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Abstrakt  
 

Att skapa en god och inkluderande undervisningsmiljö för nyanlända elever är en fråga som 

rör hela skolan. Idag finner man brister gällande förmågan att såväl individanpassa som att 

kunna erbjuda en stimulerande och utmanande undervisning för dessa elever. Ansvaret 

hamnar allt för ofta hos den enskilde läraren som ensam får utforma undervisningen för de 

nyanlända elever som kommer till skolan. Syftet med denna studie var att beskriva hur sex 

pedagoger i grundskolan upplever inkluderingens betydelse för nyanlända elevers 

utvecklingsmöjligheter samt belysa eventuella utmaningar och möjligheter kopplat till detta. 

Genom en kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer har frågor rörande huruvida 

planering av undervisning utgår utifrån kartläggning till utmaningar rörande 

individanpassad undervisning belysts. Resultatet analyserades, tolkades och kategoriserades 

för att skapa förståelse för lärares och rektorers upplevelser rörande dessa fenomen. Studien 

har bland annat identifierat vikten av olika pedagogiska strategier för att kunna inkludera 

nyanlända elever i undervisningen. Framgångsfaktorer som uppmärksammats för en 

inkluderande undervisning är bland annat tidig och grundlig kartläggning, ett tydligt 

ledarskap, individanpassad undervisning och ett gott samarbete med 

studiehandledare/modersmålslärare. 

  

Nyckelord: individanpassad undervisning, inkludering, grundskola, kartläggning, mångkulturalitet, 

nyanlända 
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Introduktion  

Inledning  

Om allas rätt till utbildning står att läsa i Skollagen (SFS 2010:8) som klart uttrycker att denna 

rätt gäller alla elever, oavsett vilken bakgrund eleven har. Bland annat beskrivs hur alla barn 

och elever ska få utbildning för att kunna utveckla olika kunskaper och värden med en 

förhoppning om att väcka lust till livslång lära. Samtidigt ska utbildning också förmedla och 

befästa respekt för mänskliga rättigheter och den demokrati som det svenska samhället är 

byggt på. På liknande sätt beskrivs även i läroplanen, LGR11, skolans övergripande mål 

gällande de normer, värden och kunskaper alla elever bör ha tillgodogjort sig vid 

grundskolans slut. Vidare redogörs att det åligger alla som arbetar på skolan att medverka till 

att värdegrunden upprätthålls. Skolan har således ett ansvar för att eleven inhämtar och 

utvecklar grundläggande kunskap för att kunna delta i samhället samt ge en grund för 

fortsatta studier. Skolan är även skyldig att individanpassa utbildningen och ta hänsyn till alla 

elevers olika behov och förutsättningar utifrån bakgrund, språk och tidigare erfarenheter 

(Skolverket, 2011). Huvudmännen i skolan det vill säga rektorn och lärarna skall dessutom 

kontinuerligt och systematiskt följa upp elevernas kunskapsutveckling (SFS 2010:800). 

I Skolinspektionens granskning (2009:3) stod för första gången nyanlända elevers rätt till 

utbildning i en trygg och stimulerande miljö i fokus. Granskningen som omfattade 14 

kommuner och 34 skolor visade i stora drag att nyanlända inte erhåller den utbildning de har 

rätt till. Många problemområden identifierades, bland annat upptäcktes brister gällande 

kartläggning av elevens tidigare kunskaper och skolbakgrund samt att bristande kunskap 

gällande nyanlända elevers rätt till utbildning saknades bland personal på skolorna. Dessa 

områden behöver ses över för att nyanlända elever ska ha en rimlig möjlighet att uppnå de 

nationella målen.  

Enligt Lahdenperä (2011), Höög och Johansson (2011) uppges skolans framgång och 

förutsättningar stå i relation till hur väl rektor lyckas utforma sitt ledarskap. En framgångsrik 

skola bör uppfylla målen enligt föreliggande styrdokument. En interkulturell skolutveckling 

kan på sikt enligt Lahdenperä, Höög och Johansson bidra till ett framtida mångkulturellt 

samhälle. “I vårt mångkulturella och globaliserade samhälle kan en interkulturell skola 

förbereda elever på ett naturligt sätt att umgås med olikheter och ge kunskaper om olika 

levnadsbetingelser runt över hela världen” (Ladhenperä, s. 136). 

 Enligt Utbildningsdepartementet (2013) och Skolverket (2014) har många skolor idag svårt 

att erbjuda nyanlända elever en fullgod utbildning. Ett problem som identifierats är att 

nyanlända har en tendens att ses som en homogen grupp med enhetliga språksvårigheter. 

Detta förhållningssätt kan motverka den enskilde elevens förutsättningar att få undervisning 

utifrån den kunskapsnivå man befinner sig på. Elmeroth och Häge (2009) menar att 

kartläggning av elevers tidigare kunskaper är mycket viktig, främst i sammanhang som rör 

elevens förmåga att använda och utveckla sina färdigheter. Vidare betonas vikten av kunskap 

och flexibilitet när det kommer till organisering av verksamheter som rör nyanlända barn. 

Kommunens uppgift handlar om att upprätta mål och riktlinjer för hur kartläggning skall 

genomföras så undervisningen utgår från nyanlända elevers behov. 

Utbildningsdepartementet (2013) pekar på att det finns indikationer som tyder på att 
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nyanlända elevers introduktion till det svenska skolväsendet underlättas avsevärt om skolan 

inför tydliga riktlinjer rörande hur man tar emot nyanlända elever och ser till att dessa 

implementeras hos skolans personal och andra berörda. En likartad uppfattning har Bunar 

(2010) som pekar på vikten av att skolan reflekterar över sin verksamhet och hur de 

organiserar mottagandet för att veta vilka insatser som krävs för att främja de nyanlända 

elevernas individuella lärandeprocess. Med tanke på Migrationsverkets (2013) prognos som 

beräknar att det under år 2014 förväntas komma mellan 52 000 till 69 000 asylsökande till 

Sverige känns det angeläget att rutiner kring mottagandet av nyanlända elever ses över. 

Sammanfattningsvis har följande problemformulering utformats: Hur kan skolan och dess 

pedagoger underlätta inkludering för nyanlända elever på ett bra sätt? 

 

Disposition  

Studien inleds med en introduktion som beskriver och belyser det aktuella problemområdet, 

en disposition och därefter följer en definition av de begrepp som används. I bakgrunden 

presenteras tidigare studier som berör områden som behandlar nyanländas möte med skolan, 

en skola för alla samt ledarskapets betydelse. Bakgrunden avslutas med en kort 

sammanfattning av presenterad forskning samt studiens syfte. Därefter följer en presentation 

av den hermeneutiska fenomenologiska ansatsen, det strategiska urvalet, 

datainsamlingsmetoden som skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt hur 

intervjuguiden utformats. Efter detta följer en beskrivning av hur proceduren gått till och hur 

insamlad data analyserades utifrån inspiration från en fenomenologisk analysprocess i fem 

steg. Vidare beskrivs hur studien har förhållit sig till de etiska ställningstagandena och efter 

följer metoddiskussion samt studiens reliabilitet och validitet. I sista delen presenteras och 

diskuteras studiens resultat utifrån den insamlade empirin, avslutande reflektioner samt 

framtida studier.  

 

Definitioner  

Denna studie utgår från följande begreppsdefinitioner. Begreppsdefinitionerna ses som en 

ledstång för läsaren då studien utgår från dessa begreppsdefinitioner i texten och för att 

undvika missförstånd då begreppen är relativt vida. 

 

Nyanlända 

Nyanlända elever definieras enligt Utbildningsdepartementet (2013) som “...  elever som 

anlänt till Sverige och påbörjat sin utbildning i Sverige efter den tidpunkt då skolplikten 

normalt inträder, dvs. efter sju, eller om det finns särskilda skäl, åtta års ålder. En elev ska 

dock inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång”( s. 5). Det är tidpunkten för 

elevens ankomst till skolan som är avgörande för huruvida man anses vara nyanländ, inte när 

man kom till landet eller om eleven har tidigare kunskaper i det svenska språket.  
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Inkludering 

I sammanhang rörande undervisning är grundtanken med inkludering att göra 

undervisningen tillgänglig för alla elever.  Genom att utarbeta strategier som ger alla elever 

verkligt lika förutsättningar att delta i samma klassrum oavsett förutsättningar och förmågor 

kan inkludering ses ur ett perspektiv där skolan genom att möta elevens skiftande behov ska 

ge alla samma möjligheter till lärande, kultur och kommunikation (Salamanca deklarationen 

och Salamanca + 10, 2/2006). 

 

Individanpassad undervisning  

I denna studie används begreppet individanpassad undervisning. Med detta menas att 

undervisningen skall ta hänsyn till de nyanlända elevernas olika behov och ge stöd och 

stimulans att utvecklas sin kunskap som långt som möjligt. Detta är enlighet med de riktlinjer 

som finns i Skollagen (2010:800) som syftar till att främja alla barn och elevers utveckling och 

lärande.  

 

Integrering 

Integrerade skolor måste erkänna och tillgodose sina elevers skiftande behov genom att ta 

hänsyn till eventuella skillnader och individuella olikheter för att alla elever ska kunna 

undervisas tillsammans. För att uppnå detta krävs att skolan upprättar organisatoriska ramar 

och skapar lämpliga pedagogiska inlärningsmetoder för att kunna erbjuda god undervisning 

(Salamanca deklarationen och Salamanca + 10, 2/2006). 

 

Kartläggning 

I denna studie syftar kartläggning till följande förklaring: skolan behöver ta fasta på de tidigare 

kunskaper den nyanlända eleven har för att kunna göra en bedömning av vilken årskurs 

eleven skall placeras i samt för att underlätta för eleven att så snart som möjligt ska kunna 

tillgodogöra sig undervisning på den nivå eleven befinner sig. Det åligger rektor att ansvara 

för att en kartläggning genomförs (Skolverket, 2014). 
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Bakgrund 

 

Nyanländas möte med skolan 

Sverige har under de senaste decennierna genomgått många förändringar till följd av både 

globalisering och migration varför den samhälleliga strukturen gällande kultur och tradition 

försvagats och ersatts av nya strukturer. I takt med att den globala invandringen tilltar, ökar 

även kravet på att skolan ska kunna bemöta olika kulturella bakgrunder. Inom det svenska 

utbildningssystemet finns idag lagar och förordningar gällande skolan och dess pedagogiska 

insatser som har som ändamål att på bästa sätt bemöta elevens olika behov och förutsättningar. 

Skolan kan idag sägas vara präglad av en kulturell mångfald då många elever har 

invandrarbakgrund (Bunar, 2010; Fridlund, 2011; Bunar & Kallstenius, 2008). 

Bunar (2012) hävdar att vi inte kan förstå den praktiska verksamheten och resultatet på 

mångkulturella skolor genom att endast se till läroplanen, individuella attityder och 

pedagogiska policyförändringar. Bunar menar att man behöver se till större utmaningar som 

kan förknippas dessa institutioner och nämner fattigdom, pedagogiska experiment, 

segregering i städerna. Den otydliga ideologin rörande mångkulturalism har blandats 

samman till en enda kategori; mångkulturella skolor. För att skolan skall bli “en skola för alla” 

och för att relationen med föräldrar ska förbättras krävs att rektorer och lärare tar itu med 

detta.  

Även internationellt förs en diskussion kring nyanlända elevers skolgång. Hamilton (2013) 

har med hjälp av en kvalitativ studie under tre år undersökt hur barn med utländsk bakgrund 

och deras utveckling rörande integrering i det brittiska samhället kan se ut i grundskolor på 

landsbygden. Hamilton anser att trots att de flesta nyanlända med framgång lyckas anpassa 

sig till det brittiska skolsystemet finns det ändå mycket som kan förbättras när det kommer till 

brittisk utbildningspolitik och dess praxis för att försäkra sig om att dessa elever får rätt stöd. 

Faktorer som uppmärksammats ha en betydande effekt gällande nyanlända elevers 

inlärningsförmåga uppges bland annat vara att man från skolans håll arbetar hårt för att 

utveckla ett inkluderande förhållningssätt, fördomsfria attityder hos pedagogerna samt har 

höga förväntningar på eleverna. Även ett nära samarbete med föräldrarna uppges som en 

framgångsfaktor. Hamilton fann bland annat att många av de nyanlända eleverna 

osynliggjordes så till den grad att deras individuella behov, välmående och etniska härkomst 

påverkades i negativ bemärkelse. Möjliga anledningar uppges vara bland annat bristande 

kartläggning av elevernas tidigare kunskaper, outbildade lärare, och att dessa elever ses som 

en homogen grupp. Samma tankar rörande ”den nya” identiteten lyfter Kelly (2009) som 

markerar att situationen för de individer som av olika anledningar lämnar sitt hemland ofta 

tvingas omförhandla sin identitet då de möter nya kulturer. Kelley som av recensenter 

beskrivits som en av de viktigaste verksamma filosoferna inom utbildning i Kanada, skriver 

om migration och kulturell förlust. Kelley utforskar frågor som rör såväl personlig som 

kollektiv förlust och ger förslag på hur dessa kan stå i relation till identitet och sociokulturell 

kunskap. Vidare undersöks hur effekten av fenomen som globalisering och kapitalism 

påverkar nyanländas hälsa. En slutsats Kelley drar är att ett land som har ett svagt eller dåligt 

utvecklat mottagarsystem gällande ett multikulturellt utbildningssystem försvårar såväl 

integrering och inkludering. I Sydkorea har det utvecklats ett system som innefattar att skolan 
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ser mångkulturalism som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.  Grant och Ham 

(2013) har undersökt effekten av Sydkoreas multikulturella utbildningspolitik gällande 

nyanlända elever. Artikeln berör den sydkoreanska regeringens inställning och 

förhållningssätt till mångkulturell utbildning och hur de använder sig av utbildningspolitiken 

för att möta behoven hos både nyanlända, deras barn och de sydkoreanska medborgarna. 

Deras sätt att se mångkulturell utbildning som ett pedagogiskt redskap har hjälpt landet 

hantera de utmaningar rörande mottagandet av nyanlända. Ett inkluderande helhetsbegrepp 

som istället för att belysa kulturella skillnader och olika svårigheter förespråkar ett synsätt 

präglat av mångkulturalitet, att med andra ord se mångfald som en tillgång.  

 

En skola för alla? 

Skowronski (2013) lyfter begreppet en skola för alla och funderar om det verkligen är det i 

dagens Sverige. Genom elevintervjuer har studien undersökt hur skolsystemet påverkar 

nyanlända elevers möjligheter att inkluderas socialt i skolan och det framkommer att det först 

kan bli en skola för alla när alla ges samma förutsättningar att utvecklas. Ett beskrivande 

exempel på hur försvårad integrering kan se ut är när nyanlända elever undervisas i egna små 

grupper utanför klassrummet.  Svårigheter gällande social acceptans och inkludering beskrivs 

i studien som påverkansfaktorer som på sikt kan leda till exkludering och stigmatisering. 

Studien påvisar även att många nyanlända elever inte vågar använda det svenska språket 

eftersom de skäms över sina bristande kunskaper och är rädda att bli dömda utifrån detta. För 

att motverka stigmatisering och fientlighet gentemot nyanlända elever menar Skowronski att 

det krävs en uppmuntran från skolans håll och att alla skolans elever ges möjlighet att 

interagera med varandra. Vidare anser Skowronski att det finns en viktig fördel med att snabbt 

placera nyanlända elever i vanlig undervisning. I skolor där detta skett har det nämligen visat 

sig att integrering går fortare och negativ inställning från övriga klasskamrater är mindre 

påtaglig. Även Wallace (2011) berör socialiseringsprocessen för elever som hamnar i en ny 

skolmiljö och hur denna process kan sägas guida eleven genom den praxis som kommer att 

berättiga dem till att bli accepterade skolelever och på sikt även accepterade medborgare av 

det land man befinner sig i. Syftet med studien var att utforska hur nyanlända elever på skolan 

kan använda sig av sina tidigare kunskaper, kulturella samt språkliga resurser för att bli elever 

i den nya skolmiljön. Wallace har genom intervjuer av lärare och barn samt genom 

klassrumsobservationer undersökt hur nyanlända barn interagerar och övergår till att bli 

elever på en flerspråkig skola i London, England. I studien deltar en grupp 12-åringar och 

deras förhållande till tre olika ämnen undersöks, matte, engelska och humaniora. Alla barnen 

i studien har anlänt till England under en tvåårsperiod. Wallace påvisar hur viss spänning, 

motstånd och olika prestationer påverkar barnens känsla av delaktighet i skolan och även som 

en ny medborgare i England. För att bli en accepterad elev på skolan ställs de nyanlända inför 

två stora åtaganden. Det första rör inlärning av det nya språket, samtidigt som man måste 

förstå den nya skolans läroplan. Det andra relaterar specifikt till det nya medborgarskapet och 

berör olika sätt att anpassa sig till ett obekant land och dess praxis och värderingar rörande 

utbildning.  

Vikten av att pedagoger har höga förväntningar lyfts av Axelsson och Nilsson (2013) som 

menar att pedagoger påverkar elevernas utveckling såväl i kunskapsutveckling som i 
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socialiseringsprocessen. Författarna har i en studie intervjuat 22 nyanlända elever som gått i 

förberedelseklass i Sverige. Fokus har riktats mot elevernas upplevelse av det pedagogiska 

förhållningssättet och det sociala omhändertagandet i samband med övergången till vanlig 

klass. Författarna påvisar hur eleverna många gånger känt frustration i samband med detta 

samt pekar även på hur övergången många gånger bidragit till såväl utanförskap som 

otrygghet. I stora drag kan förberedelseklassen beskrivas som en miljö präglad av ett starkt 

lärarstöd men med låga förväntningar medan miljön i den vanliga klassen istället är det 

motsatta, bristande lärarstöd med alldeles för stora utmaningar gällande inlärning. Problemet 

uppges inte vara svårigheter med ämnena i sig utan det är olika begrepp och typiska 

vardagsuttryck som eleverna tycker kan vara svåra att förstå och lärarna glömmer ofta bort 

att förklara dessa, främst i de vanliga klasserna. Författarna menar att detta är ett relativt 

outforskat område och vill med denna studie belysa vikten av hur både det pedagogiska och 

det sociala ombesörjandet behöver implementeras i det ordinarie skolsystemet för att skolan 

ska kunna uppfylla inkluderande och pedagogiska mål. Vidare hävdar författarna att ett 

synliggörande av de skillnader man finner i förberedelseklassen och i den vanliga klassens 

lärandemiljö måste synliggöras för att Sverige på sikt ska kunna ta sig an de utmaningar som 

en flerspråkig grupp elever innebär för undervisningsmiljön.   

Att bli inräknad eller rättare sagt inkluderad i skolan verkar således vara en viktig faktor för 

de nyanlända elever som kommer till skolan. Cederberg (2006) har i en kvalitativ studie 

intervjuat åtta unga invandrarkvinnor där de ur ett retroperspektiv beskrivit sitt möte med 

den svenska skolan. När kvinnorna kom till Sverige blev de placerade utifrån sin ålder och 

ingen hänsyn togs till deras tidigare kunskap, något som direkt skapade en form av 

utanförskap. Det framkom också att lärarna hade viktig roll när det handlar om bekräftelse för 

att stärka elevernas självbilder samt öka deras skolmotivation. Cederberg menar att i Sverige 

har forskning rörande elever med utländsk bakgrund främst handlat om invandrares möte 

med det svenska samhället och om språk och språkutveckling. Ett tydligt fokus har riktats mot 

de svårigheter och problem invandrarna ställs inför istället för att utgå från det svenska 

samhällets resurser.  Detta kan skapa en så kallad underprestationskultur då stigmatisering 

ofta uppstår när fokus endast läggs på problem och brister. Vidare anser Cederberg att det 

formella skolsystemet antingen kan fungera som väg in i det svenska samhället eller som en 

väg ut, en slags utsortering och ”kulturell stigmatisering”. I likhet med Hamilton (2013) 

upplever Cederberg att elever med utländsk bakgrund kan uppfattas som en homogen grupp 

med dåliga skolinsatser.  

 

 Ledarskapets betydelse för inkludering 

Ledarskapet i skolan kan ses ur flera aspekter, dels li form av rektors ledarskap dels i form av 

pedagogens ledarskap i undervisningen. Graham och Spandagou (2011) har i en studie 

undersökt huruvida samspelet mellan en framgångsrik inkluderande undervisning kan stå i 

relation till skolans position och ledning. Studien som utfördes i New South Wales, Australien 

påvisade genom semi-strukturerade intervjuer att på de skolor som uppvisat goda resultat 

rörande inkluderande undervisning i hög grad påverkades av rektorernas egna uppfattningar 

gällande integrering och inkludering. Även skolans karaktär och övriga skolpersonals 

förmåga och attityd spelar en stor roll. Att rektorns roll är central förtydligas och denne bär 
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huvudansvaret för att skolan upprättar en övergripande policy rörande ett pedagogiskt 

förhållningssätt till inkludering.  

Hamilton (2013) talar om hur individanpassad undervisning kräver noggrann planering och 

en anledning till att det brister uppges vara att många pedagoger helt enkelt inte har tillräckligt 

med tid att avsätta för detta. Vikten av att pedagogernas ökade arbetsbelastning 

uppmärksammas, belyses för att skolan ska kunna utveckla ett tydligt ramverk rörande stöd 

och resurser. ”Thus, if inclusion is to be a reality rather than idealism, the needs of teachers 

will need to be equally acknowledged and supported…” (s.214). På sikt menar Hamilton att 

detta kan hjälpa till att utveckla en såväl individanpassad som inkluderande undervisning.  

Taylor och Sidhu (2011) menar att den globala ökningen av antalet flyktingar och 

asylsökande skapar ett behov av att undersöka rådande praxis för de institutioner som 

ansvarar för dessa människors välbefinnande och de möjligheter som erbjuds för att 

underlätta etablering i det nya landet. I studien har författarna undersökt fyra skolor i 

Australien då de anser att skolan är en viktig institution för nyanlända elever eftersom det är 

en av de första institutioner eleven möter. Mot denna bakgrund ställs således höga krav på 

skolan, dess pedagoger och ledningen då på ett positivt sätt förväntas kunna bidra och aktivt 

verka för inkludering. Inkluderande undervisning är också viktigt när det kommer till att 

skapa en social sammanhållning mellan alla elever på skolan.  

Sammanfattning 

Integrerade skolor upplevs skapa stora pedagogiska utmaningar för skolsystemen. Vikten av 

att skolans pedagoger uppmärksammar och aktivt arbetar för att nyanlända elever ska 

integreras och inkluderas i skolans verksamhet är central. Vidare belyses att skolans karaktär 

präglas av dess normer och värderingar varför tydligt utformade ramverk och kompetenta 

pedagoger anges som framgångsfaktorer gällande arbetet kring inkluderande undervisning. 

Om mångfald ska ses som en tillgång i skolan behöver pedagoger kanske vara medvetna om 

sina tankar kring hur nyanlända elever på bästa sätt inkluderas i skolan. Pedagogernas syn på 

nyanlända elever kan utifrån ovanstående forskning uppfattas vara av betydelse genom att 

pedagogernas förväntningar och skolans organisation upplevs kunna påverka 

integreringsprocessen för dessa elever.  

 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur sex pedagoger i grundskolan upplever inkluderingens betydelse för 

nyanlända elevers utvecklingsmöjligheter samt belysa eventuella utmaningar och möjligheter 

kopplat till detta. 
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Metod  

Ansats 

Samhällsforskning kan i stora drag beskrivas som ett intresse/vilja att nå kunskap om olika 

samhälleliga faktorer som påverkar och styr människors handlande och handlingsmöjligheter. 

”När vi studerar samhället söker vi kunskap om dessa samhälleliga fenomen, hur de fungerar, 

hur de ger människor möjligheter att göra saker tillsammans eller makt att bestämma över 

andra, hur de påverkar människor, hur de uppkommer och förändras” (Ahrne & Svensson, 

2011, s.10). Inom vetenskapen talas det om två olika huvudinriktningar, hermeneutik och 

positivism. Denna studie har en kvalitativ karaktär och berör såväl hermeneutik som 

fenomenologi varför studien har en så kallad hermeneutisk-fenomenologisk ansats. En 

hermeneutisk-fenomenologisk ansats valdes på grund av den öppnar upp för mångfald av 

upplevelser och erfarenheter i undersökningsmaterialet. Studien var intresserad av hur 

pedagoger upplever att man kan inkludera nyanlända elever i skolan och eventuella 

relaterade utmaningar och möjligheter. Det fanns ett riktat fokus mot själva essensen i 

pedagogernas upplevelser av fenomenet inkludering. Genom att kombinera dessa båda 

ansatser möjliggjordes både tolkning av fenomenets innebörd samtidigt som man också 

strävar efter en förståelse för denna. En hermeneutisk- fenomenologisk ansats passade då 

studien ämnade synliggöra för hur lärare och rektorer upplever kartläggningsprocessen och 

dess koppling till nyanlända elevers kunskapsutveckling.  

När det gäller kvalitativa studier vill man nå en förståelse för andra människors livsvärld 

gällande kultur, språk, normer etcetera. För att möjliggöra detta behöver man samla in 

empirisk data inom aktuellt område (Ahrne & Svensson, 2011). Hermeneutiken utgår från en 

humanistisk bas och betonar vikten av att förstå inte bara begripa intellektuellt. Man kan säga 

att fokus riktas mot hur människan samspelar med varandra i kontextuella sammanhang. En 

tydlig kontrast gentemot den naturvetenskapliga grunden där man säger sig kunna mäta och 

tolka en redan befintlig verklighet (Thurén, 2007, Backman, 1998). Fenomenologin utgår från 

att individen förstår och får kunskap om världen genom olika tolkningsprocesser. 

Tolkningsprocesser som handlar om hur människan ser på sig själv, sina erfarenheter och 

världen. När den teoretiska utgångspunkten är fenomenologisk eftersöks kunskap om 

strukturen och innehållet i erfarenheten hos en grupp individer. Tolkningen av fenomen som 

i detta fall berör rektorer och lärares upplevelser och känslor utifrån ett givet fenomen är enligt 

Hartman (2004) det som utgör grunden inom fenomenologin. I denna studie kan den 

kvalitativa forskningen sägas ha fler fördelar än en kvantitativ då studien undersöker ett 

socialt fenomen i dess kontextuella sammanhang. En viktig och utmärkande egenskap när det 

handlar om kvalitativa metoder är att de tar avstamp utifrån det studerade objektets 

perspektiv. Flexibiliteten som präglar en kvalitativ metod passar denna studie eftersom det 

ges möjlighet att göra förändringar under studiens gång.  

 

Urval 

I en kvalitativ studie finns inga direkta regler att följa men man måste ändå fundera över hur 

man ska välja ut de personer som ska intervjuas. Detta måste redovisas i studiens resultat för 

att öka trovärdigheten (Ahrne & Zetterqvist-Eriksson, 2011). I denna studie intervjuades 3 
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rektorer och 3 lärare på lika många skolor. Detta för att få ett vidare perspektiv samt ge en 

större variation än vad det skulle ge om intervjuerna skedde på endast en skola. Hur länge de 

har arbetat, ålder och kön har inte någon betydelse för studien varför detta inte redovisas.   

Rektorer var viktiga för studien med anledning av att tidigare forskning som redovisats i 

bakgrunden, påvisat att tydliga ramar och riktlinjer rörande mottagandet av nyanlända elever 

är av största vikt. Rektor har det övergripande ansvaret över verksamheten. Lärarna är också 

viktiga då de är ansvariga för undervisningens upplägg och kan därför sägas vara en 

nyckelperson i utformningen av en inkluderande undervisning. 

 Urvalet gjordes utifrån de kriterier som var viktiga för studien, det vill säga att deltagarna 

är yrkesverksamma på skolor som har erfarenhet av att ta emot nyanlända elever då det kan 

förväntas att de har kunskap och erfarenhet inom problemområdet. Ett så kallat strategiskt 

urval genomfördes således. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan man samla in kvalitativ data på tre olika sätt, genom 

intervju, observation och genom att studera befintlig text/dokument. Syftet med studien var 

att synliggöra pedagogers upplevelser rörande betydelsen av inkludering för nyanlända 

elever. Intervju blev ett aktuellt val då denna metod ansågs kunna bidra till en ökad förståelse, 

samt ge en bredare och mer nyanserad bild av det undersökta fenomenet.  Intervju som metod 

fann även stöd hos Hartman (2004) som menar att intervjuer är det mest användbara 

instrumentet när det gäller kvalitativa studier då frågorna och den ordning de ställs i kan 

anpassas efter rådande situation på ett helt annat sätt än vid användandet av ett standardiserat 

frågeformulär. 

 En intervju kan också i stora drag avspegla de flesta samhällsfenomen vilket underlättar 

pendling mellan analys och intervjuer och om behov uppstår finns även möjlighet att 

komplettera med fler intervjuer (Ahrne och Svensson, 2011). En svaghet med intervju som 

metod enligt Ahrne och Svensson (2011) är att den slutgiltiga bild som uppstår och sägs 

återspegla det fenomen man undersökt ger en väldigt begränsad sådan och måste ibland 

kompletteras med fler metoder. På grund av den begränsade tid som fanns att förfoga över 

blev det inte aktuellt med att använda flera metoder i denna studie.  Bell (2006) talar också om 

bias/skevhet och hänvisar till den mänskliga faktorn som kan förvränga information och ha 

förutfattade meningar samt påverka intervjupersonen.  Detta tar studien hänsyn till och för att 

minska risken för skevhet deltog båda författarna vid samtliga intervjuer. Enligt Bell minskar 

risken för skevhet då fler intervjuare underlättar att hålla sig till ämnet. Avsikten var inte heller 

att ge en absolut sanning över det fenomen som undersöktes varför författarna anser att valet 

av metod är legitimt. 

 

Instrument 

En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte och problemfrågeställning (se 

intervjuguide, bilaga 2). I studien användes semi-strukturerade intervjuer, det vill säga 

intervjuer som utgår från ett redan färdigställt problemområde. De öppna frågorna 

formulerades utifrån studiens syfte och ett medvetet val gjordes att inte ställa direkta frågor 
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rörande problemområdet för att ge deltagarna möjlighet att svara utifrån deras upplevelse av 

vad som är viktigt. Semi-strukturerade intervjuer möjliggör en beskrivning av den 

intervjuades livsvärld och ger samtidigt forskaren chans till tolkning av det fenomen som 

undersöks. Trots att intervjun byggde på färdiga frågor fanns möjlighet att göra förändringar 

och ändra ordningsföljd på frågorna under intervjuns gång om behov uppstod, något som 

enligt Kvale och Brinkman (2009) är en tillgång. Det passade studiens syfte att ha några öppna 

frågeställningar istället för många detaljerade frågor, detta för att samtalet kunde föras på ett 

mer naturligt plan. Syftet med intervjuerna var att få pedagogernas upplevelse rörande sin 

verklighet och det var därför angeläget att de som intervjuades skulle kunna berätta så mycket 

som möjligt utan att känna sig styrda av oss som intervjuade. Det kan vara bra att kunna följa 

upp vad den som intervjuas menar ibland varför följdfrågor fanns förberedda i 

intervjuguiden. Följdfrågor ger enligt Kvale och Brinkman möjlighet till att viss information 

kan vidareutvecklas vilket kan leda till att man når en fördjupad förståelse. Vidare har 

intervjuerna spelats in med hjälp av en mobiltelefon vilket underlättade genomlyssning och 

transkribering. 

 

Procedur 

Rektorerna kontaktades först via mail där de inbjöds att delta i en undersökning gällande 

kartläggningens betydelse. Studien valde i ett senare skede att fokusera mer på vilka 

pedagogiska strategier som kunde uppfattas bidra till inkludering för nyanlända elever varför 

missivet kan uppfattas avvikande utifrån studiens syfte. I mailet bifogades missivet (se bilaga 

1) som innehöll en mer detaljerad beskrivning av undersökningens innehåll. Totalt tio skolor 

kontaktades med förhoppningen om att hitta minst fyra stycken skolor som var villiga att 

delta. I missivet beskrevs förutom avsikten med studien även intervjuernas ungefärliga längd 

samt att deltagandet var frivilligt.  Efter en vecka kontaktades rektorerna som mailats och av 

de tio som kontaktats tackade tre ja till att delta i undersökningen. Tidsbrist och sjukskrivning 

var de anledningar som övriga rektorer angav som anledning till att inte kunna delta. 

Rektorerna fick i uppdrag att ge förslag på en lärare på skolan som var villig att ställa upp på 

en intervju. Då studien inte arbetat utifrån en hypotes och inte syftade till att lösa ett problem 

utan var intresserad av rektorers och lärares upplevelser rörande kartläggningsprocessen fick 

tre skolor med totalt sex intervjupersoner anses vara ett representativt urval. Med vissa 

bestämdes tid för intervju via mail och med andra via telefonkontakt. En intervjuguide 

upprättades och författarna testintervjuade sedan varandra.  Intervjuerna genomfördes sedan 

under två veckor med totalt sex personer, tre rektorer och tre lärare som intervjuades i sin 

naturliga miljö, det vill säga skolan. Intervjuerna var beräknade att ta cirka 30 minuter och vid 

samtliga intervjutillfällen räckte den avsatta tiden till. Intervjuerna tog i snitt 25 minuter per 

intervju. Intervjuerna spelades in efter intervjupersonernas godkännande för att sedan kunna 

transkriberas och analyseras. Efter avslutade intervjuer tillfrågades intervjupersonerna om det 

fanns möjlighet till komplettering om det upplevdes att det saknades relevant information 

samt att de kunde höra av sig om de hade ytterligare information att tillföra. En av författarna 

till studien intervjuade rektorer medan den andra författaren intervjuade lärarna. Därefter 

genomfördes transkriberingen på samma sätt. Båda författarna deltog dock vid samtliga 
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intervjutillfällen. Efter att materialet transkriberats på varsitt håll gjordes en gemensam 

genomläsning för att skapa en första övergripande bild av innehållet. 

 Insamlandet av data skedde rent praktiskt genom att författarna till studien anordnade ett 

möte på varje skola där varje deltagare sedan intervjuades enskilt. Under intervjuernas gång 

var det viktigt att deltagarna gavs tillräckligt med utrymme för att kunna beskriva sina 

upplevelser rörande det fenomen som undersöktes på ett så avslappnat sätt som möjligt utan 

påverkan från författarna. Studiens öppna frågeställningar bidrog till möjligheten att samtala 

kring deltagarnas kunskap och erfarenhet rörande inkluderingens betydelse. Samtidigt fanns 

möjlighet att kunna följa upp med relevanta följdfrågor om behov uppstod. Detta innebar att 

författarna till studien upplevde att de fick en mer personlig kontakt med de som intervjuades, 

något som inte skulle ha varit möjligt om studien använt sig av enkäter. 

 

Analysmetod 

När det kommer till analys av data ville författarna till studien försöka hitta mönster/liknande 

utsagor i det transkriberade materialet. Meningsbärande enheter sållades fram enlig 

analysprocessens steg som beskrivs mer utförligt nedan. Därefter framträdde kategorier som 

var till hjälp för att förstå och tolka det som var relevant för studien. Intervjuanalys med fokus 

på själva meningen kan göra analysen av innehållet mer hanterligt. Meningstolkning och 

kategorisering sägs också ge struktur och god överblick åt det insamlade materialet. 

Kategorisering ger möjlighet att systematisera olika begrepp/föreställningar (Kvale & 

Brinkman, 2009) vilket passade studien väl. 

Alvesson och Sköldberg (2009) talar om hur hermeneutikens utgångspunkt ligger i 

texttolkning och att helheten består av olika delar som bara kan förstås ur dessa och hur olika 

delar endast kan förstås genom en helhet, den så kallade hermeneutiska cirkeln “...meningen 

hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten”(s. 193). En 

fenomenologisk analys bottnar i förståelse, vilket betyder att den som forskar personligen 

måste förstå vilka motiv och trosföreställningar som kan sägas förklara en människas olika 

handlingar. Vidare kan analys ur ett fenomenologiskt perspektiv därför påvisa om det 

föreligger en gemensam uppfattning i det man undersöker, i detta fall var det intressant att se 

vilka teman som framträdde hos de rektorer och lärare som deltog i studien. Analysprocessen 

har utförts utifrån studiens hermeneutisk-fenomenologiska ansats. Studien har inspirerats av 

Szklarskis (2009) fenomenologiska analysprocess som skedde i följande fem steg och 

anpassades något för att passa studiens hermeneutisk-fenomenologiska kombination. 

 

Steg 1. Bestämning av helhetsbetydelsen 

Här gjordes en översiktlig genomgång av studiens insamlade material som syftade till att finna 

essensen i innehållet. Först lästes varje transkriberad intervju noggrant igenom för att skapa 

en övergripande innebörd. Det transkriberade materialet bestod totalt av 20 sidor Detta 

förfaringssätt upprepades med varje intervju. En uppfattning om helheten utifrån den 

hermeneutiska tolkningen gjordes och material som inte var relevant för studien togs bort. 

Varje intervju kodades med ett påhittat namn vars första bokstav kom att användas längre 

fram i analysprocessen. Det påhittade namnet Karin benämns exempelvis som K. 
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Steg 2. Avgränsning av meningsbärande enheter 

Här genomfördes en detaljerad läsning av varje text för att sedan kunna bryta ner materialet i 

mindre delar, detta för att kunna finna de så kallade meningsbärande enheterna. Detta var 

enstaka meningar, kortare och längre fraser. Det som är betydelsefullt är att varje del påvisade 

något nytt om det fenomenen studien undersökte. De meningsbärande enheterna delades 

sedan upp via tolkning utifrån studiens intervjufrågor. Efter avslutad indelning redigerades 

sedan materialet genom att de intervjuades utsagor sammanställdes och dessa ändrades från 

förstapersonsform till tredjepersonsform (se bilaga 3 för exempel). 

 

Steg 3. Transformering av vardagliga beskrivningar 

Här skedde en detaljerad analys av de meningsbärande enheterna genom att dessa relaterades 

till varandra och till de sammanhang de ingick i. Varje enhet reflekterades för att kunna 

klargöra dess meningsinnehåll, så kallad meningstydande tolkning. För att detta skulle vara 

möjligt användes den hermeneutiska cirkeln för tolkning. Utifrån författarnas förförståelse av 

helheten, det vill säga hela intervjun, tolkades sedan de meningsbärande enheterna i 

intervjuerna, olika delar från helheten och deras relation till varandra. Innehållet i texten 

koncentrerades sedan ytterligare genom att beskrivningarna kortades ner till mer noggranna 

utsagor. Fortfarande skedde detta inom ram för intervjufrågorna (se bilaga 4 för exempel). 

 

Steg 4. Framställning av fenomenets situerade struktur 

Meningsinnehållet från alla enheter behöver på något sätt spegla fenomenets situerade 

struktur, det vill säga att belysa de samlade kategorier som varit centrala i utsagorna.  Detta 

gjordes genom att ytterligare komprimera texten genom att upprepningar togs bort och 

meningsenheter med liknande innehåll sammanfogades. Den hermeneutiska cirkeln 

användes även här för att bestämma vilka omvandlande meningsenheter som hade liknande 

innehåll. Även om de olika meningsenheterna tolkades enskilt sattes de också i relation till 

andra enheter i samma utsaga samtidigt som hänsyn togs till intervjuns helhet. Även i detta 

steg utgjorde intervjufrågorna ramen att lättare kunna strukturera materialet (se bilaga 5 för 

exempel). 

 

Steg 5. Framställning av fenomenets generella struktur 

Här gjordes en noggrann genomgång av de kategorier/teman som identifierats för att se vilka 

som var centrala. Identifiering av dessa utgjordes av den process som successivt skedde från 

steg tre till steg fem. Syftet var att hitta fenomenets essens genom att särskilja de kategorier 

som inte var relevanta för studien då dessa inte kan sägas utgöra essensen av de intervjuades 

upplevelser. Intervjuanalys med fokus på själva meningen kunde göra analysen av innehållet 

mer hanterligt. Samtliga meningsbärande enheter av relevans för studien sammanfogades 

sedan till en större textmassa som i resultatet redovisas som en tolkad sammanfattning. Dessa 

sammanfattningar styrks med citat ifrån deltagarna i studien. Exempel på centrala teman i 

studien är pedagogiska strategier och inkluderande undervisning. 
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Etiskt ställningstagande 

Samhällets framtida utveckling har ett behov av att forskning bedrivs, varför ett så kallat 

forskningskrav föreligger samtidigt som samhällets individer har rättigheter och behöver 

skyddas från att inte bli allt för utlämnade, synade eller kränkta i den bedrivna forskningen, 

varav ett så kallade individskyddskrav finns tillämpat. Författarna till studien har under hela 

studiens gång haft etiska frågeställningar i åtanke för att deltagarna skulle känna sig så trygga 

som möjligt. Forskningsetiska principer gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har fyra grundläggande huvudkrav gällande individskyddskravet; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2014). 

Nedan presenteras hur studien uppfyllt de etiska kraven. 

Informationskravet 

Författarna till studien informerade deltagarna om syftet med studien samt att studien är en 

del i den Beteendevetenskapliga utbildningen vid Mittuniversitetet. Vidare informerades om 

att intervjuer var metoden och att vi hade för avsikt att spelas in dessa. Deltagarna 

informerades även om att deras deltagande var anonymt, även om total anonymitet aldrig går 

att garantera. All denna information gavs skriftligt via ett missiv (se bilaga 1).  Samma 

information delgavs även muntligt vid intervjutillfället. Deltagarna fick också information om 

att de när som helst kunde avbryta intervjun om behov för detta skulle uppstå. 

Samtyckeskravet 

Alla som intervjuades tillfrågades innan intervjutillfället om sin medverkan och det framgick 

tydligt att det var frivilligt att ställa upp och att deltagarna kunde avbryta när som helst. I och 

med att deltagarna ställde upp så ansåg författarna till studien att de gett sitt samtycke och de 

fick bestämma tid och plats för intervjun i den mån det var möjligt. 

Konfidentialitetskravet 

All data som samlats in via intervjuerna har endast att användas till denna studie. 

Informationen har förvarats så att inga utomstående haft möjlighet att ta del av den. Resultatet 

har redovisats könsneutralt då studien inte är ute efter att belysa några samband eller 

upplevelser utifrån ett manligt eller ett kvinnligt perspektiv. Resultatet har kategoriserats 

utifrån rektorer och lärare utsagor och fiktiva namn har användas, detta för att ingen ska 

kunna identifiera vem som uttryckt vad. 

Nyttjandekravet 

Så fort studien var färdig, raderades de inspelade intervjuerna och det transkriberade 

materialet eftersom syftet var att endast använda dessa till studien. De minnesanteckningar 

som förts under intervjutillfällena har inte heller sparats. Allt insamlat material har 

presenterats anonymt i studien och endast använts i vetenskapligt syfte. 
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Metoddiskussion 

För att svara mot studiens syfte användes en kvalitativ metod med intervjuer som 

datainsamlingsmetod och en hermeneutisk- fenomenologisk ansats. Då syftet med studien var 

att beskriva hur sex pedagoger i grundskolan upplever inkluderingens betydelse för 

nyanlända elevers utvecklingsmöjligheter i skolan samt belysa eventuella utmaningar och 

möjligheter kopplat till detta var ansatsen väl lämpad då det insamlade empirin var 

omfattande och upplevdes relevant för syftet.  

Urvalsprocessen är något som behöver lyftas fram då det har funnits svårigheter kring 

denna. Avsikten var att ta del av åtta pedagogers upplevelser rörande vikten av inkludering. 

På grund av svårigheter att finna intervjupersoner som var villiga att delta blev det till slut 

totalt sex intervjupersoner som deltog. Då studien inte ämnade finna någon absolut sanning 

utan var ute efter att belysa pedagogers upplevelser, kan sex personer ändå ses som 

representativt för urvalsgruppen som deltog i studien. Avsikten med resultatet ska därför inte 

ses som någon allmängiltig sanning som kan sägas vara representativt för hela populationen. 

En viss risk för bias finns dock då insamlade data kan tänkas spegla två olika perspektiv det 

vill säga rektorers och lärares.  

Intervjuerna som genomfördes gick bra och de relativt öppna frågeställningarna skapade ett 

bra flöde. Intervjuformen kan enligt Ahrne och Eriksson- Zetterqvist (2011) ses som en guidad 

konversation som syftar till att få fram vad som är viktigt i samtalet vilket även författarna 

upplevde. För att öka validiteten i studien hade författarna till studien gärna sett att 

intervjupersonen fått läsa igenom sammanfattningen av intervjun men på grund av tidsbrist 

har det inte varit möjligt. Ett annat sätt att säkerställa validiteten hade varit att göra en kort 

sammanfattning med den som intervjuats för att säkerställa att det som uttryckts uppfattats 

på samma sätt. Detta är en lärdom som författarna tar med sig till eventuella kommande 

studier. Då intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelnings APP på mobiltelefonen var 

det lätt att gå tillbaka och lyssna igen. Ingen av de som intervjuades upplevdes bli påverkade 

av att bli inspelad. Intervjupersonerna delades upp utifrån yrkeskategori, det vill säga rektorer 

och lärare. Bell (2006) menar att det finns en risk med att det är olika som intervjuar men 

författarna av studien anser att det fanns fördelar som uppvägde detta genom att författarna 

kunde ha olika perspektiv.  

 Författarna till studien upplevde att förfaringssättet i analysprocessen med de fem stegen 

fungerade som en ledstång att hålla sig till under analysprocessen av det transkriberade 

materialet. Det var en tidskrävande process och författarna har flera gånger gått tillbaka i 

materialet och gjort flertalet genomläsningar. Det var dock varit bra att ha stegen att följa och 

att gå tillbaka till under analysprocessens gång och författarna till studien upplevde att det var 

ett bra sätt att strukturera insamlat material för att få fram essensen i rektorer och lärares 

upplevelse av det studerade fenomenet. Genom detta har studien förhoppningsvis gett en 

beskrivande bild av hur pedagoger upplever inkluderingens betydelse kopplat till nyanlända 

elevers utvecklingsmöjligheter. Som med all forskning måste alltid en förståelse för bias 

finnas. När det gäller kvalitativa intervjuer finns risk för skevhet när det kommer till analys 

av materialet som bygger på tolkningar av svaren. Innan forskaren uttalar sig om vad som är 

verkligt är det viktigt att fundera på varför vissa tolkningar väger tyngre än andra. Kritisk 

medvetenhet och reflektion efterfrågas i tolkandet av empirin vilket författarna till studien 

ansåg viktigt att ha i åtanke under hela studiens gång. Forskningsprocessen är en konstruktion 
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av det sociala sammanhang vi samspelar i. Även forskaren deltar varför dennes förförståelse 

i hög grad påverkar hur det som undersöks kan förstås. ”En forskares tolkningsrepertoar leder 

till att vissa tolkningar ges företräde, andra är möjliga men accentueras inte så lätt, medan 

återigen andra tolkningar aldrig ens framstår som möjliga” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

492). Szklarski (2009) betonar också vikten av noggrann kontroll av empirisk förankring när 

det kommer till identifiering av centrala teman och framställning av fenomenets essens. Detta 

har studien förhållit sig till genom att skriva ner författarnas förförståelse och förutfattade 

meningar rörande inkluderingens betydelse. Under analysprocessen har författarna sedan gått 

tillbaka till dessa för att säkerställa att tolkningen inte är färgad av förförståelsen utan att det 

verkligen är essensen i fenomenet som framkommer och tolkas. Bell (2006) talar också om 

vikten av kritisk granskning oavsett vilken metod som används vid datainsamlingen för att 

kunna fastställa dess validitet och reliabilitet. 

 

Validitet och reliabilitet 

Insamlandet av information måste alltid ske genom kritisk granskning för att man ska kunna 

bedöma hur giltig och tillförlitlig informationen egentligen är. Detta kan vara svårt då 

vetenskapen ständigt utvecklas vilket egentligen betyder att vi inte kan veta något med 

säkerhet. Thurén (2007) menar att de vetenskapliga sanningarna därför är provisoriska. 

Vetenskapliga undersökningar kräver bevis för att det som studerats uppfyller krav på 

pålitlighet och giltighet. Giltigheten i det man undersöker kan vara bland det svåraste att 

fastställa i en undersökning. De frågor man ställer ska ju spegla den verklighet man vill 

undersöka, vilket innebär att de frågor man ställer därför måste vara utformade efter dels en 

teoretisk förståelse och dels av ens uppfattning och antaganden för att kunna skapa relevanta 

frågor. Vidare kan man säga att validitet förlitar sig på forskarens skicklighet under studien, 

ett ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande förutsätts. För att säkerställa 

validiteten fanns möjlighet att komplettera intervjuerna om behov för detta uppstod, 

exempelvis om väsentlig information saknades eller kändes oklart. Vid analysförfarandet 

underbyggdes de teman som framkommit med liknande påståenden från intervjuerna. 

 Reliabilitet står för tillförlitlighet och redogör för att mätningarna/undersökningarna är 

utförda korrekt. En vetenskaplig studie ska kunna upprepas och ge likadana resultat över tid, 

den kan då sägas vara tillförlitlig och stabil, det vill säga ha hög reliabilitet. (Thurèn, 2007). 

Intervjuns reliabilitet diskuteras bland annat i relation till ledande frågor, om de som 

intervjuats skulle ge samma svar på samma frågor beroende på vem som intervjuar (Kvale & 

Brinkman, 2009). Validitet och reliabilitet gällande hermeneutiska undersökningar kan vara 

svårt då man för att kunna få en slags förståelse för en annans människas livsvärld endast kan 

tolka ett beteende, det går aldrig att direkt förstå det. Det är inte ovanligt att det förutsätts att 

människor upplever omvärlden utifrån sin egen upplevelse. I denna studie riskerade den egna 

förförståelsen dessutom att färga undersökningen då studien baserades på en redan uttalad 

problematik. Detta försökte författarna till studien kontrollera genom att skriva ner sina 

förutfattade meningar och uppfattningar rörande fenomenet på ett separat papper innan 

analysen påbörjades. Det är viktigt att kunna rättfärdiga den tolkning som gjorts utifrån de 

metoder som använts i studien. De frågor som ställdes nedtecknades på förhand och ändrades 

inte under intervjutillfället. Samma frågor ställdes till samtliga deltagare för att öka 
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reliabiliteten i studien, vilket styrks av Patton (2002) och Bell (2006) som menar att detta 

tillvägagångssätt ökar reliabiliteten. 

Studien tog även ställning till innan urvalet gjordes, hur många personer som skulle 

intervjuas, hur intervjuarna undviker att påverka de som intervjuas, samt funderingar rörande 

tolkningarnas subjektivitet och säkerhetsställandet av validiteten av den information som 

framkom. 
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Resultat  

Här presenteras resultatet utifrån den fenomenologiska hermeneutiska analysen som är gjord. 

Resultatet grundas på de 20 sidor som efter transkriberingen stegvis bearbetats ned till 

följande teman: pedagogiska strategier, vikten av inkludering och ledarskapets betydelse. 

Då det för studien inte är relevant hur många som sagt vad eller att belysa något samband 

så kommer att resultatet att presenteras rent generellt. Resultatet är representativt för den 

urvalsgrupp som ingått i studien och avser inte vara representativt för hela populationen.  I 

studien deltog följande personer; Mia, Siv och Anna som arbetar som rektor och Karin, Ulla 

och Berit som arbetar som lärare. Som tidigare nämnts är detta fiktiva namn. Hur länge de har 

arbetat, ålder och kön har inte någon betydelse för studien varför detta inte redovisas. 

 

Översikt av resultatets kategorier 

 Pedagogiska strategier  

 Inkluderande undervisning 

 Framgångsfaktorer  

 Utvecklingsområden 

 

Pedagogiska strategier 

Några skolor belyser vikten av att skapa ett möte med helt nyanlända familjer. Vid dessa 

tillfällen används tolk för att få så mycket information som möjligt rörande barnets tidigare 

skolgång. Kartläggning beskrivs som något komplicerat då det inte finns ett särskilt formulär 

som barnen kan fylla i som visar vilken nivå de befinner sig på. Flera lärare uppger att de inte 

är särskilt insatt i själva kartläggningsprocessen av nyanlända elevers tidigare kunskaper då 

skolan inte har något särskilt system för denna process. Att kunna genomföra en gedigen 

kartläggning upplevs vara svårt att genomföra utan stöd av modersmålslärare eller 

studiehandledare och då dessa ses som viktiga för att eleverna skall få en rättvis 

kunskapsbedömning. 

 

Ja alltså, man kollar ju när de kommer, fast ingen kartläggning i den bemärkelsen att jag 

har ett prov eller har något som jag alltid gör. Man pratar med dom och de får göra en 

stencil i matte till exempel och så ser man vart de ligger (Karin, lärare). 

 

...tyvärr så finns det inget test man kan göra utan man måste hela tiden göra nya 

bedömningar. Det skulle  

vara behändigt om man bara kunde titta in och se, jaha det här behöver du (Ulla, lärare). 

 

Tanken är att all undervisning skall utgå från kartläggning av elevernas tidigare 

kunskaper. Skolan samarbetar med modersmålslärare som hjälper till vid 

kartläggning…(Berit, lärare). 

 

Det är svårigheter för SVA (svenska som andra språk)-lärarna att göra kartläggningen 

själv, det måste ofta ske i en kombination med modersmålslärarna (Mia, rektor). 
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Vi tittar på vad det är som den här eleven behöver…men vi gör ingen specifik kartläggning 

utan de kommer in i klass allt eftersom och vi jobbar med dem där (Siw, rektor). 

 

Bland det viktigaste när det gäller kartläggning av tidigare kunskaper uppges vara att man 

har höga förväntningar på eleverna. Att visa att man tror på att de kan ta sig förbi 

språkbarriärerna för att kunna visa vad de kan är viktigt.  Vidare så efterfrågas flexibilitet hos 

läraren då det är läraren som behöver ändra sitt sätt att undervisa då eleven inte förstår. 

 

Vårt jobb är ju att berätta att här ligger du nu, nästa steg är det här och vi i skolan ska hjälpa 

dig att nå det här steget genom att göra det här. Modersmålslärarna är oerhört viktiga när 

det gäller att översätta till elevens språk, där är vi tyvärr inte ännu (Anna, rektor). 

 

Något som är ständigt återkommande i allas utsagor är att det inte går att mäta förkunskaper 

vid endast ett tillfälle. Vikten av att hela tiden möta eleven i vardagen för att se vilka behov 

som finns samt att det hela tiden görs nya bedömningar belyses. Planeringen av 

undervisningen bör utgå från individen och kartläggningen skall fungera som ett stöd vid 

planering av undervisning.  

 

Det går ju inte att mäta vid ett tillfälle utan det gäller ju tycker jag att möta barnet, ja man 

får se i vardagen, vad är det som fungerar, vad är det man behöver, det går liksom inte, 

tyvärr så finns det inte ett test man kan göra utan man måste hela tiden göra nya 

bedömningar (Ulla, lärare). 

 

Undervisning upplevs krävande och ställer stora krav på den enskilde läraren och det lyfts 

fram att det finns stora skillnader mellan elever som har en skolbakgrund och de som aldrig 

gått i skolan. Det är en utmaning att komma fram till vad varje enskild elev behöver och hur 

de bäst lär sig då de är olika som individer och har svårt med olika saker, en del har till exempel 

svårt att läsa medan andra har svårt att skriva. Att utforma den individanpassade 

undervisningen i en klass med många olika nationaliteter och många olika modersmål ses som 

en utmaning av lärare och rektorer då eleverna kan befinna sig på väldigt olika nivåer i en och 

samma klass. 

 

De nyanlända som har en skolbakgrund har det lättare än de som inte gått i skolan eller de 

som är analfabeter. Alla har dock svårigheter med svenskan. De som inte har gått i skolan 

kan inte sitta på en stol, en del har aldrig sett en penna eller ätit med kniv och gaffel (Berit, 

lärare). 

 

Det är svårt att säga en generell lösning, eleverna som kommer ligger på så många olika 

nivåer. En del är ju analfabeter och en del har inga problem att kliva in i klasserna, nivåerna 

är oerhört spridda (Mia, rektor). 
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Det är enklare med de elever som har goda kunskaper, det som är svårt är de elever som 

inte har någon skolbakgrund eller kunskap överhuvudtaget. Det finns de som inte ens kan 

hålla i en penna eller skriva en bokstav eller kan skriva från vänster till höger. De kanske 

inte kan forma bokstäver och de kan intellektuellt vara på olika nivå, så där krockar det 

(Anna, rektor). 

 

Sedan är det klart att varje barn är unikt, det kommer ju barn som har föräldrar som aldrig 

gått i skolan, barnen har inte gått i skolan och är analfabeter till barn som har föräldrar som 

är högt utbildade. Sedan har ju inte det med barnens inlärning att göra egentligen, i alla 

fall inte bara men det hjälper ju oss att förstå hur vi kan hjälpa till på bästa sätt, vart man 

ska börja (Ulla, lärare). 

 

Språket uppges vara en stor utmaning när det gäller att individanpassa undervisningen och 

då eleven enligt läroplanen (LGR 11) förväntas kunna uppvisa vissa förmågor som exempelvis 

att argumentera, resonera och jämföra. Det kan då bli svårigheter för eleven som kanske inte 

kan det svenska språket då det kommer till muntlig argumentation. Att utvärdera ofta är något 

som uppges vara viktigt för att försäkra sig om att eleven tillgodogjort sig kunskapen. Vidare 

upplever lärarna och rektorerna att kartläggningen ser olika ut och mycket av 

kartläggningsmaterialet har den enskilde läraren själv utformat och blir då olika beroende på 

vem och var kartläggningen genomförs. Tid och resurser är ett återkommande tema i 

intervjuerna. Det upplevs att tiden för att genomföra kartläggning inte finns eller räcker till 

och att resurser ibland saknas. Ibland kan det vara svårt att få tag på modersmålslärare som 

talar det språk som efterfrågas. En rektor uttrycker att de har ett gediget arbete framför sig 

med att få till en fungerande organisation som kan kartlägga elevernas kunskaper på 

modersmålet. 

 

Inkluderande undervisning 

Vikten av att eleverna skall känna sig inkluderade i den ordinarie undervisningen och klassen 

är något ständigt återkommande under intervjuerna. Huruvida man ställer sig till att eleverna 

får tillgång till förberedelseklass varierar mellan de olika intervjupersonerna. En del menar att 

eleverna gynnas av om de får delta i den ordinarie undervisningen så tidigt som möjligt medan 

andra ser fördelar med att eleverna får vistas en tid i förberedelseklass.  

  

De ska känna sig välkomna och som en del i klassen. Då blir det inte dem och vi, utan de 

får vara en del av det hela. För att jag upplever att elever som inte är med sin klass 

någonting, de känner sig utanför, när man träffar dem i korridoren så är de alltid 

tillsammans, och står själva, de hittar ingen klasskänsla, utan måste man gå till klassen då 

vart det en jobbig känsla (Karin, lärare). 

 

Andra menar att det är bra om eleverna får gå i förberedelseklass och landa först och i lugn 

och ro innan de deltar i den ordinarie undervisningen. Alla är dock överens om att nyanlända 

elever skall delta i de praktiska ämnena så fort som möjligt och få en klasstillhörighet.  
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Jag skulle väl säga så här, att ju yngre barnen är, desto lättare går det ju med språket och 

det är ju helt naturligt, det är ju som att vi skulle flytta iväg och lära oss ett nytt språk, då 

blir det ju svårare. Så att jag kan nog tycka att det är bra att man får landa i en 

förberedelseklass först, inte för att man kan jämföra familjer på det sättet, för de har ju olika 

förutsättningar när de kommer naturligtvis men jag kan ändå tycka att det kan vara bra 

för både barnen och familjen att det får vara i alla fall ett tag i en förberedelseklass (Ulla, 

lärare). 

 

På alla skolor sker det undervisning med nyanlända elever i små grupper och då är det oftast 

svenska som andra språks lärare som undervisar i dessa grupper.  

 

Allra oftast är jag med i klassrummet men det finns ju tillfällen när jag tar ett eller flera 

barn och gnuggar lite extra (Ulla, lärare).  

 

En lärare menar att det är en fördel att ha nyanlända elever som talar olika språk tillsammans 

för då tvingas de lära sig svenska. En annan lärare ser fördelar med att ha många nyanlända 

elever som talar samma språk tillsammans och menar då att de kan ta hjälp och lära av 

varandra och på det viset även påverka sin undervisningssituation. Genom att delta i den 

ordinarie undervisningen så menar lärare och rektorer att de nyanlända eleverna kommer att 

lära sig det svenska språket fortare. På en skola har pedagogerna sett att de nyanlända 

eleverna får kontakt med de svenska eleverna när de deltar i de praktiska ämnena, trots att de 

inte talar samma språk. 

 

Jag tycker om att arbeta genom att integrera dem i gruppen, då lär de av varandra. Särskilt 

då det skall redovisas på något sätt så lär de ju sig av det (Karin, lärare). 

 

Det är en fördel att ha nyanlända elever som talar olika språk tillsammans för då tvingas 

de lära sig svenska fortare (Berit, lärare).  

 

Framgångsfaktorer  

Ledarskapet betydelse för att nå framgång i kartläggningsprocessen och för den 

individanpassade undervisningen framkommer under intervjuerna. Rektorer och lärare 

beskriver ett tydligt ledarskap som en framgångsfaktor när det gäller nyanlända elever. Att 

tidiga insatser sätts in samt att det finns resurser på skolorna som kan möta upp eleverna 

upplevs som viktigt. Ansvaret ligger hos rektor att kartläggning genomförs varför det är 

viktigt att denne har kunskap om samtliga elever. Att dra lärdom av tidigare erfarenheter för 

att kvalitetssäkra framtida undervisning samt en samverkan mellan kommunens skolor 

förespråkas också.  

 

Kravet för att det ska fungera är större på rektor, jag måste vara insatt i dem nyanlända 

eleverna för att kunna följa dem och deras utveckling och se till att rätt insatser kommer 

vid rätt tid. Vidare behöver jag ha höga förväntningar på mina pedagoger för att de ska ha 

höga förväntningar på våra elever (Mia, rektor). 
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Då skulle jag säga att tro på att dessa ungar är sådana som kan, ha höga förväntningar på 

att dem kommer att klara det här. Både när det gäller att lära sig svenska och lära sig 

ämnena samtidigt för det är en kamp för dem. Tror man på ungarna och ser dem i ögonen 

och tänker att de är som vilken som helst, alla är lika fast alla är olika så kommer de att nå 

målen (Ulla, lärare). 

 

För mig finns det tre faktorer som är avgörande oavsett om det handlar om internationella 

elever, om det är en förskoleklass eller om det är något annat och det är att det 1- det ska 

finnas ett tydligt ledarskap, både hos mig som rektor och hos mina lärare som tar emot de 

här eleverna. 2- det måste också finnas tidiga insatser, det ska vara tidiga insatser, det visar 

sig att som det var förr, vi får vänta och se, det tror jag inte på utan det ska vara tidiga 

insatser och det betyder från och med dag ett ska det finnas insatser för de här eleverna. 3- 

och absolut avgörande, det är att det är en lärande organisation. Vi måste ha en lärande 

organisation som lär om hur mottagandet av de här eleverna ska gå till (Mia, rektor). 

 

Jag tror på att utvärdera ofta, vi kör med tumme upp, tumme åt sidan och tumme ned. Då 

kan jag snabbt se vilka som inte förstod och vi kan då gå igenom igen (Karin, lärare).  

 

Det som är gemensamt är att det är viktigt att förväntningarna är höga, oavsett om det gäller 

förväntningar på pedagoger och elever. Att tro på elevernas förmågor och att de kommer att 

nå de uppsatta målen lyftes som mycket viktigt för elevernas kunskapsutveckling och 

identitet. 

 

Utvecklingsområden 

Det efterfrågas gemensamma riktlinjer i kommunen så att de blir likvärdigt på skolorna för att 

de nyanlända elevernas utbildning ska kunna rättssäkras. Vidare understryks vikten av att 

alla kommunala skolor tar emot elever. Lika viktigt är att en samverkan mellan kommunens 

skolor kommer till stånd.  

 

Det ska inte vara bara vissa skolor som tar emot för det blir en segregation i samhället som 

är oerhört stark (Mia, rektor).  

 

Det jag önskar är ett kommunalt hel grepp kring den här situationen och att man tittar på 

vad vi ska ha för riktlinjer när det gäller nyanlända och hur vi ska jobba, för vi ska jobba 

lika. Politiken behöver tillsätta resurser (Siv, rektor). 

 

Att ta emot nyanlända elever beskrivs som en utmaning, dock en positiv då mångfald anses 

berika. Även vikten av att komma ihåg att nyanlända elevers har tidigare kunskaper 

poängteras och att de oftast är otroligt studiemotiverade varför de ska ses som en tillgång för 

skolan.  

… det gäller ju att inte fastna och bygga in de här barnen i någon slags egen liten fålla och 

säga att han/hon kunde ingenting när de kom, det gäller ju att hela tiden hitta de här 

framstegen som de gör. Och vi försöker att fokusera mycket på vad man kan och vad är 

det man behöver träna mer på (Ulla, lärare).  
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Ett formativt förhållningssätt eftersträvas då alla elever oavsett om man är nyanländ eller inte 

ska kunna vara med och påverka sin undervisning utifrån uppsatta mål och bedömning. Ett 

bättre och mer omfattande mellan lärare och studiehandledare efterfrågas då det i dag upplevs 

vara en brist på skolorna.  

 

Jag skulle säga att en framgångsfaktor är ju också att man har ett stort samarbete med 

modersmålslärarna och att barnen får studiehandledning därför at de ska både lära sig 

svenska men också ämnena parallellt och då behöver man stödet med studiehandledning 

(Ulla, lärare)  

 

Modersmålslärarna behövs för att eleverna ska kunna påverka och bedöma sin egen 

undervisning (Berit, lärare).  

 

Samarbetet fungerar bra med vissa studiehandledare men då är de på och är intresserade 

och en del finns det inget samarbete med (Karin, lärare). 

 

Hur ska vi kunna ta reda på hur de resonerar, analyserar, jämför, drar slutsatser? För att 

komma fram till kunskapskrav och föra resonemang kring detta behövs 

studiehandledaren. Det behövs att studiehandledaren/modersmålsläraren ger nära 

feedback till ämnesläraren, samarbete är viktigt. Min önskan vore ju att ha 

modersmålslärare anställda på skolan i viss mån om man har ett språk som är i majoritet 

(Siv, rektor). 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sex pedagoger i grundskolan upplever 

inkluderingens betydelse för nyanlända elevers utvecklingsmöjligheter samt belysa eventuella 

utmaningar och möjligheter kopplat till detta. Trots att ingen av intervjufrågorna handlade 

direkt om inkludering och dess betydelse för de nyanlända eleverna, var det något som 

samtliga deltagare återkom till fler gånger under intervjuerna. Författarna till studien 

uppfattar således att inkludering är ett viktigt förhållningssätt när de gäller nyanlända elevers 

möjligheter till kunskapsutveckling och integrering i samhället 

 

Vikten av att inkludera nyanlända elever i ordinarie klassrumsundervisning betonades, även 

om det råder en viss diskrepans kring huruvida och hur länge nyanlända elever bör gå i 

förberedelseklass.  En tidig klasstillhörighet upplevs ha stor betydelse och undervisning i små 

grupper var inget varken lärare eller rektorer direkt förespråkade då det upplevs som 

exkluderande. På samma sätt menar Skowronski (2013) att undervisning i små grupper 

utanför klassrummet är ett exempel på hur försvårad integrering kan se ut.  

Utanförskapet beskrivs av deltagarna i studien kunna uppstå när placering görs utan att det 

tas hänsyn till elevens tidigare kunskap varför lärarna har en viktig roll när det handlar om att 

motivera och stärka elevernas självbild och öka deras skolmotivation. Lärmiljön bör enligt 

deltagarna präglas av lärarstöd och höga förväntningar på eleven vilket även stödjs av 

Andersson och Nilsson, 2013; Bunar, 2010; Cederberg, 2006; Skowronski, 2013. Deltagarna i 

studien ger uttryck för att de bedriver ett aktivt arbete för att motverka fientlighet och 

stigmatisering rörande nyanlända elever.  Detta finner stöd i Skowronski (2013) och Wallace 

(2011) som menar att alla elever ska ges möjlighet att integreras i skolans kontextuella 

sammanhang.  

En förutsättning som deltagarna upplever viktig för nyanlända elevers fortsatta 

kunskapsutveckling och lärande är att samarbetet med modersmålslärare utvecklas. Vikten 

av att eleverna får sina kunskaper bedömda på sitt eget modersmål uppges bidra till 

kunskapsutveckling. Vidare upplevs det vara en utmaning att komma fram till vad varje 

enskild elev behöver och hur de bäst lär sig då nivåerna hos de nyanlända eleverna är oerhört 

spridda, allt ifrån en lång skolbakgrund till analfabetism beskrivs. Något som var intressant 

och framträdande under intervjuerna var att deltagarna oftast talade om ”de nyanlända” som 

en enhetlig grupp och många gånger refererades till ”vi och dem”. Det finns en risk med att 

betrakta elever med utländsk bakgrund som en homogen grupp med dåliga skolresultat då 

det kan leda till att alla elever inte får samma möjlighet att utvecklas och inkluderas i skolan 

(Cederberg, 2006; Hamilton, 2013; Skowronski, 2013). Det bör påpekas att samtliga deltagare i 

studien aktivt arbetar för att motverka segregering och främja inkludering. 

Något flera deltagare uttryckte var också vikten av att utgå från elevens befintliga kunskaper 

istället för att fokusera på brister och svårigheter. Många pedagoger verkar dock uppleva den 

individanpassade undervisningen som krävande och att det ställs stora krav på den enskilde 

läraren i utformandet av en individanpassad och inkluderande undervisning. Hamilton (2013) 

talar också om hur individanpassad undervisning kräver noggrann planering och en 

anledning till att det brister uppges vara att många pedagoger helt enkelt inte har tillräckligt 

med tid att avsätta för detta. Hamilton menar att pedagogers ökade arbetsbelastning därför 

behöver uppmärksammas för att skolan ska kunna utveckla ett tydligt förhållningssätt 
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gällande såväl inkluderande som individanpassad undervisning. Även Graham och 

Spandagou (2011) påtalar hur samspelet mellan en framgångsrik inkluderande undervisning 

kan kopplas till skolans ledning då de beskrivs ha det övergripande ansvaret för att skolan 

upprättar tydliga ramverk gällande integrering och inkludering. Det framkommer en önskan 

från främst rektorerna att kommunen ska bistå med tydliga riktlinjer gällande nyanlända 

elevers utbildningssituation för att kunna kvalitetssäkra att de får den utbildning de har laglig 

rätt till enligt svensk skollag. Liknande resonemang återfinns hos flera av deltagarna i studien 

då de menar att det inte går att mäta förkunskaper vid endast ett tillfälle utan ska ses om 

levande process. Vikten av att hela tiden möta eleven i vardagen betonas för att då kunna se 

vilka behov som finns. Höga förväntningar är ett genomgående tema och upplevs vara en 

viktig framgångsfaktor. Att rektorer bör ha höga förväntningar på sina lärare liksom lärarna 

ska ha höga förväntningar på sina elever beskrivs och lyfts även av intervjupersonerna. Detta 

går att koppla till Graham och Spandagou (2011) som i studien belyste vikten av hur ett bra 

samspel mellan en framgångsrik inkluderande undervisning kan stå i relation till skolans 

position och ledning. Liknande resonemang för Taylor och Sidhu (2011) som menar att det ska 

ställas höga krav på skolan då det är en institution som aktivt ska verka för inkludering. 

Samtliga som deltagit i studien upplever att mångfalden berikar och att det är lärorikt och 

utmanande att arbeta med nyanlända elever. Modersmålslärare och studiehandledare ses som 

nyckelpersoner för elevernas individuella kunskapsutveckling. Kartläggning är en 

pedagogisk strategi som verkar ha stor betydelse för att kunna bedöma vilken nivå eleverna 

befinner sig på och har således stor betydelse gällande fortsatt kunskapsutveckling.  

 

 

Avslutande reflektioner  

Sammanfattningsvis upplevs att studiens resultat går att knyta an till presenterad forskning. 

Vikten av en inkluderande undervisningen har således betydelse för nyanlända elevers 

kunskapsutveckling och kan på sikt vara en påverkande faktor för hur väl eleven integreras i 

det svenska samhället. Ett större urval hade kunnat ge en bredare bild rörande ämnets 

komplexitet. Den problematik som inledningsvis uppmärksammades har på många sätt 

bekräftas via deltagarnas utsagor och några utvecklingsområden har identifierats varför 

författarna till studien hoppas att detta arbete kan verka som ett underlag och leda till 

ytterligare och mer omfattande studier kring ämnet.  

Avslutningsvis vill författarna till studien dela med sig av med följande citat som får 

representera samtliga deltagares syn på nyanlända elevers kunskapsutveckling.  

 

Det har ingen betydelse på hudfärg och var de kommer ifrån, ungar är lika oavsett (Berit, 

lärare). 

 

 

Framtida studier 

Författarna till studien upplever att det finns en kunskapslucka såväl internationellt som 

nationellt gällande kartläggning av nyanlända elevers kunskap. Det är ett komplext område 
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som innefattar många olika faktorer och ställer krav på gemene skola att upprätta tydliga 

riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever. För att de pedagoger som arbetar med 

nyanlända elever skall kunna ge bästa förutsättningar till eleverna efterfrågas mer forskning. 

En möjlig fortsatt studie skulle kunna vara att utgå från de nyanlända eleverna eller från 

studiehandledarnas/ modersmålslärares perspektiv. En annan tänkbar framtida studie skulle 

kunna vara att undersöka huruvida ett nära samarbete mellan ämneslärare och 

studiehandledare/modersmålslärare eventuellt skulle underlätta de nyanlända elevernas 

kunskapsutveckling. I studien framgick nämligen en önskan om ett mer utvecklat samarbete 

mellan dessa yrkeskategorier varför det upplevdes som ett område som har 

utvecklingspotential.
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Bilaga 1 

 

Missiv 

Inbjudan till att delta i en studie gällande nyanlända elever och kartläggning 

 

Vi skriver till er för att erbjuda er att dela med er av er uppfattning kring nyanlända elever 

och betydelsen av kartläggning av elevens tidigare kunskaper. Vi studerar på 

Mittuniversitetet och heter Marie Wiksten Fernaeus och Ulrica Karlsson. Vi skriver en C-

uppsats inom pedagogik gällande nyanlända elever och kartläggning. För att genomföra vår 

studie behöver vi ta del av rektorers och lärares uppfattning kring detta. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vi kommer att följa rådande 

forskningsetiska regler och alla som deltar kommer att vara anonyma. Vi kommer att 

genomföra intervjuer som vi har för avsikt att spela in. Detta för att inte missa relevant 

information. Allt material kommer att raderas efter avslutad studie. Intervjuerna beräknas 

ta cirka 30 minuter.  Vi kommer inom kort att höra av oss till er för att se om intresse finns 

och boka tid och plats. Har du/ni några frågor eller funderingar går det bra att ta kontakt 

med oss eller vår handledare Catharina Höijer. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Marie Wiksten Fernaeus 

Mobil: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxmailto:mawi1120@student.miun.se 
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Ulrica Karlsson 

Mobil:xxxxxxxx 

E-mail:xxxxxxxxxxxmailto:ulka1102@student.miun.se 

mailto:ulka1102@student.miun.se 

Handledare: 

Catharina Höijer Mittuniversitet 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Berätta om 

 

dig själv och din yrkesroll 

 

hur du upplever att du planerar undervisningen för nyanlända elever 

  

hur du upplever att undervisningen utgår från kartläggningen av elevens kunskaper och 

erfarenheter 

  

hur du upplever att nyanlända elever ges möjlighet att påverka undervisningssituationen 

med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och behov 

  

vilka utmaningar du upplever att det finns gällande individanpassad undervisning 

  

det finns något annat som du tycker är viktigt att nämna 

 

 

Följdfrågor: 

 

Kan du utveckla  

 

Hur menar du då 
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Exempel av analysens steg 2:  Indelning och sammanställning utifrån intervjufrågor 

 

Indelning 

(Exempel 1) Alltså jag, jag tycker att de ska vara med mycket i klassrummet, det är absolut bra 

när dom får kanske gå undan när dom har varit i den här lilla gruppen och dom har kunnat 

prata om dom här enkla bas orden, titta på bilder och så. Men jag tycker att det är bra när de 

får vara med i klassrummet för att de på något vis tvingas ju in i språket då. 

  

(Exempel 2) För att jag upplever att elever som inte är med sin klass någonting, de känner sig 

utanför, när man träffar de i korridoren så är alltid de tillsammans, och står själva, de hittar 

ingen klasskänsla, utan måste man gå till klassen då vart det en jobbig känsla. 

  

(Exempel 3) Sen tror jag även att den lilla gruppen behövs till viss del, säg de fyra första 

veckorna, att de kanske får stöttning, men inte hela tiden för då kommer de inte in i klassen 

utan då blir det mer så att de blir, att de känner att de nästan stör när de kommer 

  

Sammanställning 

(Exempel 1) Alltså Karin, tycker att dom ska vara med mycket i klassrummet, det är absolut 

bra när de får kanske gå undan när dom har varit i den här lilla gruppen och dom har kunnat 

prata om de här enkla bas orden, titta på bilder och så. Men hon tycker att det är bra när de får 

vara med i klassrummet för att de på något vis tvingas ju in i språket då. 

  

(Exempel 2) För att Karin upplever att elever som inte är med sin klass någonting, de känner 

sig utanför, när hon träffar de i korridoren så är alltid de tillsammans, och står själva, de hittar 

ingen klasskänsla, utan måste man gå till klassen då vart det en jobbig känsla. 

  

(Exempel 3) Sen tror Karin även att den lilla gruppen behövs till viss del, säg de fyra första 

veckorna, att de kanske får stöttning, men inte hela tiden för då kommer de inte in i klassen 

utan då blir det mer så att de blir, att de känner att de nästan stör när de kommer. 
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Exempel av analysens steg 3: Tolkning och omvandling 

  

Två av meningsenheterna från sammanställningen i steg 2 används som exempel. 

  

(Exempel 1) Alltså Karin, tycker att dom ska vara med mycket i klassrummet, det är absolut 

bra när dom får kanske gå undan när dom har varit i den här lilla gruppen och dom har kunnat 

prata om de här enkla bas orden, titta på bilder och så. Men hon tycker att det är bra när dom 

får vara med i klassrummet för att dom på något vis tvingas ju in i språket då. 

  

(Exempel 2) För att Karin upplever att elever som inte är med sin klass någonting, dom känner 

sig utanför, när hon träffar dom i korridoren så är alltid dom tillsammans, och står själva, de 

hittar ingen klasskänsla, utan måste man gå till klassen då vart det en jobbig känsla. 

  

Tolkning av de meningsbärande enheterna 

Karin menar här att eleverna ska vara med mycket i klassrummet men att det kan vara bra att 

gå undan i mindre grupper för att prata om enklare bas ord. Men det är bra att vara i 

klassrummet för att eleverna då tvingas ta in språket. 

  

Vidare talar Karin om ett utanförskap för de elever som inte deltar i klassrumsundervisningen, 

klassgemenskapen uteblir och det blir jobbigt att delta. 

  

Omvandling av meningsbärande enheter 

De meningsenheter som tolkats ovan kan i relation till varandra skapa en omvandlande 

meningsenhet. Bokstaven M läggs till i kodningen och står för meningsinnehåll. 

  

(MK- 1) För att nyanlända elever ska känna klassgemenskap och för att motverka utanförskap 

anser Karin att det allra bästa är när eleverna får delta i klassrumsundervisningen för att de 

då tvingas ta del av det svenska språket. Undervisning i mindre grupper är bra i sammanhang 

när det handlar om att lära sig enklare bas ord. 

  



 

Bilaga 5 

 

Exempel av analysens steg 4: Kategorisering och identifiering av teman 

 

Här visa några omvandlade meningsenheter från Karins intervju och används som exempel 

där (MK-1) och (MK-2) grupperas ihop i kategorin Inkluderande undervisning (MK-3) samt 

(MK-4) grupperas under kategorin Kartläggning av tidigare kunskaper. 

  

Samlade centrala kategorier: 

 

Inkluderande undervisning 

(MK- 1) För att nyanlända elever ska känna klassgemenskap och för att motverka utanförskap 

anser Karin att det allra bästa är när eleverna får delta i klassrumsundervisningen för att de 

då tvingas ta del av det nya språket. Undervisning i mindre grupper är bra i sammanhang när 

det handlar om att lära sig enklare bas ord. 

  

(MK-2) Inkluderande klassrumsundervisning upplever Karin som mer framgångsrikt än 

undervisning i små grupper. Detta för att det dels påskyndar utvecklingen av det svenska 

språket då Karin ofta låter klassen arbeta i grupp istället för enskilt, något hon ser underlättar 

för eleverna när det handlar om att känna samhörighet och entusiasm för skolan. Många 

gånger uppfattar hon också att eleven hellre stannar i klassrummet än går iväg. 

 

Kartläggning av tidigare kunskaper 

(MK-3) Karin uppger att hon inte är särskilt insatt i själva kartläggningsprocessen av 

nyanlända elevers tidigare kunskaper då skolan inte har något särskilt system för denna 

process. Ett nytt verktyg är dock under utveckling med idag utförs ingen kartläggning i den 

bemärkelsen att hon har ett prov som hon alltid använder sig av för kontrollera tidigare 

kunskaper. 

  

(MK-4) Karin upplever att tid är avgörande för att kunna genomföra en gedigen kartläggning 

av nyanlända elevers tidigare kunskaper, något som idag uppges vara en bristvara 

 

 


