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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte var att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vilka förutsättningar det finns 

för att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass. Lärares erfarenheter kan ge en uppfattning i hur 

utbildningen av nyanlända elever kan vara organiserad i den svenska skolan, och vilka förutsättningar 

det finns för att bedriva undervisningen med hänsyn till dessa elevers förkunskaper och bakgrund. 

Frågeställningarna undersökte om lärarna anser att resurser för att undervisa nyanlända är tillräckliga, 

hur lärare upplever nyanlända elevers förutsättningar för en framgångsrik skolgång och om lärarna 

anser att de har tillräcklig kompetens för att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass. Studien har 

genomförts på en skola i en mellanstor svensk kommun, med lärare som undervisar i årskurs 4-9. En 

kvantitativ enkät, med en kvalitativ ansats där några frågor gav utrymme för egenformulerade svar och 

semistrukturerade intervjuer användes som metod. Resultatet visade att lärarna ansåg att det behövdes 

mer resurser och att samarbetet mellan yrkesgrupper som ansvarar för nyanlända elevers utbildning 

måste förbättras. Lärarna ansåg inte att de hade tillräcklig kompetens för att undervisa nyanlända 

elever, och bedömde att nyanlända elever har särskilt svårt att nå uppsatta kunskapsmål. Detta 

förklarades med att kraven på språklig förmåga i den nya läroplanen är höga, vilket gör att nyanlända 

elevers chans att nå högre betyg är begränsad. Ett ytterligare resultat av studien visade att lärarna 

upplevde tidsbrist, och att nyanlända elevers språksvårigheter ansågs vara ett stort hinder vid 

undervisning i ordinarie klass.  
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1. Inledning  

Svenska skolan präglas i dag av det mångkulturella samhället som växt fram med den ökade 

invandringen. Många av dem som invandrar är just barn, med en annan kultur och med ett annat 

modersmål än svenska. För svenska skolan har detta fört med sig att den fått ta emot nyanlända elever 

som inte har någon kunskap om det svenska språket eller det svenska samhällets struktur. För att dessa 

elever ska känna sig väl mottagna behövs således en fungerande organisation och pedagogiska resurser 

på skolan (Bunar, 2010:9). I dagsläget finns det ingen lagstadgad förordning om hur utbildningen för 

nyanlända elever ska gå till, men Skolverkets rapport Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

från 2008, beskriver riktlinjer för hur kommuner och skolor bör utforma utbildningen för nyanlända 

elever. Rapporten (Skolverket, 2008) genomsyras av budskapet att de nyanlända eleverna har rätt till 

en likvärdig och individanpassad utbildning. Dock visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(Skolinspektionen, 2009) att det finns stora variationer och brister i mottagandet av nyanlända elever i 

den svenska skolan. Den största kritiken riktades mot att undervisningen inte anpassades efter de 

nyanlända elevernas förkunskaper och individuella behov. Kvalitetsgranskningen visade även att 

lärares och övrig skolpersonals undervisningskompetens och kunskaper om nyanlända var mycket 

bristfällig (Skolinspektionen, 2009). Med dessa bakgrundsfakta om nyanlända elevers situation i den 

svenska skolan blev jag mycket intresserad av att undersöka hur klasslärare ser på att undervisa 

nyanlända elever, och om de upplever att de har kompetensen som krävs för detta uppdrag.  

Stockholms universitet har i samarbete med en mellanstor svensk kommun startat ett projekt för att 

undersöka förhållanden inom området nyanlända elevers studieframgång. Jag såg min medverkan 

inom detta projekt som en möjlighet att utöka min förståelse och kunskap inom området, som inte 

tidigare berörts i min utbildning till lärare med inriktning Svenska och Svenska som andraspråk. 

Läsåret 2011/2012 var 20,7 % av alla elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning 

(Skolverket, 2012, http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4292). Dessa siffror 

styrker min uppfattning att jag i min framtida yrkesroll som lärare troligtvis kommer undervisa elever 

med annan kulturell bakgrund och annat modermål än svenska. Därför ligger det i mitt största intresse 

att ta del av lärares erfarenheter kring hur förutsättningen för att undervisa dessa elever ser ut i dagens 

skola.  

1.1. Verksamheten 

Studien har genomförts på en skola i en mellanstor svensk kommun. Enligt kommunens definitioner 

anses en elev vara nyanländ i ett år. Den aktuella kommunen arbetar sedan några år tillbaka med att 

nyanlända elever i den mån det är möjligt, ska integreras i ordinarie klasser. Något som kan liknas 

förberedelseklass finns dock inom skolans lokaler, och elevernas integrering i ordinarie klass sker efter 

individuell bedömning av deras kunskaper, och då främst i svenska språket. De nyanlända eleverna 

tillhör dock alltid en ordinarie klass, även om de vid skolstarten eventuellt enbart undervisas i den 

förberedande klassen. Det kan ta upp till ett och halvt år innan en nyanländ elev är helt integrerad i 

ordinarie klass, ofta sker det successivt och börjar med utslussning i estetiska ämnen och gymnastik. 

Kommunen arbetade tidigare enligt en modell där nyanlända elever gick i en kommungemensam 
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förberedelseklass i lokaler som inte var i direkt anslutning till övrig skolverksamhet. Man gick ifrån 

denna modell efter att Skolinspektionen riktat kritik mot att elevernas integrering försvårades av att gå 

i en separat förberedelseklass.   

1.2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med den här studien är att ur ett lärarperspektiv undersöka vilka 

förutsättningar det finns för att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass. Skolledning och 

pedagoger har ett ansvar för att skapa en skolmiljö som kan hjälpa nyanlända elever att nå skolans 

uppsatta kunskapsmål. Detta kan uppnås genom att planera och bedriva undervisningen med hänsyn 

till dessa elevers förkunskaper och förutsättningar. Lärares erfarenheter kan ge en inblick i hur 

utbildningen av nyanlända elever kan vara organiserad i den svenska skolan. Genom att ta del av 

lärarnas erfarenheter kan det skapas en förståelse för vad det kan innebära att undervisa nyanlända 

elever i ordinarie klass, och om lärarnas arbetssituation kan påverka dessa elevers möjlighet till en 

framgångsrik skolgång. För att avgränsa syftet har följande frågeställningar formulerats:  

Anser lärare att de har tillräckliga resurser för att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass?  

Upplever lärare att de har tillräcklig kompetens för att undervisa nyanlända elever? 

Hur upplever lärare nyanlända elevers förutsättningar för en framgångsrik skolgång vid 

undervisning i ordinarie klass?  

2. Bakgrund 

Nedan kommer begrepp och ord som används kontinuerligt i studien att definieras och förklaras. 

Vidare klarläggs vad som står i skolans styrdokument inom studiens område, samt redogörs för 

studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området.  

2.1. Viktiga begrepp för studien 

2.1.1. Nyanlända elever  

Bunar (2010) redogör i sin rapport Nyanlända och lärande för följande tre faktorer som kännetecknar 

nyanlända elever. Eleverna ska ha kommit till Sverige precis innan eller under sin skolstart i 

grundskolan eller gymnasiet, eleverna behärskar ej det svenska språket (annat modersmål) och de har 

invandrat till Sverige (Bunar, 2010:14). Hur länge en nyanländ betraktas som nyanländ är en 

definitionsfråga som enligt Bunar (2010:16) går att precisera enligt en formalistisk modell. Staten och 

kommunerna har ett avtal som innebär att ett ekonomiskt stöd ges för de nyanländas introduktion i 

skolan. Detta bidrag ges i upp till två år efter att eleven påbörjat sin skolgång, och eleverna behandlas 

och omnämns som nyanlända under dessa två år enligt denna modell (Bunar, 2010:16). Dock påpekar 

Bunar (2010:10) att forskare inom området låter definitionen av nyanlända elever vara osagd, vilket 

antyder att det är ett begrepp som anses mångtydigt. Skolinspektionens granskningsrapport definierar 

nyanlända elever enligt följande: ”Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som 
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modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under 

sin skoltid” (Skolinspektionen, 2009:6). I denna studie är det denna definition av nyanlända som 

används. Kommunen där studien utfördes anser generellt att  nyanlända elever ska behandlas enligt 

den definitionen i ett års tid. Då jag inte kan fastställa hur studiens medverkande lärare ser på hur 

länge en elev anses nyanländ, har jag lämnat det upp till lärarna själva att avgöra vilka av deras elever 

som betraktas som nyanlända.  

2.1.2. Modersmål  

Håkansson (2003) påpekar problematiken kring att forskningen har svårt att enas kring en tydlig 

definition av modersmål. Hon ställer frågan: ”Är det det första språk man lärt sig, eller är det det språk 

man behärskar bäst, eller det språk man använder mest? (Håkansson, 2003:13). Håkansson (2003:15) 

med hänvisning till Skutnabb- Kangas benämner olika kriterier för att redogöra för hur man kan 

definiera modersmål. I denna studie har ursprungskriteriet, som beskrivs som det tydligaste kriteriet 

använts. Enligt ursprungskriteriet är modersmål det eller de språk barnet lär sig allra först.  

2.1.3. Andraspråk 

Utvecklandet av ett andraspråk sker efter det att barnet har etablerat ett förstaspråk (synonymt med 

modersmål) (Lindberg, 2006:61). Lindberg (2006) påpekar att andraspråket kan bli det dominerande 

språket senare i livet. Till skillnad från att lära sig ett förstaspråk så kan andraspråksinläraren redan ett 

eller flera språk, vilket kan påverka språkinlärningen. Synsättet på modersmålets påverkan vid 

andraspråksinlärning har förändrats genom tiderna.  

2.2. Skolans styrdokument  

Nyanlända elever har andra förutsättningar att nå skolans uppsatta kunskapsmål än elever med svenska 

som sitt förstaspråk,  då de vid sin skolstart inte behärskar det svenska språket. Likväl har de rätt till en 

individanpassad och likvärdig utbildning. Följande utdrag ur läroplan Lgr11 påvisar detta:  

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

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011:8). 

De allra flesta nyanlända elever bedöms efter kursplanen i svenska som andraspråk, då de har ett annat 

modersmål. Kursplanen för svenska som andraspråk beskriver hur arbetet ska genomföras:  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk 

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

syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att 

tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på 

svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet (Skolverket 

2011:239). 

Utdraget ovan från kursplanen i svenska som andraspråk är identisk med kursplanen i svenska, 

förutom att följande lagts till: ”Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på 

svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet” (Skolverket, 

2011:239). Med detta i åtanke är det viktigt att undersöka hur klasslärare ser på att undervisa 

andraspråkselever, vilket ingår i studien syfte. Klasslärarens synsätt och kunskaper inom 

andraspråksinlärning kan påverka val av arbetsätt och undervisningsmetoder i klassrummet. Om 



4 

undervisande lärare saknar kunskaper i svenska som andraspråk, kan det innebära att nyanlända elever 

inte får den anpassning av undervisningen som är nödvändig för att gynna deras språkliga utveckling. 

2.3. Teoretisk utgångspunkt 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet där 

lärandet ses som en social process, men nedan presenteras även ett andraspråksperspektiv då det är 

relevant för bearbetning av studiens material.  

2.3.1. Sociokulturellt perspektiv 

I denna studie som utgår från en skolmiljö, känns det nästan självfallet att övergripande utgå från de 

sociokulturella teorierna, som bygger på synsättet att lärande sker i ett samspel med andra, som 

dominerar inom dagens svenska skola. Det sociokulturella perspektivet bygger på ett socialt samspel, 

och att det är i interaktion med andra som utveckling sker (Gibbons, 2006:24-30). Kommunikation och 

språk ses som en förutsättning för utveckling av tänkande och förmåga till reflektion. Samtalet ses som 

en nyckel till utveckling, och eleverna är aktivt medskapande i varandras språk och 

kunskapsutveckling (Gibbons, 2006:25-28).  

2.3.2. Andraspråksperspektiv 

Nyanlända elever ställs inför fler utmaningar då de förutom inlärning av ett andraspråk, samtidigt ska 

lära in nya kunskaper (Axelsson, 2004:513). Axelsson (2004) med hänvisning till Cummins redogör 

för att det tar minst 5 år för andraspråksinlärare att komma ifatt sina enspråkiga klasskamrater. Om 

eleverna endast undervisas på andraspråket för att tillägna sig ämneskunskaper, ställer detta höga krav 

på lärarnas arbetsätt och undervisningsstrategier, särskilt om eleverna inte behärskar andraspråket fullt 

ut. Hon poängterar risken med att lärarna förenklar ämnesinnehållet för att andraspråkseleverna ska 

följa med språkligt, så att undervisningen inte längre blir på den åldersadekvata nivån som eftersträvas 

(Axelsson, 2004:505). Axelsson (2004:505) belyser också betydelsen av att lärare har kunskap och 

kompetens om hur flerspråkiga elevers inlärning går till på deras andraspråk, för att kunna bedriva en 

undervisning som gynnar både språk- och ämnesinlärning för andraspråkselever. Axelsson (2004:519) 

refererar till Thomas & Colliers forskning då hon framhäver att en stöttande sociokulturell 

klassrumsmiljö där läraren uppmuntrar elevers olika erfarenheter och bakgrunder, är en förutsättning 

för att andraspråkselever ska nå skolframgång. Lärarnas kompetens och arbetssätt är något som 

Axelsson (2004:508) framhäver har stor betydelse för om undervisning blir rätt anpassad för 

andraspråkselever. Axelsson beskriver vidare hur lärarnas interaktion med eleverna antingen kan 

stärka eleverna, eller försvaga dem. Lärarens synsätt på elevernas situation kan således ha både en 

stärkande eller en missgynnande effekt. Axelsson (2004:509) hänvisar till Cummins när hon benämner 

följande utbildningsstrukturer som kan påverka lärares interaktion med eleverna: Skolans prov är 

utformade utifrån majoritetselevernas språk och kultur, vilket missgynnar elever med annan bakgrund, 

eleven och inte skolsystemet får skulden när eleven misslyckas och att lärarutbildningen examinerar 

lärare som inte fått tillräcklig kunskap för att undervisa elever med annat språk och kultur (Axelsson, 

2004:509).  
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2.4. Forskningsbakgrund 

Bunar (2010:115) beskriver i sin forskningsöversikt att forskningen om olika organisationsformer och 

undervisning av nyanlända elever i Sverige är begränsat, och att det behövs mer studier inom området. 

Med denna vetskap grundar sig forskningsbakgrunden i denna studie främst på Bunars 

forskningsöversikt Nyanlända och lärande från 2010. I sammanställningen av forskningen som gjorts 

om nyanlända elever i Sverige kunde Bunar (2010:23) utskilja tre perspektiv: det samhälliga och 

individuella, det institutionella och det språkpedagogiska. Det gemensamma för perspektiven har varit 

att de oftast utgått från ett problemperspektiv, och sällan utgått från nyanlända elevers möjligheter till 

en framgångsrik skolgång (Bunar, 2010:112). Det samhälliga och individuella perspektivet har 

dominerats av forskning som innefattar begreppen ”normalt” och ”avvikande”, som skapas i den 

dagliga verksamheten i den svenska skolan. De svenska eleverna har fått stå för det ”normala” och 

eleverna med utländsk bakgrund för det ”avvikande” (Bunar, 2010:25). 

Bunar (2010:25) hänvisar till etnologens Annick Sjögrens studie (1996) där hon beskriver hur svenska 

lärare betraktar elever med utländsk bakgrund som besvärliga, och att de uppfattas genom ett 

bristperspektiv där fokus ligger på vad eleverna inte kan, och negligerar kunskaperna de redan har med 

sig. Åtgärden för dessa elever anses vara att de ska ”försvenskas”, och lära sig bra svenska. 

Andraspråkseleverna jämförs med sina klasskamrater som har svenska som modersmål, vilka blir 

normen för vad som anses normalt. Med detta synsätt uppfattas elever med annat modersmål som 

avvikande och svaga språkmässigt (Bunar, 2010:25, Sjögren, 1996:15-18). Enligt Bunar (2010:50) kan 

lärares bristtänkande förhållningssätt gentemot nyanlända elever leda till att de känner utanförskap, 

stigmatisering och får sämre självförtroende.  

Hur de nyanlända eleverna mottas av det svenska skolsystemet kan ifrågasättas, och följande uttalande 

från Bunar (2010) exemplifierar en del av problematiken: 

Dessutom är det mer ”legitimt” att från skolans sida betrakta och behandla de nyanlända som ett enda 

stort problem, på grund av en rad objektiva svårigheter de upplever i mötet med ett nytt land och ett 

nytt skolsystem, med den hägrande svenskheten som en universell Panacea. Som jag visar 

genomgående i denna forskningsöversikt är detta tema återkommande i forskningen om den 

mångkulturella skolan i allmänhet och om de nyanlända och lärande i synnerhet (Bunar, 2010:28).  

Bunar (2010:30) refererar till en studie av Eklund ”Interkulturellt lärande – Intentioner och realiteter i 

svensk grundskola sedan 1960-talets början”, där studien uttrycker det ”gap” som kan uppstå mellan 

politiska avsikter och vad som verkligen når ut i den pedagogiska verksamheten. Det beskrivs att det 

finns en stor svårighet med att omvandla politiska målsättningar i skolans konkreta verksamhet. Denna 

problematik är något som är aktuellt även i dagens svenska skola Bunar (2010:30).  

Det institutionella perspektivet innefattar studier om mottagningssystemet och prestationer. Hur de 

nyanländas skolgång anordnas varierar mellan kommunerna, men även mellan enskilda skolor. Vilka 

skolor som ska ta emot nyanlända skiljer sig också åt, i vissa kommuner är det begränsat till enskilda 

skolor medan andra kommuner försöker sprida eleverna över kommunen. Vissa kommuner har 

förberedelseklasser där eleverna undervisas i mindre grupper med andra elever i samma situation. 

Andra har ingen sådan verksamhet och eleverna får börja i en vanlig klass, men får extra stöttning. 

Vilket mottagningssystem som fungerar bäst är det delade meningar om enligt forskningen, och går 

enligt Bunar (2010:66) inte att klarlägga. Det har framkommit att det finns brister i samarbetet och 

kommunikationen mellan medverkande parter i mottagande av nyanlända. Det saknas tydliga regler 

för hur övergången till ordinarie klass ska gå till, och det lämnas utrymme för lärarnas subjektiva 

bedömningar om huruvida eleven är redo för att börja i ordinarie klass eller ej. Eleverna kan påverkas 
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av denna otydlighet och det kan verka hämmande på deras utveckling. Det har framkommit att många 

lärare har goda intentioner att hjälpa de nyanlända att komma in i skolsystemet, men att de lämnas åt 

att själva improvisera hur detta ska gå till i praktiken (Bunar, 2010:66).  

Det språkpedagogiska perspektivet domineras av förutsättningar och metoder för språkinlärning samt 

bevarandet av modersmålet hos elever med utländsk bakgrund. Handledning på modersmålet kan leda 

till att eleven inte kommer efter i ämneskunskaper, medan svenska språket lärs in. Det har dock 

noterats brister i att handledning på modersmålet ofta inte nyttjas, trots att myndigheter 

rekommenderar denna metod. (Bunar, 2010:69).  

Lindberg (2006:59) belyser att undervisning på modersmålet kan ha en betydande roll för elevers 

skolframgång. Detta då modersmålet förbinder elevens tidigare liv med den nu aktuella skolvärlden, 

vilket har visat sig främja elevens kunskapsutveckling. Synsättet på modersmålets påverkan vid 

andraspråksinlärning har förändrats genom tiderna. Forskningen har gått från att se modersmålet som 

ett störande moment som i yttersta mån inte ska integreras med andraspråksinlärningen, till att nu se 

tidigare språkkunskaper som en tillgång i inlärningen av ett nytt språk (Lindberg, 2006:62). Dock 

påpekar Lindberg att det är hur språket lärs ut som är avgörande för elevernas språkutveckling. Elever 

som inte har tidigare erfarenheter av språkundervisning, kan ej tillgodogöra sig sina erfarenheter av 

språkinlärning, om undervisningen inte utgörs av en naturlig klassrumskommunikation (Lindberg, 

2006:62).  

En studie av Inger Gröning (2006) berör det språkpedagogiska perspektivet, då syftet med hennes 

studie var att undersöka förutsättningar för språkinlärning i en naturlig klassrumsmiljö, för elever med 

svenska som andraspråk. Studien ägde rum i tre klasser i årskurs 4-5, i en skola med stor kulturell 

mångfald. Med tidigare forskning i åtanke, utreddes elevernas språkbakgrund, tid i Sverige, 

undervisning i modersmålet och svenska som andraspråk, kunskaper i svenska, ämneskunskaper och 

relation med kamrater. Kartläggningen visade att hälften av eleverna kan beskrivas som 

andraspråksinlärare. Deras kunskaper i svenska visade sig ha ett tydligt samband med deras 

ämneskunskaper, och lärarna uppfattade att andraspråkelever låg på en lägre nivå i SO-ämnen än sina 

svensktalande klasskamrater. De få andraspråkslever som behärskade svenska väl bedömdes även ha 

höga SO-kunskaper. Sambandet mellan kunskaper i svenska och ämneskunskaper påvisar att elever 

som inte utvecklat sitt andraspråk, inte heller har rättvisa förutsättningar att varken visa eller tillägna 

sig ämneskunskaper. Studien visade även att modersmålsundervisningen var knapphändig och bedrevs 

utan något samband med övrig undervisning, något som tidigare forskning visat har negativ effekt för 

dessa elevers lärande. Elevernas grupperingar med klasskamrater visade att de slöt samman i 

invandrar- respektive svenska grupper, samt i flick- och pojkgrupper. Dessa grupperingar avspeglades 

även i klassrummet, då eleverna valde att jobba med varandra om de gavs tillåtelse. Gröning (2006:22) 

hävdar att utveckling av andraspråket kan gynnas av språklig interaktion mellan andra- och 

förstaspråkstalare. Lärarna löste därför upp grupperingarna i klassrummet genom att jobba med 

organiserade smågruppsaktiviteter, där eleverna fick arbeta med klasskamrater de annars inte umgicks 

med.  

Grönings studie redogör för lärares uppfattningar om nyanlända elevers möjligheter att tillgodogöra 

sig undervisning i ordinarie klass. Den har således ett samband med denna studies frågeställningar, 

och då främst hur lärare upplever nyanlända elevers förutsättningar för en framgångsrik skolgång vid 

undervisning i ordinarie klass.  
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2.5. Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever 

I inledningen av denna studie nämndes Skolverkets rapport Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever (2008), som i dagsläget används för att vägleda landets kommuner och skolor i hur organisation 

och utformning av utbildning för nyanlända elever bör utformas. För att klargöra vad det är för 

riktlinjer som Skolverket rekommenderar för att ge nyanlända en bra introduktion och utbildning 

redogörs här kortfattat för dessa. Det är även av betydelse för studiens syfte att belysa de riktlinjer som 

lärare har att utgå från, när de undervisar nyanlända elever. Möjligen kan studien ge en bild av om 

dessa råd har nått ut till lärarkåren, och om råden efterföljs konkret i den besökta skolmiljön vid 

besökstillfällen.    

Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever är uppdelade i följande avsnitt: 

mottagning, introduktion, individuell planering, undervisning, uppföljning och utvärdering och 

kompetensutveckling. Under varje avsnitt står det beskrivet hur kommunerna och skolorna bör agera i 

dessa olika uppdrag.  

2.5.1. Mottagning 

Fokus ligger på att kommunerna bör ha ett väletablerat och välkänt anordnande av mottagandet av 

nyanlända elever. Skolans personal ska vara väl informerad om hur riktlinjerna för mottagandet ser ut i 

kommunen, och hur det praktiskt ska genomföras på skolorna. Viktigt är även att det etableras goda 

relationer med elevens vårdnadshavare (Skolverket, 2008:8).  

2.5.2. Introduktion 

Tydliga riktlinjer och rutiner för introduktionen är av yttersta vikt. Information till elevens 

vårdnadshavare om skolans mål, värdegrund och arbetssätt ska ske kontinuerligt. Är eleven 

ensamkommande flykting ska en god man utses, som sköter kontakten med skolan om elevens 

introduktion och skolgång (Skolverket, 2008:10).  

2.5.3. Individuell planering 

Undervisningen ska individuellt anpassas efter elevens förkunskaper, som ska fastställas med en 

grundlig kartläggning av elevens språk och ämneskunskaper. Skolan ska undersöka om elevens 

förutsättningar för utveckling är bättre i mindre grupp eller ordinarie klass, och ska vara beredd att 

ändra i sin organisation om detta gynnar eleven (Skolverket, 2008:12).  

2.5.4. Undervisning 

Undervisningen av nyanlända ska individanpassas efter elevens förutsättningar och behov. 

Utgångspunkten ska vara att utveckla elevens ämneskunskaper, samt att uppmuntra elevens förmågor 

och intressen. Undervisningens arbetssätt ska vara språkutvecklande, och en tydlig ansvarsfördelning 

för eleven ska vara etablerad (Skolverket, 2008:14). 

2.5.5. Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering av kommunens riktlinjer för introduktion och undervisning av nyanlända elever bör 

genomföras. Det bör även ses över att behovet av modersmålslärare och lärare i svenska som 

andraspråk tillgodoses. Skolan bör med jämna mellanrum granska sin mottagning av nyanlända elever. 
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Aspekter som ska bedömas är om eleverna fått den modersmålsundervisning, studiehandledning och 

undervisning i svenska som andraspråk som de haft behov av (Skolverket, 2008:17).   

2.5.6. Kompetensutveckling 

Kommunen bör se över behovet av kompetensutveckling för den skolpersonal som har hand om 

utbildningen för nyanlända elever. För att nyanlända elever ska kunna tillgodogöra sig 

ämneskunskaper krävs en utveckling av andraspråket. Lärare som undervisar nyanlända bör således ha 

kunskaper i hur utvecklandet av ett andraspråk går till, samt hur språkutvecklande arbetssätt kan 

användas i undervisningen, för att både elevernas svenska - och ämneskunskaper ska stärkas. Det 

ligger på skolans ansvar att säkerhetsställa personalens behov av kompetensutveckling inom området 

(Skolverket, 2008:18).   

Denna studie berör främst områdena mottagning, undervisning och kompetensutveckling, eftersom 

lärarperspektivet är i fokus och det är dessa områden som läraren främst möter i sin yrkesroll.  

3. Metod 

För att få svar på mina frågeställningar som alla berör studiens huvudsyfte att ur ett lärarperspektiv 

undersöka vilka förutsättningar det finns för att undervisa nyanlända elever, användes dels en 

kvantitativ metod i form av en webbenkät som skickades ut via mejl till 32 lärare på en skola som har 

nyanlända elever. Denna metod valdes för att nå ut till så många informanter som möjligt under en 

kort tidsperiod. Enligt Trost (2007:9) har enkätmetoden mycket likheter med den personliga intervjun, 

med den markanta skillnaden att deltagare själva registrerar sina svar och att någon intervjuare inte 

finns med. Enkäten var skapad för att kunna analyseras med mätbara variabler, dock hade enkäten 

också en kvalitativ ansats då många av frågorna var öppna med utrymme att besvara frågorna med 

egna ord och formuleringar. Enkätundersökningar har huvudsakligen alltid en kvantitativ ansats, men 

kan trots det innehålla kvalitativa moment (Trost, 2007:17). Johansson och Svedner (2010:23) 

beskriver enkätundersökningar som en problematisk metod, då det kan vara svårt att formulera 

relevanta och kvalitativt utformade frågor i en enkät. Enkät som metodval är något Johansson och 

Svedner (2010:23-25) är kritiska till av bland annat följande anledningar: Enkäter överanvänds och 

används vid frågeställningar som hade varit mer lämpade för annat metodval, enkäten används som 

enda metod och att administrationen (hur enkäten ges ut och återfås) ofta inte är genomtänkt. Denna 

kritik har tagits i beaktning i valet av enkät som metod. Precis som Johansson och Svedner (2010:23) 

framhåller var framställningen av enkätens frågor något som krävde mycket tid och bearbetning för att 

stämma överens med studiens frågeställningar. Enkäten har även kombinerats med ett annat metodval 

och enkätadministrationen har varit genomtänkt för att uppnå en hög svarsfrekvens. Trost (2007: 46) 

beskriver att relationen mellan enkätinformanter och den som utför undersökningen kan vara av 

betydelse för hur många som tar sig tid att besvara enkäten. Genom att personligen presentera enkäten 

för eventuella deltagare vid lärarlagsmöten önskade jag uppnå ett förtroende och intresse hos lärarna 

att besvara enkäten. Fördelen med att nå ut till så många informanter som möjligt, för att få mer 

övergripande underlag till studiens frågeställningar, övervägde till valet av enkät som en av studiens 

metoder.  
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För att få mer djupgående svar användes även kvalitativa intervjuer som metod. Intervjuer är en 

lämplig metod att använda då lärares syn på elever undersöks (Johansson och Svedner, 2010:34). För 

att få insikt om informanternas erfarenheter och tankar anser Dalen (2008:9) att den kvalitativa 

intervjun är ett lämpligt metodval. Jag har intervjuat två klasslärare med 15 respektive 40 års 

erfarenhet av läraryrket. De har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i sin ordinarie 

klassrumsundervisning. Inför intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3) med tematiskt 

strukturerade frågor. Johansson och Svedner (2010:34) beskriver två olika intervjutyper: den 

strukturerade med fasta frågor, och den kvalitativa med mer fria frågor som kan omstruktureras. 

Studiens intervjuer utgick från en intervjuguide med fastställda frågor inom ett bestämt område, men 

kombinerades med följdfrågor, och friheten att kunna anpassas efter informantens svar. Enligt 

Johansson och Svedner (2010: 35) är en anpassning av intervjufrågor efter informanten något som 

kännetecknar en kvalitativ intervjumetod. Andra aspekter som gör intervjuerna mer kvalitativa är att 

det ej var några fasta svarsalternativ och att intervjuerna spelades in för transkribering (Johansson och 

Svedner, 2010:35). Denscombe (2009: 234) beskriver att intervjuer med en färdig framställning av 

frågor, där informanten ändå tillåts utveckla sina svar och intervjuaren är flexibel med ordningsföljd 

och samtalsämne, kan benämnas som en semistrukturerad intervjuform.  

3.1. Urval 

Studiens enkät och intervjuer genomfördes på en skola årskurs 4-9 i en mellanstor svensk kommun. 

Skolan ingick i ett projekt mellan Stockholms universitet och den aktuella kommunen, och har således 

inte valts ut aktivt. Skolan som kommunen valt ut för projektet stämde med studiens syfte, då där går 

ett flertal nyanlända elever, som undervisas av lärare i ordinarie klass. Enkäten skickades ut till 

samtliga 32 lärare på den aktuella skolan, då det inte kunde klarläggas exakt vilka som var i kontakt 

med nyanlända elever. Enkäten gav även utrymme för att klargöra om lärarna undervisade, eller 

tidigare hade undervisat, nyanlända elever.  

För intervjuerna var två lärare i tidigt tidsskede frivilliga att delta efter en förfrågan. Senare tackade 

ytterligare fyra lärare ja till en intervju, men dessa kunde av tidsskäl ej genomföras. På grund av 

sekretess kring de intervjuade informanterna, kommer de endast benämnas som lärare 1 och lärare 2. 

Lärare 1 har godkänt att dennes erfarenhet av läraryrket på 15 år klargörs. Lärare 2 beskrivs som en 

lärare med närmare 40 års erfarenhet av yrket. De har båda nyanlända elever i sina klasser, och 

undervisar i mellan- och högstadiet. De intervjuade lärarna har svenska som sitt modersmål.  

3.2. Genomförande 

Enkäten skickades ut per mejl via projektets kontaktperson till samtliga 32 lärare. Mejlet innehöll ett 

kort missivbrev om enkätens innehåll (se bilaga 1) och en länk till en webbenkät. För att presentera 

studien och dess huvudsakliga syfte deltog jag vid skolans lärarlagsmöten. Detta för att skapa ett 

förtroendefullt intryck och ett intresse för lärarna att besvara enkäten. Trost (2007:132) påpekar att det 

vid webbenkäter är viktigt att begränsa antalet frågor, för att den som besvarar inte har möjligheten att 

på förhand granska hur lång enkäten är. Vid min presentation av enkäten i lärarlagen informerades 

därför för ungefärlig tid (undersökt vid tidigare tillfälle på provinformanter) som lärarna skulle behöva 

för enkätsvaret. Ett påminnelsemejl skickades även ut några dagar innan enkätstudien avslutades, för 

att höja svarsfrekvensen.  
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Intervjuerna genomfördes då lärarna hade tid över i sina scheman. Deltagande lärare hade fått 

information om att intervjun skulle vara av kortare karaktär (max 30 minuter), och lärarna uppgav att 

de hade besvarat den utskickade enkäten. Båda intervjuerna skedde på skolan där de arbetar, i ett 

mindre avskilt rum, och intervjuerna höll sig inom den planerade tidsramen (23 respektive 26 

minuter). Informanterna hade blivit informerade om de forskningsetiska kraven, och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan i studien. De godkände att intervjun spelades in med diktafon, och 

skrev under de dokument där de godkände sitt deltagande i studien (se bilaga 4).      

3.3. Bortfall 

Av 32 lärare som fått enkäten via en webblänk via mejl, var det 24 lärare som valde att besvara den. 

En svarsfrekvens på 75% får ändå anses som god, om man väger in aspekter som kan ha spelat in. En 

orsak till att lärare valde att inte besvara enkäten framkom vid de lärarlagsmöten jag deltog i. Några 

lärare uttryckte att de inte alls kände sig berörda av enkätens innehåll, då de inte har någon kontakt 

med nyanlända i sin undervisning. Ett antagande kan därför vara att ett visst bortfall består av dessa 

lärare.  

3.4. Forskningsetiska överväganden 

I studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) tagits i beaktning och följts. De fyra 

huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 

att följa informationskravet har brev och även muntlig information om studiens huvudsakliga syfte 

delgivits alla informanter. Samtyckeskravet efterlevdes genom ett frivilligt deltagande i både enkät och 

intervjuer. Lärarna som deltog i intervjuer fick skriftigt godkänna sitt samtycke att medverka i studien, 

och fick information om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller sitt deltagande. Alla 

informanter har lovats anonymitet och inspelat material raderas efter studiens avslut, detta gör att 

konfidentialitetskravet efterlevs. Nyttjandekravet följs genom att det insamlade materialet endast 

används i studiens syfte, men även handledare som ingår i projektet har haft tillgång till inspelat 

material, vilket informanter informerats om. Studiens syfte och frågeställningar bygger på 

materialinsamling av lärares personliga åsikter och erfarenheter, vilket kan upplevas som känslig 

information att lämna ut. Med detta i åtanke har beskrivningen av de intervjuade lärarna formulerats 

efter deras önskemål.  

3.5. Bearbetning av material och analysmetoder 

Enkäten sammanställdes i det dataprogrammet den var utformad i (Eval) 
1
. I analysen har 

återkommande faktorer noterats, samt de resultat som var relevanta för denna studies frågeställningar.  

Ljudupptagningar från intervjuer har transkriberats. Analysen utgick från studiens frågeställningar, där 

faktorer som informanterna ofta återkom till, och det som var relevant och tydligt kunde urskiljas för 

studiens frågeställningar sammanställdes. Intervjuerna och enkätsvaren har bearbetats och analyserats 

separat. Enkätsvaren har till stor del kunnat analyseras kvantitativt med beskrivande statistik, och 

                                                      
1 Enkätens praktiska utformning genomfördes av handledare, då jag saknade tillgång till programmet. Vill 

tacka min handledare för hjälpen med att föra in enkätens frågor i programmet, men vill förtydliga att 

arbetet med framställning och formulering av enkätens frågeställningar är mitt eget.  



11 

redovisas i form av diagram eller tabeller. Statiska beräkningar har ej genomförts då studien hade ett 

lågt antal informanter, det hade krävts ett större underlag för att detta hade bedömts meningsfullt. För 

att koppla till frågeställningarna har analysen bestått av att dela in materialet i tre övergripande teman 

för att underlätta analysen:  

1. Lärares uppfattning om resurser för undervisa nyanlända elever i ordinarie klass.   

2. Lärares uppfattning om de har tillräcklig kompetens för att undervisa nyanlända elever i 

ordinarie klass.  

3. Lärares uppfattning om nyanlända elevers förutsättningar för en framgångsrik skolgång vid 

undervisning i ordinarie klass.  

Förutom dessa grupper har en sammanställning av deltagande lärares bakgrund och erfarenhet 

dokumenterats. Materialet från enkät och intervjuer var omfattande, och att utesluta vissa delar av 

materialet i analys och resultat har grundats på indelning i ovan nämnda övergripande teman.   

3.6. Tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Enligt Johansson och Svedner (2010:35) kan inte en intervju vara helt tillförlitlig, då det är många 

omständigheter som kan påverka dess utfall. Intervjuarens teknik är något som har stor påverkan på 

vad informanten delger, samt är det en fördel om informanten känner förtroende för intervjuaren, och 

är medveten om studiens syfte och respekterar detta (Johansson och Svedner, 2010:36). Min 

intervjuteknik hade troligtvis mer brister än jag själv var medveten om, i form av brist på erfarenhet. 

Detta kan ha påverkat vad informanterna delgav och således resultatet av intervjuerna.  

Studien har inte haft intentionen att generellt fastställa vad lärare i Sverige har för erfarenheter och 

åsikter angående att undervisa nyanlända elever. Underlaget för studien har varit en skola i en 

kommun, således kan studien inte ge en generell bild av den aktuella kommunens lärares erfarenheter 

beträffande att undervisa nyanlända elever. Dock deltog en stor andel av skolans lärare i enkäten, och 

dessa kan vara en representativ grupp informanter för att få en inblick i lärares erfarenheter av att 

undervisa nyanlända elever i ordinarie klass.   

4. Analys och resultat 

Analys och resultat för enkätundersökning och intervjuer redovisas under skilda rubriker för att 

förtydliga från vilken datainsamling som resultaten härstammar. Resultatet för enkäten redovisas i 

diagram och i löpande text utifrån de teman som tagits fram utifrån studiens frågeställningar. 

Intervjuernas resultat redovisas i löpande text med utvalda citat från informanterna.  

4.1. Enkätundersökning 

4.1.1. Informanternas bakgrund 

16 kvinnor och 8 män besvarade enkäten, således var det en tredjedel män i lärargruppen.  

Medelsnittsålder för lärarna var 49 år och 50 % av lärarna hade mer än 15 års erfarenhet av läraryrket, 
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33,3 % hade 7-15års erfarenhet och 16,7 % av lärarna hade 2-6 års erfarenhet. Alla lärare undervisade 

i årskurs 7-9, 91,7% undervisade även i år 4-6 och en lärare undervisade i lågstadiet. 79,2 % av lärarna 

hade svenska som sitt modersmål, 20,8  % hade ett annat modersmål.  

För att få en bild av hur elevsammansättning ser ut på skolan, redovisas här lärarnas uppskattning av 

hur stor andel av deras elever som har svenska som andraspråk: 

 

Diagram 1. Lärarnas uppfattning av hur stor andel av deras elever som har svenska som sitt andraspråk.  

 

En majoritet av lärarna har enligt enkätsvaren minst 46% andraspråkselever i sin klass, en antydan om 

att en stor del av skolans elever kommer från olika kulturer och har svenska som sitt andraspråk. Av 

de lärare som besvarat enkäten så uppger 79,2 % att de undervisar nyanlända elever i sin klass, 20,8 % 

uppger att det inte undervisar nyanlända. Studiens informanter utgörs följaktligen av fem lärare som 

inte undervisar nyanlända elever. I enkätens resultat så förekommer det uteblivna svar, vilket till viss 

del kan kopplas till dessa informanter.  

4.1.2. Resurser   

Klasslärarens uppfattning om vilka resurser som finns att tillgå vid undervisning av nyanlända elever i 

ordinarie klass har besvarats utifrån frågeställningar inom följande områden: information om 

nyanländas förkunskaper, riktlinjer, samarbete med modersmålslärare och SVA-lärare och lärarnas 

behov av stöd.  

Hälften av lärarna (se bilaga 2) anser inte att de får veta tillräckligt mycket om de nyanlända elever 

som börjar i ordinarie klass. Av lärarnas som valt att kommentera frågan kan det utläsas en frustration 

över att de ibland är helt ovetandes om att det ska börja nyanlända i deras klasser:  

Katastrof. Har i värsta fall mött elever i simhallen (på min simskola) som jag aldrig fått minsta info 

om att de kommer. I bästa fall kommer ett mejl någon vecka före. Får sällan eller aldrig info om kön, 

land, språk, läskunnighet, simkunnighet, mm.  

Andra lärare uttrycker att de bara får veta namnet på eleven, eller så beskrivs det att nyanlända elever 

börjar utan att läraren fått någon information om deras bakgrund och förkunskaper. Av de 41,7 % av 

lärarna som svarat att de fått tillräcklig information om nyanlända elever som börjar i deras klass, 

uttrycks ett missnöje i hur detta är organiserat. Ofta består informationen bara av namn, kunskaper i 

svenska och hur länge eleven bott i Sverige. Lärare beskriver att det är upp till dem, att lösa eventuella 

problem som kan uppstå när nyanlända elever börjar i ordinarie klass. Resultatet visar att det kommit 

in 25 stycken svar på denna frågeställning i enkäten, vilket antyder att en lärare besvarat frågan två 

gånger. 

    %   #  

 A) 0   4.17%   1   

 B) 1-15   16.7%   4   

 C) 16-30   0%   0   

 D) 31-45   20.8%   5   

 E) 46-60   25%   6   

 F) 61-75   4.17%   1   

 G) 76-90   20.8%   5   

 H) 90-100   8.33%   2   

 Summa   100%   24   
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Skolverket (2008) beskriver i sin rapport Allmänna råd för undervisning av nyanlända elever, hur 

undervisningen av nyanlända elever organiseras. Av enkätsvaren (se bilaga 2) kan man utläsa att det 

brister i hur detta nåtts ut och praktiseras i den aktuella skolan, då 75 % av lärarna angav att de inte 

tyckte att det fanns några tydliga riktlinjer att följa vid undervisning av nyanlända elever. I detta 

resultat ska det uppmärksammas att de tre lärare som svarat att det finns tydliga riktlinjer att följa, 

utgörs av lärare som uppgett att de inte undervisar nyanlända elever. Resultatet att 75 % av lärarna 

upplever att det saknas riktlinjer är särskilt intressant,då lärarnas uppfattning i frågan kan ge en bild av 

hur det fungerar rent organisatoriskt på kommun- och skolnivå. För studiens syfte är frågan tänkvärd, 

då lärarnas erfarenheter och tankar kring att undervisa nyanlända elever kan påverkas av att de 

upplever att det inte finns några tydliga riktlinjer att följa.  

Angående samarbetet med modersmålslärare och kring nyanlända, visade resultatet att 54,2 % (se 

bilaga 2) av lärarnas ansåg att det fanns ett sådant samarbete, och 45, 8 % svarade nej på frågan. Dock 

har 26 lärare besvarat frågan enligt enkäten (24 informanter), vilket vid ytterligare granskning av 

resultatet berott på att lärare svarat både ja och nej på frågan. De 54,2 % av lärarna som angett att de 

samarbetar med modersmålslärare fick besvara en följdfråga om de ansåg att detta samarbete fungerar 

bra. Det var 41 % som avböjde att besvara följdfrågan. Av de som besvarade ansåg var fjärde att 

sambetet med modersmålslärare fungerade bra, medan en tredjedel inte ansåg att det fungerade bra. 

Analysen av lärarnas svar och kommentarer visade att lärarna upplevde att modersmålslärarna hade 

alldeles för lite tid för sina elever. De lärare som ansåg att samarbetet fungerade, riktade ändå kritik 

och ansåg att samarbetet med modersmålsläraren behövde mer avsatt tid och bättre organisation. Av 

de som svarat nej var det främst tidsbristen, men även modersmålslärarnas kompetens i skolämnena 

och avsaknaden av samarbete kring eleven som kritiserades:  

Vi har studiehandledning på aktuellt modersmål, men jag upplever inte någon större 

samordning/samarbete runt eleven. Dels är problemet tidsbrist och dels att modersmålslärarens 

kompetens oftast är språket och inte ämnet.  

Lärarnas samarbete med lärare i svenska som andraspråk kring nyanlända elever förekom enligt 37,5 

% av lärarna, lika stor andel uppgav att det inte förekom och 25 % valde att inte besvara frågan (se 

bilaga 2). Detta bortfall kan ha sin förklaring i att flera av de lärare som inte undervisar nyanlända 

elever valde att ej besvara frågan. Av lärarna som samarbetade med svenska som andraspråkslärare 

tyckte 29 % att samarbetet fungerade och 20 % uppgav att det inte fungerade. Resterande lärare 

besvarade inte följdfrågan. De som inte tyckte att samarbetet fungerade angav orsaker som att tiden 

inte räcker till, då det finns för många nyanlända på skolan och att det inte finns någon diskussion 

kring planeringar och metodik. Av de som svarat ja, beskrevs ett kontinuerligt samarbete med svenska 

som andraspråkslärare, och lärarna ansåg att dessa lärare var kompetenta i sin profession:  

Den gruppen som våra nyanlända börjar i leds av sva-lärare som är både kompetenta och erfarna och 

det är lätt att fråga och få tips och råd av dom. Dom är kompetenta och försöker se hela bilden elev -

ämne –lärare – hem.  

Utifrån resultaten och lärarnas kommentarer kan det urskiljas att lärarna anser att svenska som 

andraspråkslärare är kompetenta i sitt arbete med de nyanlända eleverna, samtidigt som inställningen 

till modersmålslärarna är mer negativ, då vissa av lärarna anser att det finns brister i dessa lärares 

ämneskunskaper.  

Av de 24 lärare som deltog i enkäten så önskade 18 lärare mer stöd i att undervisa nyanlända elever i 

ordinarie klass. När resultatet redovisas i diagrammet nedan ska det även noteras att 4 lärare valde att 

inte besvara frågan. 
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Skulle du önska mer stöd i att undervisa nyanlända? 

 

 

Diagram 2. Sammanställning av de lärare som önskar mer stöd i att undervisa nyanlända.  

 

Resultatet visar att en stor andel av lärarna önskar mer stöd i att undervisa nyanlända elever, och 

förslag på resurser var mer personal i form av fler lärare och assistenter, bättre samarbete mellan 

yrkesgrupper som arbetar med nyanlända elever och kompetensutveckling. En lärare utrycker sin 

önskan om mer stöd kring undervisningen:  

Alla tips är välkomna! Få fortbildning av lärare/pedagoger som har erfarenhet av idrott/matte med 

nyanlända. Få hjälp med vilka resurser som nyanlända elever har rätt till. Ett MYCKET bättre 

samarbete mellan modersmålslärare, SVA, ledning och mig som den som jobbar på "golvet".  

4.1.3. Kompetens 

 Av de lärare som besvarade enkäten uppgav 41,7 % (se bilaga) att de har utbildning i svenska som 

andraspråk, resterande 58,3 % har ej denna kompetens. Hälften av lärarna har utbildning i 

språkutvecklande arbetssätt eller genrepedagogik. Men då får det beaktas att lärarna som svarat ja på 

detta också utgörs av de som uppgav att de har utbildning i svenska som andraspråk, där dessa 

didaktiska kompetenser ingår. Men analysen säger ändå att några av lärarna som inte läst svenska som 

andraspråk har utbildning i språkutvecklande arbetssätt eller genrepedagogik. Trots att resultatet visar 

att 41,7 % har utbildning i svenska som andraspråk, så tyder resultatet på att det inte räcker till för att 

lärarna ska känna att de har tillräckliga kunskaper i att undervisa nyanlända, då 66,7 % bedömer att de 

inte har tillräckliga kunskaper för att undervisa nyanlända elever. 

Tycker du att du har tillräckliga kunskaper i att undervisa nyanlända elever? 

  

 

Diagram 3. Lärarnas uppfattning om de har tillräckliga kunskaper för att undervisa nyanlända elever.  

    %   #  

 Ja   75%   18   

 Nej   8.33%   2   

 ?   16.7%   4   

 Summa   100%   24   

 

    %   #  

 Ja   29.2%   7   

 Nej   66.7%   16   

 ?   4.17%   1   

 Summa   100%   24   
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Resultatet visar att en stor del av lärarna inte bedömer att de har tillräckliga kunskaper för att 

undervisa nyanlända, men endast 41,7 % ansåg att de var intresserade av fortbildning, medan 50 % 

uppgav att de inte var intresserade. Detta tyder på att det kan vara andra kunskaper än sin egen 

utbildning och kompetens som lärarna menar. Möjligen kan detta ha ett samband med resultatet att 75 

% av lärarna inte anser att det finns tydliga riktlinjer att följa för att undervisa nyanlända. Kunskaperna 

som lärarna saknar kan således vara tydliga råd och riktlinjer i hur undervisningen av nyanlända ska gå 

till. En av lärarna som svarat att denne ej är intresserad av fortbildningen anger att det inte är 

kompetensen, utan tidsbristen som är det största problemet: 

Det största problemet är inte kunskaperna, utan tiden för att genomföra den individualisering som 

behövs 

Av de lärare som önskade fortbildning angavs svenska som andraspråk, språkutvecklande arbetssätt 

och fortbildning i hur man bemöter och undervisar nyanlända elever som konkreta förslag i lärarnas 

kommentarer.   

4.1.4. Lärares erfarenheter om nyanlända elevers förutsättningar för en 

framgångsrik skolgång vid undervisning i ordinarie klass 

Klasslärarna är de som kan ge sin bild av hur det konkret går för de nyanlända eleverna när de 

integreras i ordinarie klass. Nedan presenteras lärares åsikter och erfarenheter om hur de upplever att 

undervisa nyanlända elever. Detta kan ge insikt om nyanlända elevers förutsättningar för att lyckas 

med sin utbildning i ordinarie klass. Av de deltagande lärarna i enkätundersökningen var det 50 % 

som upplevde att det fanns fördelar med att undervisa nyanlända elever, 20,8 % upplevde ej några 

fördelar och 29,2 % valde att inte besvara frågan.  Några av de positiva faktorerna som nämndes var 

att nyanlända elever ofta är ambitiösa, de är medvetna om språkets betydelse och att mångfalden i 

gruppen ökar. Dock angav 54,2 % att det fanns nackdelar med att undervisa nyanlända elever medan 

20, 8% att det inte fanns några nackdelar och 25 % besvarade ej frågan. I lärarnas kommentarer 

angående nackdelar med att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass, kunde det tydligt urskiljas 

några återkommande faktorer: tidsbrist, resursbrist, elevernas mycket varierande kunskapsnivåer, 

bristande kunskaper i svenska och att lärarna känner sig otillräckliga. Ett exempel från en av de 15 

lärare som valde att kommentera frågan:  

Ja, kan man inte språket o göra sig förstådd. Vad finns det för pedagogisk plattform i detta? Oftast är 

det stora klasser som väntar på att bli undervisade och det känns som tiden inte räcker till.  

Av lärarkommentarerna kan det urskiljas en frustration hos lärarna, och att de upplever det 

”tungjobbat” att undervisa nyanlända elever. En lärare kommenterar ” DE FÖRSTÅR INTE VAD DE 

SKA GÖRA”. Lärarens val av att använda versaler tolkar jag som att läraren upplever situationen som 

frustrerande. Möjligen saknar läraren kompetensen och tiden för att nå fram till dessa elever, och 

följden blir att eleverna inte förstår vad de ska göra. Lärarkommentarerna påvisar att lärarna upplever 

att tiden inte räcker till för de nyanlända eleverna, och språksvårigheter upplevs som ett problem i 

undervisningen. Dock anser 50 % av lärarna att nyanlända elevers språkutveckling gynnas av att 

eleverna integreras i ordinarie klass, men siffran kan jämföras med att 58,3 % uppger att de inte tycker 

att det är så. På frågan om lärarna noterat om de nyanlända eleverna är särskilt bra i något skolämne 

uppgav 29,2 %  ja, 33,3 % nej och 41,7 besvarade ej frågan. Lärarna berättar att det oftast är 

matematikämnet och i vissa fall engelska som nyanlända visat sig duktiga i, men att det är individuellt 

och beroende på ursprungsland.  
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Lärarnas erfarenhet av de nyanlända elevernas förutsättningar för en framgångsrik skolgång uttrycker 

hinder i form av främst språksvårigheter och då särskilt i ämnen som har mycket begrepp, som NO 

och SO. Lärarna uttrycker även att tiden inte räcker till för att undervisa nyanlända elever i ordinarie 

klass, då tiden för elevernas behov och individanpassning inte finns. Dessa faktorer kan vara 

anledningen till att alla utom en lärare som besvarat frågan, uppgav att de tyckte att nyanlända elever 

har särskilt svårt att nå de uppsatta kunskapsmålen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Diagram 8. Lärares erfarenhet angående om de nyanlända eleverna har särskilt svårt att nå kunskapsmålen.  

 

Lärarna fick i sina kommentarer berätta om anledningar till de nyanländas svårighet att nå 

skolämnenas kunskapsmål, och vilka ämnen det gäller. De praktiska ämnena beskrevs som lättare för 

de nyanlända eleverna, då dessa inte ställer så höga språkliga krav. Ämnen som engelska, kemi, fysik, 

biologi, SO och NO beskrevs som språkkrävande ämnen med alltför många abstrakta begrepp för 

nyanlända elever. Den generella orsaken till att nyanlända elever har svårt att nå uppsatta kunskapsmål 

eller högre betyg angavs vara bristen på kunskap i svenska:  

Självklart kan det vara svårt att nå då språket och förståelsen är en stor del av ämnets karaktär. 

Kunskapsmålen fokuserar mycket på språkliga färdigheter. Eleverna har svårt att nå högre betyg än 

E. 

4.2. Intervjuer 

4.2.1. Informanternas bakgrund 

Bakgrundsbeskrivningen på de två informanter som intervjuades är kortfattad och har bestämts i 

samråd med de två lärarna. De benämns som Lärare 1 och Lärare 2 i resultatet. Lärare 1 har varit 

yrkesverksam i 15 år, och Lärare 2 har cirka 40 års erfarenhet av yrket. Gemensamt för dem båda är  

de saknar utbildning i Svenska som andraspråk, arbetar som ordinarie klasslärare i mellan- och 

högstadiet samt har nyanlända elever i sina klasser.  

4.2.2. Resurser 

För att kunna behandla en elev som nyanländ bör eleven definieras som nyanländ. Enligt kommunen 

definitioner där studien genomförs är en elev nyanländ i ett års tid. De båda deltagande lärarna var 

    %   #  

 Ja   79.2%   19   

 Nej   4.17%   1   

 ?   16.7%   4   

 Summa   100%   24   

 

    %   #  

 Ja   79.2%   19   

 Nej   4.17%   1   

 ?   16.7%   4   

 Summa   100%   24   

 

    %   #  

 Ja   79.2%   19   

 Nej   4.17%   1   

 ?   16.7%   4   

 Summa   100%   24   
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dock mycket osäkra på hur länge en elev betraktas som nyanländ, och ska behandlas enligt den 

definitionen. Så här resonerar Lärare 1 på frågan hur lång tidsperiod en elev betraktas som nyanländ:   

Det har vi diskuterat. Det vi kommit fram till. Man anser väl två år, men det blir ju i princip ett år. 

Det e kommunen vad jag förstår, jag blir osäker på det där, men det var nån skillnad mellan 1-2 år. 

Sen så är det ju så att beroende på hur duktig man e på språket och så, så blir man ju utslussad i olika 

ämnen, då varierar det ju då också vad man anser att de nyanlända klarar av. Med språket å så. Det 

styrs ju väldigt mycket av språket känns det som, om man är nyanländ eller inte. Men två år skulle 

jag väl säga att man definierar det som (Lärare 1).  

Lärarna uppgav att de inte fanns några tydliga riktlinjer att följa då de undervisade nyanlända elever. 

Båda lärarna talade dock om språkets betydelse, men att det inte fanns några tydliga arbetssätt de blivit 

presenterade inför. Informationen lärarna fick när det skulle börja nyanlända elever i klassen 

uppfattades som knapphändig. 

Vi hinner inte med det. Det är för tight. ”Nu ska det komma några nya till din klass som är 

nyanlända” (Lärare 1).  

Angående samarbete med modersmålslärare kring nyanlända uppgav båda att det förekom, men 

mycket begränsat.  

Till viss del. Jag har modersmålslärare med på vissa lektioner. Punktmarkerar någon elev, mer 

undantag faktiskt att de har stöd av modersmålslärare tyvärr (Lärare 2).  

Även samarbetet med svenska som andraspråkslärare beskrevs vara bristfälligt, och inget som 

planerades för utan kunde ske som ”prat i personalrummet” (Lärare 2). Lärarna önskade mer stöd för 

att undervisa nyanländs elever. Lärare 1 var mest fokuserad på tidsaspekten i frågan:  

Ja, framför allt fortbildning i metoder. Som alltid i läraryrket som det är nu så handlar det om tiden att 

prata tillsammans, strukturerad planeringstid. Och mer tid i schemat – för nu e det så att vi går som i 

ett ekorrhjul. Det handlar om att vi har för lite tid helt enkelt för att ha kvalitet i våran planering. Det 

e för lite tid i våra tjänster för att göra kvalitet i det (Lärare 1).  

Lärare 2 beskrev en mer språkinriktat problematik: 

Det behövs mer stöd och resurser. Det är ett jätte stort behov. Kan tänka mig att på andra skolor när 

de släpps in i klasser där det pratas svenska som ett naturligt språk och att det då inverkar på det 

nyanlända att de tvingas lära sig betydligt snabbare. Jag har nyanlända eller relativt nyanlända sen 

några år i min klass som har samma modersmål, och de pratar ju med varandra på sitt modersmål, 

under lektioner, raster. Och det tar jag upp på utvecklingssamtal med de här eleverna att för att 

snabba på inlärningen av svenska i skolan, att de åtminstone på lektionerna pratar svenska med 

varandra. Det fördröjer ju språkinlärningen. Det har bekvämligheten att ta till sitt modersmål (Lärare 

2).  

4.2.3. Kompetens 

Det framgick i bakgrundsbeskrivningen att ingen av de två intervjuade lärarna hade utbildning i 

svenska som andraspråk, men en av lärarna har gått en kurs i genrepedagogik. Lärarna uttrycker att de 

inte tycker sig ha den utbildning och kompetens som krävs för att undervisa nyanlända elever. Lärare 

2 som har cirka 40 års erfarenhet av läraryrket uppger att hen tycker hen har erfarenheten som krävs, 

men inte kompetensen. Lärare 2 är dock inte intresserad av fortbildning, av den anledningen att det är 

för sent och det hade behövt ske för 10 år sedan. Lärare 1 är intresserad av fortbildning och ”skulle 

vilja ha mer utbildning i metoder och SVA. Och att vi alla skulle ha en viss kompetens”.  
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4.2.4. Lärares erfarenheter om nyanlända elevers förutsättningar för en 

framgångsrik skolgång vid undervisning i ordinarie klass 

De intervjuade lärarna fick berätta om det på något sätt anpassar sin undervisning efter de nyanlända 

elevernas förutsättningar. Lärare 1 beskriver ” Ja, ibland får de individuella uppgifter som inte följer 

kursen. De får även ett annat läromedel som är mer lättläst. Följer inte alltid samma kurs eller 

upplägg”. Lärare 2 beskriver att det kan vara svårt att anpassa undervisningen, främst på grund av 

tidsbrist:  

Kan inte direkt säga att jag anpassar det efter dem. Försöker ha mer individuell tid med dem. Men det 

finns ju även många andra i klassen som behöver individuell tid. Anser mig inte ha den tiden. Det 

känns alltid otillräckligt, man har inte tiden. De nyanlända kommer ut i stora klasser och på den här 

skolan klasser med väldigt stora behov. Det e inte lätt alltså att ge dem den tid de behöver (Lärare 2).  

Lärarna upplever att det även finns fördelar med att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass. 

Lärare 2 anser att ”Det är alltid berikande med olika typer av människor och kulturer och tankar. Visa 

upp lösningsmetoder som de kommer med”. Lärare 1 berättar även hon om att det är berikande med 

olika kulturer och elevernas erfarenheter: 

Fördelarna är, tycker jag att, att man får en bättre dynamik- speciellt i SO. Där det handlar om att ha 

ett internationellt perspektiv och känna till olika kulturer, där finns det ju en guldgruva att gräva i för 

dem har ju så mycket erfarenheter genom att ha två olika kulturer. De har en erfarenhet som 

svenskfödda elever inte har. Man skulle behöva mer tid. Mer en- till- en förklaring (Lärare 1). 

Lärarna anser att om det är något ämne som nyanlända är särskilt bra i, så är det matematik. Lärare 1 

uppger någon slags förklaring till varför det är så ” Matematik har ett eget språk som e 

matematikspråket”. Lärarna tar även upp svårigheter och nackdelar med att undervisa nyanlända 

elever i ordinarie klass.   

Det är när- Just i SO-ämnet där det är väldigt mycket begrepp som är svåra ibland att förklara när 

man inte har språket. Där kan det bli för svårt för dem. Det blir en erfarenhet som blir negativt när det 

blir för svårt ibland. Det är inte alltid vi hinner förbereda för dem heller. Det är tight i schemat och är  

stora klasser och många med stora behov. Det kan bli fel (Lärare 1).   

Även lärare 2 beskriver att de är svårt att hinna med de nyanlända eleverna: 

Risken är att den att dom känner att de kommer efter och att de inte får den uppmärksamhet och hjälp 

som de skulle behöva få. Och att de därför liksom dalar i stället och ger upp, det finns säkert elever 

som känt av det. Får inte tillräckligt med stöd och hjälp (Lärare 2). 

De förklarar vidare att de upplever att nyanlända elever har särskilt svårt att nå de uppsatta 

kunskapsmålen, och en anledning till detta uppges vara de högt ställda kraven på språklig förmåga i 

den nya läroplanen.  

Ja- speciellt eftersom den nya kursplanen är mycket inriktad på att man ska kunna beskriva saker i 

språk. Höjningen i betygen handlar om hur väl man beskriver saker. Det ligger i det, de kommer ha 

svårt för det. För de har inte begreppen - det har inte språket. I SO och NO är det svårt. Där handlar 

det mycket om begrepp som man behöver för att kunna beskriva samband och sammanhang, och såna 

begrepp är svårt att liksom lära ut. Det tar ett tag innan man får det känns det som i sitt språk- Det 

krävs att man använder språket mycket och under lång tid för att ha dom begreppen. Jag kan känna 

lite att de nya betygskriterierna är väldigt fokuserade på att beskriva saker med språket. Det e det som 

gör höjningen i betygen. Så de nyanlända kommer nog ha svårt att nå högre betyg (Lärare 1). 

Lärare 2 beskriver nyanländas situation:  

Ja- nu ännu värre än tidigare. De kriterier vi jobbar efter bygger väldigt mycket på att muntligt 

redovisa och skriftligt redovisa. Som jag tycker är fel. Jag tycker högstadiet ska ägna sig åt 
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faktainlärning. Om man tittar på de kriterier vi ska följa så handlar det väldigt mycket om språket och 

att skriva. Kraven är väldigt höga för att lyckas bra. Kraven passar inte nyanlända elever. För att nå 

de höga betygsnivåerna krävs de även där att kunna redovisa tankar och i skrift förklara sitt tänkande 

och resonerande (Lärare 2).  

Avslutningsvis får lärarna ge sin bild av hur nyanlända elevers skolgång skulle kunna förbättras, så att 

de skulle ha större chans att lyckas i skolan. Lärare 1 återkommer till att tiden inte räcker till ”Det 

behövs mer tid och vi lärare behöver fortbildas. Vi behöver nya metoder och nya sätt att arbeta med 

språket. Och tiden också att hinna med det här muntliga”. Lärare 2 berättar om elevernas språkliga 

brister, tidsbrist och att mer kompetens är önskvärt:  

Det skulle behövas mycket mer individuell hjälp för att komma in i klasserna och ämnena. De får inte 

tillräckligt mycket stöd när de kommer ut i våra klasser här på skolan i varje fall känner jag. De 

kommer in på samma villkor som de andra i klassen. Och många gånger känner man att det kanske 

var för tidigt, språket är för litet det svenska språket. Känner ibland att de inte är redo. Skulle behövas 

mer resurser. Special- lärare. Lärare som utbildat sig i mottagandet av nyanlända elever (Lärare 2). 

 

4.3. Sammanfattning och jämförelse av insamlade 

data 

Resurser 

Sammanfattningsvis påvisar enkätsvaren att lärarna ej anser att de har tydliga riktlinjer att följa för att 

undervisa nyanlända elever. En majoritet av lärarna tycker inte att de får tillräcklig information om 

elevernas förkunskaper när de börjar i ordinarie klass, och några lärare uttrycker att det inte på förhand 

får veta när de ska börja nyanlända elever i klassen. Samarbete med modersmålslärare förkommer 

enligt hälften av lärarna, men de upplever att modersmålslärarna inte har tillräcklig med tid för sina 

elever, och några lärare är kritiska mot modersmålslärarnas ämneskunskaper. Av lärarna uppger 37,5 

% att de samarbetar med svenska som andraspråkslärare, och en lika stor andel anger att de inte gör 

det. Lärarkommentarerna antyder att lärarna tycker att svenska som andraspråkslärare är kompetenta i 

sin profession. Enkätens resultat visade att 75 % av lärarna önskade mer stöd för att undervisa 

nyanlända, och förslag på resurser var mer personal i form av fler lärare och assistenter, bättre 

samarbete mellan yrkesgrupper som arbetar med nyanlända elever och kompetensutveckling.   

Intervjuns data påvisade stora likheter med enkätens resultat. De intervjuade lärarna tyckte inte att det 

fanns några tydliga riktlinjer, men båda uppgav att de var medvetna om språkets betydelse i 

undervisningen av nyanlända elever. Informationen om nyanländas förkunskaper var bristfällig, och 

till skillnad från enkätsvaren kunde informanterna delge att anledningen till detta troligen berodde på 

tidsbrist. I likhet med enkätens resultat berättade lärarna att det förekom samarbete med 

modersmålslärare, men mycket begränsat. Samarbete med svenska som andraspråkslärare förekom 

men fungerade dåligt, då det inte fanns någon gemensam planeringstid. Lärarna önskade likafullt som 

lärarna i enkäten mer stöd i att undervisa nyanlända elever.  

Kompetens 

Informanterna i intervjun uppgav precis som 58,3 % av lärarna i enkäten att de inte hade utbildning i 

svenska som andraspråk. Data från intervjuer och enkät visade att majoriteten av lärarna ej ansåg att de 

hade tillräckliga kunskaper för att undervisa nyanlända elever. En av lärarna som intervjuades önskade 
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fortbildning, i främst svenska som andraspråk och Lärare 2, var ej intresserad. Enkätens resultat visade 

på liknande resultat. 

Lärares erfarenheter om nyanlända elevers förutsättningar 

Resultaten från enkäten och intervjuer gav liknande resultat även om intervjuerna gav mer djupgående 

svar. Lärarna upplever att nyanlända elever har särskilt svårt att nå uppsatta kunskapsmål. De högt 

ställda kraven på språklig förmåga i den nya läroplanen passar inte nyanlända elever, och deras chans 

att nå högre betyg är begränsad. I både intervjuer och enkät angavs matematik vara det ämne som 

nyanlända presterar bäst i, men även de praktiska ämnena som inte ställer så höga språkliga krav.  

Återkommande begrepp i enkät och intervjuer 

Lärarna återkom ständigt till snarlika begrepp i både enkätkommentarer och intervjuerna.  Trots 

skiftande frågeställningar återkom lärarna till att koppla deras erfarenheter och tankar kring att 

undervisa nyanlända elever med begreppen tidsbrist och språksvårigheter. Lärarna ansåg sig inte ha 

tiden för att anpassa undervisningen efter de nyanländas förutsättningar, och elevernas 

språksvårigheter upplevdes som ett stort hinder vid undervisning i ordinarie klass.  

5. Diskussion 

Metoddiskussion 

I studien valde jag att använda enkät som en av mina två metoder. Den innehöll fasta svarsalternativ 

med mätbara variabler och var således kvantitativ, men omfattade även en kvalitativ ansats då det 

fanns möjlighet för lärarna att besvara vissa frågor med egna formuleringar eller kommentera de fasta 

svarsalternativen. Trost (2007:17) påpekar att enkäter alltid är en kvantitativ metod, men att den kan 

innehålla kvalitativa moment. Mitt val att använda två metoder motiverades av att intervjuer kan ge en 

mer djupgående information, och att intervjuer anses vara ett lämpligt metodval för att få insikt om 

informanters erfarenheter och tankar (Dalen, 2008:9). Denscombe (2009:163) beskriver att fördelarna 

med att kombinera olika metoder är att materialet blir mer omfattande för det som undersöks. Dock 

finns det risker och nackdelar med att kombinera metoder, och en är att tiden för undersökningen kan 

överstiga studiens tidsram. Ytterligare en aspekt är att metodkombinationen ofta bygger på att 

metoderna ska ge liknande resultat och bekräfta varandra. Om så inte är fallet kan forskaren få 

problem med att studien inte gav ett entydigt svar, och behöva söka förklaringar (Denscombe, 

2009:165-166). Jag ställdes inte inför denna problematik, då intervjuerna i hög grad överensstämde 

med enkätens resultat. Intervjuerna bekräftade således enkätresultaten, men gav även en något mer 

nyanserad bild av två lärares syn på att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass. 

Antalet informanter som besvarade enkäten var förhållandevis lågt. Studien omfattade endast en skola, 

mycket på grund av tidsbrist och att det praktiska arbetet med studien var inom ett samarbetsprojekt. 

Tidsbristen berodde mycket på att det tog längre tid än beräknat att formulera frågor och utforma 

enkäten, något som Johansson och Svedner (2010:23) varnar för när enkät används som metod. I 

resultatet redovisas att det kommit in fler svar på vissa frågeställningar än antalet informanter. Detta 

skulle inte kunna ske i programmet där enkäten skapats (Eval), men på något sätt skedde det ändå. 
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Resultatet och analysen av enkäten kan således vara något missvisande, men i så liten grad att det ej 

bedöms påverka studiens trovärdighet.  

Angående urvalet på studiens informanter, så hade det varit lättare för analys och tolkning av 

resultaten, om endast lärare som undervisade nyanlända elever besvarat enkäten. Så i efterhand hade 

ett fastställt urval, där lärare som konstaterat hade erfarenheter och tankar kring att undervisa elever 

troligtvis medfört att enkätens uteblivna svar minskat betydligt.  

Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka lärares erfarenheter och tankar kring att undervisa 

nyanlända elever i ordinarie klass. Min första frågeställning handlade om lärare anser att de har 

tillräckliga resurser för att undervisa nyanlända elever i ordinarie klass. Bunar (2010:66) talar om 

problematiken som kan uppstå när nyanlända elever ska övergå till undervisning i ordinarie klass. Det 

brister i samarbetet och kommunikationen mellan parter i organisationen av de nyanländas 

undervisning. Det saknas tydliga regler för hur övergången till ordinarie klasser ska gå till, och 

klasslärarna lämnas själva att improvisera hur undervisningen ska anpassas efter de nyanlända 

eleverna (Bunar, 2010:66). Hälften av lärarna i denna studie uppgav i enlighet med Bunars (2010) 

forskningsöversikt problematiken kring samarbetet och kommunikationen kring parter som ingår i 

organisationen av nyanländas undervisning. De var mycket kritiska till den förhandsinformation som 

överlämnades om nyanlända elever innan de började i ordinarie klasser, ibland var lärarna helt 

oförberedda på att det ens skulle börja nya elever i klassen. En anledning till dessa brister uppgavs 

bero på tidsbrist, det fanns ingen tid avsatt i lärarnas planering för detta. Enligt Skolverkets Allmänna 

råd för utbildning av nyanlända elever (2008:14) ska undervisningen av nyanlända individanpassas 

efter elevens förutsättningar och behov. Hur klasslärarna ska kunna leva upp till detta utan att få 

vetskap om elevernas förkunskaper, är en problematik som behöver synliggöras och åtgärdas för att 

följa läroplanen Lgr 11. Där står det tydligt beskrivet att undervisningen ”ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011:8). En majoritet av lärarna i denna studie 

uttrycker ett missnöje och frustration över att det inte finns tydliga riktlinjer att följa kring hur 

undervisningen av nyanlända ska gå till. Skolverkets Allmänna råd (2008) ska utgöra ett stöd för 

kommunerna i hur undervisningen ska vara organiserad för nyanlända elever, men verkar inte ha nått 

ut till skolornas klassrum. Svårigheten med att nå ut med politiska målsättningar i den pedagogiska 

verkligheten beskriver Bunar (2010:30) när han refererar till Eklunds studie  ”Interkulturellt lärande – 

Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början”.  

Lindberg (2006:59) klarlägger att undervisningen på modersmålet kan vara av betydande roll för hur 

elever lyckas i skolan, då modersmålet fungerar som en länk mellan elevens tidigare liv och den nu 

aktuella skolvärlden. Lärarna som deltog i studien var missnöjda med hur modersmålsundervisningen 

bedrevs, och ansåg inte att modersmålslärarna hade tillräcklig tid för sina elever. Lärarnas uppfattning 

om problematiken kring de nyanländas modersmålsundervisning, stödjer att de delar Lindbergs (2006) 

uppfattning om att undervisning på modersmålet kan gynna inlärningen för dessa elever. 

Modersmålsundervisningen som bedrivs i den svenska skolan har i flera studier beskrivits som 

knapphändig (Bunar, 2010:69, Gröning , 2006:22), och detta kan leda till att eleven kommer efter i 

ämneskunskaper, medan svenska språket lärs in. I studien noterades att 75 % av lärarna som besvarade 

enkäten önskade mer stöd för att undervisa nyanlända. Detta resultat kan kopplas till tillgängligheter 
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på resurser kring undervisningen av nyanlända, och studiens resultat påvisar att lärarna anser att 

resurserna för att undervisa nyanlända elever på denna skola ej är tillräckliga.   

En av de intervjuade lärarna uppgav att de fanns en problematik kring att de nyanlända eleverna talade 

på sitt modersmål med varandra på lektionstid. Hen ansåg att det fördröjde språkutvecklingen och att 

hen önskade att de skulle tala svenska. I Grönings (2006:22) studie slöt eleverna samman i invandrar- 

respektive svenska grupper. Gröning påpekar att utvecklingen av andraspråket gynnas av interaktion 

mellan andra- och förstaspråkstalare, och lärarna löste upp dessa grupperingar genom att arbeta med 

organiserade smågruppsaktiviteter där de blandade elevgrupperna. Modersmålets betydelse för 

språkinlärningen har således flera aspekter. När eleverna själva väljer att använda modersmålet i 

undervisningen, så ses det av lärarna som ett problem då det leder till att eleverna isolerar sig i den 

egna gruppen. Men när modersmålet används organiserat med hjälp av modersmålslärare så anses det 

vara ett viktigt stöd vilket gynnar språk – och ämneskunskaper.  

Den andra frågeställningen i denna studie handlade om lärare upplever att de har tillräcklig kompetens 

för att undervisa nyanlända elever. Enkäten visade att 66,7 % av lärarna ej tyckte att de hade tillräcklig 

kompetens för detta uppdrag, även de intervjuade lärarna uppgav detta. Axelsson (2004:513) redogör 

för att lärarnas kompetens och val av arbetssätt är viktiga för att andraspråkselever ska kunna 

tillgodogöra sig ämneskunskaper, särskilt om eleverna endast undervisas på sitt andraspråk. En av de 

intervjuade lärarna uppgav att hen ibland gav nyanlända elever individuella uppgifter som inte följer 

kursen, och mer lättlästa läromedel. Axelsson varnar för att lärare förenklar ämnesinnehållet för 

andraspråkselever, då undervisningen då tenderar att inte längre bli på åldersadekvat nivå (Axelsson, 

2004: 505). Jag är övertygad om att den intervjuade läraren som tillhandahåller nyanlända elever mer 

lättläst material gör det av välmening, för att eleverna inte ska mötas av för svåra språkliga 

utmaningar. I LGR11 står det ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2011:8). Lärarens bedömning att de nyanlända eleverna var i behov av ett mer lättläst 

material kan således stödjas av aktuell läroplan.  

Studiens enkätresultat visade att hälften av de lärare som inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att 

undervisa nyanlända elever, inte var intresserade av någon fortbildning. I Skolverkets Allmänna råd 

(2008) kan man läsa att det är kommunens ansvar att se över behovet av kompetensutveckling för den 

personal som undervisar nyanlända elever, då detta uppdrag bör bedrivas av lärare som har kunskaper 

i hur utvecklandet av ett andraspråk går till, för att både elevernas svenska och ämneskunskaper ska 

stärkas (Skolverket, 2008:18). Denna studie visar att lärarna inte känner att de har tillräckliga 

kunskaper för att undervisa nyanlända elever, och kommunen bör följaktligen se över 

kompetensbehovet för dessa lärare.  

Den tredje frågeställningen handlade om hur lärare upplever nyanlända elevers förutsättningar för en 

framgångsrik skolgång vid undervisning i ordinarie klass. Axelsson (2004:513) hävdar att nyanlända 

elever ställs inför fler utmaningar i skolan, då de förutom inlärning av ett andraspråk, samtidigt ska 

tillägna sig ämneskunskaper. Denna studies resultat bekräftar att lärare upplever att nyanlända elever 

har särskilt svårt att nå uppsatta kunskapsmål. Enligt lärarna är kraven på språklig förmåga i den nya 

läroplanen alldeles för höga, vilket medför att nyanlända elevers chans till högre betyg är begränsad. 

Gröning (2006:22) redovisade liknande resultat i sin studie där andraspråkselevernas kunskaper i 

svenska visade sig ha ett tydligt samband med deras ämneskunskaper. Elever som inte har utvecklat 

sitt andraspråk, har inte heller rättvisa förutsättningar att tillägna sig eller visa att de behärskar 

ämneskunskaper. Resultatet i studiens enkät visade att 58,3 % av lärarna inte tycker att nyanlända 

elevers språkutveckling gynnas av att eleverna integreras i ordinarie klass. Axelsson (2004:519) 

refererar till Thomas & Colliers forskning där en stöttande sociokulturell klassrumsmiljö där läraren 
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uppmuntrar elevers olika erfarenheter och bakgrunder, är en förutsättning för att andraspråkselever ska 

lyckas i skolan. Studiens lärare kan följaktligen eventuellt påverka elevernas förutsättningar, genom 

sin inställning till att nyanlända elever inte gynnas av undervisning i ordinarie klass på grund av deras 

brister i språket.  

I studiens båda metoder noterades att lärarna återkom till begreppen tidsbrist och språksvårigheter, 

trots skiftande frågeställningar. Av resultaten kan det således uppfattas att lärarna generellt 

förknippade undervisning av nyanlända elever med tidsbrist och elevernas språksvårigheter. Bunar 

(2010:25) hänvisar till etnologens Annick Sjögrens studie (1996) där det poängteras att elever med 

utländsk bakgrund ofta betraktas ur ett bristperspektiv, där fokus är på vad eleverna inte kan, i stället 

för att uppmuntra det kunskaper som eleverna har med sig. Detta kan leda till att nyanlända elever 

känner utanförskap och får sämre självförtroende (Bunar, 2010:25).  

Avslutning och fortsatt forskning 

De lärare som deltog i studien uppgav att skolan där studien genomfördes hade en hög andel 

andraspråkselever. De uttryckte att arbetsbördan var hög med många elever i behov av extra stöd, och 

att tiden inte räckte till för att individanpassa undervisningen efter de nyanländas behov och 

förutsättningar. Möjligen var det en orsak till att mer än hälften av lärarna uppgav att de inte tycker att 

nyanländas språkutveckling gynnas av undervisning i ordinarie klass. Det hade varit intressant att 

utföra en studie av liknande karaktär på en skola med färre elever med svenska som andraspråk, för att 

undersöka om lärares erfarenheter av att undervisa nyanlända elever skulle ge ett annat resultat.  
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Bilaga 1 

Stockholms Universitet     
Lärarutbildningen med inriktning svenska/ svenska som andraspråk 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Natalie Isaksson och jag läser till lärare med inriktning svenska/ svenska som 

andraspråk. Jag ingår som en av flera andra lärarstudenter i kommunens och Stockholms 

universitets samarbetsprojekt Nyanlända elevers skolframgång. Mitt arbete kommer handla 

om lärares erfarenheter och tankar kring att undervisa nyanlända elever i ordinarie klasser. 

Som grund till min uppsats har jag utformat en enkät med frågor som berör området. Jag vore 

oerhört tacksam om du tog dig tid att besvara enkäten. Avsatt tid beräknas till ca 15minuter. 

Det finns mycket utrymme för att formulera egna svar, med förhoppningen att du vill dela 

med dig av dina erfarenheter. Alla deltagare kommer att behandlas konfidentiellt, och enligt 

Vetenskapsrådets principer. Det är frivilligt att delta och mitt självständiga arbete kommer 

sedan att publiceras i akademiska publikationsdatabasen DIVA, där studenters uppsatser och 

rapporter från olika lärosäten publiceras.  

 

Jag har även en önskan att få intervjua två klasslärare som undervisar nyanlända 

elever. Intervjun kommer vara kortfattad (max 30min). Du kommer vara helt anonym, 

och vi bestämmer i samråd ut hur du beskrivs i arbetet, för att kunna behandlas helt 

konfidentiellt.  

 

Vid frågor och funderingar, kontakta gärna mig!  

Stort tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar Natalie Isaksson 

E-post: Nais2996@student.su.se 

Mobil: 070-0000000 
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Lärarröster om nyanlända elevers skolframgång (I)  

 

Lärarröster om nyanlända elevers skolframgång (I)  

 

 Översikt      
 Totalt antal svar   24  

 Filter   nej  
 Gruppera efter fråga   nej  
 

Enkätsvaren kommer att utgöra underlag för min uppsats som handlar om 

klasslärares erfarenheter av och tankar kring att undervisa nyanlända elever. Svaren 

är helt anonyma och det insamlade materialet används enbart för forskningssyfte. 

Om du har frågor eller funderingar om studien är du välkommen att kontakta mig 

per mejl till nais2996@student.su.se.  

 

Ett stort tack för din medverkan! 

 

Natalie Isaksson 

 

Du är  

 

    %   #  

 Kvinna   66.7%   16   

 Man   33.3%   8   

 Summa   100%   24   
 

 

Hur gammal är du?  

 

    %   #  

 28-35   8.33%   2   

 36-43   25%   6   

 44-50   25%   6   

 51-58   20.8%   5   

 59-66   20.8%   5   

 Summa   100%   24   

 Medelvärde      49   
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Hur många år har du arbetat som lärare?  

 

    %   #  

 A) mindre än 2 år   0%   0   

 B) 2-6 år   16.7%   4   

 C) 7-15 år   33.3%   8   

 D) mer än 15 år   50%   12   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Är svenska ditt modersmål?  

 

    %   #  

 Ja   79.2%   19   

 Nej   20.8%   5   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Vilka årskurser undervisar du? (Du kan välja fler alternativ.)  

 

    %   #  

 F-3   4.17%   1   

 4-6   91.7%   22   

 7-9   100%   24   

 Summa   195.8%   47   
 

 

 

Hur stor andel (hur många procent) av dina elever talar svenska som 

andraspråk? Gör en ungefärlig uppskattning.  



 

 

    %   #  

 A) 0   4.17%   1   

 B) 1-15   16.7%   4   

 C) 16-30   0%   0   

 D) 31-45   20.8%   5   

 E) 46-60   25%   6   

 F) 61-75   4.17%   1   

 G) 76-90   20.8%   5   

 H) 90-100   8.33%   2   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Integreras nyanlända elever direkt i ordinarie klass på din skola?  

 

    %   #  

 Ja   29.2%   7   

 Nej   79.2%   19   

 Summa   108.3%   26   
 

 

 

Vilka fördelar och vilka nackdelar ser du med direktintegrering som modell?  

 

 

Anser du att nyanlända elevers språkutveckling i svenska gynnas av att 

eleverna integreras i ordinarie klass?  

 

    %   #  

 Ja   50%   12   

 Nej   58.3%   14   

 ?   4.17%   1   

 Summa   112.5%   27   
 

 

 

 

 

 

 

Har du nu eller har du tidigare haft nyanlända elever i din klass?  



 

 

    %   #  

 Ja   79.2%   19   

 Nej   20.8%   5   

 Summa   100%   24   
 

 

 

 

 

 

 

Har du utbildning i svenska som andraspråk?  

 

    %   #  

 Ja   41.7%   10   

 Nej   58.3%   14   

 Summa   100%   24   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du utbildning i språkutvecklande arbetssätt eller genrepedagogik?  

 

    %   #  

 Ja   50%   12   

 Nej   50%   12   

 Summa   100%   24   
 

 

 



 

Tycker du att du har tillräckliga kunskaper i att undervisa nyanlända elever?  

 

    %   #  

 Ja   29.2%   7   

 Nej   66.7%   16   

 ?   4.17%   1   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Skulle du vara intresserad av fortbildning? Om ja, kommentera gärna nedan i 

vad.  

 

    %   #  

 Ja   41.7%   10   

 Nej   50%   12   

 ?   12.5%   3   

 Summa   104.2%   25   
 

 

 

Samarbetar du med modersmålslärare kring nyanlända elever?  

 

    %   #  

 Ja   54.2%   13   

 Nej   45.8%   11   

 ?   8.33%   2   

 Summa   108.3%   26   
 

 

 

Om du svarade ja på frågan ovan: Tycker du att samarbetet fungerar bra? 

Kommentera gärna!  



 

 

    %   #  

 Ja   25%   6   

 Nej   33.3%   8   

 ?   41.7%   10   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Samarbetar du med svenska som andraspråkslärare kring nyanlända elever?  

 

    %   #  

 Ja   37.5%   9   

 Nej   37.5%   9   

 ?   25%   6   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Om du svarade ja på frågan ovan: Tycker du att samarbetet fungerar bra? 

 

    %   #  

 Ja   29.2%   7   

 Nej   20.8%   5   

 ?   50%   12   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Får du veta tillräckligt mycket om de nyanlända eleverna när de börjar i din 

klass? Kommentera gärna!  



 

 

    %   #  

 Ja   41.7%   10   

 Nej   50%   12   

 ?   12.5%   3   

 Summa   104.2%   25   
 

 

 

Finns det tydliga riktlinjer att följa för hur man kan undervisa nyanlända?  

 

    %   #  

 Ja   12.5%   3   

 Nej   75%   18   

 ?   12.5%   3   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Skulle du önska mer stöd i att undervisa nyanlända? Om du svarar ja, 

kommentera gärna hur du skulle vilja att stödet såg ut.  

 

    %   #  

 Ja   75%   18   

 Nej   8.33%   2   

 ?   16.7%   4   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Anser du att det krävs speciella metoder eller arbetssätt för att undervisa 

nyanlända elever i ordinarie klass? Om ja, kommentera gärna! Någon specifik 

metod du tänker på? Specifikt arbetssätt?  



 

 

    %   #  

 Ja   79.2%   19   

 Nej   8.33%   2   

 ?   12.5%   3   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Brukar de nyanlända eleverna du mottagit vara redo för integrering i 

ordinarie klass?  

 

    %   #  

 A) Ja   16.7%   4   

 B) Nej   58.3%   14   

 C) Har inte 
mottagit 
nyanlända  

 20.8%   5   

 D) ?   8.33%   2   

 Summa   104.2%   25   
 

 

 

Finns det några fördelar med att undervisa nyanlända elever? Om ja, 

kommentera!  

 

    %   #  

 Ja   50%   12   

 Nej   20.8%   5   

 ?   29.2%   7   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Finns det några nackdelar med att undervisa nyanlända elever? Om ja, 

kommentera!  



 

 

    %   #  

 Ja   54.2%   13   

 Nej   20.8%   5   

 ?   25%   6   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Är de nyanlända du mött särskilt bra i något skolämne? Om ja, kommentera 

vad!  

 

    %   #  

 Ja   29.2%   7   

 Nej   33.3%   8   

 ?   41.7%   10   

 Summa   104.2%   25   
 

 

 

Har de nyanlända eleverna enligt din erfarenhet särskilt svårt att uppnå de 

uppsatta kunskapsmålen? Om ja, kommentera gärna vilket ämne/vilka 

ämnen det gäller och om du har en uppfattning om varför det skulle vara så.  

 

    %   #  

 Ja   79.2%   19   

 Nej   4.17%   1   

 ?   16.7%   4   

 Summa   100%   24   
 

 

 

Kan du tänka dig att vara med i en kortare intervju (ca en halvtimme) för att 

ge mig ett fylligare underlag för min studie? Om ja, skriv dina 

kontaktuppgifter (mejladress eller telefonnummer) i rutan nedan.  

6 har svarat på frågan 

 
Kontaktperson: Paivi Juvonen, paivi.juvonen@isd.su.se 

Senast ändrad: 2012-12-03 
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Intervjuguide 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta intervjun och ditt deltagande när som helst om du inte 

vill fortsätta.  

Undersökningsresultaten kommer att redovisas så att inga enskilda individer eller skolor kommer att 

vara identifierbara. Du kommer alltså att garanteras total anonymitet, och vi kommer överens om hur 

du vill beskrivas.  

Lärarens utbildning/kompetens 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund. Vilken utbildning har du och hur många år har 

du arbetat som lärare? Vilka ämnen/årskurser undervisar du i? 

2. Har du utbildning i Svenska som andraspråk?  

Undervisningens utformning för de nyanlända eleverna 

1. Finns det tydliga riktlinjer på skolan för hur undervisningen av nyanlända elever 

ska gå till?  

2. Använder du särskilda undervisningsmetoder  med nyanlända elever?  

3. Anpassar du din undervisning efter de nyanlända eleverna? I så fall hur?  

4. Anser du att du får tillräcklig information om nyanländas förkunskaper för att 

kunna anpassa undervisningen efter deras förutsättningar?  

5. Finns det några fördelar med att de nyanlända eleverna direktintegreras i vanlig 

klass? 

6. Finns det några nackdelar med att nyanlända elever direktintegreras i vanlig klass? 

7. Anser du att nyanlända elever är redo när de integreras i vanlig klass? 

8. Hur länge anser du att elev är nyanländ?  

Resurser för nyanlända 

1. Samarbetar du med modersmållärare kring nyanlända? Fungerar detta samarbeta? 

2. Samarbetar du med SVA-lärare kring nyanlända? Fungerar detta samarbeta? 

3. Skulle du önska mer stöd för att undervisa nyanlända?  

Lärarens upplevelser 

1. Anser du att du har den utbildning och kompetens som krävs för att ge nyanlända 

en bra undervisning? 

2. Skulle du vara intresserad av fortbildning? I så fall av vilken typ? 

3. Har de nyanlända eleverna enligt din erfarenhet särskilt svårt att uppnå de uppsatta 

kunskapsmålen? Ämne? Varför?  

4. Finns det något skolämne du märkt att nyanlända elever är särskilt bra i?  



 

5. Finns det några för/nackdelar med att undervisa nyanlända elever?  

6. Finns det något du anser behöver förbättras för att nyanlända ska lyckas bättre i 

skolan? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Medgivande 

 

Jag har tagit del av informationen om samverkansprojektet Nyanlända elevers studieframgång och ger 

härmed mitt medgivande till att nedan namngiven person får medverka i projektet.  

 

 

Den medverkandes namn:  ___________________________________________ 

 

Kommun och skola:   ___________________________________________ 

 

Underskrift :    ___________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  ___________________________________________ 

 

Datum:   ___________________________________________ 

 

 

Den underskrivna blanketten återlämnas till XXXXXX, för vidarebefordran till projektsamordnare. 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


