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Abstrakt  

Syftet med detta examensarbete var att studera hur lärare uppfattar att de 
förhåller sig till nyanlända elever när de tas emot i ordinarie klass. Den 
empiriska undersökningen gjordes på en grundskola mot fyra verksamma 
lärare med erfarenhet av att ta emot och inkludera elever med annat 
modersmål. Genom halvstrukturerade intervjuer och deltagande 
observation har jag studerat hur lärare uppfattade att de förhåller sig till 
nyanlända elever samt berört hur de arbetade för att inkludera dem i 
ordinarie klass. Svaren från intervjuerna och tolkningarna från 
observationerna analyserades ur ett hermeneutiskt perspektiv och 
resultatet visade, att Lärare gör så gott de kan efter de förutsättningar de 
har. Dock ansåg alla att vidare fortbildning i ämnet vore nödvändigt. Det 
framkom även att mycket kan och bör förbättras samt tydliggöras kring 
rutiner vid en elev överlämning till ordinarie klass. I diskussionsdelen tas 
yttre faktor upp som jag till viss del uppfattar kan påverka en lärare bl.a. 
kring fördomar, miljö och förutfattade meningar. 

 

Nyckelord: Nyanlända elever, pedagogiskt förhållningssätt, 
förberedelseklass, ordinarie/reguljära klasser, mellanstöd, 
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Inledning 
”Det är oacceptabelt att elever känner sig dåligt bemötta av lärare och av 
andra elever. För att skapa en trygg och lärorik miljö i skolan måste de 
etiska frågorna prioriteras i skolarbetet”.  Skolverket (2002) 

Dessa ord kommer från Mats Ekholm, tidigare generaldirektör på 
Skolverket i ett pressmeddelande publicerat på Skolverkets hemsida den 
13 november 2002. Bemötandet med vår framtid, eleverna, har stor 
betydelse för hur de i förlängningen ska uppfatta världen och de ”[…] 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen Lpo-94:3). 
Förhållningssätt hos lärare och annan personal som dagligen arbetar med 
barn och ungdomar bör ständigt stå i fokus för diskussion och reflektion. 
Lärare sätter i mångt och mycket normen för vad som är anses normalt 
och tillåtet att göra i samhället vilket är extra angeläget i det dagliga 
arbetet med nyanlända elever som eventuellt ännu inte har tillägnat sig 
den svenska skolkulturen med de värderingar och oskrivna regler som 
råder.  

Syftet med examensarbetet är att studera hur lärare uppfattar att de 
förhåller sig till nyanlända elever vid inkludering till ordinarie klass. 
Empirin består av intervjuer med fyra lärare i olika årskurser samt 
deltagande observation. De frågeställningar jag vill ha besvarade är bl.a. 
”vad lärare väljer att lägger fokus på inför en inkludering av nyanlända 
elever”, och ”hur man som lärare upplever att man bemöter dem”.   

I en framtida yrkesroll som lärare kommer man med största sannolikhet 
att möta elever med annat modersmål. Nyanlända elever, både 
ensamkommande barn men även familjer ökar i Sverige. Enligt statistiska 
centralbyrån (SCB) kom under den första delen av 2009, 1294 
ensamkommande barn till Sverige vilket kan jämföras med 2008 då totalt 
1210 ensamkommande barn kom till Sverige. Alla siffror hämtade från 
skolinspektionens rapport (2009:8). Jag hittade trots efterforskning inga 
andra tillförlitliga siffror kring totala elevantalet, vilket kan bero på att det 
ständigt förändras.  

Pedagogisk forskning visar på att goda relationer mellan lärare och elev 
leder till bättre förutsättningar för lyckad studiegång, vilket gör lärares 
förhållningssätt relevant att undersöka.  
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Svaren och tolkningar från intervjuer och observationerna analyseras ur 
ett hermeneutiskt perspektiv och presenteras kvalitativt i resultat delen. 
Metoddiskussion ligger under en egen rubrik på s.30.  

Uppsatsens disposition är upplagd enligt följande: Inledningsvis, en 
bakgrundsbeskrivning av verksamheten, detta för att skapa en förståelse 
för forskningsproblemet för läsaren. Sedan definieras de begrepp som 
används i uppsatsen följt av problemområdet, tidigare forskning samt en 
litteraturgenomgång. Detta följs upp av de vetenskapliga arbetssätt 
examensarbetet utgår ifrån, problemformulering, syfte, metod, resultat 
och slutligen diskussion. 
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Definitioner av begrepp 
Här presenteras en del begrepp som kan vara bra att känna till för fortsatt 
förståelse vid läsning av examensarbetet.  
 
Nyanlända elever  
Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige 
nära eller under sin skoltid i grundskolan. De har inte svenska som modersmål 
och kan oftast in tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och 
under olika förhållanden. Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända 
elever (2008:6) 
 
Förberedelseklass, här kallad ”Landningen” 
Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och 
grundläggande svenskundervisning. Skolverkets allmänna råd för utbildning av 
nyanlända elever (2008:4) 
 
Ordinarie/reguljär klass  
 Målet är att nyanlända eleverna ska ha en klasstillhörighet så fort som möjligt. 
Ordinarie/regjuljär klass syftar här på en ”allmän” klass.  www.skolverket.se 
 
Mellanstöd  
Kallas det stöd nyanlända elever får från personal på Landningen under en 
begränsad tid i ordinarie klass. (x-skolans och kommunens definition i 
informationsmaterial) 
 
Upptagningsområde  
Barn som bor i ett område tillhör automatiskt det rektorsområde som ligger 
närmast ifall de inte själva gör ett aktivt val, såkallad närhetsprincip. 
www.skolverket.se 
 
KASAM: 
KASAM - Står för ”Känsla Av Sammanhang” A.Antonovsky (1991)  
 
Salutogent perspektiv:  
Med ett salutogent perspektiv menas att människor kan bevara sin hälsa och 
sina sociala funktioner trots svåra yttre påfrestningar eller inre kriser.  
Olsson B-I & Olsson K. (2007) 
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Allmänt utbildningsområde (AUO) 
Lärarutbildningen består av tre väl integrerade utbildningsområden: 
Ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng innefattar tvär 
vetenskapliga studier, en eller flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng 
mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering om minst 30 
högskolepoäng. Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 15 
högskolepoäng vara verksamhetsförlagda. AUO är obligatoriskt och gemensamt 
för alla som skall ta ut en lärarexamen och ger kunskap om läraruppdraget och 
huvuduppgifterna för läraryrket. Högskoleförordningen Bilaga 2 
www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler�


Nyanlända elever i ordinarie klasser   
-  En studie om lärares pedagogiska 
förhållningssätt   Fred Hussein  

2009-12-22 

 

9 
 
 

 

Bakgrundsbeskrivning 
Jag har sedan 1999 varit verksam i den kommunala skolans värld som 
elevassistent, fritidspedagog och vikarierande lärare i olika årskurser. 
Sedan ett år tillbaka har jag arbetat som lärare på en kommunal 
grundskola i en nyorganiserad särskild undervisningsgrupp för nyanlända 
elever kallad Landningen. Denna verksamhet ersätter helt de 
förberedelseklasserna för nyanlända barn och ungdomar som tidigare 
erbjöds i kommunen. Nyanlända elever mellan 6-13 år som flyttar till 
upptagningsområdet placeras först i verksamheten. Här får de möjlighet 
att i lugn och ro ”landa” och acklimatisera sig i den svenska skolkulturen, 
samt tillägna sig grundläggande kunskaper i svenska språket och andra 
ämnen innan de fortsätter i ordinarie klasser.  (Se bilaga 3 för 
uppdragsbeskrivning för verksamheten)  

Målet med verksamheten är att eleverna snabbt, helst redan under första 
månaden ska få en klasstillhörighet i de reguljära klasserna för att sedan 
tillhöra den klassen i förlängningen. Skolinspektionen (2009:19) anser att 
skolan och kommunen måste ha ett arbetssätt som möter behoven hos de 
nyanlända eleverna så att de snabbt kan delta i undervisningen i reguljära 
klasser. Klassplaceringen innebär inte att de börjar där omgående utan de 
skolas successivt in vid ett par lektionstillfällen i veckan. Detta kan dock 
skilja sig beroende på hur länge eleven varit i Sverige, vilka förkunskaper 
eleven besitter och hur elevens skolbakgrund sett ut i hemlandet. Allt 
enligt riktlinjer från Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända 
elever (2008).  

Inskolningen i ordinarie klasser sker med ett såkallat ”mellanstöd” från 
personal på Landningen. Med mellanstöd menas här att personal från 
Landningen är med eleven i klassen för att ge stöd och trygghet en 
begränsad tid. Målet är att eleven i slutändan ska klara sig på egen hand, 
som alla andra i en skola för alla. 

Landningen utgör en del av en relativt stor skola (ca 350 elever) med 
elever i åldrarna 6-12 år. Av dessa elever är för närvarande ca 60 elever på 
ett eller annat sätt knutna till den särskilda undervisningsgruppen. Alla 
elever nyttjar samma lokaler, matsal, idrottshall och skolgård.  
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För att skapa viss förståelse för kontexten bör man veta att skolan ligger i 
ett av stadens ytterområde och definierades år 2004 av Folkpartiet som ett 
utanförskapsområde i deras kartläggning (2004:15).  

Området placerades ut som nummer 96 av totalt 136 
utanförskapsområden i Sverige vid tidpunkten för kartläggningen. Detta 
fastställs utifrån kriterier som att sysselsättningen för personer mellan 20 
och 64 år ligger under 60 procent eller att antingen niondeklassare som 
går ut skolan med fullständiga betyg eller valdeltagandet ligger under 70 
procent. Skolverket har kommit fram till att det finns negativa effekter av 
boendesegregationen som visar sig i lägre resultat för elever som går i 
invandrartäta skolor enligt Myndigheten för skolutveckling (2005:18).  

Vidare kan det vara bra att känna till att den aktuella skolan enligt rektorn 
tar emot flest nyanlända elever i kommunen. Det ska även tilläggas att 
området är högaktuellt för tillfället (september 2009) och ges mycket 
utrymme i de lokala tidningarna, tyvärr övervägande negativ press och 
mycket av artiklarna beror eller handlar på ett eller annat sätt om 
nyanländas situation i både skolan och samhället i stort. Detta har fått 
starka reaktioner från de boende i området. På grund av forskningsetik 
källhänvisar jag inte till artiklarna. 

Problemområde 
Problemområdet är avgränsat till nyanlända elevers inkludering i 
ordinarie klasser ur ett lärarperspektiv.  

Den särskilda undervisnings gruppen, fortsättningsvis kallad endast 
Landningen, är inne på sitt andra år i nuvarande form och arbetsbördan 
för personalen och fördelningen dem emellan har tidigare beskrivits som 
pressad och stundtals förvirrande. Sjukskrivningar parallellt med många 
nyinkommande elever gjorde att verksamheten fick utstå en del kritik. Det 
märktes att en del av lärarna i de ordinarie klasserna inte var tillfreds med 
tillvägagångssättet att snabbt klassplacera eleverna och det uppfattades att 
de såg på de nyanlända eleverna som en belastning i en redan stressad 
arbetsmiljö. Lärare som tog emot elever från Landningen i sina ordinarie 
klasser menade främst att mellanstödet inte var tillräckligt och att det i sin 
tur ledde till att undervisningen blev lidande, särskilt för eleverna. Detta 
fick mig att vilja undersöka lärares förhållningssätt med denna elevgrupp. 

Under min relativt korta tid på arbetsplatsen insåg jag att det fanns 
mycket att utveckla och arbeta vidare med och tankarna på att forska i 
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detta relativt outforskade område växte fram. Efter positiva och 
uppmuntrande samtal med personal och ledning tog jag beslutet att 
fokusera mitt examensarbete utifrån verksamheten och sökandet efter ny 
kunskap börjar.    

Utifrån detta så presenteras inte någon form av statistik utan intentionen 
är att rikta ”uppmärksamheten mot det sätt varpå grupper av människor 
hanterar problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv” Merriam 
(1999:26). I diskussionsdelen av examensarbetet återknyter jag till denna 
helhetsbild. I resultatdelen presenteras även förhållanden som jag tror kan 
påverka i bemötandet av den enskilda individen, eleven. I mitt resultat 
hoppas jag uppnå förståelse för forskningsproblemet. 
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Problemformulering 
Problemformulering utgår från förhållningssätt hos lärare som tar emot 
nyanlända elever i ordinarie klass.  
 
Skolinspektionen har som uppdrag att granska skolor och skolhuvudmän 
för att nå utveckling i undervisningen. Granskningsrapporten – 2009:3 
undersöker de nyanländas rätt till en god utbildning. De anser att vuxnas 
attityder och förhållningssätt i allra högsta grad påverkar bemötandet av 
elever och konstaterar att det behövs insatser i form av 
kompetensutveckling för skolans personal inom detta område. De har 
även funnit stöd för att en del nyanlända elever känner att de inte blir 
visad hänsyn och respekt för dess olika bakgrunder (2009:7).  
  

Syfte  
Syftet med min undersökning är att beskriva hur lärare uppfattar att de 
förhåller sig till nyanlända elever när de inkluderas i ordinarie klass.  
 

Frågeställningar  
Utifrån syftet har jag formulerat dessa frågeställningar. 

 
– Vilka utgångspunkter har man som mottagande lärare - intar 
man ett nyfiket förhållningssätt där man tittar på det som 
fungerar eller fokuserar man på brister?  
 
– Hur upplever man som lärare att man bemöter dessa elever 
och vad kan påverka ett pedagogiskt förhållningssätt? 

 
Jag söker viktiga pusselbitar till mitt intresseområde, att inledningsvis få 
svar på mina frågor för att senare gå djupare in i problematiken.  
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Tidigare forskning 
Att hitta relevant forskning kring pedagogiskt förhållningssätt hos 
gruppen lärare visade sig vara svårare än jag först anat. På skolverkets 
hemsida www.skolverket.se finns dock en del forskningsrapporter om 
nyanlända elever och deras förutsättningar i den svenska skolan. I dessa 
rapporter tas bemötande av denna grupp elever upp en betydande del. De 
belyser även problematiken lärare och skolhuvudmän kan uppleva kring 
inkludering av nyanlända elever. Jag har främst lutat mig mot dessa 
granskningsrapporter i mitt resonemang kring problemområdet och i 
diskussionsavsnittet.   
 
Tillvägagångssättet, förutom litteratursökning på Högskolan och 
Stadsbibliotek även sökningar på artiklar och uppsatser på nätet, främst 
via ”Google Scholar”. Detta rekommenderades av universitetets 
bibliotekarie.  
 
Att söka på examensarbeten i ämnet och titta vad de har använt sig av för 
litteratur visades sig vara det bästa i detta fall. Dessa sökord användes:  
 
Pedagogiskt förhållningssätt, bemötande, lärare, mottagande av nya 
elever, nyanlända elever, ny i klassen, inkludering, förberedelseklass, 
andraspråksinlärning 

http://www.skolverket.se/�
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Litteraturgenomgång 
Myndigheten för skolutveckling (2008) har utarbetat en nationell strategi 
för utbildning av nyanlända barn som överlämnades till regeringen den 31 
maj 2007. Syftet med slutrapporten ”Nationell strategi för utbildning av 
nyanlända barn och ungdomar” (2008) är att skapa en tydligare bild av 
nyanländas skolsituation i stort, där bemötande utgör en betydande del. 
Resultatet i rapporten visar på stora brister i bl.a. organisering, 
ansvarsfördelning och även i lärares kompetens. Man har även sett 
positiva resultat i vissa kommuner i form av höjd beredskap och 
fördelning av resurser vilket lett till att frågan lyfts av från ”eldsjälarnas” 
axlar till ett gemensamt ansvar att möta de nyanlända och deras behov 
(2008:5).   
 
Inspektioner och tidigare forskning visar enligt Skolinspektionens 
granskningsrapport (2009:10) att skolor och kommuner ofta rutinmässigt 
och till synes oreflekterat placerar eleverna i introduktionsklasser där 
undervisningen är lika för alla oavsett elevernas olika bakgrunder, 
förutsättningar och behov. De pekar också på det fenomen jag till viss del 
studerar i denna uppsats; att lärare i reguljära klasser uppvisar ett 
motstånd till att ta emot nyanlända elever med motiveringen att de inte 
behärskar det svenska språket tillräckligt bra eller med motiveringen att 
de helt enkelt inte visar ett ”[…] godtagbart beteende” (2009:21).  
 
Samma rapport visar på att kommunerna ofta saknar gemensamma 
riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas och organiseras kring de 
nyanlända och ansvaret läggs istället på läraren. De kritiserar även att få 
skolor tittar efter vad eleverna kan och bär med sig för kunskaper sedan 
tidigare och istället fokuserar på vad de inte kan. Detta tolkar jag som att 
förhållningssätt ska stå i fokus i arbetet med eleverna vilket de också i 
skrift formulerar enligt följande: 
 

”Förhållningssättet bör utgå från begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet och betona vad eleverna faktiskt kan.” (2009:7) 

 

Detta förhållningssätt vidareutvecklar jag under rubriken 
 ”Det salutogena synsättet” på s.16 i examensarbetet. 
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Vidare betonar Skolinspektionen (2009:13) att skolor och kommuner bör 
ha tydliga riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever och att de ska 
vara kända för all personal på skolan. Nyanlända elever kan i princip dyka 
upp när som helst under året och därför ställs höga krav på beredskapen 
och flexibilitet i mottagandet menar de. Att skapa goda relationer med 
elev och föräldrar är en angelägen uppgift enligt rapporten. 
 
Skolinspektionen är kritisk till kunskapen bland personalen om nyanlända 
elevers rätt till utbildning och ställer sig frågande till varför de gällande 
författningarna inte tillämpas och vad det beror på. De pekar i 
granskningen på bristande kunskap och medvetenhet, 
traditionsbundenhet och svårigheter att leva upp till styrdokumenten 
(2009:7). Författningar gäller alla elever utan undantag. Syftet och 
förväntningarna med granskningsrapporten från Skolinspektionen 
(2009:7) är att skolor och kommuner ska öka måluppfyllelsen och förbättra 
utbildningen för nyanlända elever samt förhindra att de råkar ut för 
diskriminering eller utanförskap.  
 
I de fall mottagandet och bemötandet av nyanlända elever fungerat bra 
visar forskning att det främst beror på att kommunerna har genomtänkta, 
professionella rutiner med personal som är väl insatta i styrdokumenten.  
 
I de kommuner där mottagandet fungerar mindre bra är det främst 
avsaknaden av gemensamma riktlinjer i kombination med saknad 
kompetensutveckling och diskussion bland personalen för hur 
mottagandet ska gå till. I vissa fall finns dessa rutiner och riktlinjer men 
personalen känner inte till dem vilket leder till att ”det blir som det blir” 
enligt Skolinspektionens granskning (2009:14) som även nämner att 
efterfrågan på svenska som andra språk ökar på landets universitet. 

 

 

 

 

 

Teoretiska perspektiv 
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De vetenskapliga arbetssätt jag kommer att utgå från i detta 
examensarbete är det salutogena synsättet och det narrativa perspektivet.  

Det salutogena synsättet 
Är en teori och inriktning myntad av den israeliske sociologen Aaron 
Antonovsky. I detta synsätt är KASAM – känsla av sammanhang, ett central 
begrepp som fungerar som en skyddsfaktor i motsats till riskfaktor. 
KASAM innehåller delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, Antonovsky (1991:38). Detta beskriver Olsson & Olsson 
(2007:37) enligt följande: ”Människor som i barndomen eller senare i livet 
drabbats av känslomässiga svårigheter kan få svårt att hantera sin 
livssituation på grund av att de inte upplever sin tillvaro som begriplig 
eller hanterbar och därför i grunden inte heller som meningsfull”.  
 
En lärare som arbetar utifrån det salutogena perspektivet är nyfiken och 
ställer frågor kring vilka situationer det fungerar positivt för en elev. Att 
fokusera på brister och negativt beteende är inte relevant, det kan vara bra 
att känna till eventuella svårigheter hos eleven men det är inte primärt att 
utgå från dessa. Författarna pekar även på vikten av goda relationer till 
lärare och andra vuxna, vilket enligt dem kan skydda utsatta barn från att 
hamna i riskzon.  
 
Skolinspektionen (2009) stödjer detta i sin granskning av nyanlända och 
menar att förhållningssättet hos personalen ska utgå från KASAM. 
Utifrån litteratur kring barns trygghet nämns ofta skolan efter hemmet 
som den viktigaste platsen för de flesta och allra helst för de nyanlända 
eleverna som ofta bär med sig en hel del otäcka minnen från sitt hemland. 
Här får de enligt Kimber (2005:22) chansen att börja om och utveckla ”en 
hel del av de skyddande faktorerna på individ-, kamrat- och skolnivå”.  
 
Utifrån de frågeställningar som finns i examensarbetet vill jag försöka 
komma åt detta hos de lärare jag intervjuade. Vad är det första en lärare 
tittar på när man tar emot en ny elev? Vilket perspektiv intar man? Är 
man nyfiken och ställer frågor kring när det fungerar för eleven och vad 
han eller hon är intresserad av eller fokuserar man på elevens svårigheter 
och brister?  

Det narrativa perspektivet 
Den andra teorin examensarbete utgår ifrån är det narrativa perspektivet.  
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När man kommer som ny elev till klassen bär man med sig en historia, 
historien om sig själv. Det kan hända att både elever i klassen, lärare och 
rektorer har hört talas om den nya eleven via rykten, kompisar etc. En 
tunn del av denna historia följer ofta även med som ett överlämningsbrev 
från den tidigare skolan.  
 
Det narrativa synsätteter bygger på konstruerade historier om sig själv där 
man genom berättelser strukturerar sina erfarenheter, skriver Lundby 
(2002:37). Lärare har således ett stort ansvar att bilda sig en egen 
uppfattning och se till att eleven inte fastnar den tunna historien om sig 
själv. Vidare menar författaren (2002:39) att det ”narrativa är en metafor 
som säger att vi människor upplever och erfar våra liv genom de historier 
vi berättar om dem”. Som vuxen måste man leta undantag till historien 
och göra den rikare och positivare menar de.  
 
De nyanlända eleverna bär ofta med sig traumatiska upplevelser och 
många av barnen behöver enligt Olagac (1995:42) en omsorg utöver den 
vanliga inom skolan ram för att kunna bearbeta sina upplevelser, 
besvikelser och förluster.  
 
I det narrativa synsättet så menar man att problemet är problemet. Får 
man som lärare en elev som tillskrivs som jobbig, bråkig osv. så anser man 
inte att personen i sig är problemet utan det ligger utanför individen. I 
detta fall kan man ta ett exempel kring svenska språket, kan inte barnet 
göra sig verbalt förstådd så blir det svårt att finna en känsla av 
sammanhang och felaktiga tolkningar kan lätt uppstå. Arbetar man 
narrativt så menar man att barnet i sig inte är problemet utan språket, 
vilket kan göra berättelsen kring barnet rikare i och med att man lyfter 
bort ett problem från barnet.  

 

 

 

Metod  

Forskningsansats 
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Utgångspunkten för denna studie är kvalitativ forskning med 
halvstrukturerade intervjuer och deltagande observation som 
forskningsmetod.  
 
Strävande målet med undersökningen är som DePoy & Gitlin (1999:163) 
skriver, att främst […] ”fungera som ett teoriskapande instrument”, i 
denna kontext till lärare som tar emot nyanlända elever. Med 
undersökning vill jag ”skaffa djupgående insikter om en viss situation och 
hur de inblandade personer tolkar denna” Merriam (1999:9). 
Grundstenarna inom kvalitativ undersökning är att förstå och förklara 
mänskliga upplevelser i mänskliga miljöer där fokus ligger på processer 
snarare än på mål och slutresultat.  
 
Anledningen till att jag väljer ett kvalitativt angreppssätt är att det inom 
pedagogiska sammanhang är mer av teoretiskt ”[…] genererande natur än 
av kvantitativ hypotesprövande art” enligt Merriam (1999:19).  
 
Bristen på relevant forskningsbakgrund kring pedagogiskt förhållningssätt 
gör att jag väljer att både intervjua och observera. Detta för att skapa en så 
rättvis och objektiv bild som möjligt av förhållandena som undersöks. 
DePoy & Gitlin (1999:35) stödjer användandet av olika strategier i en 
vetenskaplig studie och anser vidare att deskriptiv och kvalitativ syn på 
undersökningen är lämpligast när man som forskare vet lite eller 
ingenting kring ett fenomen. (1999:40). 
 
Ansatsen kan också beskrivas som deskriptiv. Deskriptiv forskning strävar 
efter beskrivning och förklaring och är normalt induktiv. Forskningen 
presenteras kvalitativt med ord och med syfte att förbättra läsarens 
förståelse av det som undersöks. På så vis kan det enligt Merriam 
(1999:27) antingen bekräfta det man redan visste eller trodde sig veta och 
samtidigt vidga läsarens erfarenhet.  
 
 
 
Detta sammantaget faller inom ramen för kvalitativ forskning som DePoy 
& Gitlin (1999:53) anser grundar sig på att vinna kunskap kring mänskliga 
erfarenheter baserad på uppfattningar. Detta har jag tagit fasta på då jag 
valt att genomföra undersökning i ett socialt sammanhang för att förstå 
individen och enligt författarna så grundas kunskap därmed på hur man 
som individ erfar, upplever och förstår sin värld (1999:31).  
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Datainsamlingsmetod 
Halvstrukturerade intervju frågor samt deltagande observation har 
använts som datainsamlingsmetod till denna studie.  

Hermeneutik som utgångspunkt 
Svaren tolkas ur ett hermeneutiskt perspektiv där socialt sammanhang och 
förståelse för individen står i fokus. En definition av detta är enligt 
Moustakas (1981:207) ”ett angreppssätt som uppmuntrar en individ att 
upptäcka, och metoder som gör det möjligt för honom at utforska vidare 
på egen hand”. Eftersom jag valt att bli lärare anser jag att det är viktigt att 
på egen hand ha verktyg att utvecklas vidare och inte famla i mörkret. 
Särskilt viktigt i arbetet med nyanlända elever där forskningen fortfarande 
är tunn. 

Dataanalys 
Min intention var att spela in alla intervjuer men två av respondenterna 
motsatte sig detta så i de fallen fördes löpande anteckningar. Dessa 
anteckningar renskrevs direkt efteråt för att inte riskera att glömma något 
samt för att få med ”färska” tolkningar. De intervjuer där inspelning 
gjordes fördes endast minnesanteckningar och stödord som senare kunde 
användas som underlag när jag lyssnade igenom inspelningarna. 

Urval 
Tanken från början var att ha med sex lärare i denna studie men i 
slutändan fick jag nöja mig med fyra. Jag avbokade själv de två resterande 
respondenterna då jag kände att tidsramen för arbetet inte skulle kunna 
hållas. De fyra lärarna kontaktades via e-post och i två fall personligt 
besök för inbokning av intervjuerna. Detta gjordes i god tid innan, ca tre 
veckor i förväg, då jag av erfarenhet vet att lärare har fullt upp med annat. 
 
De fyra lärarna har skilda bakgrunder och förutsättningar men 
gemensamma erfarenheter utifrån mitt syfte och forskningsproblem. 
Ingen lärare tackade nej, dvs. inget bortfall.  
 
De punkter jag utgick ifrån var följande: Ålder, kön, hur länge de varit 
verksamma samt vilken årskurs de arbetade med och att de hade 
erfarenhet kring mottagande av nyanlända elever. Jag försökte få med alla 
aspekter och en spridning över hela grundskolan från årskurs ett till nio.  
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Jag anser att jag får ut mest av att intervjua de personer som faktiskt 
träffar eleverna dagligen och har därför valt att inte djupgående intervjua 
rektor och andra ledande personer pågrund av tidsbegränsning. DePoy & 
Gitlin (1999:32) stöder detta och menar att kunskap ligger hos dem som 
upplever och genom att berätta så förmedlar de denna kunskap vidare. 
 
Jag har dock haft ett enskilt samtal med rektorn för att kunna fastställa och 
diskutera relevanta ämnen för studien såsom elevantal, hans syn, vision 
och tankar kring verksamheten. 

Procedur 
De halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra lärare i olika 
årskurser, både manliga och kvinnliga. Gemensamt för dem är att de har 
erfarenhet av att ta emot nyanlända elever i ordinarie klasser. DePoy & 
Gitlin (1999:162) anser att man ska be de individer som är i det 
sammanhang man undersöker redogöra för sina perspektiv för att på så 
vis bilda sig en uppfattning om situationen.  

Intervjuerna skedde på lärarens arbetsplats så de fick känna sig trygga och 
att de kunde slappna av. Alla lärare intervjuades på eftermiddagstid och 
alla intervjuer genomfördes under samma vecka. De intervjuer som 
spelades in tog ungefär sextio minuter per tillfälle. De två som inte ville bli 
inspelade tog nästan två timmar per tillfälle. Detta berodde till stor del på 
att det tog längre tid för mig att skriva. 
 
Ur intervjuerna, som hade öppna frågor togs det som var relevant för 
problemformuleringen och syftet ut och redovisas under resultatdelen.  
 
Observationerna skedde förmiddags tid under sammanlagt tre dagar 
samma vecka intervjuerna genomfördes. Jag observerade i fyra olika 
klasser hos de lärare som senare skulle bli intervjuade. Observationerna 
skedde under ett lektionspass per tillfälle och var planerade så att 
nyanlända elever deltog i undervisningen. Detta redovisas i resultatdelen. 

Forskningsetik  
Alla respondenter fick ta del av vetenskapsrådets riktlinjer (2002) för 
forskningsetik vilket innefattar dessa fyra huvudkrav:  
 
Informationskravet:  
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”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 
som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.” 
 
Samtyckeskravet: 
”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.” 
 
Konfidentialitetskravet: 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.” 
 
Nyttjandekravet: 
”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” 
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Validitet och tillförlitlighet 
I denna typ av undersökningar bedömer man validitet och tillförlitlighet 
kvalitativt. Metodtriangulering används för att trovärdigheten i 
forskningsresultaten ska stärkas, anser DePoy & Gitlin (1999:36). 
Undersökningar bedrivs med fördel i sitt naturliga sammanhang, i detta 
fall den aktuella skolan och man vill via dem som upplever det från 
insidan forska efter förklaringar. Detta söktes via mina respondenter, 
lärare 1, 2, 3 och 4.  
 
Intervjuer kombinerat med deltagande observation anser jag är tillräckligt 
för att göra denna undersökning tillförlitlig i dess sammanhang. DePoy & 
Gitlin (1999:30) konstaterar att observation parallellt med information 
erhållen via våra sinnesorgan är det enda tillvägagångssättet som vi kan 
nå sann kunskap om verkligheten.  
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Resultat  
Jag kommer i resultatdelen benämna mina respondenter lärare1, lärare2, 
lärare3 och lärare4. Kön kommer ej skrivas ut då genus inte är väsentligt i 
detta sammanhang. 

Samtliga respondenter betonar vikten av att eleven som kommer ny till 
klassen ska känna sig välkommen. För att det ska blir så bra inkludering 
som möjligt menar de att planering och framförhållning är A och O.  
 
Den första delen i resultatavsnittet redovisar det relevanta svaren ur 
intervjuerna. I den efterföljande analysdelen beskrivs kort hur analysen av 
det insamlade materialet gått till. Till sist presenteras mina slutsatser och 
resultat följt av ett resultat och metoddiskussion.  
 
Intervjuer 
Lärare 1 
 
Lärare1 anser att information kring eleven är nödvändigt och att all 
personal som har eleven ska få samma information. Läraren menar att 
”det är viktigt för att kunna bygga relationer, ofta blir det bra då”. Lärare1 
menar även att det är viktigt att ”inte dra alla nyanlända elever över en 
kam och generalisera.” Och fortsätter med att säga att barn är individer 
med specifika behov och ingen är den andre lik oavsett vilket land man 
kommer från.  
 
Lärare1 har en egen strategi när nyanlända ska inkluderas i klassen. ”Har 
eleven bristfälligt språk och det i klassen finns elever med lika modersmål 
placeras eleven bredvid denna elev ett par veckor till att börja med. 
Tanken är att eleven ska kunna hjälpa till att översätta till svenska när den 
nya eleven inte förstår. Man tar hjälp av elever med samma språk 
bakgrund och det har visat sig att fungera bra”.  
 
Det är viktigt att de andra eleverna i klassen lär sig att ”känna empati och 
sätta sig in i situationen att komma som ny elev till en klass, kanske en helt 
ny stad och känns sig liten och osäker”, säger lärare1.  
 
”Mycket” kan påverka hur man bemöter elever menar lärare1, men har 
man ”valt att bli lärare så får man räkna med att möta många olika 
individer med olika behov”.  
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Lärare 2 
Lärare2 lägger mycket fokus och tid på att förbereda sin klass på att en ny 
elev kommer att börja inom kort. Läraren arbetar för att få eleverna att 
sätta sig in i situationen, visa empati och förståelse för att det kan vara 
jobbigt för en elev att komma som ny till en klass. Det viktigaste för 
läraren är att få eleven att känna ”att han eller hon räknas” och att ”man 
är välkommen”. Lärare2 menar att det är otroligt viktigt att markera när 
något inte är okej, ”eleverna gör som vi vuxna”. Man måste som lärare ha 
tydliga gränser men samtidigt ha humor, välvilja och ha roligt tillsammans 
som grupp. Att ”visa att du tycker om dem, vara positiv och bygga 
relationer och arbeta på att bibehålla dem” är mycket viktigt i arbetet som 
ledare i klassrummet menare lärare2.  
 
Lärare2 tycker att en bakgrunds beskrivning av eleven är av stor vikt vid 
en överlämning till ordinarie klass och det första lärare2 tittar på är ”hur 
det har fungerat social för eleven, är han/hon studiemotiverad? Vilka 
attityder har eleven till skolan och studierna? Har eleven kunskapsluckor? 
Är eleven självgående eller kräver han/hon extra resurser?”  
 
Lärare2 anser att det är ”dåliga överlämningar i överlag, bristande 
information kring vad eleven kan och hur han/hon fungerar socialt” och 
efterlyser mer forskning, dialog mellan arbetslag och tydlighet i rutinerna 
kring nyanlända elever. ”Negativt bemötande kan vara svårt att reparera 
och målet är ju att aldrig göra skillnad på barnen”, menar lärare2. 
 
Lärare2 berättar om ett tillfälle där det helt enkelt inte fungerade att ha 
eleven kvar i sin klass. Jag ställe frågan ifall det var något som lärare2 
kunde ha gjort annorlunda med facit i hand? ”Kunde jag ha gjort något 
mer?” ”Jag funderade mycket en tid efter eleven lämnade klassen och har 
kommit fram till att jag gjorde det jag kunde med den kunskap jag hade 
då.”  
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Läraren påtalar att språket naturligtvis har en stor betydelse, ”kan man 
inte göra sig förstådd är det lätt att bli missförstådd.” Lärare2 anser att 
arbetsbördan för lärare i nuläget är på bristningsgränsen, både sociala 
problem och kunskaps krav ger mindre tid till att ”förbereda och 
reflektera”. Detta samtidigt som ”specialundervisningen urholkas, det är 
för dåliga förutsättningar för att lyckas, hur ska jag räcka till? undrar 
lärare2” och avslutar med att slå fast att förhållningssätt är avgörande i 
arbetet med alla elever. 
 
Lärare 3 
 
Lärare3 missuppfattade min fråga, ”Vad är det första man som lärare tittar 
på när man tar emot en ny elev”? Svaret blev ”blicken och sättet eleven 
för sig på”. Jag borde i efterhand kanske ha varit lite tydligare men lät 
lärare3 fortsatta med sitt svar som hade två perspektiv. Lärare3 menade 
att ”kroppsspråk säger mer än ord vilket naturligtvis elever läser av på 
lärare.” Om man som lärare i mötet med en ny elev ser ”håglös och 
ointresserad ut så blir det ett inte positivt möte”. Att få in en ny elev i sin 
klass innebär att ”jag som lärare måste anpassa undervisningen, vara 
medvetenhet och ligga steget före”.  
 
Lärare3 menar ”att man alltid ska försöka utgå från det eleven kan, livet 
blir roligare då”. ”Jag försöker mitt bästa varje dag att aldrig göra skillnad 
på mina elever, men vi är människor och vi kan ha sämre dagar”. 
 
Lärare3 menar att ödmjukhet är nyckeln i mötet med eleverna, ”många av 
dessa elever har fått växa upp alldeles för fort och inte haft chansen att 
vara barn. Det är viktigt att vara ”ödmjuk och välkomnande i sitt 
förhållningssätt, bjuda in dem så de känner sig trygga.” 
 
När lärare träffas innan och har en diskussion kring eleven och det ges tid 
att förbereda klassen och klassrummet samt plocka fram material till 
eleven, då går det oftast bra menar lärare3.  
 
Enligt lärare3 fungerar den perfekta överlämningen på följande sätt: ”En 
träff med berörd personal vid given tid där information om den aktuella 
eleven delges, gärna dokumenterat. Träff med föräldrar och framförallt tid 
att förbereda plats i klassrum, plocka fram material på rätt nivå. Till detta 
krävs planering, tid och engagemang.”  

Lärare 4 
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Viktigt i arbetet med att inkludera nyanlända är att prata om olika länder 
och få eleverna i klassen att ”bjuda in och bjuda till” menar lärare4. Det är 
lätt att tillskriva elever som bråkiga och jobbiga när man är oförberedd 
exempelvis, ”är t.ex. socialtjänsten inkopplad i familjen betyder det mer 
jobb, det är verkligheten. Det blir mer att bita i, kan vara spännande 
samtidigt som det är krävande.” 
 
Lärare4 menar att det inte är ”optimalt” att få in nyanlända elever i 
ordinarie klass mitt i terminen och ”efterlyser kommunikation och 
framförhållning” kring denna elevgrupp. Man ”försöker bemöta alla 
elever positivt men vi arbetar efter måluppfyllelse, allt som räknas är 
betyg nu för tiden”, suckar lärare 4. 
 
Vad som påverkar ens förhållningssätt? ”De gånger man inte får någon 
bakgrundsinformation på eleven, när han eller hon kommer som ett 
blankt papper är inte bra för vare sig läraren, den enskilda eleven eller 
klassen.” anser lärare4 

Analys av materialet 
Analysen av intervjumaterialet skedde tämligen omgående efter 
avklarade intervjuer. De respondenter som spelades in lyssnades igenom 
och anteckningar skrevs ner.  

Analysen av mina observationer skrevs under tiden jag var på plats i form 
av stödord som senare under dagen analyserades och sattes i ett 
sammanhang. 
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Slutsats 
Slutsatsen är att rutiner och kommunikation i vissa fall är bristfällig eller 
obefintlig mellan de berörda i personalen vilket leder till osäkerhet inför 
inkluderingen av nyanlända elever. Det visade sig mer som ett 
organisationsproblem än förhållningssätt hos den enskilda mottagande 
läraren. Även om alla lärare var överens om att förhållningssätt var A och 
O vid bemötande av alla elever så var det inte problemet enligt dem. De 
lärare jag intervjuade anser att deras förhållningssätt i viss mån styrs av 
andra faktorer som de inte har kontroll över och menar att de gör så gott 
de kan för att göra det bra för alla elever.  
 
De påpekade att det vid ett flertal tillfällen där elever ska inkluderas i 
ordinarie klass så var informationen och kommunikationen inte 
tillfredställande, vilket gav upphov till onödig stress och känsla av att inte 
räcka till. Ansvarsfrågan kring material till eleven var också ett problem 
enligt de flesta. En av lärarna menade att det är ”dåliga överlämningar 
överlag med bristande information”. Detta styrker det jag har kommit 
fram till i studien, att rutinerna kring verksamheten inte är tydliga för 
personalen.  
 
Lärarna påpekade vid flera tillfällen att de önskade mer 
bakgrundsbeskrivning kring eleverna för att ha möjlighet att utföra ett bra 
arbete. Dock är inte alla överens om hur mycket information de egentligen 
vill ha innan och hur väsentlig den egentligen är. Mycket av det som 
lärarna upplevde som svårt var att bakgrundsinformationen på de 
nyanlända eleverna de tog emot var bristfällig vilket i sin tur ledde till 
osäkerhet och onödig stress för den mottagande läraren. Alla lärare ansåg 
att kommunikationen och rutinerna kan bli bättre kring överlämnandet 
och vissa ansåg att eleven skulle vara mer delaktig. Detta skulle enligt dem 
leda till att bemötandet och inkluderingen av dem skulle upplevas 
positivare.  
 
Jag kan i undersökningen peka på att lärarna anser att det blir mer arbete 
för dem att ha nyanlända elever i klassen då de generellt är svårare att 
rättvist bedöma nyanlända elever utifrån de skriftliga omdömena. Denna 
osäkerhet är en bidragande faktor till att lärare medvetet eller omedvetet 
kan göra skillnad i bemötandet av nyanlända elever.  
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Sammanfattningsvis så kan jag dra slutsatsen att förhållningssätt hos 
lärare är viktigt i alla situationer i kontakten med barn och ungdomar. Jag 
skulle vilja påstå att den är avgörande i kontakten med ”trasiga” barn. Jag 
kan även dra slutsatsen att mycket kan påverka en lärares sätt att bemöta 
en elev, både ens egna värderingar, arbetssituation och yttre faktorer. 
Nyckeln är kommunikation och tydlighet i arbetat med inkludering av 
nyanlända elever. Det är ledningens ansvar att se till att ramar och rutiner 
för verksamheten är så pass tydliga att lärare kan förhålla sig till arbetet. 
Det är en förutsättning för att eleverna ska nå målen och att känna en 
känsla av samhörighet och sammanhang. 

Resultatdiskussion 
Resultatet speglade inte mina förväntningar. Det visade sig att jag klev in 
med förutfattade meningar med utgångspunkten att det var i lärarens 
förhållningssätt bristerna låg vad gällande fall mottagandet av nyanlända 
elever upplevdes otillfredsställande. Det visade sig inte stämma utifrån 
undersökningen, vilket i sig är positivt.  

Att pedagogiskt förhållningssätt har stor betydelse intygade alla 
respondenter. Samtliga ansåg att de la fokus på det som fungerade bra hos 
eleven och inte tvärtom på bristerna. Det som kom fram i intervjuerna var 
att rutinerna kring överlämnandet av nyanlända elever var luddigt 
formulerade. Ingen av lärarna påstod sig ha full överblick över ordningen 
och ansvarsfördelningen.  

De flesta lärarna ansåg att om de fick tid till att förberedelse, både 
personlig och för klassen så skulle inkluderingen genomföras mycket 
bättre. Olgac (1995:55) skriver att det är nödvändigt att den nyanlända 
eleven har en egen plats redan första dagen, precis som många av lärarna 
menar så skapar ”det en känsla av samhörighet” vilket kan vara 
avgörande för elevens studiemotivation.  

Kring mitt resultat går det att se att vissa lärare har reflekterat kring 
inkluderingen av nyanlända. Lärare1 hade t.e.x. utvecklat en strategi där 
man avsiktligt placerade den nyanlände bredvid en annan elev med lika 
modersmål. Denna modell finner jag stöd för i Olgac (1995:51) som menar 
att man som lärare ifall man har den möjligheten ska presentera den nye 
eleven för andra barn med samma modersmål, så de har någon att vända 
sig till när det behövs. 
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Det finns goda exempel hos mina respondenter där förhållningssättet är 
inbjudande och nyfiket, exempelvis: ”Verkar det vara en trasig, jobbig elev 
så väcker detta en nyfikenhet hos mig, hur ska jag fixa det här?” Lärare1 
finner det ”spännande och utmanande” och säger att ”jag har fixat det 
förut” men betonar att ingen kan göra underverk. Lärare3 menare att 
”man blir nyfiken, vi ska fixa det på mitt sätt, bilda sig en egen bild, vara 
positiv och inte döma eleverna”. Detta tolkar jag som att läraren har 
anammat det salutogena synsättet och intar ett nyfiken förhållningssätt 
där man betonar det positiva. 
 
Med detta som bakgrund kan jag konstatera att det inte är i lärarens 
förhållningssätt det finns brister utan snarare att det är otydliga rutiner 
kring elev överlämnandet. Detta ska enligt rektorn tydliggöras och 
förbättras under detta år och alla lärare ska få ta del av detta så inga 
frågetecken finns kring vem som ska göra vad. Detta ska leda till tryggare 
överlämningar för alla parter. 
 
Det som talar emot mitt resultat är att jag i princip gick in med 
förväntningar på att det var i förhållningssättet det fanns brister hos lärare 
i detta fall. Dock förhöll jag mig så neutral som möjligt och mina frågor 
var inte ledande på något vis.  

Metoddiskussion 
Jag är medveten om att det inte går att dra några generella slutsatser 
utifrån kvalitativ forskning. Tanken med undersökningen är att bilda sig 
en uppfattning om lärarnas upplevelser kring hur de förhåller sig i mötet 
med nyanlända elever.  
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Att bara observera någon som vet att han eller hon blir observerad anser 
jag inte är tillförlitligt. Här tror jag att jag skulle göra annorlunda nästa 
gång. De personer man observerar tenderar, åtminstone i detta fall, att 
förhålla sig annorlunda för att passa in i ”ramen”. Dock tror jag inte att 
endast intervjuer eller endast observation skulle vara tillförlitligt i detta 
fall då chansen att respondenten helt enkelt svarar eller agerar så som man 
borde utifrån frågeställningarna. Jag valde att genomföra deltagande 
observationer vid ett par tillfällen Merriam (1999:12) bedömer att det gör 
undersökningen mer tillförlitlig, då observationer skiljer sig från intervjuer 
eftersom man som forskare får en förstahandsbild av den företeelse man 
är intresserad av, istället för att vara tvungen att förlita sig till någon 
annans tolkning. I och med att jag deltog under delar av dagen kunde jag 
bilda mig en egen bild av fenomenet jag intresserat mig av och ta med mig 
när jag senare analyserade materialet. Det handlar om att direkt vara i den 
situation man undersöker för att med egna sinnen, se, höra, känna och 
tolka utifrån sitt eget perspektiv.  
 
Jag anser att de deltagande observationerna som genomfördes inte gav 
tillräckligt för det som avsågs att undersöka. Av den anledningen 
redovisas inte dessa då jag ej finner materialet som användbart utifrån 
syftet. 
 
Jag är inte ute efter att generalisera och påstå att det är på det ena eller 
andra viset. Meningen med det kvalitativa synsättet är enligt Stukát 
(2005:32) att ”tolka och förstå de resultat som framkommer inte att 
generalisera, förklara och förutsäga”. Genom mina intervjuer är min 
avsikt att på ett deskriptivt sätt gestalta ett förhållningssätt som jag själv 
har erfarenhet av. Att jag som forskare har en förförståelse kring det jag 
undersöker har stor betydelse för hur materialet analyseras och bearbetas 
menar författaren.  
 
Resultatet kan enligt Stukát (2005:32) kritiseras som subjektiv samtidigt 
som samtidigt som han menar att egna tankar, erfarenhet och känslor hos 
forskaren har stor betydelse och ska ses som en fördel för tolkningen. Att 
genom intervjuer få fram något så abstrakt som förhållningssätt är inte 
lätt, i efterhand så borde jag ha kompletterat med djupare deltagande 
observationer. Dock skall det tilläggas att jag tidigare arbetat i denna 
särskilda undervisningsgrupp och kände att jag hade en helhetssyn som 
vägde upp.  
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Eftersom jag tidigare arbetet i verksamheten så bär jag med mig egna 
erfarenheter och upplevelser och det ska enligt författarna DePoy & Gitlin 
(1999:175) vara en fördel då forskningen genomförs i syfte att upptäcka 
och förstå innebörden i mänskliga upplevelser för att sedan i resultatet nå 
förståelse ur det personliga perspektivet. Merriam (1999:10) menar också 
att fokus inte ligger på resultat utan snarare på processer och att det inte 
handlar om specifika variabler utan på kontext där man upptäcker istället 
för att bevisa.  
 
Därför är kvalitativ forskning beroende av ett sammanhang och resultaten 
blir således inte generaliseringbara utan specifika, i detta fall för den 
aktuella skolan. Samtidigt så menar man att det är fullt möjligt att […] 
”överföra innebörder i ett sammanhang till ett annat och på så vis erhålla 
nya insikter” (1999:163). Det vore därmed intressant att testa på andra 
skolor med liknande verksamheter och förutsättningar.  
 

 



Nyanlända elever i ordinarie klasser   
-  En studie om lärares pedagogiska 
förhållningssätt   Fred Hussein  

2009-12-22 

 

32 
 
 

Diskussion 
Var fjärde elev med utländsk bakgrund har utsatts för verbala kränkningar som 
kopplats till deras ursprung. 14 procent upplever att det är skolans personal som 
kränker dem med etniskt nedsättande ord. Var femte elev med utländsk bakgrund 
anger att deras ursprung är den direkta orsaken till att de blir sämre behandlade. 
Resultaten tyder på att en del elever med utländsk bakgrund känner sig etniskt 
diskriminerade i skolan. De upplever att de får mindre stöd och uppmärksamhet 
från lärarna och bedöms mer orättvist än andra. Pressmeddelande, Skolverket (2002) 

 
Hos de lärare där nyanlända elever möter ett motstånd är kommunikation 
och tydliga rutiner för lärarna att förhålla sig till nyckeln till förändring 
och förbättring tror jag utifrån min studie. Bemötandet vilar på 
värdegrund, attityder och värderingar hos läraren och intar man ett 
förhållningssätt där man tittar på det som fungerar och är flexibel har man 
kommit en bit på vägen. Kimber (2005:9) gestaltar detta bra när hon 
menar att ”Både lärare och elever påverkas ständigt i en slags 
ömsesidighet”. Vad ger man för signaler till de andra eleverna ifall man 
ständigt ger näring åt dåligt beteende? Väljer man som lärare att bemöta 
eleven som ett problem så är man som Kimber (2005:9) menar ”delaktig i 
det som sker, man förvärrar situationen”. Alla kan säkert relatera till hur 
svårt det är att försöka ändra ett beteende hos en person, men börjar med 
sig själv har man kommit en bit på vägen. Kimber (2005:9) fortsätter med 
att påtala att det i konflikter är läraren som är den vuxne i mötet med 
eleverna.  
 
Det som skiljer mina respondenter åt, vilket i grunden är mitt syfte med 
undersökningen är att se på vad lärare lägger fokus innan? Vilka 
utgångspunkter har man som mottagande lärare när man tar emot en 
nyanländ elev i sin klass? Väljer man att titta på det som fungerar för 
eleven eller koncentrerar man sig på att han eller hon har bristfälligt språk 
etc.  
 
Lärare4 efterlyste ”mer struktur på överlämningarna” och att 
”informationen som ges skall vara tillgänglig för alla lärare som eleven 
har”. I motsats till lärare3 som anser att ”missvisande och förskönad info 
tänder en varningslampa, i slutändan är det helheten man söker med 
öppna ögon, man vill möta eleven som ett blankt papper.”  Återknyter 
man till det narrativa perspektivet så är mindre information kring eleven 
att föredra och istället bilda sig en egen uppfattning. 
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Olgac (1995:64) menar att all personal på skolan måste få information 
kring dessa verksamheter som berör nyanlända så att onödiga 
missförstånd och konflikter kan undvikas. Detta saknar mina 
respondenter och efterlyser det under intervjun. Författaren anser att 
lärarens synsätt måste vara interkulturellt och att lärare som undervisar 
nyanlända helst vara insatt i andraspråksinlärning. Detta bekräftar än en 
gång det jag kommer att beröra längre ner i diskussionen angående 
lärarutbildningens brister kring obligatoriska svenska som andra språks 
moment. 

Fördomar som begrepp klingar troligtvis negativt i de flestas öron och är 
inget som det gärna talas högt om. Hur gärna man själv inte vill 
förknippas som fördomsfull så är fördomar en del av oss alla. Svare & 
Herrestad (2006:82) tar upp Hans-Georg Gadamer (1960-2002) som var en 
viktig gestalt inom hermeneutik men som skiljde sig på en punkt, han 
använde ordet fördom som ett samlat begrepp i neutral betydelse och 
betraktar ”fördomar som nödvändiga som förutsättningar för att förstå” 
(2006:82) och han stödjer det Stukát (2006:82) är inne på när det gäller 
förförståelse och menar att ”vi förstår saker mot bakgrund av det vi redan 
tänker”. Har man som lärare inför mötet med en ny elev, oavsett 
nationalitet och kön, fördomar så kommer det med största sannolikhet 
färga bemötande. Där kommer diskussionen kring bakgrundsinformation 
på elevens vara eller icke vara vid överlämning på sin spets. Min åsikt är 
att information är bra så länge det är relevant och fokuserar på vad eleven 
kan. 
 
Min bestämda uppfattning och erfarenhet säger mig att de flesta lärare gör 
sitt bästa i alla situationer. Efter mina intervjuer har denna uppfattning 
stärkts men frågor av annan art har väckts. Varför har lärarutbildningen 
inga obligatoriska kurser kring förhållningssätt och bemötande? Inte bara 
nödvändigtvis riktade endast till nyanlända elever utan generellt? Tar 
man det som en självklar inbyggd egenskap? Samhället är i ständig 
förändring och människor rör sig vitt och brett över gränserna. Har vi 
2009 tillräckliga kunskaper att möta detta i den multikulturella 
mötesplatsen som skolan ska vara? Ett antal insatta personer i ämnet som 
jag har pratat med inför och under detta arbete påpekar att skolan står och 
stampar på samma ställe, ”vi hänger inte med”, som lärare4 utryckte sig. 
”Tåget har avgått för länge sedan och kvar står lärarkåren och stampar”, 
menar lärare4. 
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Varje år hör vi lärare och dess lednings rop på mer resurser.  Min 
personliga ståndpunkt är att, kan vi inte få mer resurser till skolan i from 
av personal så borde åtminstone pedagogerna få fortlöpande 
kunskapspåfyllning i ungdomskultur. Detta har generaldirektören på 
skolverket redan har uttryckt sig om i ett pressmeddelande; ”Lärare och 
rektorer måste fördjupa sina kunskaper om ungdomskultur och om 
socialpsykologi” skolverket (2002).  
 
Vidare finner jag stöd för mitt tidigare resonemang kring 
lärarutbildningen där den tidigare generaldirektören på skolverket vill 
komplettera lärarutbildningen och lärares kompetensutveckling med 
fördjupade ungdomskulturer. 
 
Rektorn på skolan är den som är ansvarig för placeringarna av de 
nyanlända eleverna i ordinarie klass. Han menar att han har en tanke 
bakom varje elevplacering. Han har fullt förtroende för personalen i dessa 
frågor. Rektorn menar att alla lärare som arbetar på skolan ska vara så 
pass ”trygga och professionella i sina lärarroller” att de kan förhålla sig till 
förändringar i barngruppen. Min tolkning är dock att det som är 
annorlunda till viss del skrämmer vissa lärare som då kör sitt eget race 
som tidigare har fungerat och är inte mottaglig för förändring.  
 
I nuläget pågår arbete att utveckla verksamheten i kommunen. Enligt 
Skolinspektionen (2009:14) är det kommunens ansvar om det skulle bli 
aktuellt med resursförstärkning eller förändring i ledningsorganisation 
kring verksamheten. Rektorn på skolan håller med om att rutiner tidigare 
har varit luddigt formulerad och arbetar på att förbättra detta och mycket 
annat. Min förhoppning är att denna studie får igång diskussioner kring 
nyanländas situation i Sverige samt att forskning och 
granskningsrapporter kring nyanlända barn och ungdomar hamnar i 
händerna på personalen som dagligen arbetar med eleverna. I 
förlängningen är min önskan att det ska kännas tryggare för lärare att ta 
emot nyanlända elever i reguljära klasser utifrån resultatet i denna 
uppsats. 

Med mitt examensarbete och de resultat jag redovisar hoppas jag uppnå 
ett tydliggörande av rutiner kring överlämningar av nyanlända elever så 
att läraren som tar emot vet exakt vad som förväntas av dem. I ett senare 
skede även få igång ett samarbete – relation och dialog med familjen där 
båda tar ansvar för elevens utbildning och lärande för all forskning pekar 
på att goda relationer gynnar elevens skolgång. 
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Syftet med denna studie vilar på Steinberg (2004:235) konstaterande, att 
sättet du möter en elev eller elevgrupp den allra första gången under lång 
tid kan påverka hur du som person tas emot. Det är alltså av yttersta vikt 
att vara ödmjuk och solidarisk som lärare i sitt förhållningssätt utifrån 
Steinbergs konstaterande.  

Förslag på fortsatt forskning 
Mitt arbete belyser ett aktuellt problemområde i den kommun jag är 
verksam i. Förslag på fortsatt forskning inom detta område skulle vara att 
titta på ifall lärare känner att de har tillräckligt med kunskap att undervisa 
nyanlända elever. Vad behöver lärare för att ge denna grupp elever den 
kunskap de faktiskt har rätt till? 
 
Det skulle även vara önskvärt att titta över lärarutbildningen och få in 
obligatoriska inslag av svenska som andraspråk i t.e.x. det allmänna 
utbildningsområdet. 
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BILAGA 1: Intervju personernas bakgrund 
Lärare 1 = lärare i åk: 4. Examen från lärarhögskolan 1971 och är sedan 
dess verksam som lågstadielärare. Har även en Montessori utbildning. 
 
Lärare 2 = lärare i åk: 2. Har varit verksam i tio år, utbildad 1-7 lärare. 
 
Lärare 3 = lärare i åk: 6 har varit verksam som lärare i 33 år. Utbildad 4-6 
år, mellanstadielärare. 
 
Lärare 4 = lärare i åk-7-9, är sedan Ht-2009 delvis ansvarig för Landningen 
på en högstadieskola i kommunen. Utbildad 4 – 9 lärare, fortbildar sig för 
närvarande inom Svenska som andra språk. 
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 BILAGA 2: Frågor vid intervju 
 

1. Beskriv din utbildning och yrkesmässiga 
skolbakgrund fram till idag. 

 
2. Vad är det första man som lärare tittar på när 

man tar emot nya elever? – Varför? – Känslor & 
tankar? Känns vissa enklare att ta emot medan 
andra känns jobbigare, svårare? Vad beror det 
på? Hur tänker man kring detta? 

 
3. Vid vilka situationer har du under dina år som 

lärare upplevt känsla av uppgivenhet och att 
inte riktigt räcka till? – Vad beror detta på?  

 
4. Vid vilka situationer har du upplevt känsla av 

framgång och utveckling och att ha räckt till? – 
Vad beror detta på?  

 
5. Hur arbetar Ni med inkludering? – Hur skulle den 

idealiska skolan se ut ifall du fick bestämma 
fritt? hur förhåller ni Er till förändringar i 
klassen/gruppen?    

6. Vad eller hur gör de lärare som lyckas? – Hur 
ser man det? Vilka strategier, värderingar och 
arbetssätt har de? – De som inte lyckas då? 

 
7. Hur ska man på ett lyckat sätt inkludera 

nyanlända elever i ordinarie klasser? – Ge olika 
exempel. 
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BILAGA 2: forts, intervjufrågor 
Följdfrågor vid behov 
 
*I vilken omfattning har den aktuella lärarens förhållningssätt betydelse 
vid mottagande av en elev från landningen?  
 
*Hur är förväntningarna ur ett lärarperspektiv på nyanlända elever? Vilka 
utgångspunkter har man som lärare? Är man nyfiken och tänker sig en 
utmaning och något man kan dra lärdom av, eller känner man att de 
endast är en stor börda att få in en elev och dess föräldrar i sin grupp som 
inte kan göra sig förstådd lika väl som de andra?  
 
*Vilket/vilka blir resultaten för verksamheten? Och hur tror vi att eleverna 
uppfattar oss lärare? 
 
*Vilket förhållningssätt har läraren? Hur upplever man som lärare att man 
bemöter dessa elever? Gör man skillnad? och i så fall varför? Gör man det 
medvetet eller omedvetet och vad signalerar detta? 
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BILAGA 3: Landningens uppdrag 
Landningens uppdrag - 090309 
 
Målgrupp  
Nyanlända elever med små kunskaper i svenska språket. 
Som nyanländ räknas elev upp till två år efter ankomst till Sverige 
 
Mål 
Landningen ska 
• Ge förutsättningar för att nyanlända elever, så snart som möjligt, kan 

förena kunskaps- och språkutveckling med deltagande i ordinarie 
klassverksamhet på hemskola. 

 
Mottagande 
Landningen ska 
• Ha rutiner kring mottagandet. T ex. arbetsfördelning inom 

personalgruppen, mottagningssamtal, placeringssamtal, samarbete 
med hemskolans rektor. 

 
Kartläggning 
Landningen ska  
• Kartlägga elevens läs och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, 

i svenska och i andra språk. 
• Kartlägga elevens kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, 

förståelse och förmåga till problemlösning. 
• Ha rutiner för hur och av vem/vilka kartläggningen ska genomföras 

och dokumenteras. 
• Genomföra kartläggningen fortlöpande genom återkommande 

strukturerade samtal med eleven och, om möjligt, elevens föräldrar. 
• Dokumentera kartläggningen i enligt det material som arbetats fram i 

kommunen. 
 
För att få en så god bild som möjligt av elevens kunskaper och förmågor är 
det av stor vikt att modersmålsläraren eller den lärare som ger 
studiehandledning på modersmålet samarbetar med klasslärare och 
ämneslärare. 
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Ganska snart under kartläggningsarbetet brukar det visa sig om ett 
åtgärdsprogram behöver upprättas. För en del elever med särskilda behov 
är elevhälsoteamet en betydelsefull resurs i den fortsatta planeringen av 
insatser. 
 
Samarbet med föräldrar och elev 
Landningen ska  
• Så snart som möjligt skapa goda och förtroendefulla relationer med 

eleven och elevens föräldrar. 
• Samverkan med familjen i dialog. 
• När det finns skriftlig, översatt information om den svenska skolan 

tillhandhålla det. 
 
Det är viktigt att skolans personal tar tillvara och visar respekt och intresse 
för elevens erfarenheter av skola och lärande.  
Vid de första mötena med eleven och elevens föräldrar är det viktigt att 
lyssna in vad de har för förväntningar på den svenska skolan.  
Eleven och elevens föräldrar kan inte, vid den första kontakten, förmedla 
allt det som skolan behöver veta lika litet som skolan kan ge en 
uttömmande information om det svenska skolsystemet och skolans 
innehåll och arbetssätt. 
 
Individuell planering 
Landningen ska 
• Starta planering av den nyanlända elevens introduktion, tydliggörande 

av elevens bakgrund och kunskaper. (Den individuella planeringen 
kan inte ske vid ett tillfälle utan måste ske fortlöpande under elevens 
två första år.) 

 
Det är viktigt att tidigt hitta elevens förmågor och starka sidor, att eleven 
får visa sina kunskaper och talanger. 
Alla elever har rätt till inflytande över sin utbildning. En förutsättning för 
att eleven ska kunna utöva sitt inflytande är att de förstår skolans mål och 
ramar för verksamheten. 
Bestämmelser om den individuella utvecklingsplanen, IUP, för elever i 
grundskolans gäller alla elever utan undantag. För nyanlända elever 
behöver dock avstämningar göras oftare än en gång per termin. 
 
 
 
Undervisningen 
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Landningen ska 
• Organisera undervisningen utifrån varje nyanländ elevs behov och 

förutsättningar. 
      Den ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. 
• Tillämpa arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av 

ämnesinnehåll. 
• Ha en tydlig och känd ansvarsfördelning mellan Landningen och 

elevens hemskola när det gäller den enskilda elevens undervisning.  
 

Undervisningens innehåll. 
Landning ska 
• Stödja språkutvecklingen i svenska. 
• Stödja läsinlärning på modersmål och svenska. 
• Introducera skolans övriga ämnen efter elevens förutsättningar. 
• Stödja elevens deltagande i ordinarie klassaktiviteter. 
• Regelbundet utvärdera elevens placering i särskild 

undervisningsgrupp. 
 

Uppföljning och utvärdering 
Landningen ska 
• Regelbundet utvärdera hur de använder sina resurser. 
• Regelbundet se över sina rutiner gällande mottagning och 

introduktion 
• Utvärdera effekterna av placeringen för den enskilda eleven. 
 
Sent anlända elever 
Sent anlända elever, det vill säga elevers som kommer till Sverige under 
något av sina fyra sista skolår, och har kort eller ingen skolbakgrund 
behöver ett särskilt stöd för att introduceras i svensk skola. De kan behöva 
en längre tids placering på Landning.  
 
Allmänt 
Samma bestämmelser i styrdokumenten gäller för nyanlända elever, som 
för alla andra elever i skolan (med några få undantag). 
Utgångspunkt för vårt arbete i skolan är FN:s konvention om barns 
rättigheter 
 

 


	Abstrakt
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Definitioner av begrepp
	Bakgrundsbeskrivning
	Problemområde
	Problemformulering
	Syfte
	Frågeställningar
	Tidigare forskning
	Litteraturgenomgång
	Teoretiska perspektiv
	Det salutogena synsättet
	Det narrativa perspektivet
	Metod
	Forskningsansats
	Datainsamlingsmetod
	Hermeneutik som utgångspunkt
	Dataanalys
	Urval
	Procedur
	Forskningsetik
	Validitet och tillförlitlighet
	Resultat
	Analys av materialet
	Slutsats
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Diskussion
	Förslag på fortsatt forskning
	Referenser
	BILAGA 1: Intervju personernas bakgrund
	BILAGA 2: Frågor vid intervju
	BILAGA 2: forts, intervjufrågor
	BILAGA 3: Landningens uppdrag

