever, deras familjer samt för skolans personal. Bunar (2015) menar 

därmed att det svenska utbildningssystemet står inför stora utmaningar. Framförallt gällande inkludera 

nyanlända elever, pedagogiskt och socialt, men även att sörja för att de får den utbildning som de har 

rätt till enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att mottagandet av nyanlända elever kräver 

betydande kulturella såväl som språkliga anpassningar. För nyanlända elever kan den svenska skolan 

kännas främmande och svår att förstå vilket ställer specifika krav på skolans förmåga att på ett tydligt 

och respektfullt sätt förmedla vilka mål skolan har samt hur skolan arbetar för att nå dessa. (Pugh et 

al., 2012; Skolverket, 2008; Bunar, 2015).  

 

Nyanlända elever innehar ofta en låg socioekonomisk status. Denna har tillsammans med kulturella 

och språkliga olikheter en negativ inverkan på skolgången då de påverkar elevens identitet. Thomson 

påpekar enligt Pugh et al. (2012) att ofta blir individualiserad framgång eller svårighet skälet till 

elevens bekymmer i skolan. Skolan undersöker därför inte de bakomliggande orsakerna till elevens 

behov av särskilt stöd så som posttraumatisk stress, minnesstörningar och språkliga barriärer. Detta får 

tydliga konsekvenser för nyanlända elever då de saknar kompetenser samt resurser för att kunna 

konkurrera med andra elever som också definieras att befinna sig i riskzonen (Pugh et al., 2012). 

Nyanlända elever ska inte bara socialiseras in i ett nytt språk och en ny kultur, de ska även inhämta 

kunskaper på det nya språket. Detta förutsätter att skolan och lärare möjliggör att nyanlända elever 

deltar i en språkutveckling i olika meningsfulla sammanhang. Vilken typ och grad av stöttning 

eleverna får är avgörande för deras utveckling, då språkinlärningen inte enbart är en psykologisk 

individuell process utan en socialt inbäddad aktivitet (Gibbons, 2010). 
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Hur kan skolan stötta? 

För många nyanlända elever går studierna bra, medan andra upplever svårigheter i att klara skolan på 

grund av sin bakgrund. Skolan utgör därför enligt Block et al. (2014) en avgörande kritisk plats om 

livet i det nya landet ska bli framgångsrikt. Författarna lyfter fram att det trots detta finns få studier 

som visar på hur skolan effektivt kan stötta nyanlända elever och deras familjer. Utan lämpligt stöd 

och ett väl bemötande från skolan kan elevens inlärning och skolresultat bli långt ifrån optimal. Block 

et al. (2014) lyfter Ross och Wus studie som visar på sambandet mellan social inkludering och 

utbildningsframgång. Författarna menar att skolan har ett perfekt utgångsläge för att ge stöd till 

nyanlända elever som befinner sig i social exkludering, har psykiska problem och svaga 

förutsättningar för utbildning. Nyckeln är att involvera skolledare, lärare och stödpersonal för att skapa 

en optimal utbildning för nyanlända. 

 

Det finns ett misslyckande inom utbildningspolitiken när det gäller att uppmärksamma nyanlända 

elevers behov av en annan typ av stöd i sin utbildning. När behoven väl tas upp generaliseras de som 

grupp, alternativt görs de till offer då fokus istället kommer att ligga på Posttraumatiskt stressyndrom, 

PTSD (Block et al., 2014).  

Förutsättningar för lärande och utveckling 
Nyanlända elever är en heterogen grupp med olika förutsättningar, behov och skolerfarenheter. Skolor 

samt utbildningsansvariga är skyldiga att erbjuda skolgång även om utbildningsbehovet är komplext 

(Pugh et al. 2012). Den svenska skolan har därför ett viktigt uppdrag att kunna skapa förutsättningar 

för elevgruppens lärande och utveckling. För att den svenska skolan ska kunna få en uppfattning om 

nyanlända elevers kunskaper, förmågor samt utvecklingsbehov är det viktigt att en kartläggning görs. 

Detta för att ge läraren möjlighet att anpassa och planera undervisningen efter nyanlända elevers 

förutsättningar och behov (Bunar, 2010; Skolverket, 2016b). 

 

Enligt LGR 11 ska undervisningen 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). Skolverket (2008) har uppmärksammat att de 

nyanlända eleverna kommer till Sverige med olika förutsättningar. Dessa förutsättningar handlar om 

de nyanländas bakgrund såväl som deras upplevelser samt erfarenheter. Skolverket menar därför att 

det krävs att skolorna är förberedda och utrustade med kompetent personal för att överhuvudtaget 

kunna möta elevers olika behov samt stärka deras kunskapsutveckling. Taylor och Kaur Sidhu (2011) 

lyfter ledarskapet i klassrummet som en viktig pusselbit i arbetet med nyanlända elever, liksom vikten 

av att skolans personal vågar ta initiativ, att testa något nytt samt att inte se dessa elever enbart som ett 

problem utan som en utmaning och något positivt.  

 

På en av skolorna i Taylors och Kaur Sidhus (2011) australiensiska studie började personalen arbete 

utifrån ett inkluderande arbetssätt, där lärarna menade att de anpassade sig och provade på en annan 

pedagogisk inriktning i klassrummet. Detta gjorde det möjligt för de nyanlända eleverna att få tillgång 

till läroplanen på samma villkor som andra elever samt att vara en naturlig del av skolans elever. 

Anpassningar som gjordes för att underlätta språkligt vara till exempel att använda sig av bildstöd. 

Isaksson (2009) beskriver att den inkluderande tanken kring stöd är att den ska ges inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Forskning visar dock att detta inte fungerar i praktiken. Det är allt 

vanligare att stödinsatser sker utanför klassrummet. Trots inkluderingstanken som är genomgående i 

den svenska utbildningspolitiken så sker inte denna i praktiken enligt Isaksson (2009). Den 
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inkluderande undervisningen handlar om att värdera och reagera på mångfald samt att se till att 

skolorna är en plats som både är stödjande och engagerande för alla elever.  

 

De australiensiska New Arrival Program centres (NAP) är jämförbara med de svenska 

mottagningsskolorna och till viss del även förberedelseklasser. Eleverna stannar i NAP i ca ett år i 

syfte att lära sig språket genom att gå i mindre klasser, där läroplanen är anpassad samt där eleven får 

stöd på flera språk (Government of South Australia, 2015). Pugh et al. (2012)  menar att en 

förutsättning för att NAP ska lyckas för den nyanlända eleven är att den ska förberedas för den 

ordinarie skolan. Författarna hävdar att NAP är alldeles för isolerat för att detta ska vara fallet, istället 

är inkludering i vanlig klass en nödvändighet för att förbättra deras utbildningsvillkor. Forskning visar 

enligt (Bunar, 2010; Skowronski, 2013) att det viktigaste steget i en nyanländ elevs skolgång sker i 

samband med att eleven går från undervisning i förberedelseklass till att inkluderas och få 

undervisning i ordinarie klass. I övergången från förberedelseklass till ordinarie klass utgör pedagogik, 

organisation samt sociala faktorer kritiska punkter. Även Taylor och Kaur Sidhu (2011) lyfter vikten 

av delaktighet i klassrummet. Deras studie visar på tydliga effekter av särskilda undervisningsgrupper, 

där de nyanlända sågs som elever i behov av stöd, kontra de skolor vars mål var att dessa elever skulle 

bli en naturlig del av klassen genom att lärarna anpassade undervisningen för alla med hjälp av bland 

annat bildstöd. I de skolor där de nyanlända eleverna på detta sätt blev en naturlig del av klassen, där 

blev de nyanlända eleverna även som mest framgångsrika i sin språkutveckling. Taylor och Kaur 

Sidhu (2011) påpekar att istället för att separera ”elever i behov av stöd” från det vanliga systemet ska 

skolorna sträva efter att ta itu med elevernas behov och mångfald genom att lyfta in dem i 

undervisningen. Oavsett vilken modell skolan väljer att arbeta efter är det viktigt att skolan följer upp 

elevernas utveckling och att de betraktas och behandlas utifrån sina individuella förutsättningar och 

behov (Bunar, 2010).  

 

Skolan kan skapa inkludering genom att erkänna och omfamna olikheter, genom att aktivt rekrytera 

personal med olika kulturell bakgrund. En inkluderande lärmiljö kan skapas genom en 

undervisningsplan som tillgodoser ett skiftande spann av elever och synliggör deras röster så att alla 

elever kan känna att de tillhör och att de kan bidra (Block, et al., 2014). Graham och Harwood (2011) 

framhåller att nyckeln till framgång i klassrummet är samarbete, relationen mellan elev och personal, 

samt en möjlighet för eleven att få tillträde till klassens gemenskap. Författarna hänvisar till Burbules, 

Lord och Sherman (1982) som menar att det är viktigt att skolan ser vinsten i att fokusera på villkoren 

för tillträde snarare än de individuella kriterierna.  

 

Mottagandet av nyanlända elever varierar mellan de olika kommunerna i Sverige. Skolverket (2015a) 

visar som exempel på detta tre olika skolor som vardera representerar varsin kommun. I Södertälje 

kommun blir eleverna direkt klassplacerade. Trollhättans kommun har däremot organiserat hela sitt 

mottagande av nyanlända elever till en mottagningsverksamhet under åtta veckor, därefter slussas 

eleverna ut i kommunens olika skolor. I Malmö stad går elever i årskurserna 4-9 i en mottagningsskola 

medan de yngre eleverna, i årskurserna 1-3, går i en förberedelsegrupp på samma skola som de är 

inskrivna i. De olika förutsättningarna menar Skolverket ska inte vara ett hinder i den numera ålagda 

kartläggningen. 

 

Skolverkets (2016a) allmänna råd gör gällande att rektor bör ha rutiner så att lärare och övrig 

skolpersonal så snart som möjligt informeras om att en inledande bedömning av den nyanlända 

elevens kunskaper behöver göras samt hur detta ska genomföras och vilka som ska medverka i en 

bedömning. Vid den inledande bedömningen av den nyanlända elevens kunskaper ska rektor verka för 

att eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk och säkerställa att den nyanlända eleven har en 
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lämplig placering och får en anpassad undervisning under tiden som hennes eller hans kunskaper 

bedöms.  

Lagändring 
Den 1 januari 2016 skedde en lagändring gällande mottagande och skolgång för nyanlända elever 

enligt Skollagen (2010:800). Förutom att definiera nyanländ elev ställer lagen krav på en bedömning 

av den nyanlände elevens kunskaper samt redogör för bestämmelser kring placering i 

undervisningsgrupp. Placering i förberedelseklass får ej överstiga två år. Vidare regleras även 

åtgärdsprogrammen för nyanlända elever. 

 

Lagändringen innebär att det numera är obligatoriskt att genomföra en bedömning av nyanlända 

elevers kunskaper. Detta i syfte att besluta om placering i undervisningsgrupp samt årskurs men även 

för vidare planering av den fortsatta skolgången. Skolverket (2016b) har därför ställt samman ett 

kartläggningsmaterial för att stötta skolorna i detta arbete. Materialet släpptes den 7 januari 2016, det 

vill säga först efter att den nya lagen trätt i kraft. Förberedelseklass (FBK) är numera reglerat i 

författningen. Det är valfritt för rektorer att organisera undervisningen av nyanlända elever i 

förberedelseklass, men det är inte tillåtet att ge all undervisning där (Skollagen, 2010:800). 

 

Definitionen i Skollagen (2010:800) av nyanlända innebär att eleven ska ha varit bosatt utomlands. 

Vidare visar lagändringen tydligt att en elev ej får räknas som nyanländ i mer än fyra år samt att denne 

inom två månader ska placeras såväl i en undervisningsgrupp som i en årskurs.  

Metod 

Syftet med studien är att belysa hur mottagande lärare i sex olika kommunala grundskolor upplever att 

gruppen nyanlända elever mottas i respektive skola utifrån det stödbehov lärarna upplever att eleverna 

har. Studien består av en kvalitativ forskningsmetod och data har samlats in genom intervjuer. 

Metoden är semistrukturerad intervjuform i den mån att huvudfrågorna ställts likadant, men svaren 

följs upp på ett individualiserat sätt (Stukát, 2001). Anledningen till att vi valt kvalitativ metod för att 

samla in vårt material till vår studie är att vi vill försöka förstå samt få en bild av hur sex olika skolor 

arbetar med nyanlända elever samt hur de planerar och anpassar undervisningen med utgångspunkt i 

den utredning som gjorts av de nyanlända elevernas förkunskaper. Då vi inte vet hur detta genomförs 

på olika skolor är det viktigt att kunna ställa följdfrågor för att få en så klar bild av denna verksamhet 

som möjligt.  

Studiens urval  
För att besvara uppsatsens syfte samt frågeställningar valde vi att använda oss av intervjuer. Val av 

informanter är en särskilt viktig fråga. Antalet informanter får inte vara för stort, eftersom både 

genomförandet av intervjuer och bearbetningen av dem är en tidskrävande process. Den erfarenhet 

som vi sökte till denna uppsats var pedagoger som möter nyanlända elever i en skolvardag och som 

har erfarenhet av hur denna grupp elever tas om hand och bemöts (arbetssätt etc.) i skolan. Val av 

skolor till denna studie har inte skett utifrån att de skulle ha några specifika egenskaper utan via 
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kontakt med en person som arbetar med nyanlända elever. Urvalsprocessen har gått till som så att de 

informanter som vi fått tag i har hjälpt oss att hitta ytterligare informanter. Denna metod av urval 

betecknas ofta som ”snöbollsurval” (Dalen, 2007). 

Studiens deltagare 

Utifrån vårt syfte har vi valt att intervjua både låg- och mellanstadielärare. Gemensamt för dessa har 

varit att de på sina respektive skolor arbetar med mottagandet och undervisningen av nyanlända elever. 

Det har inneburit att några av dem, i denna funktion även arbetar som specialpedagog, klasslärare, 

ämneslärare samt samordnare för förberedelseklass. Sammanlagt har 13 lärare deltagit i denna studie. 

Fem av lärarna undervisar i dag på mellanstadiet som klasslärare. Två av lärarna arbetar inom FBK 

och ute med de nyanlända eleverna i ordinarie undervisningsgrupp, en av lärarna arbetar som lärare i 

Svenska som andraspråk. Tre av lärarna arbetar idag på en central mottagningsenhet. Två av lärarna 

arbetar som specialpedagoger, varav den ena på lågstadiet och den andra på mellanstadiet. Lärarna har 

varierande erfarenhet (1-17 år) med att arbeta med nyanlända elever. Samtliga deltagare för studien 

arbetar heltid och är behöriga lärare. De arbetar i sex olika skolor, i två kommuner. De intervjuade 

lärarna arbetar således på skolor vars upptagningsområde varierar. I vår studie har vi valt att presentera 

pedagogerna i nummerordning ett till tretton utan inbördes rangordning samt koppling till numrerad 

skola och/eller kommun.  

 

Skola 1 i kommun A, södra Sverige. Är en F-6 skola som ligger i en central stadsdel, inom ett område 

med hög socioekonomisk tillhörighet. I denna stadsdel finns få lägenheter. 

 

Skola 2 i kommun A, södra Sverige. Är en F-6 skola som ligger i staden, belägen i ett område med 

varierande socioekonomisk tillhörighet. I denna stadsdel finns både lägenheter och villor.  

 

Skola 3 i kommun A, södra Sverige. Är en F-6 skola som ligger i en tätort utanför staden. Här samlas 

de nyanlända eleverna från ett större landsortsområde, med varierande socioekonomisk tillhörighet.  

 

Skola 4 i kommun B, Mellansverige. Är en F-6 skola som är belägen i en stadsdel med varierande 

socioekonomisk tillhörighet. Skolområdet har en hög andel nyanlända elever. I denna stadsdel finns 

både villor och lägenheter.  

 

Skola 5 i kommun B, Mellansverige. Är en F-6 skola som är belägen i en central stadsdel med hög 

socioekonomisk tillhörighet. I denna stadsdel finns mest villor.  

 

Skola 6 i kommun B, Mellansverige. Är en F-6 skola som är belägen i en stadsdel med låg 

socioekonomisk tillhörighet. I denna stadsdel finns både villor och lägenheter. 

Genomförande 
Deltagarna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Samtliga valde att träffas på respektive 

skola. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och dokumenterade dem med hjälp av ljudinspelning för 

att på så sätt underlätta transkribering. Vi träffade en deltagare åt gången vid ett och samma tillfälle. 

Intervjuerna kom att variera mellan 14 min till 43 minuter. Den kortaste intervjun berodde troligtvis på 

att denne lärare var den med minst erfarenhet av att arbeta med nyanlända. Dock kan vi inte dra 

motsvarande slutsats kring de längsta intervjuerna, att dessa skulle ha med längst erfarenhet att göra. 

Majoriteten av intervjuerna var ca 35 min långa.  
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Intervjuerna utgick från intervjuguiden (se bilaga 1). Efter pilotintervjun kom vi att revidera vår 

intervjuguide då vi upplevde att vi inte fick fram det material som vi sökte. Vi kom att utöka frågorna 

kring hur lärarna arbetade med att fånga upp nyanlända elevers förkunskaper. 

Bearbetning och analys 
Transkribering av det insamlade intervjumaterialet gjordes kort efter varje genomförd intervju. Själva 

transkriberingen gjordes i stort sätt ordagrant, men visst talspråk har skrivits om, för att på så sätt bli 

mer begriplig i textform, så som utdragna ”jaaag” och dom, som ändrats till jag och de/dem. Vi valde 

att utesluta hummande eller andra former av uttryck för tankepauser, för att underlätta analysen. 

Transkriberingen kom att utföras av den av oss som inte genomförde intervjun. Detta för att få en 

djupare inblick i varandras intervjuer, för att på så sätt synliggöra helheten i deltagarens svar, samt för 

att uppmuntra samtalet mellan oss. I samtalet sammanfattades respektive intervjus centrala delar och 

innehåll gemensamt av oss båda. När samtliga intervjuer transkriberats sammanställdes materialet med 

hjälp av en matris. I matrisen samlades deltagarnas svar på varje huvudfråga för att utröna vad som 

skiljde dem åt samt vad som var gemensamt. Vi kunde därmed tematisera intervjuerna och identifiera 

ett mönster av deltagarnas skildringar. I vår analys kom vi att utifrån intervjusvaren fastställa tre 

teman. 

Reliabilitet 
Vi har inspirerats av ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt då studien handlar om att tolka, 

förstå, förmedla och få tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomenet (Fejes & Thornberg, 

2015). Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos 

en individ eller en grupp individer. En princip inom hermeneutiken är att ingen sanning är absolut 

(Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Vi fick respondenternas tolkningar och ingen tolkning ansågs vara mer sann än den andra. Genom våra 

intervjuer med lärare på sex olika skolor ville vi försöka förstå hur de beskriver sitt arbete med 

nyanlända samt försöka få en inblick i hur mottagandet och undervisningen i de olika skolorna kan gå 

till. Hermeneutiken är läran om hur det går till att förstå hur människor föreställer sig världen, denna 

förståelse nås genom tolkning (Hartman, 2004). 

Etiska överväganden 
Varje studie har forskningsetiska krav som ska uppfyllas i genomförandet och under hela 

forskningsprocessen. Forskning ska bedrivas för att utveckla och fördjupa kunskaper, och vara 

relevant för både samhälle och individ, ha hög kvalitet och vara av forskningsvärde. Dessa 

förutsättningar kan sammanfattas med forskningskravet. Dock måste detta vägas mot den eventuella 

skada som individer kan utsättas för, exempelvis psykisk eller fysisk skada. Skada kan även innefatta 

förödmjukelse eller kränkning. Detta för att individer ska skyddas mot insyn i deras liv. Dessa 

forskningsetiska krav vad gäller de medverkande individerna kan delas i subkategorierna 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har haft dessa krav i åtanke under hela forskningsprocessen.  
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Informationskravet innebär att upplysa respondenter om förutsättningar för deltagande i studien. Syftet 

med undersökningen ska beskrivas samt hur genomförandet kommer att ske. Kravet innefattar även att 

upplysa om deltagandes frivillighet, att respondenter när som helst kan avbryta sitt deltagande och att 

data enbart kommer användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tillgodosågs 

genom att ett brev (se bilaga 2) skickades till respondenterna, där vi informerade om att vi var två 

studenter från Stockholms universitets Specialpedagogiska program, som ville belysa hur nyanlända 

elever mottas i några svenska skolor. Ytterligare ett brev skickades till rektor på de skolor där 

intervjuerna genomfördes (se bilaga 3). Detta för att informera om varför vi rörde oss på skolan. Vi 

informerade även om att genomförandet skulle ske genom intervjuer och att deltagandet var frivilligt 

och när som helst kunde avbrytas. Under själva intervjusituationen informerade vi om detta ytterligare. 

Innan vi började ställa frågor återberättade vi studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att 

de hade möjligheten att avstå från att svara på frågor om de så ville. Vi informerade även om att all 

data som samlades in endast skulle användas som underlag till uppsatsen.  

 

Respondenters samtycke ska alltid inhämtas vid studier där de är aktiva i undersökningen. Medverkan 

sker på respondenternas villkor och de kan när som helst avbryta deltagandet utan att utsättas för 

negativa konsekvenser. Om de väljer att avbryta medverkan ska ej påtryckning från forskarens sida 

förekomma (Vetenskapsrådet, 2002). Efter upplysning om informationskravet inhämtades samtycke 

från respondenten. Vi informerade än en gång om att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan 

att drabbas av negativa konsekvenser.  

 

Forskare ska tillförsäkra konfidentialitet i största möjliga mån för de respondenter som deltar i 

undersökningar och känsliga uppgifter ska behandlas med tystnadsplikt. All information som kan 

härledas till en viss respondent ska avidentifieras för att utomstående inte ska kunna identifiera vem 

som har delgett informationen. Uppgifter som lämnas ska bevaras så att ingen utöver forskaren kan 

nyttja dem (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla konfidentialitetskravet avidentifieras deltagaren 

så att svaren i uppsatsen är anonyma, liksom de skolor och kommuner som berörs. Ljudupptagning 

och transkribering förvaras så att de endast är tillgängliga för oss samt kommer att förstöras efter 

uppsatsens godkännande. Detta informerades deltagarna om vid intervjutillfället.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som framkommer om respondenterna under studiens gång inte 

får användas till annat än för forskningsändamål. De får ej heller användas i kommersiellt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Data som insamlades under intervjuerna användes endast till denna 

undersökning för att tillgodose nyttjandekravet. Intervjupersonerna fick information om detta. 

Resultat 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur mottagande grundskolelärare upplever att gruppen nyanlända 

elever mottas i deras skola och vilket stödbehov som läraren anser att de nyanlända eleverna har. 

Tretton grundskolelärare anställda på sex olika skolor, där alla arbetar med nyanlända elever har 

intervjuats. Lärarna har olika lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever, och det är utifrån 

deras skildringar som vi utrönt tre teman (se figur 1), inte utifrån vår intervjuguide utan från våra 

intervjusvar.  
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Figur 1. Att möta nyanlända elever 

Mottagande 
Fler än hälften av deltagarna i vår studie arbetar i huvudsak på skolor med cirka 40 nyanlända elever. 

Resterande arbetar på skolor med cirka 20 nyanlända elever. Det minsta antalet elever är 16 nyanlända 

elever. Majoriteten av skolorna i studien räknas av sina kommuner som stora grundskolor med ca 400 

elever. De övriga skolorna är betydligt mindre.  

Merparten av deltagarna i vår studie uppger alla att de inte upplever sig delaktiga i processen runt 

mottagandet av nyanlända elever. De beskriver det som att någon på skolan, ibland rektor och i bland 

personal från förberedelseklass (FBK), informerar berörda efter det att beslut tagits och klassplacering 

är klart. Många upplever att de nyanlända eleverna kommer med mycket kort varsel och oavsett om 

eleverna har med sig en gedigen kartläggning eller ej framkommer det tydligt att deltagarna vill vara 

förberedda och kunna möta eleven och dennes skolstart på ett positivt sätt. Önskemål lyfts om att de 

som arbetar runt en nyanländ elev ska få tid på sig att samarbeta samt att organisationen ska vara 

flexibel så att personal skulle kunna lösgöras för att göra elevens övergång så enkel som möjligt. 

Arbetet kring de nyanlända eleverna bör även omfatta deras familjer, då det många gånger handlar om 

en ny typ av skola för dessa. Deltagarna resonerar kring vikten av en tydlighet i organisationen kring 

de nyanlända eleverna. Dels för att på så sätt identifiera eventuella stödbehov men även för att all 

personal på skolan ska känna sig delaktiga i arbetet med de nyanlända. Rutiner önskas för vem som 

ansvarar för vad och vad som ska göras med dessa elever. En tydlighet i vad som är på klasslärarens 

lista, vad denne ska kontrollera, vad ligger på specialpedagogens lista osv. så att alla vet vad som ska 

göras. Detta framkommer som viktigt för de intervjuade lärarna.  

Gemensamt för nästan samtliga skolor som deltagarna arbetar på är att de nyanlända eleverna får en 

klassplacering direkt. Det som sedan skiljer skolorna åt är hur man organiserar sig praktiskt på 

skolorna. På en del skolor arbetar man enligt modellen FBK - förberedelseklass. Detta innebär att 

eleverna är placerade i en mindre grupp tillsammans med andra nyanlända elever och deltar framför 

allt i de praktiska ämnena tillsammans med sin ordinarie klass. Eleverna i föreberedelseklasserna 

kommer från förhållandevis stora upptagningsområden, större än vad skolorna i vanliga fall ansvarar 

för. På de resterande skolorna organiseras arbetet med nyanlända elever enligt modellen 

direktplacering i vanlig klass, vilket innebär att eleverna både placeras och deltar i klass största delen 

av skoldagen. 

Kommunernas mottagandeorganisation 

Deltagarna arbetar i två olika kommuner, där den ena kommunen inledningsvis organiserar nyanlända 

elever i en mottagningsgrupp. Här görs en första kartläggning i numeracitet och litteracitet innan 

skolplacering genomförs. Det är sedan olika från skola till skola om eleverna sedan börjar i FBK eller 
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blir direktplacerade. Eleverna stannar tills dess att kartläggningen är genomförd, därför beskrivs 

mottagningsenheten som en station och inte som en undervisningsgrupp. Trots det får de nyanlända 

eleverna undervisning där, i matematik och svenska vilket ses som en bonus medan de väntar på sin 

klassplacering.  En av deltagarna i studien från denna kommun uppger dock att denne inte har kunskap 

om huruvida dess nyanlända elever i klassen kommit direkt dit eller via något annat.  

 

Det vet jag inte, för jag har inte haft så många. De två som jag ha nu, som jag 

egentligen bara har haft. Där tror jag att de kommit direkt hit. […] Det går oftast 

väldigt fort kan jag uppleva. Man har inte varit med på något möte, utan; ”Du 

får en ny elev på måndag” och man säger; ”Ja, det går bra” […] Det går för fort 

helt enkelt. (Lärare 12) 

 

Den andra kommunen har inte någon central mottagningsenhet, istället placeras de nyanlända eleverna 

i huvudsak i skolor inom det upptagningsområde den nyanlända eleven bor i. Två av deltagarna 

arbetar på skolor i kommunen med FBK. Till dessa förberedelseklasser kommer även elever som är 

klassplacerade på andra skolor. De arbetar alltså både med elever som ska ut i klass på den egna 

skolan och med elever som ska ut i klass på andra skolor i närområdet. Andra skolor i kommunen både 

direktplacerar och får elever från förberedelseklasser.  

Inskrivningssamtal 

Alla skolor har ett inskrivningssamtal, men det kan se olika ut vilka som är med på ett sådant. 

Gemensamt för den ena kommunen är att det alltid är med någon från mottagningsenheten och lärare 

från förberedelseklass, i enstaka fall finns även skolsköterskan med liksom rektor. Dock är sällan 

klassläraren med. 

 

Det kan se lite olika ut ibland, det är alltid en Sva-lärare med. Ibland är en 

biträdande rektor med, ibland är klassläraren med också. Så det beror på vem 

som går att få loss, men en Sva-lärare är alltid med. (Lärare 6) 

 

I den andra kommunen är skolsköterskan med på samtliga inskrivningssamtal tillsammans med 

personal från förberedelseklassen. En skola skiljer sig åt i vår studie, då det där är specialpedagogen 

som är med istället för personal från en förberedelseklass. Denna skola saknar helt personal som är 

direkt knutna till nyanlända elever. 

Förberedelseklass 

Samtliga deltagare som arbetar i förberedelseklass beskriver en situation som innebär att de nyanlända 

eleverna placeras där samtidigt som de har en klassplacering och är med sin ordinarie klass i vissa 

ämnen. Antalet ämnen byggs på efterhand som den nyanlända eleven utvecklar sitt språk. De deltagare 

som beskriver att de har elever som är klassplacerade på andra skolor, berättar att dessa elever istället 

för att successivt komma ut i enstaka ämnen får gå enstaka dagar i sin ordinarie klass. Detta eftersom 

eleverna är för små för att själva ta sig fram och tillbaka genom staden och att det tidsmässigt inte är 

rimligt att de ska ta sig fram och tillbaka för enstaka ämnen. På grund av denna organisation menar 

deltagarna att dessa elever stannar längre än sina kamrater i FBK, som slussas ut på samma skola som 

förberedelseklassen finns på. 

Direktplacering 

Majoriteten arbetar med direktplacering på ett sådant sätt att de nyanlända eleverna går i klass precis 

som alla andra. Det som skiljer de nyanlända elever från övriga elever är att de får stöd i klassrummet 
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av FBK-personal samt att när övriga elever i klassen har svenska, så går de nyanlända eleverna ifrån 

för Svenska som andraspråk, (Sva-undervisning). Två av deltagarna arbetar på en skola där det inte 

finns någon särskild personal alls, förutom studiehandledare, som arbetar mot de nyanlända eleverna. 

Denna skola saknar exempelvis lärare i Svenska som andraspråk. Några av deltagarna beskriver en 

situation där de nyanlända eleverna är placerade i klass, men att merparten av undervisningen sker 

utanför klassen i en särskild undervisningsgrupp med enbart nyanlända elever. En av deltagarna 

beskriver att de nyanlända eleverna i princip är direktplacerade på dennes skola, men att eleverna i 

själva verket går i en FBK-grupp största delen av tiden. Deltagaren beskriver vidare att det beror på 

elevernas förkunskaper, och huruvida de kan klara sig på egen hand eftersom det kanske inte finns 

någon FBK-lärare att tillgå för när eleven väl är ute i ordinarie undervisningsgrupp. 

 

Deltagare beskriver att på en av skolorna har de tidigare haft en FBK-grupp men att de nu har ett nytt 

arbetssätt kring de nyanlända, som fokuserade på inkludering med utgångspunkt från tillhörigheten i 

ordinarie undervisningsgrupp och i det sociala sammanhanget på skolan. Orsaken till det nya greppet 

var att de sett att eleverna inte gått framåt kunskapsmässigt. Därför har skolans pedagoger under det 

senaste läsåret framförallt arbetat med att de nyanlända eleverna ska ingå i ett språkligt sammanhang. 

Genom att de nu direktplaceras får dessa elever höra flera nyanser i det svenska språket. De får 

därmed lära sig skolspråk, ämnesspecifikt språk såväl som vardagsspråk. De nyanlända eleverna 

hamnar numera i ett annat socialt sammanhang, där klassen är av stor vikt.  

 

Där har vi tagit ett stort grepp, i samband med att höstterminen […] Att de 

nyanlända eleverna avstannade i sin kunskapsutveckling och blev isolerade. Så 

nu har vi jobbat mycket mer med inkludering. Att de ska ingå i ett språkligt 

sammanhang och få höra flera olika nyanser av det svenska språket. Höra 

vardagsspråk, skolspråk och ämnesspecifikt språk, att ingå i ett språkligt 

sammanhang helt enkelt. Då det är väl tanken att de nyanlända eleverna 

integreras eller inkluderas direkt i klass. Att vi utgår direkt ifrån klassen, klassen 

är viktig i ett socialt sammanhang. (Lärare 5) 

 

Årskursplacering 

Flera av deltagarna hänvisar till att det är en kartläggning av elevens kunskapsnivå som avgör 

placering i årskurs. Andra deltagare hävdar att det i själva verket uteslutande är åldern som avgör 

vilken årskurs den nyanlända eleven slutligen hamnar i. Detta eftersom även om den nyanlända eleven 

kunskapsmässigt ligger flera år efter sina jämnåriga kamrater anses det vara av största vikt att det 

kommer fungera socialt för eleven. För de elever som de facto är åldersadekvata eller till och med 

längre fram än de elever med svensk bakgrund lyfter deltagarna att det är språket som är nyckeln till 

hur eleven ska lyckas i rätt årskurs. Samtliga uttrycker att ju äldre eleven är desto svårare är det att 

klassplacera den. Ytterligare en bidragande orsak, flera hänvisar till, är hur det ser ut i skolorna inom 

respektive kommun, var det finns plats.  

[...] Är en elev kunskapsmässigt flera år efter så är det svårt att placera ner den. 

Ett år kan vara OK. Men mer, då blir det svårt socialt. Det är viktigt att de 

sociala relationerna fungerar och just samspelet att prata och använda språket. 

(Lärare 4) 
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Kartläggning 

Genom att kartlägga de nyanlända eleverna försöker deltagarna i studien skapa sig en bild av deras 

förkunskaper, vilket kan göras genom att utgå från elevens intresse. Vad eleven tyckt har varit roligt i 

skolan menar en av deltagarna kan gå hand i hand med elevens starka sidor. Den kartläggning som 

deltagarna genomför ser olika ut, både inom respektive kommun och mellan kommunerna. De allra 

flesta av deltagarna arbetar med ett eget kartläggningsmaterial. Flera av dem resonerar kring det egna 

materialet som ett “hopplock”, att de helt enkelt inte har något tillräckligt bra material att tillgå. 

Deltagarnas lösning är att de använt sig av delar av det material som i vanliga fall används till 

svenskfödda elever i behov av särskilt stöd. Ingen av deltagarna har känt att denna lösning har varit 

tillräcklig. I vissa fall sker kartläggningen i samarbete med studiehandledare, men i de allra flesta fall 

uppger deltagarna i studien att kartläggningen sker uteslutande på svenska. Samtliga skolor utom en, 

vars deltagare ingår i vår studie uppger att det aldrig är någon specialpedagog med vid en 

kartläggning. Detta trots att flertalet upplever att de tar emot många nyanlända elever med särskilda 

behov. En av deltagarna ursäktar det med att det trots det är en liten grupp och att lärare klarar ganska 

mycket.  

 

[…] Fast jag tycker att vi kan utveckla den biten också. Att specialpedagogen är 

mer involverad. Att vi alla på skolan måste hitta ett sätt där vi kan ha ett 

gemensamt förhållningssätt till hur vi arbetar med hela vårt mottagande av 

nyanlända elever så att alla på skolan är väl insatta.(Lärare 5) 

 

En av deltagarna har efterlyst ett kommungemensamt kartläggningsmaterial medan övriga talar med 

stor tillförsikt om det nya kartläggningsmaterialet från Skolverket. I den ena kommunen har 

mottagningsenheten kommit igång med Skolverkets kartläggningsmaterial medan i den andra 

kommunen är det endast en av deltagarna som säger sig vara i full gång samt en annan av deltagarna 

som har påbörjat arbetet.  

 

Förra året så hade jag ju en ren förberedelsegrupp. Och då använde jag, olika 

material som man använder i en etta normalt och en tvåa. För jag är ny med det 

här med FBK och det fanns inget gemensamt kommunmaterial och det tycker 

jag är synd.(Lärare 6) 

 

Den information som Skolverkets kartläggning samlar in om eleven anses av deltagarna vara fullt 

tillräckligt för elevens fortsatta skolutveckling. Den upplevs inte skilja sig så mycket åt när det 

kommer till litteracitet mot hur kartläggning har skett tidigare. Gemensamt för deltagarna är att de 

lyfter att det är svårt att hinna med att få Skolverkets kartläggning gjord under den ålagda tidsgränsen. 

Flera resonerar kring att studiehandledarna har kommit att användas i kartläggningsmaterialet från 

Skolverket. Kritiken lyfter att studiehandledarna istället borde arbeta med att handleda elever och inget 

annat. Överhuvudtaget lyfts kritik kring att tiden inte finns och att det inte är självklart vem som ska 

lära sig använda materialet och därmed inte självklart vem som ska utföra denna kartläggning. Några 

av deltagarna i studien som arbetar i den kommun där det är mottagningsenheten som genomför 

kartläggningarna uppger att de inte har blivit informerade om kartläggningens resultat. De får därför 

inte någon förkunskap om de elever som kommer till dem. De deltagare som påbörjat eller redan 

arbetar med Skolverkets kartläggningsmaterial lyfter vikten av att resultatet inte går förlorat vid 

överlämning till ny klasslärare. De menar att det därför är ett måste med ordentliga rutiner kring detta.  

 

Innan eleven kommer till vår skola genomgår den Skolverkets kartläggning och 

den är mycket bra, då den ger en bild av hur eleven ligger till. Sen fortsätter ju 

vi och kartlägger under resans gång på samma sätt och med samma material 

som vi kartlägger alla elever. Utan en kartläggning har jag inte en aning om vad 



16 

 

jag ska hålla på med, det finns risk för att det jag gör är alldeles för lätt eller så 

går det över deras huvuden. Kartläggningen är grunden för undervisningen. 

(Lärare 8) 

 

En av de stora fördelarna som deltagarna i vår studie ser med det pågående eller kommande arbetet 

med Skolverkets kartläggningar är att eftersom det är en del av en lagändring så kan det komma att 

innebära att de nu kan kräva tid från rektor och huvudman. En annan fördel som lyfts med 

lagändringen är att om en kommun får in elever från andra kommuner, att samma material har använts. 

Tidigare har det sett olika ut från fall till fall, för en del elever har deltagarna fått mycket material och 

för andra endast information om hur länge eleven gått i den tidigare skolan.  

 

Hos de som påbörjat Skolverkets kartläggning är kritiken blandad. En av deltagarna uttrycker sig 

skarpt kritisk till materialet. För att kunna använda materialet menar deltagaren att denne måste göra 

en bedömning av elevens förkunskaper innan materialet kan börja användas. Kritik riktas från flera 

håll åt att kartläggningen inte ger tillräckligt mycket underlag. Detta då kartläggningen fokuserar sig 

på elevens förmåga i att läsa och förstå på sitt hemspråk, men inte i vad eleven kan i respektive ämne 

som den ska undervisas och betygssättas i. Den del som uppskattas mest är matematikmaterialet för de 

elever som är nio år eller äldre. Där har eleven möjlighet att visa upp ett matematiskt kunnande, då det 

inte är fokuserat på formler, utan att göra sig förstådd. Deltagarna menar att materialet är en bra start, 

skulle de behöva göra mer med respektive elev så skulle inte de klara kravet att klassplacera de 

nyanlända eleverna inom två månader. Därför behöver kartläggningen fortsätta på mottagande skola, 

på samma sätt som alla andra elever som kartläggs kontinuerligt  

 

Här går man ut och in bara på hur mycket kan de läsa och skriva och förstår på 

sitt modersmål. Så jag tycker att kartläggningen, tanken med en kartläggning är 

jättebra men jag hade velat redan nu haft info. För ska jag placera ut en elev här 

kan det komma en elev som kanske läst ett ämne i kanske fem, sex, sju, åtta år 

men det kartlägger inte jag utan det ska jag göra när de kommer ut i klassen och 

det kan ta tid innan jag vågar släppa ut en elev. Jag vet inte vad eleven kan i det 

ämnet så nu vet jag vad de kan i arabiska men jag vet inte vad de kan i de olika 

ämnena. (Lärare 2) 

 

Flera av deltagarna lyfter att de nyanlända eleverna har enormt mycket kunskap med sig, men att det i 

den svenska läroplan uttryckligen står att det ska vara kunskaper som förmedlas på just svenska. Det 

ska vara svenska förhållanden när det gäller exempelvis geografi och denna typ av kunskap finns inte 

hos eleven. En av deltagarna menar därför att betyg överhuvudtaget inte känns rättvist för nyanlända 

elever, utan att de istället bör få ett skriftligt omdöme. Deltagaren menar vidare att det känns tufft att 

betygssätta dem med en gång.  

Individanpassning 
De deltagare i studien som undervisar elever som blivit kartlagda menar att undervisningen sker 

utifrån den kartläggning som tidigare gjorts, det vill säga utifrån elevens kunskapsnivå. Deltagarna 

beskriver hur de anpassar utifrån olika situationer, vilket är olika för olika nyanlända elever. 

Deltagarna menar att en del lär sig fortare än andra. Ofta gäller det studiemotiverade elever, såväl som 

elever med skolbakgrund och de vars föräldrar som har skolbakgrund. Några av deltagarna menar att 

dessa elever kan i vissa fall och lägen utvecklas fortare än de svenskfödda eleverna. Det gäller oftast i 

ämnen som matematik, där det är mindre textmassor att förhålla sig till. Sedan finns det de elever 
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liksom deras föräldrar, som inte har någon skolbakgrund och de upplevs av deltagarna som en grupp 

elever som riskerar att gå mer långsamt framåt i sin kunskapsutveckling.  

Anpassning 

Flertalet av deltagarna beskriver att de anpassningar de fokuserar mest på är av språklig art, det vill 

säga ett språkutvecklande arbetssätt, oavsett om den nyanlända eleven är direktplacerad eller går i en 

förberedelseklass. Åtskilliga av deltagarna beskriver en arbetsmetod, vilken benämns som “språkbad”. 

Det innebär att all undervisning sker på svenska från allra första början. Undervisningen är konkret, 

med bildstöd. Studiens deltagare beskriver hur de arbetar mycket språkmedvetet med de nyanlända 

eleverna, de arbetar med ord och begrepp med hjälp av tankekartor och nyckelord. Deltagarna 

beskriver lektioner där läraren försöker förklara både skriftligt och muntligt vid gemensam 

undervisning. Andra typer av anpassningar som lyfts är individuella scheman då det i grupperna som 

deltagarna undervisar i både finns nyanlända elever som nästan inte kan läsa och nyanlända elever 

med en god skolbakgrund. På samma sätt klarar en del av att arbeta mer på egen hand och andra 

behöver mer handledning och gynnas även de av ett individuellt schema.  

 

Majoriteten av deltagarna lyfter vikten av individanpassad undervisning, särskilt de som arbetar inom 

FBK. Där är den stora målsättningen att hitta var varje elev befinner sig, inte bara i svenska utan även 

skolerfarenhetsmässigt och livserfarenhetsmässigt. En av deltagarna i studien som dagligen arbetar 

med nyanlända elever i sin undervisning menar att den inte anpassar den egna undervisningen, 

anpassningen som sker är att dessa elever får gå iväg till en särskild undervisningsgrupp för nyanlända 

på skolan. 

 

Några av deltagarna beskriver en situation med nivågrupperingar där de nyanlända elever som är 

direktplacerade får anpassningar utanför klassrummet. Detta syns främst när klassen har ämnet 

svenska, då blir de nyanlända eleverna automatisk en egen grupp och inom den gruppen är det också 

nivåskillnad. Deltagaren som vittnar om detta arbetssätt hävdar att de trots detta får samma 

utgångsläge då det framförallt gäller de elever som är helt nyanlända och inte har något språk i 

svenska överhuvudtaget ännu. Det är ett sätt att anpassa efter deras nivå. En annan deltagare beskriver 

att de förut arbetat på liknande sätt, att FBK- eller Sva-elever gick ifrån klassrummet för stöd, med 

resultatet att gruppen blev så pass liten vilket i sin tur resulterade i att det inte blev någon dynamik i 

diskussionerna.  Därför ändrade de på sammansättningen av gruppen. Detta innebar att i gruppen fick 

även svenskfödda elever i behov av stöd delta, vilket gav gott resultat. Flera andra deltagare beskriver 

liknande lösningar där de nyanlända eleverna blandas med de svenskfödda elever som har 

specialpedagogiskt stöd.  

 

Förut så hade vi mer renodlat FBK, att det var bara FBK-eleverna eller Sva som 

gick iväg. Men då blev gruppen så liten så att det inte blev så bra dynamik i 

diskussionen. Men sen vi tog in flera som också är i behov av stöd, det tyckte 

jag vara lysande. […] (Lärare 13) 

 

På en av deltagarnas skolor beskrivs ett arbetssätt som skiljer sig från de övriga. De nyanlända 

eleverna är med i klassen på samma premisser som de svenskfödda eleverna. På denna skola finns 

ingen FBK- eller Sva-personal, istället använder undervisande lärare visuella hjälpmedel så som 

bildstöd och filmer. Detta menar deltagarna gynnar samtliga elever. Skolan har arbetat kring Pauline 

Gibbons bok “Stärk Språket, Stärk lärandet” under en period. Deltagarna som arbetat på detta sätt 

lyfter att forskning bygger på olika arbetssätt i klassrumssituationen och utifrån det har personalen fått 

många tips och idéer om hur de kan möta nyanlända elever i sin undervisning. De har även arbetat 
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med läsfixarna, vilket innebär ord, begrepp och läsförståelse samt strategier kring dessa. Deltagarna 

menar vidare att även de svenska barnen har haft stor nytt av denna undervisningsmetod. 

 

Några av deltagarna uppger att det kan finnas ett motstånd hos undervisande lärare att använda sig av 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) och ställer sig därför frågan på vems ansvar det ligger 

att få pedagoger att se vinsterna med denna anpassning. De nyanlända eleverna behöver enligt 

majoriteten av deltagarna tekniska hjälpmedel, så som översättningsapplikationer samt tillgång till 

inläsningstjänst som stöttar både i modersmålet och i det svenska språket. Vissa nyanlända elever kan 

även komma att behöva talsyntes. Gemensamt för deltagarna är samsynen i att samtliga nyanlända 

elever behöver anpassat material. Det senare menar flertalet är en stor utmaning, då det är stor risk att 

materialet blir barnsligt. Nyckeln är att det anpassade materialet ska vara enkelt men anpassat efter 

vilken ålder eleven har. 

Studiehandledning 

Studiehandledning ses av samtliga deltagare som oerhört viktigt, speciellt viktigt är att 

studiehandledarna får vara med så mycket som möjligt i klassrummet. Detta eftersom de nyanlända 

eleverna är med i en miljö där frågor ställs av andra elever och de då har studiehandledarnas stöd. 

Deltagarna beskriver att studiehandledaren även hjälper eleven att arbeta med svenskan, genom att 

förklara begrepp för eleven. Deltagare beskriver ett arbetssätt där de nyanlända eleverna ofta arbetar i 

små grupper tematiskt med studiehandledaren, nästan alla arbetar på olika nivåer och med både olika 

material och läromedel.  

 

Samtidigt beskriver en av deltagarna att resultatet av studiehandledning helt beror på vem det är som 

studiehandledare. Svårigheter kan uppstå om eleven och studiehandledaren exempelvis inte har samma 

dialekt, eller att kunskaperna i svenska brister hos studiehandledaren. Det är även viktigt att det sker 

ett bra samarbete mellan klassläraren och studiehandledaren, vilket inte alltid är fallet menar 

deltagaren vidare. Det kan vara allt ifrån tidsmässiga skäl till att de inte har samma pedagogiska 

tankesätt.  

 

Några av deltagarna för ett resonemang kring studiehandledarnas sätt att arbeta. Studiehandledarna 

arbetar ibland i klassen, men oftast arbetar de med eleverna i mindre grupper. Deltagarna menar att i 

huvudsak beror det på vilken studiehandledare det är och hur denne vill arbeta. Deltagarna menar 

vidare att en del av studiehandledarna anser att det är ”helt OK” att gå in i klassen och att de vill vara 

med där medan andra studiehandledare menar att det är ”jättejobbigt” och vill därför plocka ut eleven, 

vilket deltagarna uttrycker är något som måste respekteras. En av deltagarna beskriver ett samarbete 

där pedagogen kan få hjälp av studiehandledaren om något har hänt och föräldrar behöver kontaktas. 

Ett samarbete som upplevs oerhört positivt.  

 

Flertalet deltagare beskriver bristen på studiehandlare. Orsaker som lyfts är att tillgången till 

studiehandledare inte finns att tillgå. En studiehandledare ska enligt deltagarna ha god kännedom i 

både svenska språket och i modersmålet. Denne skall även besitta ämneskunskaper i flertalet ämnen 

riktade mot alla årskurser. Majoriteten av deltagarna efterlyser mer studiehandledning, då de har elever 

som inte får någon studiehandledning alls. Deltagarna framhäver tydligt att de anser att 

studiehandledning är en av de viktigaste faktorerna för en nyanländ elevs skolframgång. En av 

deltagarna ger som exempel att det finns många elever som läst mer matematik än vad svenskfödda 

elever har gjort i samma ålder och menar att dessa är viktiga att fånga upp. Deltagaren menar vidare att 
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det är lätt att vilseledas av att de inte kan svenska. Det är därför särskilt viktigt att de nyanlända 

eleverna får tillgång till studiehandledare som kan översätta till deras eget språk. 

Det upplevda stödbehovet hos eleverna 

Gemensamt för samtliga deltagare är att de anser att de nyanlända elevernas stödbehov framförallt är 

språkligt. De allra flesta av deltagarna menar även att det är ett bekymmer att de inte självklart kan 

utröna om det är en språkförbistring eller andra svårigheter om en elev inte går framåt i den takt som 

önskas. Samsynen hos deltagarna är att de nyanlända eleverna framförallt behöver språkstöd, 

modersmålsundervisning och studiehandledning. En av deltagarna lyfter även fram dilemmat när en 

nyanländ elev inte har något egentligt modersmål. Detta kan handla om en elev som befunnit sig på 

flykt från sitt hemland under flera år och som tillbringat längre tid med eller utan skolgång i flera olika 

länder. En elev med denna typ av bakgrund riskerar att inte vara stark i något av språken, inte ens i det 

egna modersmålet. För en sådan elev blir det än svårare för den undervisande läraren att avgöra om ett 

behov av särskilt stöd finns. 

 

Flertalet av deltagarna ser även ett behov av en–till–en undervisning. Detta för att kunna fånga upp 

vad den nyanlända eleven kan, förstår och befinner sig. De menar att genom att arbeta en–till–en så 

kan de lättare stötta med rätt metoder och verktyg för att den nyanlända eleven ska kunna gå vidare i 

sin kunskaps- så väl som i språkutveckling. En problematik som lyfts är att eleven ska kunna fortsätta 

utveckla sin ämneskunskap på rätt nivå på ett språk de inte behärskar. Andra deltagare påpekar vikten 

av att det finns utbildad personal som vet hur andraspråksinlärning går till. De menar för att 

lagändringen som säger att de nyanlända eleverna ska in i klass ska fungera innebär det att all personal 

måste förstå hur det fungerar med andraspråksinlärning och på så sätt vara beredd på att ta emot elever 

i sin undervisningsgrupp som inte talar svenska. 

Specialpedagogens roll 

Genomgående beskrivs en arbetssituation där specialpedagogen används ytterst lite i arbetet med de 

nyanlända eleverna. Detta trots att flertalet av deltagarna menar att stödbehovet är stort hos många av 

eleverna. Några menar att eftersom de har förberedelseklass så finns kunskapen om hur de arbetar med 

denna typ av elever ändå. Andra lyfter behovet av att utreda vari elevens svårigheter ligger och menar 

att de själva brister i detta. Enligt flera deltagare är en av orsakerna till att de väntar med att koppla in 

specialpedagog att det finns en osäkerhet hos undervisande lärare kring vilket stöd de behöver. Att 

utveckla det svenska språket eller att bearbeta traumatiska händelser. En av deltagarna uttrycker att det 

är problematiskt att specialpedagogen kopplas in först när eleven lämnar FBK och menar att det då 

redan kan vara försent. 

 

Det som är svårt med nyanlända är att skilja på vad som är språkliga svårigheter 

och vad som är ett behov av specialpedagogiskt stöd eller om det handlar om 

vilken ryggsäck barnet har med sig. Så svårigheten ligger i att se vilken typ av 

behov en nyanländ elev har. (Lärare 11) 

 

På en av skolorna med direktplacering beskrivs ett arbete där de nyanlända elevernas eventuella 

stödbehov identifieras på samma sätt och med samma typ av rutiner som gäller för svenskfödda elever. 

Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter eller något annat. Vad som skiljer de nyanlända eleverna 

åt är att de kan komma att få specialpedagogiskt stöd trots att det i själva verket handlar om ett behov 

av Sva. Samma skola har inga Sva-lärare därför blir det per automatik ett ärende för specialpedagogen 

menar en av deltagarna i vår studie.  
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Inkludering 
Flertalet av studiens deltagare beskriver sina skolor som en plats där alla elever är inkluderade, vilket 

även gäller de nyanlända eleverna. En av skolorna har arbetat hårt med inkludering och deltagarna 

anser att de lyckats. Sättet de nyanlända eleverna beskrivs vara inkluderade skiljer sig dock åt. Några 

av deltagarna som arbetade på en skola där de nyanlända eleverna i huvudsak gick i en 

förberedelseklass menade att de nyanlända eleverna aldrig är tillräckligt inkluderade i skolans 

verksamhet. De menar vidare att FBK blir som en egen liten ö. En av deltagarna tar emot elever från 

tre olika skolor till sin förberedelseklass och menar att det inte är så enkelt att inkluderas när den 

nyanlända elevens raster inte ligger på samma tid som klasskamraternas eller om den nyanlända 

eleven i värsta fall hör till en annan skola. En annan av deltagarna arbetar i en förberedelseklass vars 

lokaler inte sitter ihop med den övriga skolbyggnaden och menar att det i sig var ytterligare ett 

exempel på att det därför skulle vara ett skämt att påstå att de nyanlända eleverna på skolan skulle vara 

inkluderade. Andra deltagare som arbetade på samma typ av skolor med FBK menade att de 

nyanlända eleverna var inkluderade då de hade en klassplacering och deltog i enstaka lektioner.  

 

De är aldrig tillräckligt inkluderade, man kan alltid inkludera bättre. Ett klart 

problem är ju den grupp elever som vet att de inte ska fortsätta gå på denna 

skola. Redan där är de exkluderade.[...] (Lärare 1) 

 

När de är inkluderade då kan de vara tillsammans med sina klasskamrater hela 

tiden på raster och sådant här. Nu blir det vi och dem väldigt mycket. Och när 

man är inkluderad då är man en del i en skola. Vi är inte en del i en skola, vi är 

utanför skolan. Även de jag har som tillhör denna skola är lite avskilda. 

Inkluderad, det är du först när du är en del av klassen bland dina svenska 

kamrater. (Lärare 2) 

 

De deltagare som arbetar på skolor med direktplacering lyfte att det var det arbetssätt som gagnade de 

nyanlända eleverna mest när det kom till att vara inkluderade. Deltagarna hänvisade här till 

lagändringen då de menade att dess fördel var att fokus nu riktades till att de nyanlända eleverna ska 

tillhöra en klass, att de ska inkluderas och ha samma rättigheter som alla andra elever. Dessa menade 

vidare att eleverna som direktplaceras ingår i ett sammanhang som är nödvändigt för att 

överhuvudtaget kunna prata om inkludering. Detta lyfte framförallt de deltagare som arbetat på skolor 

där de tidigare haft de nyanlända eleverna placerade i förberedelseklass.  

 

Å, jag är jätteglad över sättet vi arbetar nu. Det känns så bra, att vi jobbat hårt 

med inkludering. Att ingå i ett språkligt sammanhang. Att höra nyanser av 

språket att delta i. Att känna sig delaktig, att ingå i ett sammanhang. Att inte 

isoleras i mindre grupper. Jag tycker att vi gjort många förändringar på våran 

skola [...] (Lärare 5) 

 

Personal 

Några av deltagarna i studien anser att modersmålslärare och studiehandledare är inkluderade i 

verksamheten runt eleverna. Deltagarna menar att dessa är ett stort stöd i arbetet med både eleverna 

och föräldrarna. Andra deltagare menar att modersmålslärarna inte är inkluderade i verksamheten 

överhuvudtaget och menar att det därför behövs byggas bättre relationer mellan dessa och övriga 

undervisande lärare. På en av skolorna tenderar modersmålsundervisning ses som något som stör den 

ordinarie undervisningen och deltagare lyfter att det verkar som att alla inte ser vinsterna med 

modersmålsundervisning för elevernas övriga inlärning.  
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Andra deltagare lyfter problematiken kring tidsbrist som gör att studiehandledare och 

modersmålslärare får svårt att vara inkluderade. Detta eftersom de kanske endast är på respektive skola 

en halv dag eller bara på enstaka lektioner, vilket innebär att det inte finns någon tid för samarbete och 

de deltar därför inte i arbetslagen och i planering av verksamheten. 

 

Modersmålslärare säger att det trivs mycket bra när de är här, att de blir bra 

emottagna att övrig personal pratar med dem, vilket tyder på att de inte har den 

uppfattningen överallt. De har ingen lätt situation då de är en liten stund här och 

en liten stund där. Kanske kommer de när övrig personal har lektion och det inte 

är så många som har rast. (Lärare 9) 

 

Flertalet av deltagarna menar att det är personbundet huruvida personalen på skolorna som inte arbetar 

direkt mot de nyanlända är insatt i arbetat kring eleverna. Flera lyfter att de flesta är delaktiga och 

därmed inkluderade då i stort sätt alla arbetar med någon nyanländ i sin undervisningsgrupp. Medan 

andra hävdar att de har kollegor som inte alls är införstådda med arbetssätt och rutiner kring de 

nyanlända eleverna på deras skola och menar att det går emot förhållningssättet kring inkludering som 

borde genomsyra verksamheten. Några av deltagarna upplever att övrig personal på skolan inte 

inkluderar sig själva i arbetet runt nyanlända om de inte själva berörs av detta i sin egen klass. 

 

Det måste vara så att alla som arbetar i skolan behöver inse att de nyanlända 

eleverna är allas elever, inte bara Sva- eller FBK-lärarens, de är våra. (Lärare 8) 

 

Kamratskapets betydelse 

Att vara inkluderad som nyanländ elev menar flertalet av deltagarna hör ihop med om eleverna har 

vänskapsrelationer på skolan. De menar vidare att det är viktigt att de nyanlända eleverna kommer in i 

kamratgruppen. Deltagarna menar att när de nyanlända eleverna deltar i leken, lär de sig det svenska 

språket på ett helt annat sätt då de där motiveras att ta del av vardagsspråket. Därför anser deltagarna 

att det är kamratskapet som i ett första skede avgör inkludering.  

 

En av skolorna arbetar särskilt med inkludering genom en fadderverksamhet, där en av årskurserna 

agerar faddrar åt nya elever i förberedelseklassen. De delar klassrum ibland och gör olika typer av 

aktivitet ihop. Deltagaren som arbetar på denna skola menar att resultatet av detta framförallt syns på 

rasterna. 

 

[...] Det räcker med att man ser hur de är på rasterna. De nyanlända eleverna är 

med, och så var det inte för några år sedan, då spelade de kanske bara fotboll 

med varandra. Men så är det inte längre, de nyanlända eleverna är som en klick 

av alla.  (Lärare 9) 
 

Några av deltagarna upplever att så länge eleverna finns kvar i förberedelseklass så blir det lätt så att 

inte beblandar sig med de svenska eleverna. Förberedelseklassen blir isolerad om eleverna inte 

kommer ut i vanliga klasser. De menar därför att det krävs ett större deltagande i elevens ordinarie 

klass för att de ska bli inkluderade. 
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Man såg dem i en klump ute på gården. Och det är klart, de söker sig väl kanske 

till sådana de känner sig, alltså någon sorts samhörighet med. Någon de kan 

prata med. (Lärare 12) 

 

Mående 

Flera deltagare hävdar att det är genom att känna gemenskap och att vara välkommen i klassrummet 

som den nyanlända eleven får en känsla av trygghet och därmed även glädje i att lära. Trivs de inte i 

klassen, eller inte mår bra så kommer heller eleven inte att utvecklas menar deltagarna. De menar 

vidare att det är viktigt att eleverna känner att det är roligt att gå i skolan, trots tidigare erfarenheter. 

Några av deltagarna lyfter fram elever som mår mycket dåligt, vilket påverkar skolresultaten. En del  

av deltagarna har fortbildat sig kring posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och menar att de därmed 

försöker ha uppsikt på detta, men känner att de trots allt brister i det. Arbetet med de nyanlända menar 

en av deltagarna ställer stora krav på skolsköterskan då det är skolsköterskan som personalen vänder 

sig till när en elev inte mår bra.  

 

Men det är galet hur ett barn kan anpassa sig och gå vidare. Barn som leker 

läker, sa en kvinna på en föreläsning en gång. Kanske är det som bidrar, vi 

arbetar mycket med sång, musik och sådant. Vi ser att det både ger 

språkinlärning men även stor glädje. (Lärare 1) 

 

Föräldrar 

Samtliga deltagare uppger att den nyanlända elevens föräldrar blir informerade om möjligheten att 

påverka. Flertalet menar dock att det sällan sker att de nyanlända elevernas föräldrar använder denna 

möjlighet att påverka på samma sätt som svenskfödda elevers föräldrar gör. En trolig orsak menar de 

vidare är att dessa föräldrar inte har språket. En aspekt som lyfts är att trots informationen är inte dessa 

föräldrar tillräckligt insatta i det svenska skolsystemet, vilket i sin tur leder till en osäkerhet. 

Ytterligare en aspekt är att de kanske inte har denna vana från sitt hemland.  

 

Flera av deltagarna upplever att dessa föräldrar tydligt visar att när det kommer till skolfrågor så är det 

skolan som ska sköta det och att det är något som föräldrar inte ska lägga sig i. En av deltagarna lyfter 

vikten av att de som skola inte bara möter eleven utan även föräldrarna och att detta samarbete bör 

förbättras. Några deltagare menar att det är svårt att få till föräldramöten och liknande då de upplever 

att de nyanlända föräldrarna inte blir en del av föräldragruppen, utan oftast hamnar utanför och lite för 

sig själva. 

 

Det är olika, men generellt är familjerna mycket angelägna om skolan och att 

alla bitar fungerar. Så jag tror att föräldrarna vill påverka, men hur de ska 

påverka har de ingen kunskap om. [...] Då är det viktigt att vi stöttar dem i det 

och informerar om vilka rättigheter de har och hur de kan påverka. (Lärare 7) 

 

Några av deltagarna lyfter exempel på föräldrainflytande där föräldrarna bestämmer om deras barn ska 

bedömas enligt kriterierna för Sva och väljer då att gå emot skolans rekommendationer kring Sva-

undervisning. Oftast handlar det då om familjer där den ena föräldern är svensk, men barnet bott 

utomlands större delen av sitt liv.  
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Metoddiskussion 

Då studien består av en kvalitativ forskningsmetod, där data samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer vars svar har följts upp på ett individualiserat sätt bedömer vi att deltagarna har talat fritt 

kring frågeställningarna i enlighet med studiens syfte. Genom att deltagarna individuellt beskriver hur 

de upplever mottagandet av nyanlända elever och deras stödbehov menar vi att syftet med studien har 

uppnåtts. Denna studies empiri utgörs av intervjuer med 13 pedagoger som arbetar på både på låg- och 

mellanstadiet, med vitt skilda roller så som specialpedagoger, samordnare, ämneslärare och 

klasslärare. Deltagarna arbetade i två kommuner, syftet med detta var att få en bredd och variation 

både till antalet deltagare och till innehåll. Vi bedömer att urvalet trots det inte påverkat resultatet, då 

de alla arbetar med mottagande och undervisning av nyanlända elever och deras uttalande inte kunde 

härledas i någon större omfattning till deras respektive roller, vilket stadium eller inom vilken 

kommun de arbetade i. Det fanns de som arbetade inom FBK som ansåg att eleverna var inkluderade 

medan andra som även arbetade inom FBK inte ansåg att eleverna var det, oavsett kommun.  

 

Intervjuerna samt transkriberingen kom att delas upp mellan oss, därefter sammanställdes materialet 

gemensamt med hjälp av en matris över deltagarnas svar på varje huvudfråga för att på så sätt finna 

vad som skiljde samt vad som var gemensamt och på så sätt identifiera teman för deltagarnas 

uppfattningar. En nackdel med den inledande uppdelningen i arbetsprocessen kan vara att följdfrågor 

under intervjuerna samt själva transkriberingen kan komma att bli olika. Detta menar vi att vi arbetade 

mot då vi genomgående förde en kontinuerlig dialog samt arbetat ut ett material med intervjuguide 

samt instruktioner för hur vi skulle transkribera Vi kom även att transkribera varandras intervjuer, 

vilket vi menar var en stor fördel för oss. Denna arbetsmetod gjorde att vi blev insatt i varandras arbete 

samt kunde ge feedback inför kommande intervjuer.  

 

Genomförandet av intervjuerna bedöms varit relativt enkelt, efter en revidering av vår intervjuguide 

kom intervjuerna med respektive deltagare att fungera bra. Den för oss nödvändiga revideringen kom 

att handla om hur deltagarna arbetade med att fånga upp de nyanlända elevernas behov av stöd. Med 

stöd av intervjuguiden kom deltagarnas svar och våra följdfrågor att likna ett gemensamt samtal som 

ledde fram till ett material som uppnådde vårt syfte, där deltagarnas besvarat våra frågeställningar och 

på så sätt har deras upplevelser och tankar tydligt framgått.  

 

Intervjuerna kom att variera mellan 14 och 43 minuter, majoriteten av intervjuerna var ca 35 minuter 

långa. Den kortaste intervjun var med den deltagare som hade minst erfarenhet av att arbeta med 

nyanlända elever både när det kom till antal elever och i tid. Dock var det ej så att de med längst 

yrkeserfarenhet av att arbeta med nyanlända elever per automatik var de med längst intervjutid. En av 

de med längst erfarenhet hade en av de kortare tiderna, vilket kan bero på att denne deltagares svar var 

oförtäckta och det var tydligt att frågorna behandlat sådant deltagaren tidigare nogsamt tänkt över. De 

deltagare som talade längst var de vars verksamheter var under eller nyligen genomgått en 

omorganisation, vilket innebar att dessa tog god tid på sig och relaterade sina svar till hur det tidigare 

sett ut och vad skillnaden inneburit.  

 

De frågor i intervjuguiden som upplevdes vara lättare för deltagaren att besvara kunde hänvisas till 

områden där denne verkade känna igen sig i. Deltagarna uppvisade inga svårigheter i att ge exempel 

på hur de organiserade sin undervisning och vilka möjligheter skolan har att anpassa undervisningen 

till de nyanlända elevernas stödbehov. Deltagarna visade däremot på svårigheter i att konkretisera 
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vilket underlag deras undervisning utgick ifrån. Vi upplevde även att flera av deltagarna visade prov 

på svårigheter i att fristående besvara den som vi på förhand trott skulle vara den enklaste frågan, 

nämligen den öppna frågan kring en lyckad skolgång. Deltagarna kom att fortsätta på den tråd de valt 

att lägga fokus på under samtalets gång. De som fokuserat på inkludering tog upp det även här, medan 

de som fokuserat på studiehandledarens roll knöt an till den igen.  

 

Inom den hermeneutiska forskningsmetoden är tolkningen det centrala. Hermeneutiken tillåter olika 

former av tolkningar då det inte finns endast en sanning eller en verklighet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Författarna lyfter att en vanlig invändning mot intervjuanalyser är att olika uttolkare kan hitta 

olika innebörd i en och samma intervju, därför är detta ingen vetenskaplig metod. De menar att 

tolkningar av samma intervjuavsnitt förvisso förekommer men inte så ofta som man tror. I strid med 

ovanstående invändning tillåter hermeneutiska förståelseformer en mångfald av legitima tolkningar. 

 

Metoden är enligt Kvale och Brinkmann (2009) avhängig en god intervjuare, det finns därför en risk 

då vi inte är vana intervjuare. Hade vi varit vana intervjuare så kanske empirin blivit mer omfattande. 

Detta till trots menar vi att valet av den hermeneutiska forskningsmetoden är skälig då vårt syfte 

grundar sig i deltagarnas uppfattning, vilket vi hävdar är uppfyllt.  

 

Då vi båda arbetar som specialpedagoger i verksamheter med mottagande av nyanlända elever kan 

detta påverka våra tolkningar. En fördel är att det finns möjlighet till en djupare förståelse av ämnet 

eller området som ska studeras då förkunskap redan finns, vilket en utomstående person har svårare att 

komma åt. En nackdel kan vara att en del av de intervjuade kan ha för motiv att delge oss en något 

friserad bild som kanske inte helt stämmer med verkligheten. Fejes och Thornberg (2015) lyfter att 

forskare har olika ingång och förförståelse och utifrån det kan välja olika angreppssätt för att förstå 

och tolka det empiriska materialet. Förförståelsen för det undersökta kan ställa till bekymmer för 

forskaren likaväl som den kan vara en tillgång i tolkningsprocessen. Vi upplevde båda att vi stundtals 

kände igen oss i det deltagarna beskrev vilket kan ha lett fram till att vi inte ställt de följdfrågor vi 

annars skulle ha gjort. Dock arbetar vi på verksamheter som skiljer sig åt i hur de arbetar kring 

mottagandet vilket bör ha lett fram till att vi kunnat täcka upp för varandra.  

Etiska reflektioner efter genomförd studie 

Samtliga deltagare är inte representerade med citat, men alla har bidragit till studiens underlag 

och resultat. Det är en känslig, men viktig uppgift som vi har tagit på oss att intervjua 

människor om deras yrkesverksamhet. Vi menar att detta särskilt gäller de som arbetar med 

nyanlända elever, då detta är en elevgrupp som ofta är utsatt på ett eller annat sätt. Risken 

finns att tankar om det egna tillkortakommandet hos deltagarna i studien lyfts både under och 

efter intervjun. Deltagarna har i sitt yrkesliv ofta stora krav på sig och det finns en risk i att 

känslan av att oavsett hur mycket de arbetar så känner de sig otillräckliga. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur mottagande grundskolelärare upplever att gruppen nyanlända 

elever mottas i respektive skola samt vilket stödbehov som läraren upplever att de nyanlända eleverna 
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har. Genom vår intervjustudie ville vi få fram en så bred bild som möjligt över hur de olika skolorna i 

studien bemöter nyanlända elever. Vårt urval syftade till att få perspektiv utöver Sva-undervisningen, 

istället var vårt fokus på att intervjua pedagoger oavsett deras yrkesroll som på olika sätt möter 

nyanlända elever i sin dagliga undervisning och hur de arbetar gentemot dessa. Resultatet redovisas 

utifrån tre teman; mottagande, individanpassning och inkludering. Flertalet av deltagarna i studien 

upplever att stödbehovet är svårt att identifiera och att behovet av studiehandledning är stort samt att 

rutiner kring mottagande är alltför fyrkantigt inom den egna verksamheten.  

Avsaknad av gemensam policy 
Vi finner det intressant att ingen av de båda representerade kommuner tycks ha någon gemensam 

policy vare sig för mottagandet av och arbetet med nyanlända elever. Detta är även något som flera av 

deltagarna lyfter som problematiskt. De känner sig inte delaktiga och mottagandet blir ofta oförberett 

och deltagarna tar därför upp vikten av rutiner. Avsaknaden av rutiner gör att behovet av en flexibel 

verksamhet blir större. Tidigare forskning förespråkar riktlinjer på nationell nivå för att förtydliga 

vilka aspekter gällande den nyanlända elevens sociala och pedagogiska inkludering som skolan ska 

tillhandahålla (Juvonen, 2015). 

 

Vi menar att risken finns att när tydliga direktiv saknas kan en ny typ av verksamhet upplevas som 

skakig och att pedagogerna inte vågar lita på den egna förmågan. Men för den sakens skull måste inte 

avsaknaden av en kommungemensam policy vara negativt. Det centrala måste vara att mottagandet är 

likvärdigt oavsett var eller hur mottagandet sker.  

 

Under arbetet med studien synliggjordes det tydligt att de kartläggningar som genomfördes på 

mottagningsenheten inte nådde fram till berörd personal. Kartläggningen överlämnades till 

mottagande skola, men stoppades sedan upp. Att kartläggningen inte når fram kan vara en 

bakomliggande orsak till, att deltagare som inte fick ta del av den, upplevde att processen var för 

snabb, när de fick nyanlända elever till sina respektive undervisningsgrupper. Det framkommer att det 

på några skolor inte var klargjort vem som skulle medverka vid inskrivningssamtalet. Istället var det 

den personal som för tillfället kunde avvaras som deltog, vilket vi menar visar att 

rektor/ledning/pedagoger inte tillskriver denna del av processen någon större betydelse. Signalen blir 

att mottagandet inte är prioriterat och därmed inte fyller någon egentlig funktion.  

En skola i förändring 
Samtidigt som deltagarna menar att mottagandet är ”fyrkantigt” så vittnar några om en organisation 

som inte är rädd för förändring. På minst två skolor har arbetet med de nyanlända på organisationsnivå 

förändrats genomgripande då det tidigare arbetet inte gett önskvärt resultat. Skolorna har gått från en 

verksamhet med förberedelseklass till att arbeta med direktplacering. Deltagarna här menar att de gått 

från ett arbete som de inte upplevt som framgångsrikt till ett arbetssätt som lyfter eleverna båda socialt 

och pedagogiskt. Socialt såg de resultatet framförallt ute på rasterna där nyanlända eleverna lekte med 

svenskfödda elever på samma villkor. Pedagogiskt lyfte deltagarna fram att läroplanen tillämpades på 

de nyanlända elevernas villkor genom att undervisningen anpassades till samtliga elever, bland annat 

med hjälp av begreppsförklaringar och bildstöd. Taylor och Kaur Sidhu (2011) framhåller i sin studie 

att den metod som gynnar nyanlända elevers språkutveckling och kunskapsinhämtning är där de blir 

placerade i en ordinarie undervisningsgrupp.  
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Vi finner det beklagligt att i en av skolorna som arbetar med direktplacering och som arbetat centralt 

med ett framgångsrikt språkutvecklande arbetssätt, trots det lyfter att de har en förändrad situation med 

ett ökat antal nyanlända elever och då kommer de att vara tvungna att göra en omorganisation som 

skulle innebära att en förberedelseklass skapas även där. Detta tänker vi kan bero på att uppdraget för 

den enskilde läraren upplevs övermäktigt. Tilltron att kunna anpassa den egna undervisningen kanske 

endast gäller om läraren får en begränsad grupp av nyanlända elever i sin klass. Blir det många fler 

kan det handla om en osäkerhet hos läraren att då behöva gå långt utanför den undervisning de är vana 

vid. 

 

Många skolor organiserar arbetet med de nyanlända eleverna utifrån en FBK-verksamhet. Bunar 

(2010); Taylor och Kaur Sidhu (2011) menar att detta arbetssätt isolerar de nyanlända eleverna från 

resterande verksamhet. Genom att samla barn med olika förutsättningar oavsett om de är nyanlända 

eller svenskfödda elever under ett och samma pedagogiska paraply ges de inte rätt premisser för sitt 

lärande. Forskarna menar vidare att det är nödvändigt att inkludera de nyanlända eleverna i vanlig 

klass för att förbättra deras utbildningsvillkor. 

 

I studien har vi deltagare som hävdar att de arbetar på skolor med direktplacering, men vid en djupare 

inblick visar det sig att det i själva verket handlar om en typ av FBK-verksamhet, där elever har en 

klasstillhörighet men att majoriteten av ämnena läses i förberedelseklassen. Deltagarna väljer att kalla 

arbetet för direktplacering när det egentligen inte handlar om det. Vi kan undra hur det kommer sig att 

skolor väljer denna typ av metod. En trolig faktor kan vara mängden nyanlända elever som idag når 

våra skolor. Kan det vara så att förmågan brister hos undervisande lärare att arbeta med en stor grupp 

nyanlända i ordinarie undervisningsgrupp. Den organisation som beskrivs tycks utgå ifrån att 

verksamheten inte ska anpassas efter den nyanlända eleven utan att det är de nyanlända eleverna som 

ska anpassas in i verksamheten. En annan förklaring skulle kunna vara att lärarna upplever att deras 

arbetsmiljö förändrats på ett sådant sätt att rektorer väljer att tillmötesgå deras önskemål om att de 

nyanlända eleverna istället för ordinarie undervisningsgrupp ska gå i förberedelseklass. Detta för att 

minska på lärarnas arbetsbelastning.  

 

En fördel med att gå i förberedelseklass är att den nyanlända eleven får fokusera på den första 

svenskinlärningen samt ges kunskap om hur den svenska skolan fungerar innan eleven börjar i sin 

ordinarie undervisningsgrupp. En annan möjlig fördel som lyfts fram är att den nyanlända eleven ges 

möjlighet att i lugn och ro acklimatisera sig till den svenska skolan. Ytterligare en fördel kan vara att 

det ofta är färre elever och fler vuxna i förberedelseklassen. Enligt Taybebjee och Miller är dock 

integration en viktig fråga för elever med invandrarbakgrund, då det tillåter eleven att uppleva hur en 

vanlig skola fungerar. Författarna betonar att det inte enbart är de nyanlända eleverna som behöver 

anpassa sig utan även skolor, lärare och andra elever kommer att behöva anpassa sig (Pugh et al., 

2012). Dock finns det nackdelar med direktplacering, såsom att den nyanlända eleven till en början 

befinner sig i ett sammanhang där eleven inte förstår och därmed har svårigheter att delta aktivt i 

undervisningen. Även den sociala biten kan bli svårare då den nyanlända eleven till en början inte kan 

kommunicera med sina klasskamrater.  Särskilt svårt kan det vara för de elever som inte har någon 

tidigare skolbakgrund. Dessa ska anpassa sig både till en miljö de inte har någon tidigare erfarenhet av 

samtidigt som de har en bristande språklig förmåga och ingen tidigare ämneskunskap. En elev utan 

skolbakgrund i sitt modermål har sämre förutsättningar att lära sig ett nytt språk. Därför menar vi att 

studiehandledning samt modersmålsundervisning är ett måste i detta skede för att eleven inte ska bli 

exkluderad i inkluderingen.  
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En genomgående tråd i intervjuerna är att kartläggning av elevens kunskap egentligen tycks vara 

ovidkommande vad gäller årskursplacering. Även de deltagare som framhäver kartläggningens 

betydelse menar i slutändan att det ändå är ålder som fäller avgörandet. Deltagarna själva lyfter vikten 

med den sociala tillhörigheten och att elevens förkunskaper ofta är så pass låga att det inte är 

genomförbart att placera eleven efter kunskapsnivå. Det framkommer att elevernas kunskapsnivå inte 

helt är utrönt vid klassplacering, bland annat på grund av att det kartläggningsmaterial som används 

knappast visar elevens kunskapsnivå. Vi menar att så inte kan vara fallet när materialet inte alltid är 

anpassat efter den nyanlända elevens förutsättningar och ibland inte ens efter dessa språk. Med detta 

vill vi inte förringa det faktum att skolorna även tar emot nyanlända elever som är analfabeter vilket 

omöjliggör en korrekt årskursplacering utifrån deras förkunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial 

borde förhoppningsvis kunna ge en tydligare förståelse av den enskilda elevens faktiska kunskaper.  

Vad kan specialpedagogen bidra med? 

En fråga vi ställer oss är varför deltagarna i studien inte väljer att ta in specialpedagogen i arbetet med 

nyanlända elever. Kan det ha att göra med att specialpedagoger på skolorna inte är tillräckligt 

bevandrade i att arbeta med nyanlända och därför inte kan handleda undervisande lärare i att urskilja 

vad elevens stödbehov beror på. Vi tänker att på samma sätt som lärarna behöver utveckla sitt 

undervisningssätt för att möta nyanlända elever måste även dagens specialpedagoger bredda sin 

kompetens mot dessa elever. Ett exempel på detta är att specialpedagogen utbildar sig i ”Flerspråkig 

kartläggning av avkodning och läsning”. För att på så sätt kunna identifiera och urskilja exempelvis 

vad som är för lite träning i det nya språket och vad som är läs- och skrivsvårigheter, alternativt 

bristfällig skolgång i det forna hemlandet. 

 

Kommer de specialpedagoger som inte släpps in i arbetet med nyanlända elever vare sig vid 

inskrivning eller senare, någonsin bli erfarna? Måste verkligen specialpedagogen ha goda kunskaper 

inom andraspråksinlärning för att genomföra sitt uppdrag? Ligger det helt och hållet på 

specialpedagogerna själva att bredda sin kompetens för att därefter fylla deras egentliga funktion att 

arbeta för att möjliggöra en skola för alla? Vi tänker oss att det är viktigt att specialpedagogen släpps 

in för att kunna samarbeta på samma villkor som övriga pedagoger. Vi menar att arbetet med 

nyanlända elever är en process där flertalet yrkesroller inom skolan ständigt utvecklas och behöver 

kompetensutvecklas. För en likvärdig bedömning av stödbehov borde specialpedagogens delaktighet 

vara lika självklar som övriga berörda funktioner så som skolsköterska, kurator, mentor, undervisande 

lärare och rektor. 

Inkludering i exkludering 

Flertalet lärare i vår studie poängterar att de individanpassar, att ingen elev får samma undervisning 

utan att de helt utgår från den individuella elevens förutsättningar. Samtidigt är det språket som 

återkommer som fokus på de anpassningar som genomförs. Gemensamt för skolorna tycks vara att 

skolorna arbetar språkutvecklande på olika sätt både vid individanpassning men även som generellt 

arbetssätt för samtliga elever inom den ordinarie undervisningsgruppen. En sådan metod gynnar alla 

och främjar en skola för alla oavsett förutsättningar hos våra elever. Även Taylor och Kaur Sidhu 

(2011) visar på exempel i sin forskning där en annan pedagogisk inriktning, som underlättar det 

språkliga i klassrummet, möjliggör för de nyanlända eleverna att på samma villkor som andra elever få 

tillgång till kursplanerna samt att vara en naturlig del av skolan.  
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Många beskriver en anpassningssituation där eleverna exkluderas från den gemensamma 

undervisningen i ordinarie undervisningsgrupp. De får undervisning i svenska som andraspråk eller 

studiehandledning i exempelvis SO utanför klassrummet. Några lyfter riskerna med detta arbetssätt. 

De beskriver att de bytt metod, eftersom dynamiken i dessa smågrupper inte varit tillräckligt 

utmanade. Vi ifrågasätter dessa skilda synsätt för de olika elevgrupperna och menar att 

andraspråkselever borde kunna få tillgång till stöd inom den reguljära undervisningen i likhet med 

elever i behov av särskilt stöd. Skowronski (2013) beskriver hur lärare motiverar att undervisningen i 

svenska som andraspråk sker både åtskiljande och inkluderande och ser detta som ett pedagogiskt 

dilemma. Ett tänkvärt arbetssätt som några lyfter kan vara att inte skilja på elever i behov av stöd, 

oavsett stödbehov. Vad som sker då är att de nyanlända inte skiljs åt från de svenskfödda eleverna. De 

blir inkluderade i sin exkludering. Taylor och Kaur Sidhu (2011) lyfter i sin forskning exempel där 

särskilda undervisningsgrupper med professionell kompetens möter de individuella behoven. Dock 

måste detta vara en individuell bedömning utifrån elevens faktiska förmågor och inte generaliserat per 

automatik utifrån ett språkligt stödbehov. Vi måste alltid sträva mot att elever oavsett härkomst ska 

inkluderas i ordinarie undervisning, vägen dit kan innebära exkludering för vissa elever på så sätt att 

de då blir inkluderade i en skolverksamhet som annars inte skulle skett. Frågan är med andra ord inte 

enkel. Även Isaksson (2009) lyfter i sin forskning att det i den svenska skolan blir allt vanligare med 

exkludering av elever som är i behov av stöd, vilket går emot inkluderingstanken som genomsyrar den 

svenska läroplanen. Skowronski (2013) jämför det pedagogiska synsättet på undervisningen inom 

svenska som andraspråk och specialpedagogik. Inom specialpedagogiken utgår man idag 

huvudsakligen från att elever i behov av särskilt stöd ska kunna få detta inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Undervisningsformen för Svenska som andraspråk går tvärt emot denna tanke då den 

ofta utgår från att elever ska undervisas i svenska som ett särskilt ämne i avskilda grupper.  

 

Elever måste få möjlighet till att visa sin förmåga på sitt starkaste språk därför är studiehandledning 

och modersmålsundervisning vitalt för elevens kunskapsutveckling. Det är centralt att undervisande 

lärare ser behovet av ett modersmål, att några i studien lyfter att det finns lärare som inte ser vinsterna 

med modersmål ser vi som ett stort bekymmer. En av de största utmaningarna som pedagogerna har är 

de nyanlända elever som av olika skäl är språklösa, med det menar vi elever som inte har något 

skolspråk på modersmålet eller har flera ofullständiga hemspråk. När dessa elever inte går framåt i en 

förväntad takt menar vi det vara nästintill omöjligt att identifiera ett eventuellt stödbehov. Hill (1996) 

visar att för en god kunskapsutveckling för nyanlända elever är det viktigt att modermålet inte 

avstannar. Det är modersmålsundervisning samt studiehandledning som står för att denna utveckling 

kan ske. Det är därför intressant att de deltagare som uppger att de arbetar språkutvecklande endast 

hänvisar till det svenska språket. En trolig orsak till detta kan vara för att de endast kan undervisa på 

svenska.  

 

Det framkommer att studiehandledare ofta inte har någon pedagogisk bakgrund, men att det trots det 

är studiehandledarna som får avgöra hur undervisningen mot eleven ska ske. Om en studiehandledare 

inte är bekväm med att delta i ordinarie undervisningsgrupp då tas den nyanlända eleven ut ur gruppen 

för studiehandledning. Beror detta på bristen av studiehandledare, att läraren därför anpassar sig efter 

dessa eller kan det bero på att läraren känner en osäkerhet hur denne bäst tar till vara på 

studiehandledarens närvaro? Kan det vara så att studiehandledning ges utanför klassrummet på grund 

av en rädsla för att störa den ordinarie undervisningen och övriga elever, en rädsla som finns både hos 

studiehandledarna och undervisande lärare. För att studiehandledning ska vara så framgångsrikt som 

möjligt är det viktigt att det sker ett samarbete mellan dem, undervisande lärare och till viss del även 

specialpedagog, både när det kommer till planering och stödets utformning. Vi tror även att det är 
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viktigt att specialpedagogen tar del av och kanske även organiserar vem som ska få studiehandledning 

samt omfattning av den. 

 

Trots det av deltagarna uppmärksammade stödbehovet som finns hos de nyanlända eleverna finner vi 

det anmärkningsvärt att specialpedagogens kompetens inte tas till vara. Hur kommer det sig att vi 

särskiljer dessa elevers stödbehov från de svenskfödda elevernas stödbehov, genom att vara så 

språkligt fokuserat, särskilt med tanke på att svårigheten att identifiera orsakerna bakom den 

nyanlända elevens tillkortakommande. Är det för att de inte litar på specialpedagogens kompetens 

eller är det specialpedagogen själv som ställer sig vid sidan om. Där skiljer sig resultatet åt, då några 

menar att kompetensen kring de nyanlända eleverna finns hos dem som dagligdags arbetar med dem. 

Andra menar att avsaknaden av specialpedagogisk kompetens kunde ha förödande konsekvenser då 

eleven lämnas till sitt öde tills dess att eleven kommer ut i ordinarie undervisningsgrupp. 

 

Deltagarna återkommer till huruvida de nyanlända eleverna är inkluderade eller ej vilket tyder på att 

de i själva verket är exkluderade. Flera av deltagarna kopplar inkludering till att kamratrelationen 

fungerar på skolan för den enskilda nyanlända eleven. Genom att vänskapsband skapas mellan 

nyanlända och svenskfödda elever, stärks språket. Det verkar som att deltagarna kopplar en lyckad 

inkludering till en elev som lär sig det svenska språket. Otterup (2014) lyfter även att betrakta 

andraspråksinlärningen ur ett sociokulturellt perspektiv. Författaren hänvisar till Vygotskijs 

sociokulturella teorier om att all inlärning sker i ett socialt sammanhang. Inlärning och då även 

språkinlärning bör ses som ett resultat av möten mellan individer i ett socialt samspel.  

 

I den forskning vi tagit del av, hänvisar ett flertal till att nyanlända elever lider av PTSD och detta 

måste tas i beaktande vid planering av deras skolgång och som en eventuell bakomliggande orsak till 

stöd. Därför kom detta att vara något som vi förväntade oss att deltagarna skulle referera till vid 

intervjuerna i samband med frågor kring elevers eventuella stödbehov. Detta gjorde dock endast ett 

fåtal. Vi ställer oss frågan vad detta kan komma att bero på. Beror det på att deras elever inte kommer 

från oroshärdar och har haft enklare flyktvägar till Sverige, eller är det en okunskap om elevernas 

situation? Det kan också vara så att deltagarna kanske inte i detta avseende ser de nyanlända eleverna 

som en homogen grupp. Är det senare som ligger till grund så är det en styrka hos deltagarna. Då 

forskning hävdar att den största bristen inom skolan, när det kommer till nyanlända elever, är att vi ser 

dessa just som en homogen grupp och därmed missar olika stödbehov som finns (Shpaizman & Kogut, 

2010). Det finns dock en fara med att så få lyfter PTSD, då forskning visar att skolan är en kritisk plats 

som avgör om livet i det nya landet blir framgångsrikt. Detta gäller särskilt för de nyanlända elever 

som blivit utsatta för psykiska trauman och våld (Block et al., 2014). 

 

En fråga kopplat till inflytande gäller de insatser som de nyanlända eleverna kan ta del av. För att få 

inflytande menar vi att det krävs mycket av dagens föräldrar och där särskilt de nyanlända elevernas 

föräldrar. De måste känna att de har kunskap om både vad som sker i skolan med deras barn och om 

det svenska skolsystemet. De nyanlända elevernas föräldrars inkludering lyfts i studien av deltagarna 

som ett misslyckande. Beror det som många av deltagarna menar på en stark tilltro till skolan som 

institution, tillsammans med språkförbistring eller är det skolan som brister i informationen. 

Pedagogerna upplever att det endast är nyanlända elever som har minst en svensk förälder som får 

inflytande. Det finns för många hinder som gör att de nyanlända elevernas föräldrar inte aktivt verkar 

för att få inflytande. Hindren kan utgöras av språklig art men även komma ur en ovana från hemlandet 

samt en okunskap om det svenska skolsystemet.  
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Studiens resultat i den 

specialpedagogiska praktiken 

Den forskning, rapporter och litteratur som vi tagit del av vittnar om att skolsituationen för nyanlända 

elever är i behov av både utveckling och förbättring. Det krävs mer forskning samt tydligare riktlinjer 

om både mottagande, organisering och bemötande av nyanlända elever för att skolan ska kunna skapa 

så goda förutsättningar som möjligt för dessa elever och deras lärande och utveckling.  

 

Det finns inga riktlinjer för hur man ska arbeta med nyanlända elever i Sverige. Det vi kan se är att 

genom våra intervjuer på sex olika skolor är det upp till respektive skola att arbeta fram ett mottagande 

och en undervisningsplan som fungerar för den egna verksamheten. Deltagarna vittnar om 

organisationer som både är anpassningsbara och flexibla samtidigt som andra vittnar om motsatsen.  

 

Den kartläggning som vi ser som viktigast är den som sker parallellt för att undervisande lärare ska 

kunna inkludera den nyanlända eleven i ordinarie undervisning. Detta då övrig kartläggning allt som 

oftast inte är genomförd med ett material som är riktat mot nyanlända elever, vilket gör att det är först 

i klassrumssituationen som den nyanlända eleven faktiskt kan visa vad den kan. Kartläggning är 

central för att planera den nyanlända elevens skolgång, men materialet måste vara riktat mot den 

enskilde individen. Detta för att elevens faktiska kunskapsnivå ska komma fram och då måste den ske 

på elevens första språk. Som en av de intervjuade lärarna uttrycker: 

 

Man måste möta eleven och visa att vi vet att du sitter inne med en massa 

kunskaper och erfarenheter fast den inte kan ett ord svenska. Att vara tydlig med 

att elevens hjärna är i full gång precis som den egna. Förväntningarna på eleven 

är det viktigaste. (Lärare 1) 

 

Det främsta stödbehovet som lyfts är stöd mot det svenska språket. Dock varierar uppfattningen om 

hur detta stöd bäst ges och får bäst effekt. Studien visar att nyckeln till framgång är studiehandledning, 

en–till–en samt ett språkutvecklande arbetssätt. För att en nyanländ elev ska få en så lyckad skolgång 

som möjligt så skall denne in i den ordinarie undervisningsgruppen så fort som möjligt anser vi. 

 

En tydlig problematik är specialpedagogens roll, som i det närmsta framstår som obefintlig. Detta trots 

en bristande förmåga hos studiens deltagare att identifiera stödbehovet hos en nyanländ elev. Tilltron 

till den kompetens som finns i kollegiet som arbetar direkt mot nyanlända elever gör att 

specialpedagogen inte släpps in, eller står själv kvar utanför. Specialpedagogen är därför inte en del av 

verksamheten kring de nyanlända.  

 

Studien resultat ger oss tankar om hur vi kan utveckla specialpedagogens roll, framförallt på grupp- 

och organisationsnivå. Vi tänker att specialpedagogen bör finnas med redan i det första mötet mellan 

skola och elev tillsammans med förälder. Specialpedagogen ska medverka vid sammanställningen av 

den kartläggning som görs på den nyanlända eleven. Detta för att vara delaktig i planeringen för 

elevens skolgång och om möjligt kunna identifiera elevens eventuella stödbehov redan vid ett 

inledande skede. Huvudmannen kan dra stor nytta av specialpedagogen för att skapa likvärdighet i 

organisation kring nyanlända elever på kommunnivå. Detta genom att skapa kommungemensamma 
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riktlinjer och ta fram relevant gemensamt kartläggningsmaterial, utöver Skolverkets, utifrån det 

uppdrag samt det “helikopterperspektiv” som specialpedagogen innehar. 

Förslag till vidare forskning 
Ett uppslag till vidare forskning är att undersöka hur de nyanlända eleverna upplever hur de tas emot 

på mottagande skola samt hur de upplever att deras eventuella stödbehov uppmärksammas samt 

tillgodoses.  

 

Ytterligare uppslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur huvudman motiverar det 

mottagande som sker på dess skolor. Dels utifrån huruvida att huvudmannen är involverad i det val av 

verksamhet de nyanlända eleverna tar del av, dels vad som ligger till grund till beslut av 

direktplacering eller förberedelseklass.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

 Informationskravet – informera om syftet 
 Samtyckeskravet – frivillig medverkan och rätt att avbryta 
 Konfidentialitetskravet – anonymitet 
 Nyttjandekravet – endast den här studien 

 
1) Hur många nyanlända elever har ni på er skola? 

2) Hur organiseras undervisningen för nyanlända elever? FBK eller direktplacering? 

1. Om direktplacering – vad innebär det hos er? 

2. Om FBK – vd innebär det hos er? 

3) Hur brukar det gå till när ni får nyanlända elever till er skola? 

 

4) Från vilket underlag utgår undervisningen av de nyanlända eleverna? 

a) Vari ligger fokus?  

1. Är fokuset på var eleven ligger kunskapsmässigt, på elevens stödbehov eller fysiska ålder? 

 

5) Görs det någon kartläggning av de nyanlända eleverna (innan de kommer till dig)? 

Om ja: Om nej: 

 Är kartläggningen tillräcklig?  Gör du någon egen? 

 Vilket är syftet med kartläggningen? o Varför/varför inte? 

 Vilken typ av kartläggning görs? 

o Använder ni ngt särskilt 

kartläggningsmaterial? 

o Vem svarar på kartläggningens 

frågor? 

o På vilket språk sker 

kartläggningen (via tolk-

/studiehandledare)? 

 Tycker du att den information du får 

om eleven när den kommer till dig är 

tillräcklig? 

 

Om läraren gör en egen kartläggning, 

se spalt Ja för exempel på relevanta 

uppföljningsfrågor.  

 När kartläggs en elev?  

 Hur används kartläggningsmaterialet? 

o Vilka involveras i 

kartläggningen? 

 

 Följs kartläggningen upp på ngt sätt? 

o I så fall hur? 

 

 Används specialpedagogen i arbetet 

med kartläggning av nyanlända elever, 

i så fall hur? 
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6) Vilka möjligheter har skolan eller du att anpassa undervisning efter de behov som du anser att 

eleven har? 

a) Anpassas innehåll? Hur, ge exempel? 

b) Anpassas arbetsformer? Hur, ge exempel? 

c) Anpassas undervisningssätt? Hur, ge exempel? 

 

7) I vilken utsträckning ges de nyanlända och deras vårdnadshavare möjlighet att påverka sin 

skolsituation?  

a) Kan du ge något exempel? 

 

8) Känner du till den nya lagändringen? 

a) Anser du att lagändringen kommer att påverka dina möjligheter att bedöma de nyanländas 

kunskaper? 

9) Upplever du att den kartläggning som lagändringen aviserar får fram elevernas förkunskaper på 

bästa sätt? 

a) I så fall hur? 

 

10) Upplever du att specialpedagogens roll förändrats gällande det stöd som ges till elevgruppen 

nyanlända elever? 

a) I så fall, kan du ge något exempel? 

 

11) Vad avgör den nyanlända elevens första placering i skolan? 

12) Vilket behov av stöd upplever du att nyanlända har för att tillgodogöra sig undervisningen? 

13) Hur upplever du att de nyanlända eleverna på er skola är inkluderade? 

a) Om ja – vad menar du med inkludering? 

1. Är modersmålslärarna inkluderade i arbetet/organisationen? 

2. Skolans övriga lärare/personal inkluderade i arbetet/organisation kring de nyanlända 

eleverna.  

 

14) I den bästa av världar, vad upplever du vara det mest viktiga för att den nyanlända eleven ska få en 

lyckad skolgång? 
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Bilaga 2 

Missivbrev till lärare och specialpedagog  
 

Hej, 

Vi heter Linda Mutvig och Aud Skolseg och vi studerar på Specialpedagogsprogrammet vid 

Stockholms universitet. Vi läser nu vår sista termin och ska skriva en uppsats på D-nivå.  Att möta 

nyanlända elever. 

 

Vi vill undersöka hur nyanlända elever tas emot i några svenska skolor. 

 

Förutom att använda oss av aktuella forskningsrapporter så önskar vi även intervjua pedagoger 

verksamma i arbetet med att ta emot nyanlända elever, som har erfarenheter som är värdefulla för oss 

och i vårt kommande arbete.  

 

Intervjun beräknas ta 30-45 minuter totalt och vi önskar att du har möjlighet att delta i vad vi hoppas 

på att komma att bli ett givande möte.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Vilket innebar 

att deltagandet är helt och hållet frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Om du har några frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss direkt eller vår handledare, 

Åsa Murray, för mer information.  

 

Med förhoppning om ett lärorikt möte. 

 

Hälsningar,  

 

Linda Mutvig  linda.mutvig@utb.karlshamn.se 

Aud Skolseg   aud.skolseg@edu.karlskoga.se 

 

Åsa Murray   asa.murray@specped.su.se  
 

 

 

mailto:linda.mutvig@utb.karlshamn.se
mailto:aud.skolseg@edu.karlskoga.se
mailto:asa.murray@specped.su.se
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Bilaga 3 

Missivbrev till rektor 
 

Inför intervjuer av lärare och specialpedagog 

 

Vi heter Linda Mutvig och Aud Skolseg och vi studerar på Specialpedagogsprogrammet vid 

Stockholms universitet. Vi läser nu vår sista termin och ska under vårterminen 2016 skriva en uppsats 

på D-nivå, som syftar till att undersöka hur nyanlända elever tas emot i några svenska skolor.  

 

Vi vänder oss nu till Er som rektor för att informera om att vi kommer att kontakta lärare på er skola. 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt, men skulle innebära ett värdefullt bidrag till djupare 

förståelse av hur nyanlända elever tas emot i våra skolor.  

 

Intervjuerna kommer att avidentifieras, varken de intervjuade lärarnas eller skolornas namn kommer 

att kunna härledas. Vidare kommer insamlat material endast användas i studiesyfte. Efter uppsatsens 

färdigställande raderas insamlat material. 

 

Om du har några frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss direkt eller vår handledare, 

Åsa Murray, för mer information.  

 

Med hopp om positivt mottagande. 

 

Vänliga Hälsningar,  

 

Linda Mutvig        linda.mutvig@utb.karlshamn.se 

Aud Skolseg       aud.skolseg@edu.karlskoga.se 

 

Åsa Murray          asa.murray@specped.su.se  
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