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ABSTRACT 
Hellström, V. 2017. ”Flera av dem har aldrig sett en karta”.  Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Studien efterfrågar en förståelse om lärares arbete med de utmaningar som finns inom 
geografiundervisningen i klasser där det går nyanlända elever. Vidare även kunskap om hur klassens 
undervisning påverkas samt hur lärarens lektioner genomförs när de här förutsättningarna existerar. För 
att förstå hur lärares utmaningar ser ut och vidare vilka strategier de har för att bedriva undervisningen 
inom geografi med efter dessa förutsättningar, genomfördes tre semistrukturerade djupintervjuer på 
grundskolor i Uppsala. Resultatet och innehållet visar de dilemman som rör klasser med nyanlända 
elever inom svenska skolan och berättar hur lärarnas strategier fungerar under de här lektionstillfällena. 
Strategierna som lärare använder syftar till att ge alla elever den undervisning de har rätt till enligt 
svensk lag. De arbetar för att få eleverna att förstå grundläggande kunskaper och olika begrepp, vilket 
de gör genom att arbeta mycket med begreppsförklaring och repetition. Ibland i den grad att andra 
elever i klassen ges undervisning på ett sätt som de inte tycker är tillfredsställande. Resultatet visar att i 
klasser som undervisas i geografi som har nyanlända elever, kan andra elever blir understimulerade och 
efterfrågar mer dynamik i undervisningen. Lärare påtalar att undervisningstakten stagnerar och att de 
inte hinner med efterfrågat kursplansinnehåll. 
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1. INLEDNING 
	
I ett pressmeddelande som presenterades av Skolverket den 23 mars 2017 levererades 
statistik från Skolverket som säger att svenska skolan har tagit emot 17 000 fler 
nyanlända elever i grundskolan jämfört med 2016. Antalet nyanlända elever har ökat 
från 62 400 förra året till 79 400 i år. De nyanlända eleverna har enligt samma 
pressmeddelande fått olika betydelse för olika kommuner då 10 % av grundskolorna 
har tagit emot 43 % av dessa elever (www.skolverket.se). 

Det är inte på något sätt förvånande att nyanlända elever och lärande är ett 
ämne som diskuteras mellan lärare, i skolor, inom politiken och i media. Politiska 
diskussioner rör ofta svajiga skolresultat och skolans budget. Den mediala bilden 
tacklar frågor om exempelvis skolan som en eventuellt segregerande plattform, 
nyanlända elevers behov av utbildning samt hur utbildningens utmaningar ska 
hanteras av den svenska skolan. På skolor diskuteras hur det övergripande arbetet ska 
se ut och lärare sinsemellan gnuggar sina geniknölar för att frambringa så god 
undervisning de kan för så många elever det är möjligt. Forskning i ämnet nyanlända i 
skolan redovisas ganska ofta i form av rapporter för skolverket, under överseende 
eller efterfrågan från skolinspektionen. Det produceras även handböcker rörande 
mottagande av nyanlända till skolan eller ur en pedagogisk synvinkel, en viktig sådan 
är Allmänna råd för nyanlända, från Skolverket (finns tillgänglig på 
www.skolverket.se). Det mesta av det publicerade materialet har nyanlända elevens 
skolgång som utgångspunkt. I motsats till ett relativt fylligt material om nyanländas 
undervisning, finns det skralt med material ur lärarens synvinkel. Det här arbetet är 
skrivet i en förhoppning att förstå hur läraren arbetar efter de förutsättningar de har 
med nyanlända elever i klassen. 

Alla barn i Sverige har rätt till undervisning vilket Professor Nihad Bunar 
påpekar, att förutom elevers rätt till god undervisning, ska de få den på ett sätt som 
inte blir segregerande för den nyanlända eleven (UR, 2016). 

Mängden av nyanlända elever rör många lärare i deras arbete eftersom de 
behöver anpassa undervisningen efter kunskapsnivåer och samtidigt ska Skolverkets 
allmänna råd för nyanlända följs (Skolverket, 2017). Läraren arbetar med rådande 
läroplanen, LGR 11 vilken är lärares styrdokument i det dagliga arbetet. I LGR 11 
finns målstyrning, centralt innehåll och kursmål. Läroplanen är sedan kompletterad 
med kunskapskrav. Lärares arbetsuppgifter utgår ifrån dessa dokument och används 
som ram och regelverk när de planerar, bedömer kunskaper och undervisar i olika 
ämnen. Kopplat till kursmålen bedömer lärare enligt olika förmågor som finns inom 
kursplanen. Exempelvis, utvecklande språk, förståelse i flera led och kritiskt tänkande 
(LGR 11, 2017, s. 34)  

Intresset för att fördjupa mig inom det fält som rör nyanlända elever  
med bristfälliga kunskaper i förhållande till kursplanen i geografi, kommer från egna 
erfarenheter under min verksamhetsförlagda utbildning. Efter att ha fått en glimt av de 
utmaningar som lärare har inom ämnet geografi. Det fanns hos de elever jag mötte en 
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brist på kunskap som utmynnade i att det var svårt att planera och genomföra 
lektioner i den takt som krävdes för att hinna med det som planerats inför 
undervisningstillfället. Flera gånger märkte jag att elever kanske inte alls förstod 
innehållet i det jag undervisade. Efter att ha rannsakat mina insatser insåg jag att jag 
”sköt över målet” för de här eleverna.  

Insikten som följde var att den nivå som dessa elever behövde undervisning på 
var nästan inte hanterbar i förhållande till den resterande klassen, som förväntas få 
undervisning som följer det centrala innehållets förmågor. Det blev problematiskt för 
mig som skulle undervisa och inte minst för eleverna. Nivån på de kunskaper som 
fanns hos dessa elever var mycket långt ifrån de teman och förmågor som 
behandlades i det centrala innehållet för årskursen (enligt LGR11). Samtidigt säger 
lagen att alla barn har rätt till utbildning och att alla elever ska ha den utbildning som 
den är berättigad till (enligt SKLFS 2016:2).  

Med tanke på den mängd nyanlända elever som går i grundskolan, väcktes 
intresset till att studera vilka strategier lärare i dessa situationer använder och vilka 
konsekvenser som förutsättningarna ger för undervisning i ämnet.  

2. SYFTE OCH MÅL 
	
Syftet med denna uppsats är att förstå vilka utmaningar som kan finnas i 
geografiundervisningen i en klass där det går nyanlända elever som inte har 
tillräckliga kunskaper, alternativt har grundläggande kunskaper på en nivå som gör att 
eleven har svårt att vara delaktig i eller att förstå den undervisning som bedrivs enligt 
det centrala innehållet i kursplanen. Målet är att förstå hur lärare i intervjuerna jag 
genomfört arbetar för att bedriva en god undervisning efter de förutsättningar de har 
med eleverna i klassen, de styrdokument de arbetar efter och att förstå vilka 
konsekvenser förutsättningarna ger på undervisningen. 
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3. FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
För att nå syftet och målet i arbetet har följande frågeformuleringar utformats  
 

ü Hur arbetar lärare med nyanlända i klassen med utgångspunkt från delar av det 
centrala innehållet i kursplanen i geografi? 

 
ü Hur anpassar lärarna sin undervisning i geografi när det finns nyanlända elever 

med dåliga kunskaper i svenska språket? 
 

ü Vilka konsekvenser får geografiundervisningen med förutsättningarna av att 
ha nyanlända elever i klassen? 
 

 

4. AVGRÄNSNINGAR 
 
För att genomföra min studie, gjorde jag djupintervjuer med tre lärare på två centralt 
belägna skolor i Uppsala. Lärarna i den här studien undervisar geografi i årskurserna 
6-9 och har nyanlända elever i alla sina klasser. Gällande frågeställningen om 
konsekvenser för undervisningen avgränsas studien till att omfatta förmågan som 
behandlar kritiskt tänkande som finns i läroplanen.	

5. BAKGRUND 
	

Den första januari 2016 reviderades Skollagen och utrymme gavs åt nyanlända 
elevers skolgång. 

I boken Nyanlända i skolan: myndigheters ansvar och elevers rättigheter, 
sammanfattas hur Skolverkets tidigare Allmänna råd och riktlinjer, blev regler där det 
ställdes nya krav på rektorer i relation till nyanlända och förtydliganden gjordes 
gällande nyanlända elever rätt till stödformer (Andersson et al, 2017).  Detta innebar 
att ett policypaket infördes av Skolverket där kartläggning av nyanländas kunskaper 
numera är obligatorisk. I Skolverkets nya allmänna råd presenteras ett tydligt 
regelverk som måste följas. Detta regelverk är framtaget på vetenskaplig grund. 

Skollagen reglerar svenska grundskolan och lagarna stiftas av riksdagen. De 
lagar och förordningar som finns i skollagen beslutas av regeringen. Ett exempel på 
en sådan förordning är läroplaner och likabehandlingsplaner. Regeringen beslutar hur 
kursplanerna ska se ut. I läroplanen för grundskolan år 2011 (LGR 11) utgör lärarnas 
styrdokument det dagliga arbetet. I LGR 11 finns målstyrning, centralt innehåll och 
kursmål. Läroplanen är sedan kompletterad med kunskapskrav. Lärares 
arbetsuppgifter utgår ifrån dessa dokument, de används som ram och regelverk när de 
planerar, bedömer kunskaper och undervisar i olika ämnen. Varje enskilt ämne är 
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reglerat i läroplanen. Geografi är ett samhällsorienterande ämne, ett SO-ämne. I LGR 
11 finns ämnets olika syften presenterade, några centrala syften i geografi är följande: 
Att skapa en geografisk referensram om ett rumsligt medvetande, eleverna ska ges 
kunskaper om vilka mänskliga verksamheter och av naturen framkallade processer 
som har påverkat hur jordens mönster och former ser ut (Skolverket, LGR 11, s. 187-
189). 

Eleverna ska ges utbildning så att de kan få förutsättning att förstå och kunna 
växla mellan olika tid och rumsperspektiv. Eleverna ska ges undervisning så att de 
kan förstå kartan och bli förtrogen med olika viktiga namn, storlek och lägesrelationer 
för att kunna orientera sig och förstå hur olika natur och kulturlandskap kan förstås ur 
olika perspektiv. De ska ges förutsättningar att se och förstå människans olika 
levnadsvillkor. Utbildningen ska främja elevernas kunskaper för att se världen ur ett 
helhetsperspektiv (Skolverket, LGR 11, 2017, s. 187). Förutom ovanstående syften i 
läroplanen finns det olika centrala innehåll i de olika ämnena i läroplanen för 
grundskolan.  Tillsammans med det centrala innehållet i Geografi presenteras de 
förmågor som läraren ska centrera utbildning till och ge förutsättningar för att 
eleverna att utveckla. Det centrala innehållet för årskurs 4-6 och årskurs 7-9 
rubriceras på samma sätt, båda innehåller rubrikerna: Livsmiljöer, Geografins 
metoder, begrepp och arbetssätt samt Miljö, människor och hållbarhetsfrågor (ibid, s. 
23)  

I kommentarmaterialet förklaras att varje del av kunskapskravet inleds med en 
beskrivning av vad eleven kan eller har kunskaper om. Beskrivningen har sin 
utgångspunkt i en förmåga. I exemplet nedan tydliggörs exemplet förmågan att 
värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor. I exemplet beskrivs även hur 
eleven visar sitt kunnande inom de olika betygsstegen. Genom att följa olika värdeord 
betygsätts elevens förmåga inom de olika ämnena (LGR 11, 2017, s. 34). 

 
 

Tabell 1: Exempel på kunskapskrav i geografi för åk 7-9 förmågor (Kommentarmaterial 2017, s. 34) 
Kunskapskrav för betyget E i 
slutet av årskurs 9  

Kunskapskrav för betyget C i 
slutet av årskurs 9  

Kunskapskrav för betyget A i 
slutet av årskurs 9  

Eleven kan resonera 
om olika ekologiska, 
ekonomiska och sociala 
hållbarhetsfrågor och redogör 
då för enkla och till viss del 
underbyggda förslag På 
lösningar där några 
konsekvenser for människa, 
samhälle och natur vägs in.  

Eleven kan resonera 
om olika ekologiska, 
ekonomiska och sociala 
hållbarhetsfrågor och redogör 
då för utvecklade och relativt 
väl underbyggda förslag På 
lösningar där några 
konsekvenser for människa, 
samhälle och natur vägs in.  

Eleven kan resonera 
om olika ekologiska, 
ekonomiska och sociala 
hållbarhetsfrågor och redogör 
då för välutvecklade och väl 
underbyggda förslag På 
lösningar där några 
konsekvenser for människa, 
samhälle och natur vägs in.  
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5.1 Begreppet nyanländ i svenska skolan 
I arbetet har begreppet nyanländ samma betydelse som det som står skrivet i 
Skollagen. I boken Nyanlända i Skolan (Andersson et al, 2017) sammanfattas 
definition på ett bra sätt. Enligt boken finns fyra kriterier som behandlar 
kategorisering av elever. 
 

• Eleven varit bosatt utomlands (med eller utan svenskt medborgarskap).  
• Eleven ska bo eller anses vara bosatt i Sverige.  
• Eleven ska ha börjat i skolan efter höstterminen har startat, då eleven har fyllt 

sju år.  
• En elev som gått i skolan i fyra år i Sverige ska inte längre anses vara en 

nyanländ elev.  
 
När det gäller de tre översta kategorierna ska ett av kriterierna vara uppfyllt för att 
kategoriseras som nyanländ elev (Andersson et al, 2017, s. 130f). När en nyanländ 
elev kommer till skolan är det lärarkårens uppgift att kartlägga elevens kunskaper. 
Läraren bedömer de olika förmågorna enligt gällande kursplan och bedömer hur 
elevernas tidigare kunskaper föreligger. Enligt Skolverket (2013) ska kartläggningen 
påbörjas inom två månader efter skolstarten. Skolverket presenterar i materialet: 
Allmänna råd för nyanlända elever, regler för hur hantering av nyanlända elever ska 
ske. De allmänna råden behandlar bland annat hur kunskapen hos den nyanlända 
eleven ska bedömas samt hur undervisningen ska ske. Råden gäller för rektorer, lärare 
och övrig skolpersonal. Efter kartläggningen och efter att eleven har gått igenom en 
förberedelseklass blir de sedan placerade i en ordinarie klass. I en förberedelseklass 
får eleven gå i max två år, det är här den nyanlända eleven ofta startar sin utbildning i 
svenska skolan Kartläggingsmaterialet gällande den nyanländas kunskaper följer med 
eleven när hen flyttas till sin ordinarie klass, där läraren sedan kan ha det som 
utgångspunkt i sitt arbete gällande elevens utbildning. Det finns idag inget färdigt 
kartläggningsmaterial för ämnet geografi. Kartläggningen är sedan varje enskild 
lärares utgångspunkt i det fortsatta arbetet samt planering för att uppnå elevens bästa. 
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6. FORSKNING OM NYANLÄNDA ELEVER OCH GEOGRAFI I 
SKOLAN 
	

6.1 Undervisning med nyanlända elever i klassrummet  
När det kommer nyanlända till klassen behöver ämnesläraren anpassa sin 
undervisning därefter. Samtidigt har elever synpunkter på sin SO-undervisning 
(Skolverket, 2013). Forskningen nedan berör ovanstående från olika perspektiv. 

Martha J, Strickland har publicerat artikeln STORYLINES: Listening to 
Immigrant Students, Teachers, and Cultural-Bridge Persons Making Sense of 
Classroom Interactions. I artikeln (2012) diskuterar hon problemen och strategierna 
för lärare och elever i Middleschool, (vilket någorlunda kan översättas till svenska 
skolans upp till årskurs 9), som har undervisning i klasser med nyanlända elever. De 
nyanlända eleverna har varit bosatta i USA färre än tre år. I artikeln (Strickland, 2012, 
s. 76-78) diskuterar hon hur elevernas mycket skiftande kunskaper i engelska och 
deras varierande skolbakgrunder inverkar på lärarens undervisning och elevernas egen 
förståelse. Hon menar att förutsättningarna ger lärare en hög arbetsinsats där kraven 
på lärare är mycket höga och att ansvaret kontinuerlig. Detta påverkar vanliga lärares 
försök att främja lärandet för alla elever. Svårigheter som pekas ut i artikeln är att till 
skillnad från lärarkåren som ofta utgörs av en vit icke mångkulturell arbetsstab, utgörs 
elevgrupperna i klassrummet av en mycket mångkulturell grupp. Fenomenet är 
betydande och i studien belyses hur detta försvårar undervisningen för läraren.  

Strickland (2012, s. 78-79) skriver att kunskapen om att ovanstående 
fenomenet har ökat bland lärare men att ovanstående kontexten kvarstår. Detta 
tenderar att göra utbytet mellan lärare och elev lite kvalmig om man jämför med en 
lärmiljö där undervisningen är dynamisk i interaktionen lärare - elev. I artikeln 
hänvisar och redogör hon för en studie inom ovanstående ämne där studiens syfte är 
att identifiera hur de luckor som enligt henne finns mellan nyanlända elever och 
lärare. I studien presentas tredje person som deltar i studien, medlaren (egen 
översättning). Medlaren fungerar som en brygga mellan elevens och skolans 
kulturella kontexter. Personen gavs utrymme i studien för att få svar på om det fanns 
kulturella skillnader mellan elever och lärare som ingen av de två själva observerat. I 
studien filmades lärarledda lektioner med tre olika lärare där de alla hade nyanlända 
elever i klassen vid undervisningstillfället (Strickland, 2012, s. 78-80). En del i 
metoden var att tillsammans med respondenterna observera det filmade materialet 
studien. Syftet med metoden var att se hur lärarens val att agera i kontrast till elevens 
förståelse, huruvida det finns likheter och skillnader mellan vad lärare tror att eleverna 
menar och vice versa samt slutligen hur detta påverkar undervisningen och förslag till 
åtgärder för att förbättra undervisningen. Resultatet av studien visar bland annat hur 
olika tolkningar kunde te sig gällande samma företeelse. Exempel på ett sådant 
tillfälle är när eleverna i klassen räckte upp handen, elevers förståelse för det engelska 
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språket och relationen mellan läraren och eleven. Elevernas förmåga att förklara vad 
hen förstår av det läraren föreläser, ”ibland förstår eleven lite, ibland kan hen inte 
sätta ord på vad hen vet men ändå tror att den förstår” (egen översättning). Ett resultat 
av fenomenet är att läraren generellt tror att nyanlända eleverna inte kan lära sig på 
grund av dåliga språkkunskaper (Strickland 2012, s. 81-83).  

Flera lärare refererade och jämförde nya elever med andra elever och säger att 
de nyanlända inte kan förstå på grund av att de saknar baskunskaper utan att definiera 
vilka sådana baskunskaper skulle vara. Strickland (2012, s. 83-85) noterar att läraren 
talar enbart om språket och inte den kulturella bakgrunden när det talas om temat ”att 
förstå”. I artikelns diskussion påtalas att alla som deltog i studien nämnde begreppet 
”att förstå” som målet med hela lektionen. När nyanlända elever talade om deras 
förståelse för undervisningen när det rör sig om vad läraren säger och den aktivitet 
som utförs, talar de nyanlända eleverna i termer om relationen till sin lärare. Exempel 
som att min lärare är snäll och hjälper mig och mina kompisar, att läraren får mig att 
förstå samt att läraren ger dem förståelse för den kunskapen.  

Studien visar följaktligen att om läraren känt till elevens kulturella bakgrund  
hade läraren haft en förståelse för eleven och på så sätt kunnat underlätta för eleven i 
sitt lärande. Resultat säger med andra ord att läraren behöver vara mer mottaglig för 
olika kulturella beteenden, vilket kan påvisas i fenomenet handuppräckning. När 
läraren bad elever att räcka upp handen för att visa att de förstått det som presenterats,  
tolkade inte alla nyanlända detta på samma sätt som den övriga gruppen elever. Vilket 
då påvisar ett kulturellt betingat problem. Strickland (2012: 88-91) menar att lärare 
behöver ges tid att förstå hur eleverna uppfattar undervisningen från deras egna 
perspektiv och först när läraren förstår eleverna utgångspunkt kan läraren anpassa 
undervisningen på bästa tänkbara sätt.  

Artikeln avslutas med att belysa hur viktigt det är att läraren tar del av 
elevernas tidigare kunskaper och egna berättelser, för att ha möjlighet att skapa god 
undervisning i en multikulturell kontext. Hon klargör också att den meningsbärande 
personen är mycket viktig i klargörandet av elevens behov (Strickland 2012, s. 90-
91). 
 

6.2 Nyanlända elevers skolgång, från förberedelseklass till ordinarie 
klass 
Nihad Bunar är professor och knuten till barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen på Stockholms universitet.	 Han har aktivt forskat i ämnen kring 
nyanländas skolgång och medverkar ofta i frågor rörande nyanlända.  

2010 författade Bunar på uppdrag av Vetenskapsrådet forskningsöversikten: 
Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska 
skolan. Målet med översikten var att med internationellt ljus diskutera och presentera 
aktuell svensk forskning om nyanländas lärande (Bunar, 2010, s. 3). 

Bunar (2010, s. 10) menar att det i utgiven forskningsöversikt inte är möjligt 
att täcka all forskning som rör skolan utan redogör och diskuterar ur några specifika 
teman som rör forskning om nyanlända elever. Dessa teman kan ses ur olika 
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perspektiv: Det samhälleliga och individuella perspektivet, som behandlar föräldrar 
och elevperspektiv samt nyanländas skolkarriärer. Det institutionella perspektivet 
handlar om skolor och huvudmän. Det pedagogiska perspektivet rör svenska språket i 
frågor som modersmål, svenska som andraspråk. Nyanländas språkutveckling, 
inlärning och användning. Alla perspektiv avslutas med en sammanfattande 
diskussion och rapportens sista del behandlar internationella utblickar och avslutas 
med reflektioner (Nyanlända och lärande, 2010, s. 4-5).   

I Nyanlända och lärande (2010, s. 26) presenteras Bunar en avhandling av 
Ann Runfors från 2003, som bland annat diskuterar hur lärare agerar i 
klassrumssituationer med kulturell mångfald i klassen, studien pekade på att lärare 
ansåg att det bästa sättet för eleven att få möta den svenska framtiden vara att se till att 
eleven som hon säger ”frikopplas” från sin kulturella bakgrund för att ha mer liknade 
förutsättningar som sina ”helsvenska” jämnåriga. I avhandlingen står att 
”invandrarbarnen” behöver satsa allt de orkar på det svenska språket. Runfors 
menar att dessa elever har sina svenskfödda jämnåriga som måttstockar på deras 
kunskap (Bunar, 2010, s. 26). Vidare beskriver hur hon anser att hela processen 
genomsyras av det sätt som lärarna i studien fokuserar på vad de anser att eleverna 
inte är (”svenska”, egen kommentar) och vilka brister de anser alternativt tror att 
eleverna har (ibid, 26). 

Gällande mottagningssystemet i den svenska skolan redovisar Bunar en studie 
gjord av Monica Axelsson och Riika Norrbacka (1998), som behandlar internationella 
klasser i Sverige. Vid tiden av deras forskning fanns inte benämningen 
förberedelseklass vilket Bunar menar är synonymt med begreppet internationell klass. 
Norrbacka beskriver i deras studie hur det enlig en medverkande rektor behövs 
internationella klasser för nyanlända. Detta för att ge eleven en trygg start i svenska 
skolan samt i det svenska språket.  Rektorn menar att den nyanlända eleven ”tystnar” 
och ”försvinner” i en ordinarie klass. Bunar skriver att detta är ett återkommande 
resonemang över tid (Bunar, 2010, s. 53-54). I rapporten skriver Axelsson att det är 
viktigt att läraren som håller i förberedelseklassen bör använda sig av begrepp som 
ingår i det innehållsmässiga i det ämne som undervisas och inte med isolerade 
begrepp. Vidare påtalar hon om vikten av att skolor arbetar för att de pedagogiska 
metoder som de arbetar med utvecklas för att anpassa aktuellt elevunderlag (Bunar, 
2010, s. 75-76).  

I anslutning till att den nya skollagen gick i kraft den 1 januari 2016, 
medverkade Bunar i programmet Didaktorn och gav där en intervju i UR radio (UR, 
2016).	

I intervjun menar framför han kritik mot förberedelseklassen eftersom han 
anser de har en segregerande inverkan och anser att maxtiden för en elev att tillbringa 
i förberedelseklass ska vara mellan 6-12 månader viket han menar understryks av 
internationell forskning som det bevisat bästa alternativet. När eleven inte längre blir 
utmanad i sitt lärande utan är i förberedelseklassen på grund av praktiska problem 
med överflyttning till den ordinarie klassen handlar det inte om elevens behov utan 
om skolans, vilket missgynnar de nyanlända eleverna. Han berättar vidare att när 
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motivationen minskar lär sig inte eleverna mycket nytt och det menar att de redan då 
bör ha flyttats till en ordinarie klass (UR, 2016).	

	 

6.3 Geografi i skolan 
I Geografiska Notiser publicerades artikeln Geografilärare och geografiundervisning 
i den svenska grundskolan skriven av Gabriel Bladh (2014). I artikeln redovisar han 
svar från den enkätundersökning som gjorts hösten 2012 med syftet att lära mer om 
förutsättningarna för geografiämnet på grundskolorna. Respondenterna till 
undersökningen var SO-lärare på grundskolan. Den del av resultaten som är 
intressanta i det här arbetet handlar om högstadiet och berör frågor om ämnessyn och 
innehållsval. Studien visar att både de tematiska ämnesvalen som görs i ämnet 
geografi och lektionsuppläggen i sig är avhängt till vilken generation av läraren som 
undervisar eftersom olika lärargenerationer tenderar att ibland tolka läroplanen olika 
(Bladh, 2004, s. 159).  

Enligt studien arbetar många lärare med att integrera sina SO-ämnen. Geografi 
är då det ämne som får ge stöd till de andra SO-ämnena, som bakgrundsämne eller att 
geografilektionerna fungerar som en ram till andra SO-ämnen. Däremot arbetar de 
flesta lärare ämnesindelat, vilket betyder att när det är lektioner i geografi som enskilt 
ämne där elevernas kunskaper betygsätts fristående från anda orienteringsämnen 
(Bladh, 2004, s.160-163). Många lärare menar att en av geografiämnets styrkor är just 
det faktum att det är ett bra ämne att arbeta ämnesintegrerat i. Lena Molin skriver i 
avhandlingen Rum, frirum och moral hur selektiva starka traditioner har en stor roll i 
hur geografiämnesundervisningen har sett ut genom åren (2006, s. 201-202).  

Detta påvisas även i Nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 (NU-
03), där det påvisas att den faktabaserade geografin, ofta grundad på namngeografi 
har en tydlig ställning gentemot geografikunskaper som handlar om att förstå 
helhetsbilder och mönster vilka har varit svagare teman (Bladh, 2004, s. 160-162). Nu 
är geografiämnet innehållande teman som mänskliga aktiviteter, livsmiljöer, klimat & 
växttyper samt befolkning och naturresurser starkt representerade. Namngeografi är 
fortfarande ett starkt betonat tema men svagare än ovanstående teman. Enligt den nya 
traditionen har geografin blivit en bra samarbetspartner till samhällskunskap eftersom 
många aktuella frågor behandlas, som exempelvis miljö och befolkningsfrågor. Detta 
till trots visar även undersökningen att många lärare framställer geografiämnets 
innehåll som ett ämne där de arbetar efter tematiska fördjupningar såsom kultur- eller 
naturgeografi och att undervisningen gav ett förhållandevis svagt utvecklat 
helhetsperspektiv (Bladh, 2004, s. 167). 

Mycket kunskap men för lite kritiskt kunskapande är undertiteln på rapporten 
Undervisning i SO-ämnen år 7-9 som skolinspektionen gav ut 2013 
(Skolinspektionen, 2013, s. 4). Granskningen som rapporten bygger på hade som 
huvudsyfte att bidra till utveckling inom geografiämnet. I den står det tydligt vad som 
behöver förbättras för att nå målen för skolans verksamhet inom SO-ämnena. Den här 
rapporten säger att SO-ämnen ibland undervisas separat och ibland helt integrerat, 
båda är av intresse för studien. De ämnen som enbart rörde andra separata ämnen än 
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geografi redovisas inte i det här arbetet. Rapporten bygger på skolinspektionens 
granskning av 25 skolor och 25 skolhuvudmän. 

I den här rapporten hänvisas till NU-03 i vilken man kunde läsa att kunskapen 
inom de samhällsorienterande ämnena är lösryckta, fragmenterade och ytliga. Med 
LGR 11 och införandet av de nationella proven i geografi 2014 hoppades skolverket 
att detta skulle förändras då LGR 11 ger tydliga riktlinjer. En av de starkaste 
fingervisningarna för att det skulle bli mer strukturerat var att lärarna inte längre kan 
ge ämnesintegrerade betyg. I rapporten framgår att många elever riskerar outvecklade 
kunskaper inom SO-ämnen, outvecklade kunskaper kan vara sådana som handlar om 
förståelse, fakta, färdighet och förtrogenhet (Skolinspektionen, 2013, s. 4). Dessa 
okunskaper leder i sin tur till att de elever som går ut grundskolan inte har färdiga 
kunskaper att möta samhället med. Skolinspektionen konstaterar att lärarna har god 
kännedom om läroplanens olika delar. Detsamma gäller inte för eleverna.  Eleverna 
tycker generellt att läraren ger dem tydliga instruktioner, att läraren tror att eleven kan 
lära sig och att eleverna anser att de får lära sig nya begrepp. Eleverna efterfrågar 
enligt studien, förutom studiero, att de vill kunna påverka utbildningen mer 
(Skolinspektionen, 2013, s. 4-6).  

Granskningen visar att undervisningen i olika grad utgår ifrån de ämnesknutna 
förmågorna och oftast om inte alltid till de centrala innehållen i  
LGR 11. Intressant är att flera lärare i granskningen påtalar att de innehåll som 
används i undervisningen är desamma som före införandet av LGR 11. Däremot är 
stoffet fylligare och lärarna ”undrar hur de ska hinna med”. I granskningen står hur 
lärare och elever tillsammans kan planera så att de undviker stress och en 
”snuttifiering” av stoffet i det centrala innehållet. Begreppet ”snuttifiering” i 
rapporten betyder att i stället för att ämnet undervisas som ett helt tema undervisas 
geografi i olika delar i stället för en helhet. Granskningen visar att eleverna uppfattar 
undervisningen som icke dynamisk utan domineras av att vara både lärar- och 
elevpassiva. Följden blir att kunskaperna i ovanstående förmågor går förlorade.  

Flera av de granskade skolorna arbetade med att lära ut fakta på ett sätt där 
eleven inte fick arbeta lösningsorientrat eller reflekterande. Detta tydliggörs även av 
att läraren ofta låter eleverna arbeta själva i sina läroböcker eller med arbetsblad  
(Skolinspektionen, 2013, s. 12-14). 

Eleverna behöver få beskriva och analysera det som finns i centrala innehållet 
i förhållande till olika konsekvenser och komplexa samband som finns inom ämnet, 
hitta olika förslag till lösningar samt kritiskt granska och analysera stoffet. Detta är 
något som inte, enligt granskningen, sker löpande utan har blivit förpassat till enskilda 
övningar. Dynamik i undervisningen sker när eleverna ges utrymme att agera (tala, 
fråga, redovisa, läsa mm) i par, grupp eller med läraren, vilket leder till att inlärningen 
sker på bästa sätt (Skolinspektionen, 2013, s. 20-23). I geografi ges exempel i 
kunskapskravet ”resonera om naturresurser och befolkningsfördelning” som ett sådant 
exempel där det är tillfälle att genomföra en dynamisk lektion.  Enligt rapporten anser 
en del lärare att eleverna inte kan vare sig diskutera eller argumentera eftersom de inte 
har någon form av grundkunskap att vila argumenten på (Skolinspektionen 2013, s. 
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20-22). En del elever säger att de arbetar mest med att lära sig fakta innan de går 
vidare. Det som händer är att en del lärare då tenderar att bli en passiv handledare 
alternativt administratör och en del lärare angav tidsbrist som skäl till fenomenet. I 
rapporten påpekas att det även finns goda exempel på dynamiska lektioner men att var 
tredje SO-lektion bedrevs på ett sätt som inte främjar sådana. 11 av skolorna behöver 
utveckla arbetet på ett sätt som ger elever möjligheten att utveckla olika 
ämnesspecifika förmågor (Skolinspektionen, 2013, s. 16-19). 

När det handlar om SO-läraren visar rapporten att skolor som har fler SO-
lärare arbetar på ett bättre sätt eftersom de får andra förutsättningar för sitt arbete. 
Lärare kan vända sig till varandra i gruppen och de arbetar mer med fördjupande 
teman i undervisningen. Samverkan mellan lärare sker också när kunskapskraven ska 
bedömas. Forskning påvisar att lärare utvecklar sin undervisning tillsammans med 
andra lärare. Vilket i förlängningen får stark positiv påverkan för elevernas lärande. 
Rapporten påtalar att ett dynamiskt arbetssätt med kunniga lärare som arbetar 
kommunikativt ökar elevernas studieresultat. Granskningen tydliggör att lärare bör ha 
en fördjupad kunskap gällande hur det är att vara elev med svenska som andraspråk 
och därför måste arbeta extra mycket för dessa elevers begreppsutveckling.  SO-
undervisningen kännetecknas allt för ofta av att eleverna ska lära sig söka fakta i 
färdig form, ofta med facit till hands (Skolinspektionen, 2013, s. 24-27). 

6.4 Vikten av ämnesrelaterat språk 
Att lära sig ett nytt språk i den grad att en kan använda sig av det i vardagen tar 
ungefär två år. När det handlar om att lära sig ett språk på en nivå som ger möjlighet 
att utveckla det för att kunna dra generella slutsatser och klassificera kunskap tar upp 
emot sju år. Ovanstående är förmågor som bedöms och ska tas tillvara i SO-
undervisningen. Pauline Gibbons adresserar i boken Stärk språket stärk lärandet 
(2006) vikten av att elever får stöd i att lära sig ett kunskapsrelaterat språk. Om det 
inte sker, menar hon att eleven inte kan tillgodogöra sig de ämnesrelaterade kunskaper 
som krävs av skolan.  

I artikeln Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för 
utveckling av skolans policy (2000) menar Jim Cummins att en förutsättning för att 
eleverna ska lyckas i sin skolgång, är att de förstår språket som används i skolan. Han 
menar bland annat att det är en stor skillnad i elevernas språkkunskaper och skolans 
språk i ämnesundervisningen (Cummins, 2000 s, 18-20). I boken behandlar han 
vikten av att arbeta efter en språkpolicy i skolan och redogör för hur detta arbetssätt 
fungerar internationellt. En sådan policy medför riktlinjer för hur undervisning ska 
genomföras för att förbättra undervisningen för elever med annat modersmål. De 
styrdokument skolan arbetar efter kan anses omoderna, eftersom de är skrivna utifrån 
en icke-mångkulturell kontext (Cummins, 2000, s. 4).  Vidare beskriver han hur 
tidigare kunskaper utgör basen för hur vi tolkar ny information. Det är när vi läser en 
text, vi skapar betydelse, genom att vi tolkar texten mot bakgrund av våra tidigare 
kunskaper  exempelvis vårt språk eller världen i övrigt (ibid, s. 10).  

När en klass har andraspråkselever med skiftande bakgrund kan de tidigare 
kunskaperna eleverna har i ämnesundervisningen vara mycket varierande. Detta 
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medför att elever kan ha svårigheter i att knyta samman ny kunskap med egna 
erfarenheter eller tidigare kunskaper (Cummins, 2000, s. 11). 
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7. METOD 
	
För att genomföra studien vände jag mig till i skolor i Uppsala kommun. Jag fick 
kvick respons, flera lärare var intresserade att tala om ämnet, en person tackade nej 
eftersom hen tänkte gå i pension. Av mina intervjupersoner fick jag mycket matnyttig 
information. Jag intervjuade tre verksamma lärare med nyanlända elever i sina 
klasser.  

En av de intervjuade lärarna arbetar inom ämnet geografi med enbart 
nyanlända för att komma än djupare i min förståelse för olika kunskaper som krävs 
när eleverna har bristande kunskaper inom ämnet geografi. Inför den här intervjun 
modifierades intervjuguiden något för att täcka in några mer specifika frågor eftersom 
lärarens elevgrupp är nyanlända elever som genomgått två år i förberedelseklass men 
nu studerade i egen grupp i ämnet geografi utanför sin ordinarie klass. 

Metoden att arbeta med intervjuer på det sätt jag gjorde kallas för 
semistrukturerat. Arbetssättet passade syftet med studien på ett bra sätt. 
Intervjuguiden konstruerades för att möjliggöra en intervjusituation där jag kunde 
arbeta tematiskt, vilket i sin tur gav möjligheten att fördjupa delar i intervjuerna med 
följdfrågor som ibland kunde vara av typen: hur menar du då? Kan du utveckla det? 
osv. Intervjuguiden användes som checklista för att säkerställa att intervjuerna täckte 
de områden studien efterfrågade samt att jag på det här sättet kunde säkerställa att det 
jag frågade efter blev besvarat. Samtidigt tillät arbetssättet att intervjupersonerna fritt 
kunde utveckla sina resonemang vilket gynnade studien efter det tillät den intervjuade 
att komma nära ämnet som undersöktes, något Kvale och Brinkman adresserar, när de 
förklarar vikten av att ge intervjun ett djup och att intervjun blir fylligt utförda (2014, 
s. 44).  

Stukát (2011, s. 44-45) påtalar konsten i att arbeta efter en metodik där 
forskaren intar en medveten roll arbetar med ett öppet perspektiv. Med den medvetna 
rollen leder intervjuaren följsamt intervjupersonen i temat för intervjun och ställer 
frågor på ett sätt som medför en följsam och naturlig situation som fordrar att 
respondenterna känner sig bekväma med att berätta utifrån eget perspektiv och vara 
villiga att förmedla sina egna tankar och erfarenheter För att säkra den här typen av 
metodik behövde jag se till att intervjuerna genomfördes på en trygg plats för läraren 
och det föll sig därför naturligt att besöka de skolor där läraren är anställd och 
verksam.  

Förutom att se till att det var en bekväm plats för intervjupersonen såg jag till 
att minimera andra eventuella påverkansfaktorer dels genom användandet av en 
intervjuguide och att ingen lärare eller undertecknad vid intervjutillfället var i någon 
form av tidspress. Vikten av trygghet hos respondenter kan förstås ur flera perspektiv, 
Stukát (2011, s. 134-136). anser att en forskare behöver vara medveten om att en 
intervjuperson kanske inte är helt ärlig, utan i stället ger ett svar personen tror att 
intervjuaren efterfrågar. 
Efter att intervjuerna transkriberats fördelades svaren i olika teman utifrån 
frågeställningarna. 
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7.1 Att säkerställa studien - reliabilitet och validitet 
Att mäta reliabiliteten i en studie handlar om att forskaren behöver säkerställa att 
studien mäter det forskaren efterfrågar samt om samma resultat hade framkommit vid 
ett annat tillfälle för studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). 
Stukát (2011, s. 36) menar att en kritik som framförs gällande den här typen av 
kvalitativa intervjuer är att studier med öppna intervjuer är att forskarens egen 
medvetenhet och förförståelse kan vinkla materialet och detta kan resultera i en 
mindre tillförlitlig källa och är en osäker metod för att mäta svaren i intervjun. 
En bidragande orsak till att reliabiliteten i en kvalitativ studie inte kan säkerställas är 
att det ofta är få intervjupersoner och att det i sig inte gör svaren möjliga att 
generalisera.  

Studiens reliabilitet med tre intervjuer kan därför inte säkerställas, däremot har 
åtgärder tagits för att säkerställa den så mycket det är möjligt enligt förutsättningarna. 
Exempelvis genom att föra intervjun på en trygg plats och minimera risken för 
störningsmoment. Ett annat steg i att säkra reliabiliteten gjordes genom att banda 
intervjuerna i sin helhet och att de transkriberades samma dag intervjuerna 
genomförts. Inget material valdes bort under transkriberingen. De transkriberade 
intervjuerna och bandningen av dem utgör materialet som presenteras och analyseras. 

Validitet är ett mått på att en studie verkligen mäter vad den avser att mäta. 
Stukát (2011, s. 134-137) menar att det finns en risk i kvalitativa intervjuer att den 
intervjuade personen inte är helt ärlig med sina svar utan exempelvis säger det hen 
förväntas att svara. Det förväntade svaret kan vara från den som intervjuar eller att 
frågan är av känslig natur Studiens validitet kan inte säkerställas men för att öka 
utgångspunkterna för god validitet valde jag att hålla intervjupersonernas och 
skolorna de arbetar på helt anonyma. Under mina intervjuer märkte jag inte av någon 
oro, men vid ett intervjutillfälle fick vi pausa i 30 minuter för brandövning men kunde 
fortsätta där vi blivit avbrutna när övningen var över. Förutom det uteblev eventuella 
störningsmoment under intervjuerna.  
 

7.2 Etiska avvägningar 
Larsen påtalar vikten av att ha en etisk aspekt i sin forskningsprocess eftersom det 
alltid kommer att uppstå etiska dilemman i all forskning (Larsen, 2009, s. 13). 
Hon tar i sin bok upp tre olika faser i forskningsprocessen där det kan uppkomma 
frågor när forskaren behöver ta etiska ställningstaganden. Dessa tre faser är när 
forskaren behandlar studiens: ämne och frågeställningar, datainsamling och den del 
där forskningsresultaten används och förmedlas (Larsen, 2009, s. 13).  För att göra en 
studie där de etiska principerna följs presenteras fyra forskningsetiska principer enligt 
norm av Vetenskapsrådets publicering. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid, s. 14). För att uppfylla kraven för 
ovanstående forskningsetiska principer gav jag tydliga instruktioner och klar 
information till respondenterna gällande studiens syfte. Jag fick samtycke till alla 
intervjuer samt till att dessa bandades i sin helhet. Full konfidentialitet utlovades och 
vidhölls, alla namn på personer och platser är fingerade. Gällande nyttjandekravet är 
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alla informanters information publicerad enligt objektivitet efter bästa förmåga och 
innehållet kommer inte användas i andra syften. 
 
 
 
PRESENTATION AV RESPONDENTER  
 
I studien genomfördes tre intervjuer med tre lärare. Nedan presenteras dessa lärare 
tillsammans med de förutsättningar de arbetar i. Alla namn är fingerade, inklusive 
namnen på skolorna. 
 
Kallaskolan 
Kallaskolan är en centralt belägen skola som tar emot många nyanlända elever. På 
Kallaskolan undervisar de inte i förberedelseklasser utan eleven kommer till sin 
ordinarie klass, oftast efter att ha gått i en förberedelseklass på en annan skola. 
Kartläggningen av eleven har då gjorts på den tidigare skolan och medföljer i 
skiftande kvalitet med eleven. På skolan finns flera SO-lärare, studiehandledare, 
modersmålsundervisning och SVA-lärare. 
 
Intervjuade lärare 
Sara Larsson ämneslärare i SO sedan 25 år tillbaka. Hon undervisar  
årskurs 6-9. Sara är van att arbeta med nyanlända elever.  
 
Lisa Nilsson, över 30 yrkesverksamma år. Lisa arbetar med en grupp nyanlända 
elever som trots att de tidigare gått i förberedelseklass inte har tillräckliga 
grundläggande kunskaper vilket inte gör det möjligt för dem att följa med i SO-
undervisningen.  
 
Centrumskolan 
Skolan ligger i Uppsala. Skolan erbjuder förberedelseklasser. På Centrumskolan 
arbetar man mycket med kartläggning av elevernas kunskaper. Här får de nyanlända 
eleverna stegvis prova att börja i ordinarie klass. På centrumskolan har man flera SO-
lärare, studiehandledare, modersmålsundervisning och SVA-lärare.  
 
Intervjuad lärare 
Hans Svensson, SO-lärare med över 20 yrkesverksamma år. Han är van att arbeta med 
nyanlända elever. 
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8. RESULTAT  
	
Redovisningen av frågorna i studien är tematiskt indelade. Indelningen och analysen i 
kapitlet redovisar de svar som anses besvara frågeställningen med citat och analys till 
citaten.  
 
Att komma till sin ordinarie klass 
Skollagen säger att en nyanländ elev snabbt ska kartläggas och efter max två år börja 
sin undervisning i en ordinarie klass. Alla lärare säger att kunskaperna tryter när 
eleverna kommer till sin ordinarie klass, att en del inte är redo trots att de gått i 
förberedelseklass.  
 

Som elev är det en stor skillnad att komma till en vanlig klass, dels är tempot högre, man har 
inte samma tid att jobba med de här grundläggande ämnesorden man jobbar med i 
förberedelseklassen. Man förväntas ta ett större ansvar själv (Hans) 
 
När grundläggande svenskan är bristfällig gör i förlängningen att ämnesspecifika ord och 
begrepp blir mycket svårhanterligt (Lisa) 
 
Vi lärare observerar det som händer i klassrummet och kan se hur elever eventuellt 
dagdrömmer, klottrar, ritar av bilder från tavlan. Exempelvis, när elever är osäkra på vad de ska 
göra så tittar de på vad de andra eleverna gör och härmar dem. Om de andra plockar med några 
papper då gör de likadant. Tar de andra eleverna upp en penna gör de så de med, de försöker 
jobba, men det märks tydligt att de inte hänger med i undervisningen (Sara) 

 
Lärare menar att eleverna ofta sitter av tiden i klassrummet, eftersom de inte kan 
hänga med i undervisningen. Tolkningen av svaren visar att det händer att nyanlända 
elever inte lär sig någonting och/eller inte förstår vad som händer i undervisningen.  

Lärarna beskriver att de uppmärksammar elever i klassen med bristfälliga 
kunskaper i svenska språket och gentemot läroplanens kursmål även efter tiden i 
förberedelseklassen.  

 
Hur lärare arbetar med individanpassning och prioritering  
I Skolverkets allmänna råd står att lärare kan anpassa nyanlända elevers timplan. Den 
kan prioriteras och det står att undervisningen bör individanpassas. På Centrumskolan 
arbetar Hans Svensson, han menar att SO kanske inte blir det viktigaste ämnena utan 
menar att SO-ämnen kan få stå till sidan för andra ämnen. Han menar att man får välja 
sina strider och tänka att man får ”se och lära” sig i SO-ämnen När eleven kommer till 
årskurs 9 så är eleven eventuellt tillräckligt stark, gärna tidigare förhoppningsvis men 
för att kunna följa med i undervisningen och få betyg. Men att en nyanländ elev som 
börjar i årskurs 7 kan inte räkna med att klara kurserna tyvärr.  

Det är alltså svårt för en elev att följa med i geografiundervisningen. När Hans 
säger att det mest är att ”se och lära sig” inom geografi och andra SO-ämnen visar det 
sig att det är ett liknande scenario på Kallaskolan där Sara menar att eleverna sitter 
med på lektionerna utan att lära sig något. Detta sker enligt Hans eftersom lagen ska 
följas, de nyanlända eleverna ska ut till ordinarie klass och kursplanen behöver fortgå 
för resterande klassen. 
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När de i förberedelseklassen tycker att eleven är mogen kommer de till sin ordinarie klass. 
Lagen säger att eleverna har rätt till undervisning enligt centralt innehåll och kursplan, oavsett 
mognad. Jag måste köra min kurs och kan inte anpassa kurserna efter en elev. Det är så det står 
att man ska individanpassa men... (Hans) 
 

På Kallaskolan arbetar de med en prioriterad timplan, vilket innebär att vid de 
geografilektioner i en av klasserna som undervisas får de nyanlända med mest 
svårigheter arbeta i en enskild grupp med en egen lärare, att individanpassa 
undervisningen är inte möjligt i någon stor utsträckning. 

 
Om vi inte hade haft den möjligheten hade det varit i det närmaste omöjligt, det hade varit 
jättesvårt att bolla med resten av klassen som innehåller 30 individer. Det i kombination med att 
genomföra undervisning med sju elever vilka nästan inte talar svenska alls, och flera av dem har 
aldrig sett en karta (Sara) 
 
Om jag skulle kunna individanpassa vill jag ju göra det för alla och inte bara för vissa (..) Det 
finns inte en chans, jag sätter 500 betyg, vissa år har jag satt 680.  Jag kan inte individanpassa 
för 680 olika individer (Sara) 

 
Vidare, gällande att arbeta med individanpassning, säger lärarna att det inte finns en 
rimlig chans för individanpassning med den mängd elever läraren ansvarar för. Sara 
säger att det är en ”god tanke i grunden” men att den blir ogenomförbar eftersom 
elevmängden är för stor. Hans säger att det står att man ska individanpassa, men…. 
Vilket kan tolkas på det sätt att ingen av dessa lärare individanpassar sin utbildning 
till varje enskild elev, men ser till att de elever som ibland inte alls hänger med i 
utbildningen kan få studiehandledning, men att den tiden är knapp ur elevens 
perspektiv eftersom det är andra ämnen än SO-ämnen vilka studiehandledningen ska 
ges tid till och som oftare har förtur. 
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Hur arbetar lärarna med aktuella kursplaner 
Kursplanerna har förändrats och det gör utbildningen med, men endast delvis enligt 
lärarna i studien. Hans menar att Naturgeografin är av mindre betydelse i ämnet idag 
än bara för några år sedan, samma sak gäller namngeografi. Att arbeta med 
blindkartor och veta exakt är inte av intresse. Däremot anser han att eleverna bör veta 
ungefär var exempelvis medelhavet ligger. 

 
Vi arbetar mest med begrepp i geografi. Sådant som var viktigt förut exempelvis stenar i olika 
sorter och kulörer, är av mindre betydelse idag. Eventuellt har de flyttat ner begreppen och 
kunskaperna i ålder. Nu arbetar vi mer med fakta om befolkningsstatistik och annat. (Hans) 

 
Att följa det centrala innehållet kan läsas på olika sätt. Hans menar att man kan börja 
om på nytt i geografiämnet. (…) i SO ämnen börjar man om på nya delar hela tiden 
vilket innebära att eleven på ett sätt börjar om på noll. Vissa kan ha förkunskaper 
men det är oftast om de har någon nördkunskap.   

 
Om innehållet i några geografilektioner på Kallaskolan 
 

Ibland arbetar vi med arbetsblad, exempelvis Veckans Land. De får då lära sig det mest 
grundläggande att försöka utläsa olika former på länderna. På en europakarta kan de lära sig 
grunderna i att förstå hur de kan skilja länderna ut genom deras former. (….) Riktigt 
problematiskt kan det bli med skalor för att kartan är det första eleverna stöter på som visar 
olika skalor. En karta kan vara för abstrakt och för att undervisa i kartan behöver jag 
undervisa i olika steg för att eleverna ska förstå konceptet. Jag bruka förklara hur kartan kan 
vara en liten miniatyr och visa en stadskarta över Uppsala, sedan pekar jag på stora torget där 
eleverna alltid har varit och kan relatera till. Jag förklarar att den där lilla pricken på kartan är 
det stora torget du var på (Sara) 

 

  
Figur 1: Blindkarta Europa och Stadskarta Uppsala 
 https://www.so-rummet.se/kategorier/blindkartor  https://uppsalakommun.maps.arcgis.com 
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Lärarna ser positivt på att arbeta med fältstudier. Hans ger ett exempel på hur han 
arbetade ämnesintegrerat med idrotten när de arbetade med orientering. Det är ett 
utmärkt sätt att förstå sig på höjdkartor och andra kartor menar han. Förutom 
höjdkartor där jag pekat ut en rullstensås kan eleverna använda sig av stadskartor. 
Sara på Kallaskolan gör fältstudier och passar på att använda teknik och se till att 
eleverna får en rolig upplevelse. Hon berättar hur de kan använda mobiltelefoner och 
använda sig av kartan i mobilen. Eleverna får sedan gå i längd och breddgrad, och 
följa kompassen. De ska sedan stanna på en förbestämd punkt och skicka en enligt 
dem själva fånig selfie till henne. Ett annat upplägg hon har är att eleverna får i 
uppgift att följa en stadskarta och när de följt en specifik gata och adderat summan av 
sin ålder, ska de fota sig själva framför en port som stämmer med siffran de fått fram. 
Sara har ett program som skapar ett bildspel så när de är åter i klassrummet får 
eleverna se bildspelet med bilderna på sig själva.  

Det här sättet att arbeta inkluderade alla i klassen, de arbetade tillsammans i 
grupp och berättade sedan vad de gjort och sett. En ganska basal men nödvändig 
kunskap för alla elever. Sedan när det kommer till att förklara hur en karta ser ut eller 
att arbeta med skalor blir det lite svårare för eleven. 
 
Konsekvenser av de anpassningarna som lärare gör med nyanlända elever i 
klassen 
Här presenteras resultat gällande hur lärare anpassar geografiundervisningen med 
nyanlända elever i klassen och vilka konsekvenser valen ger för den undervisade 
klassen. 

 
Jag använder mig mycket av begreppslistor och vi ser på film, som jag sedan kan lägga ut på 
nätverk så att eleverna kan se dem hemma också. Jag utgår ifrån begreppslistorna nästan hela 
tiden. Jag skriver alltid upp begreppen och förklarar vad de innebär och hur allt vi talar om 
hänger ihop. Jag förklarar begreppen mycket utförligt, ritar mycket på tavlan och gestikulerar 
som Magnus Härenstam framme vid tavlan, jag gestikulerar med hela kroppen (Hans) 

 
Sara anpassar lektionerna genom att se fler filmer hon ritar ännu mer på tavlan. Jag 
för in mer grundläggande fakta för att förklara vad det är som händer och beskriva 
händelser eftersom orden inte finns hos eleverna utan jag anstränger mig verkligen 
att förklara så att alla förstår. 

Lisas strategier är liknande 
 
Jag ritar mycket på tavlan, visar film och ibland färglägger vi kartor. Vi kan inte gå fort fram 
eftersom att det kan hända att eleverna inte känner till ord som berg eller fjäll och behöver slå 
upp orden för att förstå- Ibland händer de att de vet vad det är för något på sitt språk. Men det 
kan ta lång tid för eleverna att koppla mellan språken (Lisa) 
 
 

 
Sara ger exempel på hur hon tydliggör olika begrepp och fenomen när hon undervisar: 

 
Till exempel ritar jag två lastbilar. Sedan förklarar jag att om lastbilarna krockar åker de ihop 
och blir skrynkliga och då ritar jag två krockade och skrynkliga lastbilar. Det kan symbolisera 
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två jordplattor som går ihop och då kan jag förklara med något de kan visualisera begreppen och 
händelser för dem. Här förklara jag att det är samma styrka och samma tyngd och använder det 
här exemplet för ur en bergskedjeveckling sker. Men ordet bergskedjeveckling fastnar sedan 
inte hos eleverna utan försvinner (Sara) 

 
För att underlätta lärandet för eleverna talar lärarna om vikten av att tydliggöra 
begrepp. Gemensamt för lärarna är att rita på tavlan, att gestikulera och att se film. 
Utöver detta talar Hans om vikten av repetition. Viktiga moment repeterar jag minst 
tre gånger, vissa upp till fem gånger. Jag behöver hela tiden gå tillbaka men det har 
inte bara de nyanlända eleverna nytta av utan även svaga elever och när man har 
nyanlända i klassen får man ju med de svaga eleverna också.  
	
På Kallaskolan är i vissa fall de grundläggande behoven av kunskap mycket stora. 

 
Boken vi använder just nu är en grundläggande bok i SO-ämnen, de första sidorna i boken 
behandlar vad ämnet innehåller. Materialet i första avsnittet börjar med att introducera 
världskartan, världsdelarna och hur man läser ut exempelvis Sverige. Den här grundläggande 
nivån behövs eftersom de inte kan de här begreppen. I boken finns det sidor där eleverna får en 
fråga vad något är på svenska och sedan får de beskriva samma sak på sitt hemspråk. Eleverna 
uppskattar det, men där har ju jag ingen aning om det blir rätt eller inte för där skriver ju de på 
arabiska eller kinesiska, till exempel. (Lisa) 

 
Både Lisa (Kallaskolan) och Hans (Centrumskolan) jämför med lågstadiet. 

 
Pedagogiken på den här nivån skulle kunna likställas med en årskurs 3. Det är i den årskursen 
eleverna arbetar med grundläggande kunskaper om kartan och världsdelarna. Andra centrala 
mål handlar om naturkrafter. Grundläggande begrepp för Geografi lär man sig också i den 
årskursen. (Lisa) 

 
Lisa är utbildad lågstadielärare och har kunskaper i vilken undervisning som 
bedrivs på lågstadiet. Hon kan göra jämförelser med sin beprövade erfarenhet 
som pedagog i det undervisningssammanhanget. Även Hans reflekterar gällande 
kunskaper på lågstadienivå när han resonerar om kartkunskaper inom geografi 
där han hänvisat till att han har barn som går i trean när han säger att: De får 
också lära sig det grundläggande med X och Y axel. Så jag tänker att kan man 
lära sig det i trean, bör man kunna lära sig det i sjuan för det blir inte mer 
komplicerat än det. 

 
Undervisningen skulle se ut på ett annat sätt om det inte hade varit nyanlända med 
behov av grundläggande kunskaper i klassrummet. Lärarna berättar att eleverna hade 
getts större eget ansvar och diskussioner hade varit mer vanligt förekommande.  
 

I en av klasserna så kan jag inte ge eleverna en läsläxa eftersom de inte klarar språket i 
geografiboken. Jag behöver repetera ofta och mycket eftersom de inte har tillräckliga 
grundläggande kunskaper som jag kan bygga vidare undervisningen på.  
Hade det sett annorlunda ut så skulle jag lämna över ett större ansvar till varje individ. Ett 
exempel på detta är att ge eleverna en text att läsa hemma, för att sedan redovisa det i klassen. 
Det skulle bli mer diskussion i klassrummet. (Hans) 
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Jag hade byggt upp undervisningen annorlunda, jag hade fortfarande ritat och förtydligat på 
tavlan eftersom det är ett ordinarie arbetssätt för mig. Jag hade haft färre filmer och vi hade gått 
fortare fram i undervisningen. Jag hade även hunnit med det som förväntas enligt 
styrdokumenten. (Sara) 

 
Undervisningen får konsekvenser för de högpresterande och starka eleverna. 
 

De högpresterande eleverna har en bra utvecklad studieteknik vilket är det som skiljer dem från 
resten av klassen. Positivt för dem är att de får repetitionen vilket underlättar för dem. De kan 
använda lektionstiden just för att repetera. De förlorar lite i fakta men kan manifestera sina 
kunskaper eftersom att de kan repetera i huvudet under sin lektionstid. Kanske kan de i bästa 
fall förklara för den personen som sitter bredvid och inte förstår vilket kan gynna den starkare 
eleven. Men på det stora hela förlorar de högpresterande eleverna lite. (Hans) 
 
Hade situationen sett ut så att många av eleverna var högpresterande och vi enbart hade några få 
nyanlända, hade hela klassen kunnat vara mer självgående. De hade kunnat arbeta i grupper om 
tre och tre för att arbeta med en nyanländ då skulle jag säga att de kunde får arbeta med att visa 
sina geografikunskaper. Då hade de starka eleverna blivit lyfta och vi hade kunnat arbeta på ett 
helt annat sätt som utvecklar både de starka och de svaga. (Sara) 

 
Sara på Kallaskolan påtalar att om den stora språkbristen inte funnits hos de 
nyanlända eleverna hade undervisningstakten accelererat. Gällande detta anser hon att 
hon då haft en möjlighet att täcka innehållet i läroplanen.  
Hon resonerar även om hur undervisningen genomförts om Lisa inte hade arbetat med 
klassen som resurs: 

 
Hade jag inte haft den resursen att tillgå så hade jag behövt uppfinna uppgifter för resten av 
klassen att arbeta med, samtidigt som jag sitter med de nyanlända. Det för att de överhuvudtaget 
ska förstå olika begrepp och sen hitta ett gemensamt språk för de olika nyanlända eleverna. 
Eleverna i den här gruppen talar dari, afghanska och kinesiska, vilket jag i så fall skulle behövt 
anpassa undervisningen till. Det hade varit väldigt besvärligt om inte helt omöjligt att 
genomföra. 

	
Hur lärare arbetar med att utveckla elevers förmågor enligt kursplanen  
Resultaten visar att lärare har olika uppslag att arbeta med geografi som ett ämne 
vilket ger möjligheter att utvecklas i de olika förmågor som anges i kursplanens 
centrala innehåll. En av dessa förmågor är att utveckla sitt kritiska tänkande. Sara på 
Kallaskolan ger konkreta exempel. 

	
Klimatförändring är ett ämne som fungerar utmärkt för kritiskt tänkande, ämnet migration är ett 
annat. En av de nior jag undervisar skriver uppsats om mänsklighetens utmaningar. Där arbetar 
de med frågor såsom att vad som kan ske i framtiden. Andra ämnen inom kritiskt tänkande är 
parisprotokollet, USA som drog sig ur och konsekvenser av det. I åttan till exempel arbetar vi 
med basnäringar och livsmedel, i de här områdena finns mängder av teman för kritiskt tänkande. 
(Sara) 

 
Hans väljer att göra en arbetsuppgift i slutet på terminen i källkritik. Frågan är om den 
övningen gör att lektionerna blir mindre dynamiska och det kritiska arbetssättet som   
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genomsyrar alla lektioner försvinner för att sedan reduceras till att istället arbeta med 
en källkritisk övning i slutet på terminen.  

 
Barn är ofta kritiska och ställer frågor, men de kanske inte förstår att de ska gå till själva källan 
och ifrågasätter men kritiskt tänkande har de men kanske inte källkritiskt till var de faktiskt får 
informationen ifrån. De vet nog inte om det som står i böckerna är sant eller falskt. (…) 
Eftersom vi inte hinner med så får man ta igen det, i slutet på terminen ska vi göra en övning i 
källkritik. (Hans) 

 
Tolkning av ovanstående resultat är att läraren kan blanda ihop kritiskt synsätt på 
utbildningen med övningar i källkritik. 

I intervjuerna framgår att i princip ingen av de nyanlända eleverna vare sig på 
Centrumskolan eller Kallaskolan kommer att få godkänt betyg i geografi. Lärarna 
arbetar på lång sikt med förhoppningar om att de nyanlända eleverna kommer att få 
ett betyg när de går ut nian och eventuellt ska söka in till gymnasiet. Alla lärare har 
berättat om det positiva, roliga och utmanande undervisningstillfällen som ges när de 
undervisar nyanlända elever i klasserna. Detta till trots så menar Hans att på det stora 
hela förlorar de högpresterande eleverna lite som det är nu. Sara resonerar 
annorlunda: 

 
Förlorarna i det här är de nyanlända eleverna. De elever som inte har något driv eller någon 
studietradition hemifrån. De som har föräldrar som kanske inte kan svenska eller engelska. De 
elever som har många syskon vilka alla behöver mycket hjälp hamnar i det läget att hjälp inte 
finns så det inte räcker till någon av dem. Elever som inte är redo och kan språket blir isolerade, 
exempelvis finns det fyra araber, två som talar kinesiska och en som talar dari i en klass. (Sara) 

 
Sara tycker inte att gällande styrdokument gynnar eleverna utan ser hellre att de 
nyanlända eleverna går i förberedelseklass tills de är mogna att delta i ”ordinarie 
klass” 

 
Eleverna borde fortsätta i förberedelseklass alltså tills de har tillräckliga kunskaper att gå i en 
ordinarie klass. Eventuellt arbetat med olika ämnen i förberedelseklassen, som med en särskild 
lärobok och kontrollera kunskaperna innan. Att en elev får, vara i förberedelseklass tills eleven 
är redo. Det är det bäst alternativet. Att en nyanländ elev bara får två år på sig i en 
förberedelseklass är inte det bästa alternativet. (Sara) 

	
 
 
Att knyta referenspunkter och möjligheten att använda sig av elevers 
erfarenheter 
Resultatet som visar hur lärare arbetar med elevers erfarenheter och förklarar vikten 
av att se till individens bästa vid dessa tillfällen. När intervjun behandlar hur lärarna 
ser på frågan om att be eleven dela med sig av sin egen geografiska historia beskriver 
och belyser lärarna att det ser olika ut för alla elever och att det är viktigt att känna 
eleven för att veta när eller om det är något läraren vill be eleven om. Att se till varje 
individs egenintressen med utgångspunkt från eleven, klassens och skolans olika 
förutsättningar.   
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Lärarna anser att när det finns möjlighet att ta den nyanlända elevens tidigare 
kunskaper och erfarenheter, är det en stor tillgång för klassen helhet. Hans berättar om 
en tidigare erfarenhet där eleverna med hjälp av en stor världskarta pekade ut hur de 
kommit till Sverige. Sedan använde de kartan till att se var eleverna kom ifrån och 
sedan skulle de lista ut hur de tar sig till en annan punkt. 

 
De kunde ju se på kartan var Kanada ligger men de har ingen kunskap om till exempel avstånd. 
Tankebanorna som följde blev då att vid en jämförelse är Europa ganska litet, och det är ett stort 
hav mellan Norden och Kanada. Flyg är för dyrt så det var inget alternativ och att båt är nog ett 
alternativ, men hur lång tid tar det att åka båt till Kanada. Det visade att om eleverna har ett 
tydligt och enkelt mål med sin undervisning så lär de sig snabbare. 

 
Det ovanstående exemplet talar om hur elevernas kunskaper används i undervisningen 
samtidigt som läraren undervisar i avstånd och kartan. 

Sara lyfter exempel på frågor hon anser är väl användbara när undervisningen 
rör olika miljöer och platser inom geografiämnet. Finns det en möjlighet att koppla 
elevers ena referenspunkter till undervisningen är det utmärkt. 

 
Jag kan fråga eleverna olika frågor, exempelvis: Hur långt var det till öken när du bodde i 
Syrien, vilka länder tog du dig igenom på vägen till Sverige? Har du bott i Dubai hur var det där 
om du jämför med här, kan du beskriva? När det gäller miljö så är det intressant med elever från 
Kina, för att få kunskap om hur har de har lärt sig tänka. Det finns inte en enda papperskorg på 
tågen i Kina. Som lärare kan jag ställs frågorna Varför är du här? Varför kom du hit? (Sara) 
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9. DISKUSSION 
	
Skolan har enligt svensk lag i uppdrag att skapa en god miljö för utveckling och 
lärande. Alla skolor och skolans personal ska arbeta mot nationella mål. Skolan ska 
genom att arbeta med de kunskaper som krävs, se till att eleverna har inflytande och 
att varje enskild elev får den undervisning den är berättigad. Det jag vill diskutera 
med arbetet är vad som sker i undervisningen i klassrummet. Hur den praktiska och 
faktiska undervisningen sker när den undervisande läraren, gör det i klasser med 
nyanlända elever som inte når upp till kunskapskraven. Att förstå hur arbetet anpassas 
och vilka konsekvenser det kan få för geografiundervisningen. Nedanstående 
diskussionspunkter är formade enligt uppsatsens frågeställningar. 

9.1 Hur arbetar lärare med nyanlända i klassen med utgångspunkt 
från delar av det centrala innehållet i läroplanen. 
Det centrala innehållet i läroplanen beskriver vad kurserna ska innehålla. Läraren ska 
sedan anpassa sin undervisning och se till att alla elever får den undervisning den är 
berättigad till. Geografiämnet innehåller teman som mänskliga aktiviteter, livsmiljöer, 
klimat & växttyper, även befolkning och naturresurser är starkt representerade 
(Skolverket). Det finns olika traditioner inom geografiämnet, naturgeografi är ett 
exempel som fasats ur ämnesinnehållet till stor del (Molin, 2006, s. 201-204). 
Namngeografi har fortfarande ett starkt tema enligt (Bladh, 2014, s. 164)  

När Hans talar om naturgeografi som tema menar han att det är ett lite mer 
gammaldags sätt att arbeta inom geografiämnet, att arbeta med blindkartor för att 
peka ut städer är heller inte ett måste enligt honom.  Sara menar däremot att det är ett 
bra sätt att introducera eleverna i hur de ska förstå en karta. 

Enligt den nya traditionen med LGR 11, har geografin blivit en bra 
samarbetspartner till samhällskunskap eftersom mång aktualitetsfrågor behandlar 
exempelvis miljö och befolkningsfrågor. Hans arbetar ämnesintegrerat och använder 
idrotten när han arbetar ämnesöverskridande, under orienteringen fick eleverna lära 
sig hur en rullstensås ser ut menade han. Sara adresserar hur fältstudier kan vara ett 
sätt att kunna engagera klassen som en enhet. Hon använder sig av blindkartor (se 
figur 1, s. 17) och stadskartor och i och med det arbetet kan de nyanlända eleverna 
och övriga elever bygga relationer. Att ta tillvara på elevernas erfarenheter i 
geografiundervisningen kan vara ett sätt för eleverna att arbeta tillsammans och kunna 
lära sig av varandra. Till följd av förändringarna inom det centrala innehållet har 
geografin blivit ett mer omfattade ämne. Detta har som naturlig följd givit läraren 
mera stoff och teman att undervisa i. Det förekommer dialoger om vilket innehåll 
lärare väljer ut i kursinnehållet men det påvisas att det är relativt oförändrat sedan 
tidigare år (Skolinspektionen, 2013, s. 4). Lärarna i studien menar att de inte hinner 
med att undervisa hela innehållet eftersom det krävs mycket repetition och 
begreppsförklaringar. Hans verkar till synes arbeta på det sätt Bladh (2004, s. 167) 
beskriver att många lärare gör, när de arbetar efter tematiska fördjupningar såsom 
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exempelvis kultur- eller naturgeografi. Samt att undervisningen till följd av detta gav 
ett förhållandevis svagt utvecklat helhetsperspektiv inom geografiundervisningen 
Vilket till viss de stämmer in på Hans arbetssätt när han säger att de arbetar mest med 
begreppen och att naturgeografi har mindre betydelse än tidigare.  

När elevens förmågor inte når upp till de kunskaper som efterfrågas i 
kunskapskraven, går det inte att bedöma elevens förmågor. Ingen av de elever som är 
nyanlända i de klasser Lisa, Sara och Hans undervisar kommer att få betyg i geografi. 
När lärare sätter betyg, betygssätter de efter hur elevens förmågor. För att eleven ska 
tillgodoräkna sig betyget E, vilket motsvarar ett godkänt betyg, är kraven att eleven 
att uppfyller alla efterfrågade förmågor. Lärarna menar att eftersom kunskaperna hos 
de nyanlända eleverna är så pass grunda att de oftast inte alls räcker till för att 
uppfylla kunskapskraven i LGR 11. När det handlar om att få betyget A, behöver alla 
förmågor som bedömer kunskapskraven A vara uppfyllda. Det blir en utmaning att 
lösa undervisningen på en nivå där alla elevers olika förmågor kan bedömas. 

I granskningen (Skolinspektionen, 2013) ges förslag till hur lärare och elever 
tillsamman kan planera så att de undviker stress och en ”snuttifiering” av stoffet i det 
centrala innehållet. Hans som delar upp alla moment menar att det är ett bra sätt att 
arbeta för att det ger eleven en ny chans, med SO- ämnen börjar man om på nya delar 
hela tiden, vilket kan innebära att eleven får en känsla av att ’börja om’ på noll.”  De 
flesta har inga förkunskaper när han undervisar, det är nya kurser för varje tema. Som 
konsekvens av minskad undervisningstid, blir det mindre utrymme för kritiskt 
tänkande överlag är för liten. Enligt Hans sätt att se på saken kan slutsatsen dras att 
alla elever, även nyanlända elever får en chans att få visa kunskap i ämnets olika 
delar. 

Flera av de granskade skolorna (Skolinspektionen 2013, s. 4) arbetade med att 
lära ut fakta på ett sätt där eleven inte fick arbeta lösningsorientrat eller reflekterande. 
Detta tydliggörs även av att läraren ofta låter eleverna arbeta själva i sina läroböcker 
eller med arbetsblad (Skolinspektionen 2013, s. 12-14).  

Att använda elevernas egna kunskaper och erfarenheter i undervisningen är 
något de intervjuade lärarna tycker är en god idé. Alla tre har förslag på hur en kan 
använda alla elevers egna erfarenheter när de undervisar. Hans är tydlig med att det är 
stor försiktighet som krävs när det handlar om att tala om elevers erfarenheter. Det 
gäller naturligtvis alla elever. Men, säger de, att om det går att göra, är det en 
fantastisk tillgång för hela klassen och läraren. Enligt Strickland (2012, s. 90-91) är 
det viktigt att läraren tar del av elevernas tidigare kunskaper och egna berättelser. 
Detta menar hon är ett sätt att möjliggöra god undervisning i en multikulturell kontext 
Sara säger att hon ställer frågor om hur naturgeografin såg ut där eleven kommer 
ifrån. Exempel som: Hur kom du hit? Hur långt var det till öken när du bodde i 
Syrien. Detta är ett sätt att skapa ett öppen och inkluderande miljö, vilket är något 
Bunar (2016) menar är absolut viktigt och verkar för en icke segregerande skola. 
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9.2 Hur anpassar lärarna sin undervisning i geografi när det finns 
nyanlända elever med dåliga kunskaper i svenska språket? 
Alla lärare i studien talar om att de behöver rita på tavlan när de förklarar ord, någon 
gestikulerar tydligt. All tre lärare repeterar mycket och säger att de väljer att se på mer 
filmer än de skulle gjort om de inte hade nyanlända elever eftersom film förklarar på 
ett bra sätt vad det är som sker eller hur världen ser ut.  
 Att se på film menar lärare underlättar elevens inlärning och att de sedan har lite 
större förståelse för det undervisningen kretsar kring.  

Förutom att följa det centrala innehållet måste läraren eftersträva att 
undervisningen når alla elever i klassen. För att göra detta krävs insatser från läraren. 
Strickland (2014, s. 88-91) skriver om vikten av att skapa relation till eleverna för att 
lära sig hur de ser på olika situationer beroende på elevens egen kulturella kontext. 
Hon menar att lärare ska ges tid för att lära sig att förstå hur eleverna förstår 
undervisningen ur deras eget perspektiv. Först när läraren förstår elevernas 
utgångspunkt kan läraren anpassa undervisningen på bästa tänkbara sätt Att 
individanpassa utbildningen och lära känna alla elever är nästintill omöjligt enligt 
Sara eftersom hon har flera hundra elever och alla elever ska behandlas lika. Det 
lärarna gör när de har nyanlända elever med bristfälliga kunskaper är att de tenderar 
att arbeta mycket med begreppen och att lära eleverna att förstå vad olika de olika 
kunskaperna faktiskt betyder. I stället för att arbeta på ett dynamiskt arbetssätt med 
interaktion mellan lärare – elev, ej heller elev-elev. Hans arbetar med begreppslistor 
och bygger ofta sina lektioner kring dessa begrepp. Cummins påtalar att 
förutsättningen för att de nyanlända ska lyckas i skolgången, är just att eleverna 
förstår det språk som används i skolan. Cummins (2000, s.18-21) lyfter frågan om att 
det är skillnad i elevernas språkkunskaper och skolans språk i ämnesundervisningen. 
Vilket är den troliga orsaken till att Hans repeterar nya begrepp tre till fem gånger. 
Han säger också att det inte går att ha redovisningar utan att de måste repetera mycket 
och ofta. På det sätt det ser ut nu, är det inte ens möjligt att ge eleverna läsläxa, 
eftersom de inte förstår språket i geografiboken. Han menar att om det inte hade 
funnits nyanlända i klassen, hade undervisningstakten ökat. Sara målar upp ett 
liknande scenario där det skulle blir mer dynamiskt i klassrummet och hon hade klarat 
av att följa det centrala innehållet och inte behövt ”hoppa över” olika moment. Vidare 
säger Sara att undervisningen varit mer progressiv och hon tror hon fått mer tid för att 
eventuellt hinna med det som står i kursplanen samt att eleverna då oftare kunnat 
arbeta tillsammans i par eller i grupp. 

Kvalitetsundersökningen (Skolinspektionen, 2013) visar att eleverna önskar 
mer dynamiska lektioner där det ges undervisning som innehåller tillfällen att 
utveckla sina förmågor inom SO-ämnen.  Vilket blir svårt för läraren att hantera när 
det finns elever i klassen som inte förstår de ämnesrelaterade begreppen. De elever 
som inte behöver repetition får ofta inga utmaningar utan riskerar att stagnera 
eftersom de blir uttråkade (UR, 2016) Hans tydliggör detta när han talar om hur han 
repeterar viktiga moment minst tre gånger och ibland upp till fem gånger. Positivt kan 
vara att elever som behöver repetition lär sig ordentligt men att högpresterande elever 
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blir åsidosatta och blir förlorare i dagens skolsystem. Hans menar att de 
högpresterande eleverna blir lidande i rådande situation. Lärare redogör för hur 
undervisningen skulle sett ut om de inte hade haft så många elever med bristfälliga 
språkkunskaper i klasserna. De menar att lektionerna sett annorlunda ut om så var 
fallet. Eleverna hade getts större eget ansvar och diskussioner hade varit mer vanligt 
förekommande inslag, vilket efterfrågades av eleverna i granskningen 
(Skolinspektionen, 2013). Detta kan tyckas vara svårt att uppnå i rådande 
skolsituation.  

Bunar (UR, 2016) menar att en nyanländ elev ska gå i förberedelseklass inte 
längre än 6-12 månader eftersom de ofta kan känna att det är en segregerande form av 
skola. Sara håller inte alls med utan menar i stället att de nyanlända eleverna blir små 
isolerade öar i klassrummet eftersom de inte förstår språket under geografilektionen.  

Sara menar att det finns elever som inte hänger med i undervisningen på grund 
av sin språkbrist utan sitter av tiden i klassrummet. Då kan eleverna sitta och klottra 
 på papper och ibland på bänkar, de härmar andra elever och menar hon ”det stora” 
hela försöker hänga med. Hon framhåller att som lärare ser hon tydligt när eleven inte 
alls hänger med i undervisningen. Hon menar att nyanlända elever blir förlorare i det 
här systemet och säger tvärt emot Bunar. Hon anser att de nyanlända eleverna bör gå i 
en förberedelseklass till dess att de är helt mogna för att komma ut till en ordinarie 
klass, det hon menar är att det blir en djup klyfta mellan de nyanlända eleverna. Vilket 
i sin tur kan ge ett segregerat klassrum. Fenomenet tydliggörs när både Lisa och Hans 
jämför kunskaper på en pedagogisk nivå som motsvarar en årskurs tre på lågstadiet. 
Lisa lyfte exemplet att flera elever aldrig hade sett en karta, än mindre visste vad en 
flod var. Lisa påpekar att geografikunskaperna hos de nyanlända eleverna hon 
undervisar kräver pedagogik på en mycket grundläggande nivå. Hon menar att de är 
nybörjare vilket utgör grunden för hur hon undervisar. Lisa är utbildad lågstadielärare 
och har mycket god hjälp av sin utbildning samt den litteratur de använder i geografi 
när hon arbetar med nyanlända eleverna. Cummins (2000, s.11-13) skriver om hur 
klasser som har andraspråkselever med skiftande bakgrund, även har mycket 
varierade kunskaper i ämnesundervisning. Dessa elever har svårigheter när de ska 
knyta upp kunskap med deras egna erfarenheter eller tidigare kunskaper. Intressant är 
att eleverna kan förstå till en viss del av utbildningen. Elever har eventuellt relevanta 
kunskaper på sitt förstaspråk, men inser inte att det finns ett samband mellan dessa 
kunskaper och det de lär sig är de undervisas på deras andraspråk. Det blir svårt att 
hänga upp nya kunskaper på äldre erfarenheter då språkskillnaden blir en barriär för 
nya kunskaper.  
 

9.3 Vilka konsekvenser får geografiundervisningen med 
förutsättningarna av att ha nyanlända elever i klassen? 
Den stora utmaningen är att skapa undervisningstillfällen där elevernas och lärarnas 
önskan att undervisningen ger eleverna förutsättningar där de kan öva sina olika 
förmågor och där både läraren och eleven är aktiv under lektionstid.  
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Eftersom kunskapsbanken de nyanlända eleverna har skiljer sig tydligt åt, blir 
dilemmat att se till att majoriteten av eleverna är nöjda med utbildningen.  

Det visar sig vara svårt att planera för dynamiska och lektioner när det finns 
stora skillnader i elevernas kunskapsbank. Svårigheten är att se till att alla elever får 
utväxling av geografilektionen, men det är svårt att göra progressiva steg i 
undervisningen eftersom det går åt mycket tid till att repetera olika moment i 
undervisningen.  Kontentan med att eleverna har för stora skillnader i kunskap dem 
emellan och kunskapsbristen hos nyanlända elevernas i förhållande till det centrala 
innehållet är stort. Det blir svårt att ha dynamiska lektioner med diskussion och dialog 
när förutsättningen för klassen är att majoriteten inte klarar av en läsläxa.  

Lärares arbetsinsatser när de har nyanlända elever i sina klasser blir mer 
utmanande när det handlar om undervisning när det är mycket stora kunskapsbrister 
hos en del elever enligt Strickland (2012, s. 80-81) som diskuterar hur elevernas 
skiftande kunskaper i det engelska språket samt med elevernas varierande 
skolbakgrunder ger inverkan på lärarens undervisning och elevernas egen förståelse. 
Hon menar att förutsättningarna ger lärare en hög arbetsinsats där kraven på lärare är 
mycket höga och att ansvaret kontinuerlig. 

Bunar (UR, 2016) menar att nyanlända elever bör snarast möjligt komma ut 
till sin ordinarie klass. Han menar att när eleven gått ett tag i förberedelseklass, får de 
mindre utmaningar och behöver gå i en ordinarie klass för att få stimulans i sin 
undervisning. Andra sidan på myntet visar sig när de nyanlända kommer till sin 
ordinarie klass, kan mönstret upprepa sig, men för andra elever. Dessa andra elever 
kan vara högpresterande och studiemotiverade men eftersom alla har rätt till 
undervisning, behöver läraren lägga ribban på ett sätt som gör att alla elever förstår. 
Vilket i sin tur gör att en annan grupp av elever eventuellt inte får den stimulans och 
dynamik de är berättigade till (Skolinspektionen 2013, s. 12-15). 

Hur de kan arbeta med kritiskt tänkande ger lärarna i studien olika förslag på 
ämnesområden samt berättar hur de undervisar med kritiskt förhållningssätt. Sara på 
Kallaskolan talar om klimatförändringar, miljöfrågor och konflikter i världen. En 
klass i årskurs 9 arbetar till exempel med att skriva uppsats i ämnet mänsklighetens 
utmaningar.  

Hans menar att lektionerna har ett synsätt vilket är kritiskt tänkande alltid, 
eftersom barn av naturen är nyfikna och ställer frågor som i sig motsvarar kritiskt 
tänkande. Hans talar vidare om att de har källkritisk övning i slutet på terminen 
eftersom tiden inte riktigt räcker till.  Detta fenomen är enligt skolverket ett dåligt 
tillvägagångsätt för eleverna eftersom förmågorna kan bedömas enigt det kritiska 
förhållningssättet (Skolinspektionen, 2013, s. 16-20). 

När det handlar om att tänka kritiskt visar rapporten att det finns bra 
grundtankar till utbildningen men att lärare ibland hamnar i någon form av limbo 
eftersom ämnet geografi innehåller många relativt omständliga begrepp. Precis som 
Cummins (2000, s. 18-21) adresserar, är språket en förutsättning för inlärning. De 
svåra begreppen tar tid att lära sig och det blir mycket och ofta som läraren arbetar 
med repetition vilket skapar en situation där klassen blir mer passiv. Hur mycket de 
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nyanlända eleverna egentligen förstår är svårt att veta, Stricklands (2012, s. 80-83) 
studie visar att det ibland är svårt för läraren att registrera elevens kunskapsförmågor 
när eleven själv har svårt att uttrycka vad de förstår eller inte, ”ibland förstår eleven 
lite, ibland kan hen inte sätta ord på vad hen vet men ändå tror att den förstår”. Ett 
resultat av fenomenet är att läraren generellt tror att nyanlända eleverna inte kan lära 
sig på grund av dåliga språkkunskaper.  

Lärare har en utmaning när alla elever i klassen ska undervisas i ämnen enligt 
kursplanen samtidigt som alla inte kan följa med i kursplanen. Förmågorna som 
bedöms är i anslutning till det centrala innehållet vilket gör att det är svårt att bedöma 
enligt kunskapskraven i LGR 11. Till följd av minskad undervisningstid, blir det 
mindre utrymme för kritiskt tänkande överlag. Detta tydliggörs av rapporten 
(Skolinspektionen, 2013) där det står att läraren ofta låter eleverna arbeta själva i sina 
läroböcker eller med arbetsblad. Att arbeta med kritiskt tänkande som förmåga när 
elever inte har grundläggande kunskaper språket blir en utmaning för både lärare och 
elever. Strickland (2012, s. 81-84) menar att läraren ibland tror att eleven kan mindre 
än vad den ”egentligen kan” även Runfors (2003) är inne på den här linjen då hon 
menar att hela processen genomsyras av det sätt som lärarna i hennes studie fokuserar 
på vad de anser att eleverna inte är och vilka brister de anser alternativt tror att 
eleverna har (Bunar, 2010, s. 26). 

 Studien fokuserar på hur lärare agerar utefter de kunskaper de bedömer att 
eleverna har, det är tydligt att de väljer att repetera mycket och att språkförbistringen 
kan innebära att läraren eventuellt lägger sin undervisning på en lägre nivå en vad den 
nyanlända eleven har kunskaper i. Detta är något kartläggningen av nyanlända och 
förberedelseklassen har kunskaper om. Det är ändå inte lätt att veta på vilken nivå 
förberedelseklassen har undervisats. I de fall lärare berättat hur de agerat, anser de att 
de undervisar så gott det går med de förutsättningar klassen ger. Hans berättar bland 
annat att han ”måste köra på” med sin kurs oavsett hur det ser ut med förkunskaper 
hos eleverna. Samtidigt som Sara säger att det är omöjligt att individanpassa eftersom 
elevunderlaget är stort. Det kan eventuellt vara som Strickland (2012, s. 89-90) menar 
att eleven och läraren behöver mötas på en form av kulturellt samförstånd när de får 
nyanlända elever, men det är tidskrävande och verkar därför inte fungera helt i den 
svenska skolan.  
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10. SLUTSATSER 
	
Studien tar fasta på olika dilemman som finns för lärare i situationer med nyanlända i 
klassen som inte har tillräckliga kunskaper i ämnet för att följa med i undervisningen 
eller få ett betyg i ämnet.  

Att ämnesundervisningen är på ett sätt avhängt till kunskaper inom det 
svenska språket skulle kunna förstås eftersom det finns många ämnesrelaterade 
begrepp inom geografiämnet, vilka kan ta tid för läraren att förklara och för elever att 
förstå. Vilket kan påverka lärarens val att arbeta med begreppsförklaringar i stor 
utsträckning. Vikten av ämnesrelaterat språk enlig Gibbons (2006) är så stor, att utan 
det fungerar inte inlärningen och då finns inte möjligheten att skolans krav uppnås. 
Detta skulle kunna kopplas till slutsatsen att lärare i studien anser att det är så stor 
skillnad mellan kraven och kunskaperna att en lärare anser att det vore bra om 
nyanlända eleverna fick gå kvar i förberedelseklass under längre tid. Den 
uppfattningen kan också ses i forskningsresultat som finns representerad över ett 
längre tidsspann med hänvisning till vad Norrbacka (1998) skriver i sin studie, där 
hon redovisar att rektorer anser de nyanlända eleverna blir ”gömda” bakom sina 
klasskompisar i ordinarie klass (Axelsson & Norrbacka, 1998, i Bunar, 2010 s. 153). 
Fenomenet kan omvandlas till Saras åsikt när hon säger att de nyanlända eleverna blir 
lidande om de enligt henne kommer ”för tidigt” till en ordinarie klass, eftersom det 
blir som en isolerad grupp i gruppen och bidrar till segregation. 

Ett vidare dilemma undertecknad ser i det här arbetet handlar om att elever blir 
understimulerade. När en elev inte blir tillräckligt stimulerad i sin förberedelseklass, 
ska eleven inte längre gå i den utan i en ordinarie klass anser Bunar (UR, 2016) I den 
ordinarie klassen som den nyanlände eleven kommer till, går det andra elever, som 
kan befinna sig på en annan nivå i sitt lärande. Vilket medför att den eleven ligger i 
riskzonen att bli understimulerad om den undervisande läraren anser att den 
nyanlända eleven behöver en mycket grundläggande nivå på sin undervisning. Det 
blir nästan ett undervisningens moment 22, där oberoende av i vilken klass en 
nyanländ elev går i, medför det att någon elev blir understimulerad i ämnet under 
givna förutsättningar. Antingen den nyanlända eleven eller den högpresterande 
eleven. Undersökningen visar hur lärarna i studien anpassar undervisningen efter vad 
de bedömer den nyanlända elevens mer bristfälliga kunskapsnivå. Detta tar sig i 
uttryck att lärarna arbetar i hög grad med upprepade begreppsförklaringar (ritar på 
tavlan etc.) och repetitioner. Vilket i sin tur medför att de mer högpresterande 
elevernas undervisning blir lidande enligt lärare i studien. När läraren lägger sin 
undervisning på en grundläggande nivå samtidigt som det efterfrågas lektioner som 
öppnar mer för aktiva dialoger och mer kritiskt tänkande, blir det ibland svårt för 
lärarna. De anpassningar som jag ser att lärare gör i studien kan ses stå i motsats till 
vad som de efterfrågas enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2013) där de 
eftersöks mer avancerade lektionstillfällen. Samtidigt som det är i linje med 
styrdokumenten som kräver likvärdig utbildning. Det kan beskrivas som att det 
uppstår en form av motsatta krav. Att göra undervisningen mer grundläggande för de 
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nyanlända eleverna samtidigt som de förväntas skapa lektioner med helt andra 
parametrar som inte är grundläggande.  
 Det kan anses finnas behov av forskning rörande pedagogiska modeller för att 
integrera ovanstående faktorer, då jag inte hittar något vetenskapligt belägg att de är 
varandras egentliga kontrahenter inom ämnesundervisningen. Ytterligare forskning 
inom det geografididaktiska fältet gällande möjligheter för underlätta de nyanlända 
elevernas lärande i geografiämnet och samtidigt göra lektionstillfällena pedagogiska 
och utmanande för alla elever är också välkommet. 
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INTERVJUGUIDE 1 (2017) 
 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
Hur länge har du jobbat som SO lärare? 
Vilka klasser har du? 
Hur definierar ni nyanlända på skolan? 
Hur fungerar det när det kommer nyanlända? 
Har ni kartläggningsmaterial? 
Elever som byter skola, dokumenteras kartläggningen? 
Berätta om klasserna i Geografi. 
Hur ser det ut när många nyanlända är i klassen och att det då är en så heterogen 
grupp? 
Hur skiljer det sig emellan länderna med nyanländas tidigare skolgång? 
 
Angående prioriterad timplan, Hur arbetar du med det?  
-individanpassningen, påverkar den geografiundervisningen? 
HUR PÅVERKAR ETT KUNSKAPGAP MELLAN ELEVERNA 
UNDERVISNINGEN I ÄMNET GEOGRAFI 
 
Om man har många nyanlända i en klass, blir det någon skillnad i hur 
lektionsupplägget byggs upp, vad man gör och vilket stoff man använder hur agerar 
du då? 
Du som lärare, upplever du i arbetet med nyanlända, att du får samma utväxling av 
planerande och genomförande av arbetet?  
 
Skulle du lägga upp ditt jobb på ett annat sätt i en klass som inte har nyanlända 
elever? 
 
Under geografilektionen, hur gör man om eleverna inte vet vad en karta? 
 
Om eleven redan gjort sin tid i en förberedelseklass och ändå måste lära från grunden 
hur gör man då? 
 
Översätter man förmågorna i kursplanen till lektioner, mäter man på ett annorlunda 
sätt när det gäller nyanlända? 
 
Hur görs bedömningar när det finns nyanlända i klassen? 
 
Bedömer man elever på olika sätt, om ja: hur och varför, vad är viktigt? 
Vilka didaktiska val gör du i planering och arbete? 
 
Om klassen har ett kunskapsgap (mellan svagaste länken och de högpresterande, min 
anm), hur kan man ta tillvara det vad finns. Var lägger man sin utbildning? 
 
Vilka didaktiska val gör du utifrån det centrala innehållet? 
 
Om du uppskattar när tror du att eleverna kan få godkända betyg i ämnet geografi? 
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INTERVJUGUIDE 2 (2017) 
 
 
Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
Kan du beskriva gruppen som du arbetar med? 
 
Har de gått förberedelseklass? 
 
Hur väl stämmer det kartläggningsmaterial som är gjort över den här gruppen elever 
på verkligheten? (finns inget kartläggningsmaterial klart över SO ämnen ännu men 
exempelvis svenskan) 
 
Vilka orsaker finns det till att eleverna i denna grupp misslyckats lära sig tillräckligt 
under sina år i Förberedelseklass? 
 
Vad är signifikant för gruppen? 
 
Vilka är elevernas största hinder för inlärning? 
 
Vilka strategier använder du som lärare för att få eleverna att ta till sig informationen? 
 
Exempelvis vid tavlan, olika begrepp mm 
 
Vilka läromedel använder du dig av under lektionerna? 
 
Kan du följa det centrala innehållet i läroplanen på något sätt (för åk 6)? 
 
Har eleverna hjälp av varandra? 
 
Hur bedömer du progression hos eleverna? 
 
Hur lång tid uppskattar du att inlärningsmomenten tar? 
 
När tror du eleverna kan vara i den klass som de är placerade i och hänga med i de 
lektionerna? 
 
Hur stor är skillnaden mellan en ”normalgrupp” i kunskap och den här specifika 
gruppen elever? 
 
Om du uppskattar när tror du att eleverna får godkänt betyg i ämnet geografi? 
	
 
	
 


