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Abstrakt  

I fritidshemmet och skola så möter pedagoger en hel del svårigheter med att integrera 

nyanlända elever, syftet med denna studie är att undersöka hur mottagandet av 

nyanlända elever kan se ut i skola och fritidsverksamheten. För att få en bättre inblick i 

hur mottagande av nyanlända elever kan se ut så har skolpsykolog, pedagoger och lärare 

ställt upp på intervjuer, dessa intervjuer spelas in på band och transkriberas på papper.   

Vi kan tydligt se att läroplanens samt styrdokumentens krav inte tillgodoses för alla 

nyanlända elever. Pedagoger och lärare finner stora svårigheter i att finna vägar till att 

integrera nyanlända elever i skolan och på fritids. Stort ansvar har visat sig ligga på 

ansvariga skolas rektorer som ska fatta beslut om hur mottagandet ska ske, mottagandet 

innebär för vissa skolor tillfälliga lösningar medan andra skolor tillgodoser nyanlända 

elever med steg för steg process för att integrera nyanlända elever på skola och 

fritidsverksamheten. Kvaliteten i undervisningen brister när extra anpassning och tydlig 

röd tråd saknas.   

 

Nyckelord: Intervjustudie, nyanlända elever, skola och fritidshem, pedagogiska verktyg, 

Styrdokument.  
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Inledning 

I genomsnitt har cirka 30 000 personer sökt asyl i Sverige varje år. Under år 2012 var 

det 3500 ensamkommande barn som kom hit utan vårdnadshavare. Dessa elever 

förväntades tas emot av skolverksamheten vilket kan leda till en utmaning för både 

skolverksamheten och eleverna när det gäller att främja en fungerande skola. År 2016 

fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplan, vilket innebär att kraven på pedagogerna 

och de pedagogiska insatserna ökar. En av uppgifterna är att möta elevgruppens behov, 

men också elevens enskilda behov Skolverket (2016).  

En av nutidens mest aktuella frågor i skolverksamheten är mångkulturella 

samhällsutvecklingen. 

Idag finns det skolor med upp till femtio procent eller mer elever som kommer från 

andra kulturer än svenska, vilket gör integrationsämnet aktuellt men även intressant i 

skolverksamheten. Från år 1960 och framåt har familjer som ansetts vara socialt och 

ekonomiskt starka lämnat vissa specifika stadsområden, vilket bekräftas av Skolverket 

(2016). De konstaterat att det uppstår stora betygsskillnader mellan elevgrupper 

beroende på barnets sociala bakgrund och etnicitet.  

Politiska, sociala och ekonomiska samhällsförändringar ledde till förändringar i 

genusordning och i behovet av utbildning.  

En fråga som är aktuell i skolverksamheten idag handlar om flyktingelever. Ett område 

som ska analyseras och försöka ge läsaren en inblick från skolverksamhetens 

perspektiv. Idag ser mottagandet av nyanlända elever olika ut på grund av att skolorna i 

Sverige har olika förutsättningar, vilket resulterar i att alla organiserar sitt mottagande 

på olika sätt.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet i studien är att undersöka hur mottagandeprocessen kan se ut konkret i 

skolverksamheten och fritidshem.  

Frågeställning 

 

• Hur organiseras mottagandet av nyanlända elever? 

• Vilka verktyg finns det för lärare och pedagoger i skolverksamheten för 

integration av nyanlända elever? 

 

 

Yusuf Izgi  

 

Hur nyanlända elever integreras i svenska skolan och 

fritidsverksamheten 
 

 

 

Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring mitt valda ämne. Inledningsvis så 

delas integration upp i de olika betydelser som är utgångspunkt för frågeställningarna. 

 

Vilka benämns som nyanlända elever  

I skollagen finns kriterier om vilka som anses vara nyanlända elever (Skolverket, 2016) 

konstaterar att en elev är nyanländ efter aktiv skolgång i max fyra år. Vissa nyanlända är 

inte aktiva i skolverksamheten efter ankomsten till Sverige, därmed menar (Skolverket, 

2016) att när en nyanländ elev börjar skolan ska eleven inte längre ses som nyanlända. I 

viss mån finns undantag för den nyanlända principen, undantaget kan vara om en 

nyanländ elev har stora behov eller svårigheter utöver språkbrister (skolverket, 2016). 

Skolinspektionen menar att nyanlända elever ”avses i denna granskning elever som inte 

har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som 

anländer nära skolstarten eller under sin skoltid” skolinspektionen (2009, S.8)  
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Extra stöd & anpassning för nyanlända elever  

I Skolverket (2016) framgår det att varje nyanländ elev i grundskolan ska ges möjlighet 

till extra stöd, med prioritering på det svenska språket. För nyanlända elever innebär det 

en omfördelning av ens undervisningstid. Istället för att en nyanländ elev närvarar på en 

mattelektion får hen undervisning i svenska språket, nästa gång nyanländ elev får extra 

stöd i svenska språket byts den timmen ut mot idrottslektion, såhär kunde 

omfördelningen se ut Skolverket (2016). Viktigt här var att nyanlända eleven inte får 

ges mindre undervisningstid på andra ämnen Skolverket (2016).   

Denna tillgång heter prioriterad timplan Skolverket (2016) och nyanlända kunde dras 

nytta av detta endast upp till ett år (a.a). Flera skolor saknar idag förutsättningar och 

resurser för att kunna möta nyanlända elevers behov och då ökar frustration i arbetslaget 

(Lahdenperä & Sundgren 2016).  

 

Handledning på hemspråk  

Elever som får modersmålsundervisning har ökat kraftigt, idag är det upp till 24 % eller 

mer elever som får modersmålsundervisning på grundskolan Lundgren et al., (2017).  

I de flesta skolorna talar nyanlända elever gott om sina modersmålslärare Shwan (2016) 

citerad i Lahdenperä (2016) menar att ”De [modersmålslärarna] hjälper oss att förstå 

skolan här i Sverige och så” (S.103)  

Studiehandledning vid behov för nyanlända elever skapas på modersmål tillsammans 

med klasslärare och modersmålslärare, det finns inte behörighetskrav idag på att arbeta 

som studiehandledare (Skolverket, 2016). Det går enligt mig emot Skollagen 2010:800 

1 kap. 4 § där det framgår att hänsyn till elevers olika behov ska tas, men också att 

strävan efter att skillnader i elevernas olika förutsättningar ska vara fokuserad område, i 

arbetet med att nyanlända ska nå utbildningens mål, klasslärare har flera års erfarenhet 

vilket är av vikt att modersmålslärare har densamma utbildning, att modersmålslärare 

inte kräver någon behörighetskrav kan innebära för nyanlända att gå miste om viktig 

erfarenhet och kunskap för att öka sina chanser för vidareutbildning i framtiden.  
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Förberedelseklass eller IN-klass (Internationell klass)  

Efter mottagande placeras nyanlända elev direkt i klassrummet. För att nyanlända elever 

ska få en mjuk skolstart är inte ämnesintegrering aktuellt i tidigt skede Lundgren, Säljö 

& Liberg (2017).  

Syftet med förberedelseklass är att bygga grundläggande färdigheter i svenska innan 

övergång till ny klass och traditionell undervisningsform. Förberedelseklass har blivit 

kritiserad för att inte främja svenska språkinlärning, inte bidra med pedagogiska 

planeringar och dokumentation Lundgren et al (2017). Detta går emot skolverket (2016) 

som menar att lärare och annan skolpersonal ska bevaka nyanlända elevers utveckling 

under tiden den nyanlända eleven är aktiv i denna mottagandeenhet. Huvudman på 

ansvariga skolor för nyanlända måste variera med undervisningen. Det är inte tillåtet att 

all undervisning för nyanlända elever ges via förberedelseklass. En nyanländ får inte ges 

undervisning på förberedelseklass i mer än två år (a.a). 

 

Ensamkommande  

Vissa nyanlända är i Sverige utan vårdnadshavare och någon nära släkting, läget är 

ovisst speciellt för de nyanlända utan nära anhörig Lahdenperä & Sundgren (2016) i 

detta avsnitt beskrivs olika förutsättningar som de nyanlända eleverna har. De barn som 

lämnat sitt land och befinner sig i Sverige utan vårdnadshavare är enligt Lahdenperä och 

Sundgren (2016) starkt förknippade med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Erfarenheter som nyanlända eleven besitter från tidigare miljö kunde vara misshandel, 

diskriminering, mobbing eller begränsat med stöd i familjehemmet, därmed beskriver 

(Lahdenperä & Sundgren 2016) hur effektivt det kan vara för lärare och pedagoger att 

vara informerad av nyanländas övergripande integration. 

De Wal Pastor (2015) konstaterar att vissa nyanlända elever får tillräckligt med social 

uppmärksamhet och hjälp med sina hemläxor i hemmet, vilket de ensamkommande 

ibland går miste om. Författarens studie visar att elever som anländer utan sina föräldrar 

är en grupp som ofta lider av psykiska problem i hög grad. Förslagsvis kan skolan och 

fritidshem vara en trygg miljö för nyanlända eleverna att utforska (Pastor 2015). Vidare 

beskrivs det att skolan och kamrater är en nyckelroll för att flyktingelever ska uppskatta 

sin individualitet och känna sig trygga. På så sätt menar författaren att det blir en lättare 

process att öka intresset för inlärning.  
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Lahdenperä et al.,2016) delar delvis Pastors uppfattning och berättar i sin studie hur 

socialt erkännande och välbefinnande hör ihop med språkutveckling och 

identitetsutveckling.  

Lahdenperä och Sundgren (2016) konstaterar att det är betydligt fler pojkar som söker 

asyl i Sverige än flickor. De flesta nyanlända pojkarna flyr när de exempelvis blir 

kallade till krig, dåliga förhållanden eller för att de utsätts för våld i stor utsträckning i 

hemlandet (a.a).  

 

SIA Utredning 

SIA utredningen står för ”skolans inre arbete” och är en bidragande faktor till varför 

fritidshemmet ser ut som de gör idag. Persson (1977) beskriver SIA utredningens tanke 

om att ge svagpresterande och andra elever de stöd som de behöver för att stimulera 

barnets utveckling och lärande, men även i fostran. Författaren berättar att 

förutsättningen för att utveckla sin sociala kompetens ansågs vara ett prioriterat område. 

År 1980 blev det alltmer aktuellt för sammanflätning med Skola och fritidshem, då var 

tanken att båda verksamheterna skulle ske under samma tak. Ett annat syfte SIA hade 

var att skola och fritidshem skulle utvecklas parallellt med bland annat 

medborgarperspektivet samt den sociala-och kulturella utvecklingen (Persson 1977). 

För skolverksamheten innebar det att skolorna var tilldelade mer resurser, i 

resursfördelningen prioriterades personliga behov istället för elevantal. 

Regeringens konkreta uppdrag till statens skolverk blev att insatserna skulle anpassas 

till målgruppens olika förutsättningar och behov samt att utsatta bostadsområden skulle 

särskilt uppmärksammas (a.a) 

 

Relationsbygge som ett verktyg  

I arbetet med nyanlända utvecklas nya metoder ständigt, en metod för lärare och 

pedagoger har varit att bygga relationer med nyanlända elever. Modersmålslärare är en 

viktig del i relationsbygget med nyanlända elever, enligt (Lahdenperä et al.,2016) så kan 

modersmålslärare fylla fler funktioner än bara pedagog, författaren menar på att denne 

instans kan av nyanlända elev ses som en vän när fokus läggs på byggandet av 

relationer.  
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De Wal De Wal Pastor (2015) beskriver i sin undersökning om nyanlända elevers 

psykiska tillstånd som hinder för integration i skolverksamheten och fritidshem. Detta 

kan påverka relationer mellan personal menar Pastor.  

Enligt författaren kommer de flesta nyanlända eleverna från krigsdrabbade länder.  

Författaren menar att nyanlända elever som anländer från krigsdrabbade länder visar 

stora känslomässiga och beteendemässiga svårigheter (Pastor 2015). Vilket är 

svårigheter som lärare och pedagoger dagligen får handskas med. Författaren kommer i 

sin text fram till slutsatsen att pedagogers roll i klassrummet och på fritidshemmet blir 

betydligt mer omfattande än i det dagliga arbetssättet utan nyanlända elever. 

 

Assimileringspolitik   

Edling (2012) beskriver att assimilering ses som något negativt och hierarkiskt. 

Författaren tar upp aspekten att anpassa undervisningen till ökad globalisering men 

också för att ta vara på mångkultur i förebyggande syfte av att minska risken för 

eventuella fördomar som rasism och mobbing. Ett arbetssätt författaren tar upp är att 

framhäva etniska skillnader som något positivt. Författaren utvecklar begreppet 

interkulturellt lärande och förklarar det som att två elever från olika bakgrund kan lära 

från varandra. Hon menar även att ibland kan detta lärande ses lika givande som den 

traditionella undervisningsformen (Edling 2012). Vidare berättar författaren att skolan 

överför traditionella värden och lydnad istället för att värna om mångkulturen och den 

demokratiska grunden. 

  

 

Metod 

I det här avsnittet kommer jag att presentera studiens tillvägagångsätt, vilka etiska 

aspekter som jag förhållit mig till samt vilka förberedelser som gjorts. Intervjuernas 

upplägg framgår även här. I framtagandet av resultat har Selektiv kodning varit en 

utgångspunkt Bryman (2011). Med två centrala kärnkategorier och med hjälp av 

subkategorier validera och utvecklar dess innehåll, dessa två centrala kärnkategorier är 

Skola och Fritidsverksamhet. För studien har det använts en kvalitativ metod samt 

semistrukturerade intervjuer för att undersöka valda området. Intervjufrågorna är fasta 

och likartade för i hopp om att lättare kunna jämföra pedagogernas svar, detta av vikt 

för att öka tillförlitligheten i studien och få olika perspektiv, det är även stora skillnader 

på hur mottagande av nyanlända elever ser ut på olika verksamheter. 
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Här kan läsaren få olika perspektiv på hur verksamheter går till väga utifrån olika 

förutsättningar som lärare och pedagoger har. Vid varje intervjutillfälle fick 

pedagogerna några minuter att tänka fritt och resonera utan ramar, för att främja en mer 

övergripande inblick Olsson & Sörensen (2011), som också menar att vid nyttjande av 

kvalitativt material förenas analys och syntes.  

I studien så intervjuas två fritidspedagoger, en skolpsykolog och en ämneslärare.  

Bryman (2011) beskriver att det är bra med inblick i respondenternas arbetsplatser, 

författaren menar att risken minskar för feltolkningar och missförstånd. Även 

kommunikation har varit lätt med hjälp av tidigare personlig kontakt. 

 

Urval av skolor 

I Sverige har inte alla skolor skyldighet att ta emot nyanlända elever vilket begränsade 

mitt urval. Samtliga respondenter som deltagit i min studie har anslutit sig från två olika 

skolor. De båda skolorna ligger någonstans i mellersta delen av Sverige.   

 

 

Första skolan är en låg-, mellan- och högstadieskola. Där finns två parallella 

förberedelseklasser med 800 inskrivna elever i två separata byggnader med fritidshem 

och skola under samma och tak. Fritidshemmet har tillgång till utomhusbad, idrottshall, 

konstgräsplan och även skogsmiljöer är aktuellt i nära anknytning till lokalerna.   

 

Andra skolan är en låg- och mellanstadieskola. Där finns det 600 inskrivna elever. 

Bakom skolgården finns skogsmiljöer och framsidan av gården är väldigt stor och 

erbjuder många olika aktiviteter. Fritidshemmet drivs i samma byggnad som skolan.  

 

Urval av respondenter  

Utifrån mina frågeställningar och mitt syfte blev det tydligt att studien riktade sig mot 

skolan. Jag valde därmed att intervjua personal och pedagoger som arbetar i skolans 

verksamhet. Jag kände sedan tidigare till både skolorna och personalen som arbetade 

där. Bryman (2011) menar att det kan vara positivt att vara medveten och bekant med 

miljön och arbetsplatsen där intervjun genomförs, vilket kan leda till en större förståelse 

för vad respondenten berättar. Urvalet är medvetet bestämt då jag kände till deras 

medvetenhet kring mitt valda ämne.  
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Sammanlagt har fyra personer i skolans verksamhet intervjuats. Intervjupersonerna var i 

åldrarna mellan 30 – 60 och har lång arbetslivserfarenhet inom sitt yrke. 

Fritidspedagogerna arbetar på skola ett. Skolpsykolog och ämnesläraren arbetar på skola 

två. 

 

Förberedelser och genomförande  

Innan själva intervjutillfället skickade jag ett mail med en förfrågan till personalen på 

skolan om de velade ställa upp på en intervju. Efter att ha fått svar från samtliga 

deltagare skickades ett nytt mail ut med en beskrivning kring vad ämnet handlade om, i 

mailet bifogades även ett missiv där de fick en mer tydlig beskrivning kring upplägget. 

Vidare fick de information om anonymitet, sekretess och hur intervjuerna skulle komma 

att dokumenteras. Därefter anpassades intervjutillfällena utifrån respondenternas tid och 

schema.  

Vid intervjutillfällena användes en bandspelare för att spela in frågor och svaren. Detta 

för att inte behöva anteckna under intervjuns gång, istället låg fokus helt på 

intervjupersonen. Bryman (2011) menar att genom att spela in intervjun i en kvalitativ 

undersökning underlättar det att få en tydlig och rak analys samt kunna få med exakt allt 

intervjupersonen berättar och beskriver. Om intervjuerna istället enbart antecknats hade 

risken att gå miste om vissa delar eller annat viktigt innehåll.  

Det är också viktigt att vid intervjutillfället befinna sig i en lugn och ostörd miljö för att 

göra det så tryggt och bra för intervjudeltagarna som möjligt. Dels för att inte riskera att 

påverka störningar i genomförandet av intervjun.  

Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet med hjälp av en dator. Vidare 

analyserades materialet för att försöka se samband mellan svaren och placera in dem i 

olika kategorier.  

 

Etiska förhållningssätt 

De fyra forskningsetiska principerna samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet konfidentialitetskravet låg som bakgrund inför genomförandet av mina 

intervjuer (vetenskapsrådet, 2016). Det innebär att de som deltar i studien ska få en 

förståelse för deras betydelse och rättigheter under undersökningens gång. De får 

exempelvis avbryta sin medverkan när som helst under processen om de så önskas.  
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I missivet framkom det även att det insamlade materialet skulle raderas efter 

transkribering. Det kommer inte användas nå namn på deltagarna eller skolorna i texten 

för att det inte ska gå att identifiera deltagarna eller deras arbetsplatser.  

 

 

Tillförlitlighet  

I min undersökning deltar fyra personer som arbetar på olika sätt i skolans verksamhet.  

Svaren från de fyra intervjuerna som ligger till grund för mitt resultat visar inte en 

rikstäckande sanning. Däremot visar det den verklighet som deltagarna belyser på 

skolorna i just dessa områden. Deltagarna ger sin syn och reflekterar runt ämnet utifrån 

sina uppfattningar och erfarenheter, vilket ger svar på det jag undersöker utifrån mitt 

syfte och frågeställningar. I själva transkriberingsprocessen så menar Bryman (2011) att 

det är av vikt att forskare inte gissar vad intervjupersonen säger vid oklara moment, 

detta har också varit lättare att följa denna teori genom att en bra bandspelare har varit 

aktuellt, här kan bandet spelas upp vid oklarheter, kvalitativa forskare behöver analysera 

och reflektera kring undersökningens tillförlitlighet och om bara ämnet i fråga berörs 

med hjälp av undersökningen Bryman (2011). Genom intervjuerna så får läsaren 

perspektiv från respondenternas olika erfarenheter och syn på hur mottagandet kan se 

ut, läsaren får se likheter och skillnader på hur de olika mottagande kan se ut utifrån 

varje deltagande verksamhet, detta skapar också äkthet i studien Bryman (2011).  

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom kvalitativ undersökning för att 

detta ger också läsaren en bild av kvaliteten i undersökningen (a.a). 

Enligt Bryman (2011) är forskare inom samhällelig forskning inte alltid fullständigt 

objektiv, däremot kan forskaren säkerställa principen att agera i god tro genom att 

styrka och konfirmera, istället för att personliga värderingar eller teoretisk inriktning 

påverkat utförandet eller slutsatserna i ens undersökning. Bandspelare förenklar i sin tur 

att personliga värderingar påverkar materialet men hindrar däremot inte forskaren från 

att göra analys och reflektera kring respondenternas svar. Det är därför viktigt att 

säkerställa en fullständig redogörelse av materialet som fås och skilja mellan dessa och 

sin egna analys vilket kan öka studiens äkthet Bryman (2011). 
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Resultat  

I detta kapitel så presenteras analys och det transkriberade resultatet från intervjuerna, 

framställning av resultatet har en tydlig struktur efter först skolperspektiv, sedan 

perspektiv från fritidsverksamheten.   

Respondenterna kommer att benämnas som följande: 

 

➢ Skola 1 

• Respondent 1 (Fritidspedagog) 

• Respondent 2 (Fritidspedagog) 

 

➢ Skola 2 

• -Respondent 3 (Skolpsykolog) 

• -Respondent 4 (Ämneslärare) 

 

Nyanlända elevers integrering i skolan 

Respondent 4 berättar att i början av mottagandeprocessen får nyanlända elever 

klassplacering direkt. Modersmålärare och ämneslärare samverkar sedan för att göra en 

kunskapsbedömning, denne bedömning är enligt respondent 4 tillfällig och inte alltid 

precis. I denna fas av mottagning får nyanlända elever delta i elevgruppen en gång i 

veckan och resterande dagar får hen hemundervisning. Vidare berättar respondent 4 att 

andelen dagar i elevgruppen är beroende på nivån av svenska som de nyanlända 

eleverna behärskar. Respondent 4 beskriver att förr så fanns inte förutsättningen att 

samverka med en modersmålslärare i lika stor utsträckning som idag. 

Respondent 4 beskriver att i samverkan med modersmålärare och studiehandledare 

skapar man en studiehandledning på svenska och hemspråket. Respondent 4 konstaterar 

att ämnesintegration kan enbart ske tidigt om förutsättningen för studiehandledning på 

hemspråk är aktuellt.  
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Vidare fortsätter respondent 4 beskriva studiehandledning på hemspråk som ett verktyg 

för att de nyanlända eleverna ska ha möjlighet att kunna uttrycka sig med ord och 

begrepp.  […] lärarens förhållningssätt är väldigt olika och en viktig faktor här är 

tålamod och övergripande syn på nyanlända elevers integration, […] då vissa lärare har 

inblick i nyanlända elevers bakgrund och övergripande inblick på integration blir det 

lättare att hålla en mer inkluderande undervisning (respondent 4) 

 

Digitala verktyg för lärare  

Respondent 4 berättar att en framgångsfaktor i arbetet med nyanlända elever har varit 

digitala verktyg. Ipads tas upp som en effektiv sådan. På en Ipad finns mycket från 

skolverket som geografiska spel och bildpussel. Respondent 4 berättar att vissa av de 

nyanlända eleverna använder Ipads för första gången.  

 

Veckovis tar man i klassen fram en bokstav som blir veckans bokstav, med hjälp av 

bokstaven ska eleverna sedan skapa ord. Orden görs sedan om till bilder med hjälp av 

en app på Ipaden. Ipaden är på hemspråket, här menar respondent 4 att 

modersmålslärare inte behöver vara närvarande, och att de nyanlända eleverna blir mer 

självgående.  

 

” […] Jag tror att det är viktigt att nyanlända elever känner att de kan klara 

av uppgiften, det handlar om att få hen att känna tillhörighet till resten av 

elevgruppen, att ständigt påminna om att språkbristen enbart är tillfällig 

eftersom det finns sätt att kommunicera utan att behärska svenska språket. 

[…] något som spelar en avgörande roll i integrationsprocessen är 

elevgruppen, och hur deras bemötande och förhållningssätt är gentemot 

nyanlända elever […] eleverna i klassen tar ansvar för sina nya kamrater 

och med hjälp av att peka och teckna. Man har i klassen lyckats 

kommunicera med nyanlända elever självmant utan modersmålslärare 

(respondent 4)  

Anpassning   

Hur det kan se ut konkret i klassrummet när ämnesläraren ska anpassa undervisning och 

lokaler för nyanlända elever är en intressant aspekt i mottagningsfrågan. 
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I samma stund som klassläraren blev informerad om att en nyanländ elev skulle delta i 

undervisningen gjordes vissa förberedelser. Respondent 4 berättar att den nyanlända 

elevens bakgrund och hemland presenteras för elevgruppen, ämnesläraren lyfter upp 

frågor i klassen som rör nyanlända elevens hemland, här får de svensktalande eleverna 

en inblick i nyanlända elevens tidigare erfarenheter och miljö, i hopp om att de andra 

eleverna i klassen ska bilda förståelse för den nyanlända elevens tidigare bakgrund. I 

samverkan med hemspråkspedagoger i klassen har nyanlända elever även möjlighet att 

vara med elevgruppen på utflykter.  

 

Respondent 3 och 4 håller med om att den traditionella undervisningsformen är väldigt 

svår för nyanlända elever att komma in i, framförallt i ett tidigt skede.  

 

[…] Vissa nyanlända elever har inte någon förkunskap om undervisning som helhet, 

och detta ökar behovet av att anpassa undervisningen med särskilt stöd (Respondent 4)  

 

Respondent 4 berättar att i mottagandet av nyanlända elever är det ofta 

modersmålslärare eller hemspråkstalande pedagoger tillgängliga i klassrummet. 

Ämnesläraren berättar att hemspråkslärarens uppgift är att tillsammans med den 

nyanlända eleven följa upp och dokumentera hur dagen har varit. Att gå igenom 

tillsammans med nyanlända eleven om vad hen tyckte som var bra och mindre bra, detta 

menar respondent 4 bidra med kontinuitet i arbetet, (…) Detta är en tanke för att ge 

fortsatta utbildningsmöjligheter för de nyanlända eleverna (…) avslutar Respondent 4. 

 

Psykosociala aspekter  

Respondent 3 beskriver att nyanländas miljö och lokalerna på skolan kan påverka 

nyanlända elevers trygghet och självkänsla. I anslutning till klassrummet finns 

myshörnan, där ska rekreation vara aktuellt. Ljudnivån här inne är alltid låg och här kan 

elever koncentrera sig. Respondent 3 menar att nyanlända eleverna ofta söker sig till 

denna plats för att finna lugn och ro. I vissa fall går de nyanlända eleverna iväg med 

andra elever i klassen, Detta beskriver respondent 3 som värdefull tid för de nyanlända 

eleverna. Det är enligt respondent 3 ovärderligt att nyanlända elever får tid och 

förutsättningar för att lära sig av andra i elevgruppen.  
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[…] det kan variera mycket mellan dagsformen […] ibland berättar nyanlända elever till 

modersmålslärare att hen inte vill delta i något, men kommer fem minuter senare 

springandandes till fotbollsplanen […] (Respondent 3)  

 

Verktyg för pedagoger i nyanlända elevers integrering på rast verksamhet.  

Båda fritidspedagogerna berättar om utmaningen att få nyanlända elever att socialisera 

sig med andra elever från klassen. Respondent 1 och 2 lyfter fram utomhuspedagogik 

som ett viktigt verktyg, och berättar att i leken sker ett socialt samspel som är lätt att 

förstå där språk är irrelevant, och att det är i leken som inkludering blir mest aktuellt.  

 

På rasterna får fritidspedagogerna i samverkan med rastaktivister arrangera olika 

aktiviteter för alla åldrar. Fritidspedagogerna berättar att de nyanlända elevernas två 

favoritlekar på denna skola är fotboll och King. Här är enligt pedagogerna de nyanlända 

eleverna i deltagande roller och i aktiv samverkan tillsammans med andra elever på 

skolan.  

 

Båda fritidspedagogerna tillägger att det är en viktig aspekt att nyanlända elever får 

bearbeta sin nya och trygga miljö.  

Ofta är det så att de nyanlända eleverna söker sig till King eller fotbollsplanen 

självmant, leken är internationell och kan utövas utan att behärska språk berättar 

Respondent 1.  

 

[…] Det mesta bygger på deras egna intressen men i leken finns 

internationella språk som är lätt att fånga upp och förstå. Till exempel att 

eleverna är medvetna om att följa reglerna i leken, att följa strukturen i 

leken och att de krävs samarbete för att få poäng […] ibland är det enda vi 

bidrar med uppmuntran till att vara med på leken, och det räcker […]. Det 

kan vara större utmaning med nyanlända elever med sämre mental hälsa, 

det tar då ofta längre tid för inslussning i rastverksamheten. Toleransnivå 

här är en väldigt viktig faktor avslutar (Respondent 1) 
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Natur & friluftsliv  

På fritidshemmet är barnen uppdelade i olika fruktgrupper. Sex fruktgrupper i varje 

årskurs med ca femton elever i varje fruktgrupp.  

Varje vecka får en fruktgrupp gå på utflykt berättar respondent 1. Det är första gången 

som nyanlända elever får prova på aktiviteter som paddla kajak, bada i sjö, eller klättra i 

berg. Fritidspedagogen berättar att dessa aktiviteter är nästintill omöjliga att utföra i 

respektive hemland, detta för att där är dessa aktiviteter förknippade med vilda djur, 

minor eller andra faror. Respondent 1 samt 2 konstaterar att de flesta nyanlända elever 

som integrerar i svenska skolan kommer från väldigt extrema miljöer. 

[…] det är bra om vi som jobbar inom skolans verksamhet meddelar nyanlända elever 

om rättigheterna som finns, en grundläggande rättighet är just allemansrätten […] 

(Respondent 2) 
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Resultatdiskussion  

 

Samtliga fritidspedagoger är ense om att med rätt verktyg och anpassning är det möjligt 

med snabb integration både i skola och fritidshem. Utomhuspedagogik är ett sådant 

verktyg som är till exempel ofta mer inkluderande för nyanlända då flesta fysiska 

aktiviteter inte bygger på språklig interaktion till lika stor del. Att anpassa verksamheten 

genom att en modersmålslärare finns tillgänglig ökar tryggheten hos de nyanlända, som 

med detta stöd i ryggen lättare törs närma sig den svensktalande barngruppen. 

 

Fritidspedagogerna ser arbetet med nyanlända elever som en utmaning och arbetssättet 

utvecklas ständigt. I skolverksamheten förväntas eleverna följa bestämda struktur 

utifrån måluppfyllelse, nyanländas elevers utmaningar i skolverksamheten och fritids 

kunde vara att skapa kontakt, känna samhörighet, lära sig språket och normer på skolan 

Genom erfarenheter av arbete med de nyanlända tonades till exempel tävlingsmomentet 

ned. För att stärka självkänslan och trygghetskänslan i gruppen korades inte längre 

vinnare och förlorare vid quizz till exempel.  

Efter många år i yrket menar fritidspedagogerna att mottagandet av de nyanlända 

eleverna såg annorlunda ut förr jämfört med idag. Tidigare fanns det inga krav på att 

samverka medmodersmålslärare. Nu ställer skolverket (2016) krav på att ämneslärare 

och modersmålslärare ska samverka. Detta innebär att fritidspedagogen avlastas 

eftersom modersmålsläraren ger studiehandledning till eleven på modersmålet. Denna 

samverkan skapar också mer trygghet för barnen. Sammantaget har alltså mottagandet 

av nyanlända barn förbättrats genom denna reform (Persson 1977). 

 

Edling, (2012) visar att nyanlända elever har en negativ bild i det svenska samhället. 

Ämnesläraren konstaterade dock hur tillmötesgående elevgrupperna kan vara med 

nyanlända elever. Ämneslärarens bild stämmer väl överens med min undersökning. Jag 

anser att min undersökning visar en mer positiv verklighet för de nyanlända eleverna på 

skolan, även om situationen kan variera från skola till skola eller till och med beroende 

på elevgruppen. De andra eleverna visade nyfikenhet inför de nya barnen och till 

exempel intresse för det främmande språket som kom in med dem i deras värld.  
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Riktlinjerna är desamma för alla i arbetet med nyanlända elever, men lärarens 

kompetens och förståelseförmåga är två begrepp som visar sig vara viktiga faktorer i 

undersökningen. Lärarens inställning visade sig vara avgörande för hur välkomna de 

nyanlända barnen kände sig i elevgrupper. 

Ämnesläraren berättade om sitt sätt att anpassa undervisningen för nyanlända elever; att 

varje nyanländ elevs hemlandsflagga skulle finnas i klassrummet, detta för att skapa en 

mer välkomnande miljö för den nyanlända eleven. Detta arbetssätt exemplifierar 

Edlings (2012) idéer om att de nyanlända elevers kultur och traditioner bör finnas 

representerade i miljön. Att integrera olika kulturer i klassrummet är ett effektivt 

arbetssätt, och att det borde finnas mer konkreta exempel på sådana metoder. Enligt mig 

är detta arbetssätt för att skapa en välkomnande miljö för alla elever oberoende av 

ursprung ett konkret arbetssätt som kan vara till stöd och inspirera andra lärare. 

Det var intressant att notera att nästan alla respondenter hade olika metoder i arbetet 

med nyanlända elever. Gemensamt med skolpsykolog, fritidspedagogerna och 

ämneslärarens metoder var att alla valde bort tävlingsinriktade moment i sin 

undervisning, lågeffektivt bemötande präglade också samtliga intervjudeltagares 

arbetssätt.  

Att känna delaktighet i elevgruppen kunde förbättra elevens prestationer i skolan. 

Klassläraren konstaterade att om läraren kan få en nyanländ elev att känna sig delaktig i 

elevgruppen skapas en positiv attityd hos eleven gentemot utbildning och utveckling. 

Här får hen delvis medhåll av De Wal Pastor, L (2015) som menar att om det sociala 

inte brister, kan nyanlända elever självmant motiveras för att klara av kraven på skolan. 

En känsla av utanförskap medför däremot att skolresultaten riskerar att bli sämre än de 

kunnat vara, eleven kan uppnås sin rätta potential om läraren använder verktyg för att 

inkludera den nyanlända (Edling 2012). 

Klassläraren tillsammans med skolpsykologen är båda positiva gentemot relationskontot 

som beskrivs för att kartlägga bandet mellan nyanlända elever och arbetslagen i 

skolverksamheter. I denna studies bakgrund, jämförs skillnaden i att anpassa sig till den 

svenska skolan mellan nyanlända elever som anländer utan vårdnadshavare kontra de 

som anländer med vårdnadshavare. Klassläraren berättar att de flesta svagpresterande 

eleverna inte får tillräckligt med uppmärksamhet och hjälp med läxorna hemma. Att 

denna situation stämmer får stöd i forskningen då De Wal Pastor (2015) konstaterar att 

nyanlända elever utan psykosocialt stöd från vårdnadshavare finner större svårigheter 

för inslussning i en elevgrupp (De Wal Pastor, L.2015).  
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Skolpsykologen i sin tur fyllde inte den tänkta funktionen att mäta nyanländas psykiska 

tillstånd vilket kunde ses över. Tanken var att bedöma huruvida skolpsykologen kan 

bidra med säkerställande av psykisk hälsa, detta enligt mig visade sig istället vara en 

roll för modersmålsläraren och inte skolpsykolog på skolan.  

 

Metoddiskussion 

Två centrala kärnkategorier har varit som en röd tråd under undersökningen. Skola och 

fritidshem. Dessa två gjorde det lättare att hålla sig till ämnet i fråga men även för att ge 

perspektiv från två aktiva verksamheter. Intervjumaterialet kunde lättare bearbetas då 

bandspelare varit aktuell, på grund av tydliga svar från respondenterna blev det lättare 

att göra en analys och med hjälp av bandspelaren kunde jag bekräfta att analys och 

syntes delvis förenas, analysen kunde varit mer givande med fler forskare delaktiga i 

studien och kunde även ökat kvalitet och bredd på undersökningen.  

Det blev öppet för intervjupersonerna att fritt få reflektera i vissa stunder under 

intervjun, vilket upplevdes positivt av respondenterna. Bandspelaren som användes 

under intervjuns gång var till stor hjälp i processen att färdigställa resultatet. Ingen 

Information angiven av respondenterna gick förlorad. Brymans teori om att en 

bandspelare höjer kvalitet i undersökningen, och chansen att gå miste om material blir 

minimal var givande. 

 

Intervjuerna tog längre tid än planerat, detta för att intervjuerna ägde rum på två olika 

skolor och fyra olika personal i skolverksamheten, med en delaktig forskare. Detta 

gjorde att schematiderna behövde ses över ett par gånger och begränsade flytet i arbetet. 

Samtliga respondenterna hade förutsättningen att göra intervjuerna i ostörda lokaler. Det 

var bra för intervjuns flyt och för eventuella reflektioner efter intervjufrågorna. I 

upplägget av intervjun var det tänkt att sju respondenter skulle delta, men tre av dem var 

tvungna att ställa in på grund av tidsbrist eller annan orsak. 

Frågorna var riktade till personal som i någon omfattning har erfarenhet kring arbete 

med nyanlända elever. Därav gjordes frågorna fasta och likadana oavsett personalens 

tjänst på skolan. Jag fick tydliga svar utifrån respondenternas olika arbetsuppgifter. Det 

var givande för studien eftersom förberedelser gjordes för att ha möjlighet att jämföra 

respondenternas svar för att bland annat öka studiens tillförlitlighet, men också för att 
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ge perspektiv från personal med olika uppgifter som har samma uppdrag inom detta, 

alltså integrering för nyanlända eleverna.  

Modersmålslärare och huvudman spelade en betydlig roll i nyanlända elevers 

mottagande och integration. Men tyvärr var de inte med på intervjun vilket jag tror 

gjorde att studien gick miste om mycket användbart material. Det hade vart intressant att 

se om resultatet blivit annorlunda om modersmålslärare hade haft möjlighet att delta. 

Skolpsykologen fyllde inte förväntningarna för att få en bättre inblick i nyanländas 

psykiska hälsa i skolan och fritidshem. För att mäta skolhälsan tror jag i efterhand att 

det skulle bli mer effektivt med modersmålslärare som respondent.  

 

Datainsamlingsmetoden var enkel och effektiv att ha en bandspelare med, analysen 

däremot tror jag är mer effektiv med fler än en forskare delaktig för att göra en 

undersökning, flera forskare har kapacitet att se olika aspekter och leder till att analysen 

görs med bredare syn på ämnet i fråga, det ena forskaren möjligtvis missar kan den 

andra fånga upp, för att sedan tillsammans göra en sammanställning av materialet. 

Bandspelaren som verktyg är bra för att samla materialet från intervjuerna, det kunde 

spelas upp upprepande gånger för att få med varje svar. Jag tror inte att studiens 

tillförlitlighet hade ökat med flera än en forskare, däremot tror jag att analysen av det 

insamlade materialet hade kunnat bli bredare och täckt upp flera aspekter av 

integreringen för nyanlända elever, med flera forskare delaktiga i studien. För övrigt har 

ingen information undanhållits eller vinklats.  

 

 

Slutsats 

 

Det framgick att nyanlända elever med språkbristen i åtanke kan integreras i 

elevgrupper. Respondent 3 och 4 menar att det kan variera mycket mellan nyanlända 

elever. Jag tror att en tidig ämnesintegrering för nyanlända elever är förknippad med 

ämneslärarens upplägg av undervisning och anpassningsmetoder.   

Det framkom också att lärare har flera olika tillvägagångssätt. Nyanlända elevers 

motivation att delta beror också till stor del på lärares bemötande och variation i 

undervisningen. Elevgruppens bemötande beror på hur läraren förbereder klassen inför 

mötet med den nyanlända eleven. 
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För nyanlända elever utan vårdnadshavare är det ytterst viktigt med relationsarbete och 

trygghet. Nyanlända elever som anländer med vårdnadshavare får tillräckligt med stöd 

hemma och kan fokusera mer på utbildningsfrågor som till exempel ämnesintegrering.   

Det framkommer i studien att nyanlända elever besitter tillräcklig kunskap för att klara 

av kunskapsmålen i grundskolan, om möjligheten att få göra det på sitt hemspråk finns.  

I ett tidigare skede fanns inte tillräckligt med stöd från skolverket och läroplan. 

Samtliga respondenter menar att skolor idag får olika verktyg och stöd utifrån behov 

som påvisar SIA utredningens funktion. Detta för att ha möjlighet att kunna följa 

läroplan och riktlinjer från skolverket i arbetet med nyanlända elever.  

 

Enligt styrdokument ska nyanländas tidigare erfarenheter tas hänsyn till samtidigt som 

gemensamma målen för alla elever på grundskolan ska uppfyllas, för att nyanlända 

elever ska nå dessa mål är central utgångspunkt lärares samverkan med 

modersmålsläraren, för att nyanlända ska nå utbildningsmålen så långt som möjligt.  

Fritidspedagoger fokuserar på informella lärosätt och försöker knyta kontakt med 

nyanlända elev i hopp om att öka trygghet och självkänsla hos nyanlända elev.   
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Vidare forskning 

En intressant aspekt var att modersmålsläraren var som en röd tråd under 

undersökningens gång. Modersmålsläraren var med i mottagandet av nyanlända elever 

men också vid klassplacering, modersmålsläraren deltog under lektioner och ibland 

under fritidstid.  

Det är klokt att säga att de hade varit mer relevant material att transkribera om en 

modersmålslärare var aktuell för intervjun.  

Förutom modersmålslärare anser jag att det också saknades en huvudman i 

undersökningen. Det hade varit intressant och få höra reflektioner kring vilka beslut 

som tas för nyanlända elever och vilken funktion de beslut som tas fyller.  Med tidigare 

hänvisning till inledning organiseras mottaganden i skolorna på olika sätt. Varför de ser 

så olika ut i skolor och hur arbetslagen påverkas av mottagande av nyanlända elever. 

Jag tror att med huvudman som respondent kunde den aspekten vara lättare att förstå. 

En tanke är också att försöka få med en nyanländ elev på intervju, tillsammans med 

modersmålsläraren. Detta skulle kunna ge en mer precis studie och mer förståelse för 

nyanlända elevers utbildning.  

I studien var också det önskat att belysa teorin om varför det är fler pojkar som anländer 

till Sverige än flickor, i denna studie fanns inte tillräckligt med material för att göra ett 

konstaterande.  

Det kan också vara förslag till vidare forskning att framställa ett mönster om nyanlända 

pojkar och flickor, samt olika behoven som nyanländ elev har.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 – Missivbrev  

 

Hej!   

Jag kontaktar dig för att du har flera års erfarenhet av skolverksamheten och jobbar 

aktivt med mottagandet av nyanlända elever. Jag är en student från Högskolan i Gävle 

som studerar till grundskollärare med inriktning mot fritidshem. Jag håller på att skriva 

mitt examensarbete om integration för nyanlända elever, och om hur mottagandet kan se 

ut i relation till styrdokument.  

Jag skulle vilja hålla en intervju, intervjun kommer att beräknas ta cirka 20 minuter.  

Om jag får ditt godkännande vill jag även använda en bandspelare för att inte gå miste 

om någon information.  

Jag vill även tillägga att jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer; fyra etiska principer är genomgående under intervjun, dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, avidentifiering och sekretesskravet. Det är frivilligt 

att delta i intervjun och informationen kommer enbart att användas till arbetet. Du får 

när som helst avbryta intervjun.  

 

För önskemål att tillägga/ändra på något, tveka inte att höra av dig.  

Bästa hälsningar,  

Yusuf Izgi ofk14yii@hig.se  

Telefonummer: 0722724925  

 

Kontaktuppgifter till handledare Kristina.Martensson@hig.se  

Telefonummer: 0735500004  

Vänligen svara senast den 18e februari  
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Bilaga 2 – intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor - Övergripande tankar kring integrering för nyanlända elever. 

1. Hur länge har du arbetat i skolverksamheten?  

2, Vad kan vara centralt för integration?  

3, Gemensamma arbetsmål?  

4, Individanpassad verksamhet?  

5, Vårdnadshavares roll i barnets integration till skolan?  

Intervjufrågor  

1, Vad finns för möjligheter för nyanlända att integreras till skola och fritidshem?  

2, Hur Kan intresset öka för nyanlända att lära sig språket?  

3, Hur tas elevernas egna intressen i akt? 

4, Påverkas nyanlända elever av lokalerna eller klassrummet?  

5, Är lärare och fritidspedagoger ständigt tillgängliga?  

6, Hur ser samarbetet i arbetslag ut kring integration?  

7, Har ni i arbetslaget satt delmål? Hur kan de se ut?  
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