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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om hur sex pedagoger i grundskolan anpassar sin 

undervisning i ämnet svenska då nyanlända elever är inkluderade i ordinarie klass. Detta ur ett 

lärarperspektiv då vi vill ta reda på vilka strategier och metoder samt vilka hinder och 

möjligheter som kan inträffa. Metoden för studie är kvalitativa intervjuer, där sex pedagoger i 

tre olika kommuner har intervjuats. Studiens resultat visar att pedagogerna använder 

likvärdiga strategier och metoder i undervisningen. Däremot anser pedagogerna att de inte 

hinner ge lika mycket tid till alla elever. De tillönskar mer resurser för att kunna 

individanpassa undervisningen. 

 
Nyckelord: Nyanlända, direktplacering, ordinarie klass, inkludering,  anpassning. 
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Inledning 

Under de senaste decennierna har svenska skolan förändrats en hel del. Idag är det vanligt att 

det finns elever som talar fler språk än svenska. Elevgrupperna är idag mer språklig och 

mångkulturell än någonsin. Vi möter ofta vuxna och barn som flyttat till Sverige av olika skäl. 

De flesta har flytt från krig och vissa av andra orsaker. Enligt Skolverkets statistik har antalet 

nyanlända elever i grundskolan ökat med 27 procent mellan år 2016 till 2017. Cirka 79 400 

nyanlända elever har skrivits in på olika grundskolor runt om i landet (Skolverket, 2017).  

 

Det har bringats diskussion om nyanlända elever bör inkluderas eller exkluderas. Med 

inkludering menas det att elever med särskilt stöd ska ingå i samma miljö som de andra 

eleverna. Syftet är att skolan ska anpassa sig till elevers behov inte tvärtom (Nilholm, 2006). 

Med exkludering menar man snarare att man plockar ut elever med särskildabehov och 

hjälper de utanför klassrummets väggar (Nilholm, 2006). I vissa kommuner är det vanligt att 

nyanlända elever i grundskolan hamnar direkt i ordinarie klass och inte i en så kallad 

förberedelseklass. Detta leder till utmaningar för lärare huruvida de ska anpassa sin 

undervisning så att alla elever får samma möjlighet.  

 

Utifrån detta har vi intresserat oss för att intervjua sex pedagoger i grundskolan om hur de 

anpassar sin undervisning framförallt i ämnet svenska när en eller flera nyanlända hamnar i 

deras klass. Vi har även valt att fördjupa oss i detta område då det berör oss på ett personligt 

sätt. Vi båda har växt upp med att tala ett annat språk än svenska. En av oss har invandrat till 

Sverige i vuxen ålder och den andra av oss har växt upp med svenska som andraspråk. 
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Definition av centrala begrepp  

Nedan framgår centrala begreppsförklaringar som vi använder oss av i studien. Dessa 

begrepp är nyanlända elever, förberedelseklass, direktplacering och inkludering. 

Nyanlända elever: 

Enligt Skollagens definition av nyanlända elever menar man barn som har invandrat till 

Sverige från ett annat land och inte har svenska som modersmål. En elev definieras inte 

vidare som nyanländ, om eleven gått i svensk skola i mer än fyra år (Skolverket, 2016).  

Förberedelseklass: 

En förberedelseklass är ett mottagningsystem för nyanlända elever, elever som inte kan 

behärska det svenska språket. I en förberedelseklass går det elever som talar olika språk 

och kan även vara i olika åldrar. Det är en möjlighet för nyanlända elever att få lära sig det 

nya språket (Bunar, 2010). 

Direktplacering: 

Med direktplacering menar vi nyanlända elever som direkt hamnar i en ordinarie klass och 

inte i en såkallad förberedelseklass. De nyanlända eleverna får samma undervisning som 

elever infödda i Sverige. 

Inkludering: 

Inkludering är ett begrepp som används i samtal om specialpedagogik. Inkludering i skolan 

leder till en skolgång där det används ett enda system för alla elever, även oml eleverna är 

på olika nivåer. Inkludering skapar engagemang och lust för delaktighet hos eleverna. Alla 

känner sig inräknade och olikhet ses som en tillgång för utveckling (Skolverket, 2016). 
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Bakgrund 

Historisk bakgrund 

Människor behöver ibland lämna sina länder. Det gör de av olika anledningar så som flykt på 

grund av krig eller förföljelse. Ibland flyttar människor till andra länder för att bilda familj, 

studera eller för att arbeta.  

Invandring har alltid förekommit i Sverige , den stora utvandringen till USA på mitten av 

1800-talet fram till 1930 var det mer än 1,3 miljoner svenskar som utvandrade. Det var först 

under andra världskriget som Sverige gick över från att vara ett utvandrarland till att bli ett 

invandrarland. Efter kriget kom en våg av arbetskraftsinvandring från länder som Italien, 

Grekland, Jugoslavien, Turkiet m.fl. till Sverige (Migrationsverket, 2018). 

Den svenska flyktingkvoten har sedan 2016 ökat från 1900 till 5000 platser, vilket innebär att 

Sverige nu ligger på plats tre i Världen när det gäller att vara mottagarland. Det är många 

flyktingar från Syrien, östra Afrika och centrala Medelhavsrutten i Nord Afrika som 

välkomnats till Sverige. År 2017 accepterade Sverige att ta emot personer via UNHCR (FN:s 

flyktingorgan) och kommer även under 2018 att vara det tredje största mottagarlandet efter 

USA och Kanada. Detta välkomnas av FN:s flyktingorgan eftersom det är idag många 

människor som behöver vidare bosättning i ett annat land. Det är genom den svenska 

flyktingkvoten som de mest utsatta kan komma till ett tredje land på ett ordnat sätt 

(Migrationsverket, 2018). 

Den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats 

enligt Skolverket, vilket innebär att Skolverket arbetat fram nya allmänna råd, om utbildning 

för nyanlända elever. Dessa råd ersätter tidigare råd SKOLFS 2009:15. Råden presenteras i 

Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 2016:2. Råden handlar till stor del om hur 

hemkommuner bör arbeta med mottagandet av och den fortsatta utbildningen för nyanlända 

elever (Skolverket, 2016). 

Läroplan för grundskolan 

Läroplanen för grundskola är det som kallas för ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet” eller ”Lgr11” som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige. Lgr11 
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reviderades två gånger under år 2015 och 2016. Den andra upplagan (2015) kompletterades 

med kursplan och kunskapskrav för moderna språk och modersmål samt de nationella 

minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Den tredje upplagan (2016) 

kompletterats med kunskapskrav för läsning i årkurs 1 i svenska och svenska som 

andraspråk(Lgr 11, Skolverket 2016). 

Skolans uppdrag: 

Läroplan för grundskola (Lgr 11) är präglat av internationalisering av det svenska samhället 

där betonas skolans uppdrag mycket på att överföra och utveckla ett kulturarv, värden, 

traditioner och språk från en generation till nästa generation. Uppdraget är anpassat till en 

kulturell mångfaldskola där barnet lär sig att utveckla sig genom att respektera och visa 

tolerans mot alla människor oavsett språk, kultur och bakgrund. I läroplanen för grundskolan 

har internationalisering av det svenska samhället tolkats som en tillgång som kan hjälpa 

barnet att få ett internationellt perspektiv. 

”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att säkra denna förmåga hos alla som arbetar där. Integration, internationalisering av 

det svenska samhället och den växande rörligheten över nationsgränserna har ställt höga 

krav på människor förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. En trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar skapas genom medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet” (Skolverket, 2016:6). 

Med detta internationella perspektiv får barnet möjlighet att utveckla en bättre förståelse för 

den kulturella mångfalden inom landet.  

Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2016) kan barnets språkutveckling utveckla 

lärande och identitet. Denna betoning tydliggör skolans uppdrag att främja barnets 

språkutveckling både i svenska och barnets modersmål. Läroplanen för grundskolan (2016) 

talar om hur viktigt modersmålinlärningen är för att underlätta barnets kunskapsinlärning 

inom svenska språket och även andra ämnen.  Grundskolan ska skapa olika aktiviteter som 

ger elever möjligheten att använda både svenska och sitt modersmål (Skolverket, 2016:21). 

Tanken med detta är att ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera 

i olika sammanhang både med det svenska språket och genom att använda sitt modersmål. 

Därför är det viktigt att skolan ger särskilt stöd till nyanlända barn som inte har svenska 
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som modersmål för att kunna utveckla sitt modersmål parallellt med svenska språket.  Det 

är viktigt att skolan har som mål att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på 

modersmålet. Skolan ska ge eleverna förutsättningar att bli flerspråkig och utveckla sin 

kulturella identitet. Det innebär att undervisningen ska utgå ifrån barnets egna behov och 

anpassas till deras förmåga särskilt när det handlar om nyanlända barns 

språkinlärning(Skolverket, 2016:79).  

Främjande arbetssätt 

Annika Löthagen och Anna Modigh (2012) har skrivit en forskningsbaserad bok: framgång 

genom språket. I boken skriver de om olika metoder och arbetssätt som är framgångsrik 

språkutvecklande undervisning för andraspråkselever. De skriver att det är viktigt att elever 

som inte behärskar språket väl får delta i ordinarie undervisning då de utvecklar svenska 

språket i samspel med andra elever När elevernas språk inte räcker till för att kommunicera 

kan läraren genom externa redskap hjälpa eleverna att yttra sig. Det är likaså bra om läraren 

ställer ledande frågor då det leder till ett gynnsamt ”framtvingat utflöde” hos eleven(Löthagen 

2012:73). 

Enligt Löthagen (2012) ska  lärare undvika är att fylla i det rätta ordet åt eleven. När lärare 

använder sig av det arbetsättet hindrar det eleven att anstänga sig och göra egna försök. 

Resultatet blir att läraren tar större plats i undervisningen och eleven får delta mindre 

(Löthagen, 2012: 74). För att sådana situationer ska undvikas i klassrummet är det viktigt att 

läraren fokuserar på innehållet och inte på vad som är korrekt när hen lär ut 

andraspråkselever(Löthagen,2012:75). 

 

Forskarna Hajer och Meestringa (2010) formulerar att en språkutvecklande undervisning bör 

vara innehållsrikt på ett språkigt sätt, det vill säga att oavsett ämnet som ska behandlas är det 

språket som är i fokus. Eleverna ska vara aktiva i det språkutvecklande undervisningen och 

samtidigt får lämpligt stöd av pedagogen. Språk nivån i det språkutvecklande undervisningen 

ska vara anpassat efter elevernas förkunskaper då enligt Hajer och Meestringa (2010) kan 

andraspråkselever snabbt tappa motivationen och får en negativt självkänsla om språknivån är 

högre än vad de kan klara av. Vidare skriver Hajer och Meestringa (2010) att 

språkutvecklande undervisning ska planeras på så sätt att tydliggöra skillnaderna mellan 

vardagsspråk och skolspråket. Pedagogerna ska hitta en samband mellan specifika ord och 

ämnesbegrepp till verkligheten. Forskarna betonar på att använda olika samband för att 
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koppla ord och begrepp till elevernas egna erfarenheter och resonemang. Den 

språkutvecklande undervisningen enligt Hajer och Meestringa (2010) utgår från elevernas 

tidigare erfarenheter, det vill säga att pedagogerna ska kartlägga elevernas språk förkunskaper 

och planera undervisningen på det.  Enligt Ellneby (2007) kan pedagoger utveckla nyanlända 

elevers språkutveckling med hjälp av olika strategier till exempel bilder, tecken, ramsor och 

sånger. Ellneby (2007) menar att genom att använda sånger och ramsor, skapas glädje och lust 

hos eleverna som leder till en lättare och gladare inlärning. 
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Forskningsöversikt 

I det här avsnittet behandlas olika perspektiv av tidigare forskning kring nyanlända i ordinarie 

klass.  Perspektiv som, i enlighet med den här studiens mål, har betydelse för vilka hinder och 

möjligheter som lärare möter med nyanlända i ordinarie klass. Vi har dessutom behandlat 

tidigare forskning kring nyanländas givna omständigheter för lärande. 

Nyanländas givna omständigheter för lärande 

Nihad Bunar (2010) fick i uppdrag av Skolverket att genomföra  en forskningsöversikt med 

titeln Nyanlända och lärande. Hans mål med den vetenskapliga översikten var att granska och 

diskutera tidigare forskning om nyanlända studenters förutsättningar för deras lärande. 

Översikten är fokuserad på svensk forskning däremot skriver han även om den internationella 

forskningen i ett eget kapitel. Han har delat in sin forskning i tre perspektiv. Den första 

innefattar "de sociala och individuella perspektiven" som handlar om samspelet mellan 

svenskar och nyanlända i skolan. En stor del av forskningen i det första perspektivet bearbetar 

hinder och orsaker i fråga om nyanländas integration i dem svenska skolorna. I det första 

perspektivet refereras det till Annick Sjögren (1997) som anser att elever med annan 

nationalitet bedöms som ”problematiska” av pedagogerna i den svenska skolan. Hon anser att 

elever med utländsk bakgrund behandlas annorlunda i jämförelse med elever som har svenska 

som modersmål. Om man har som mål att tänka att ” alla barn är lika” leder det till att 

eleverna bedöms utifrån vad de saknar och inte utifrån vilka styrkor och kunskaper de har 

med sig. Eleverna med annan nationalitet blir betraktade som avvikande eftersom man jämför 

språket med de ”svenska” eleverna. Bunar (2010:50) anser att nyanlända elever kan få sämre 

självkänsla och kan känna utanförskap orsakat av pedagogernas attityd mot nyanlända. 

 

I det andra perspektivet ”Mottagningssystemet och prestationer – det institutionella 

perspektivet”som  handlar om studier som Bunar(2010) undersöker, lyfter han upp frågan om 

vilka mottagningssystem som fungerar bäst för elevernas skolresultat. De nyanländas 

skolgång organiseras olika mellan kommunerna. Vissa skolor har förberedelseklasser, vilket 

innebär att de nyanlända undervisas i mindre grupper. I andra skolor direktplacerar man 

nyanlända i ordinarie klass. Det innebär det att man placerar nyanlända elever direkt i 

”vanlig” klass och inte i en såkallad förberedelseklass.  Bunar (2010) framför frågan:”Vilken 
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organisatorisk modell skall tillämpas? De segregerande förberedelseklasserna eller från första 

dagen den med extra hjälp understödda integreringen i ordinarie klasser?” (Bunar, 2010:9). 

Det är otydligt när eleverna är ”redo” att övergå från förberedelseklass till ordinarie klass, 

vilket leder till att pedagogerna får stort utrymme för personliga bedömningar om när eleven 

är redo för att flyttas till ordinarieklass (Bunar, 2010:66). Det tas även upp i tidigare forskning 

att pedagoger är villiga och har goda avsikter att få in nyanlända elever in i det svenska 

skolsystemet (Eklund, 2003).  

Hinder och möjligheter med nyanlända i ordinarie klass 

I översikten Nyanlända och lärande (2015) uppmärksammas det om hinder och möjligheter 

som uppstår när man direktplacerar elever i ordinarie klasser. En möjlighet som framställs är 

att det kan leda till att nyanlända elever snabbare blir en del av skolan när de placeras direkt i 

ordinarie klass. Det betraktas även att de nyanlända eleverna lär sig det svenska språket 

snabbare genom att integrera med jämnåriga svensktalande elever och får bruka språket i en 

naturlig miljö(Bunar, 2015:140). 

 

I Nyanlända och lärande (2015) uppmärksammas det en studie av Päivi Juvonen som har 

utfört enkätstudier med ca 500 ämnes- och klasslärare om deras erfarenhet av nyanlända i 

ordinarie klass. Pedaogogerna fick i uppgift att angiva fördelar och nackdelar med 

direktplacering och berätta om hur det har verkan på elevernas lärande. Resultatet av 

enkätstudierna åskådliggör  att direktplacering av nyanlända i ordinare klass är främjande om 

eleverna får särskilt stöd genom att pedagogerna får tid att se alla elevers enskilda behov. 

Likväl genom modersmålsundervisning, svenska som andraspråksundervisning samt 

studiehandledning. Problem som kan uppstå är att de nyanlända eleverna inte når upp till 

kunskapskraven. De kan även känna utanförskap eftersom de inte behärskar det svenska 

språket som resten av klasskamraterna. Enkätstudierna visade även att pedagogerna anser att 

det är brist på stöd från studiehandledare(Bunar, 2015:167). 

Bunar (2010: 85) betonar att det finns få studier som observerar om hur handledning på de 

nyanländas modersmål verkligen fungerar, trots det anser han att det är viktigt med 

modersmålsundervisning för inlärning av svenska. Han poängterar att andra forskare är 

överens om att modersmålsundervisningen är effektiv för att utveckla det svenska språket. 

Han anser att inte är tillräcklig med att enbart anordna extra resurser till lärare i svenska som 

andraspråk. 



 

 13 

Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet redogör vi för det sociokulturella perspektivet, som handlar om att lärande 

sker i samspel med andra människor. Vi kommer även att redogöra för Cummins modell samt 

begreppet scaffolding(stöttning) som behandlar barnets språkutveckling. 

Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskijs sociokulturella teori handlar om att inlärning och utvecklingen sker i samspel med 

andra barn och vuxna i omvärlden (Säljö, 2014). Enligt Vygotskij använder barnet olika 

redskap för att kunna kommunicera med andra. Han delar upp dessa redskap i två delar 

,språkiga redskap och materiella redskap. Vygotskji pratar om språkiga redskap liksom 

bokstäver och siffror som har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen som alltid har en 

historia bakom sig samt materiella redskap såsom en hastighetsmätare i en bil, som är en 

fysisk redskap men det fungerar med hjälp av olika tecken och symboler (Säljö, 2014). Säljö 

(2014) lyfter Vygotskjis berömda triangel som beskriver hur människor medierar i sin 

omvärld. Med mediering menar Vygotskji att människor använder  språkiga och materiella 

redskap för att förstå omvärlden och agerar i den.  Enligt Vygotskjis teori som handlar om en 

socialt och kulturellt samspel mellan barn och vuxna finns det ett starkt  samband mellan de 

sociala, kulturella samanhanget och den mänskliga utvecklingen. I den sociokulturella teorin 

utvecklar barnet sina sociala, kulturella och språkiga förmågor via samspel med andra barn 

och vuxna i olika åldrar runt omkring sig. Genom sociala samspelet med andra barn under 

vuxnas observasion och vägledning utvecklas barnets lärande och utveckling (Svensson, 

2009). Säljo talar om det mest bekanta begreppet i Vygotskijs arbete, den teorin om den 

proximala utvecklingszonen, som oftast kallas för ZPD. ZPD är en förkortning på det 

engelska begreppet Zone of proximal development. Principen om ZPD har ett starkt samband 

med Vygotskjis teori om lärande och utveckling som en ständigt process. Vygotskji 

menade  ”när barnet lär sig och behärskar något nytt så är det mycket nära att lära och 

behärska något nytt”(Säljö, 2014:305). Till exempel när ett barn lär sig om att skriva och läsa 

bokstäver och ord blir hon snart redo att lära sig att läsa och lära om grammatiska principer 

och satsdelar. Med detta begrepp menar Vygotskji att barnet kan utveckla sina grundläggande 

kunskaper i samspel med erfarna personer till en mer avancerad nivå (Säljö, 2014). 
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Jim Cummins modell 

Jim Cummins, som är professor i utvecklingspsykologi och forskare i andraspråksutveckling 

kom fram till att andraspråkseleverna behöver mötas av högaförväntningar för att kunna 

utmanas tankemässigt i sitt lärande. Han ansåg precis som Vygotsjij att lärande sker i samspel 

med varandra och att elevernas lärande bör utformas av elevernas egna erfarenheter samt 

kunskaper. Han utvecklade en modell som ska vara till stöd för lärare att få sina flerspråkiga 

elever att bemästra ett välfungerande språk i olika sammanhang samt uppmana lärare att 

skapa förtroende för sina elever. Hans modell är likt begreppet scaffolding genom att man ger 

mycket stöd till eleverna och gradvis upphör stödet (Dabeski, 2011:61). 

 

I Cummins modell kan vi se två linjer som korsar varandra, den ena är låg kongitiv 

svårighetsgrad och den andra hög kognitiv svårighetskrav. Enligt Cummin bör lärare följa ruta 

ett till tre och undvika den fjärde rutan då den inte är språk eller kunskapsutvecklande( 

Dabeski, 2011:61). 

Scaffolding 

Benämningen scaffolding handlar om den hjälp och stöd som den erfarne person ger till 

eleven så att eleven kan tänka sig fram till lösningen i frågan. I början av inlärningen ger den 

erfarne mycket stöd för att kunna hjälpa eleven att leda in hen i rätt väg mot svaret, därefter 

minskar man stödet för att sedan upphöra stödet helt när eleven behärskar färdigheten. Genom 

scaffolding kan den erfarne överföra sina kunskaper till eleven men stödet måste vara inom 

ramen av den proximala utvecklingszonen. Ifall stödet inte är inom ramen så kan det leda till 

att elevens kunskap inte utvecklas (Säljö, 2014:306). 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att få vetskap om hur sex pedagoger i grundskolan anpassar sin 

undervisning i ämnet svenska då nyanlända elever är inkluderade i ordinarie klass. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka strategier och metoder använder sex grundskollärare för att anpassa 

undervisningen i ämnet svenska då nyanlända elever är inkluderade i ordinarie klass? 

2. Vilka hinder och möjligheter ser sex grundskollärare med undervisningen i svenska då 

nyanlända elever är inkluderade i ordinarie klass? 
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Metod 

I detta avsnittet redogör vi för vår studies undersökningsmetod. Vi beskriver hur vi har gjort 

urval av informanter samt beskrivning av våra informanter. Slutligen presenterar vi 

datainsamling och databearbetning där arbetets tillvägagångssätt undersöks. 

Undersökningsmetod 

För att få mer kännedom om hur en del lärare i grundskolan anpassar sin undervisning med 

nyanlända inkluderade i ordinarie klass genomfördes kvalitativa intervjuer. Jan Trost (2010) 

skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att med denna sorts undersökningsmetod blir 

intervjufrågorna raka och enkla, på samma gång blir svaren på frågorna sammansatta och 

genomgripande. Trost (2010) menar att det som är positivt med kvalitiva intervjuer är att 

reslutatet blir tydligt och enklare att begripa då det sammanförs på ett konkret och påtagligt 

sätt. Fördelen med dessa intervjuer är att det ger ett välförsett material att arbeta med och 

använda i sin studie. En nackdel med denna sorts undersökningsmetod kan vara att 

informanterna är stressade pga. tidsbrist. Det är även viktigt att man formulerar frågorna på ett 

tydligt och korrekt sätt då det kan leda till att informanterna får svårt att framställa sina svar 

(Lantz, 2013:111). 

 Vårat syfte med att utföra kvalitativa intervjuer var att försöka få så mycket data som möjligt 

om hur en del lärare anpassar sin undervisning framförallt i ämnet svenska med nyanlända 

inkuderade i ordinarie klass men även vilka hinder och möjligheter som kan uppstå i 

undervisningen.  

Urval av informanter 

De kvalititiva intervjuerna i vår studie utgjordes av sex individuella intervjuer med sex olika 

pedagoger i grundskolan. Våra intervjuer utgjordes i tre olika kommuner. Att intervjua 

pedagoger i olika kommuner gjorde vi medvetet för att kunna få en mer omfattande bild av 

informanternas inställning. Valet av informanter föll på de pedagogerna som vi ansåg hade 

mest erfarenhet av nyanlända i ordinare klass. Alla pedagoger hade flera års erfarenhet av 

nyanlända elever. De flesta av pedagogerna vi intervjuade hade även erfarenhet av att arbeta i 

förberedelseklass. Däremot var vårt mål att välja pedagoger som i nuläget har nyanlända i sin 

ordinarie klass.  
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Beskrivning av informanter 

Namnen på alla informanter i vår studie är påhittade, de överensstämmer inte med 

verkligheten. 

Anna: 

Har arbetat som grundskollärare i ca 10 år. Anna har haft erfarenhet av nyanlända elever 

redan de första åren som nyexaminerad lärare. Hon har även arbetat med nyanlända elever i 

förberedelseklass. Idag undervisar hon i årskurs 6 som består av 27 elever varav tre är 

nyanlända och utöver de tre, är det nio elever som har svenska som andraspråk. 

Lana: 

Har arbetat som grundskollärare i ca 10 år och har även sju års erfarenhet av att arbeta i 

förberedelseklass. I dagsläget har hon 16 elever i sitt ordinarie klassrum varav två är 

nyanlända.  

Christina:  

Arbetar för närvarande som speciallärare men är i grunden utbildad förskollärare. Hon har 

tidigare arbetat som klasslärare i grundskolan och har lång erfarenhet med nyanlända samt 

svenska som andraspråkselever. Christina har arbetat som pedagog från år 1997 och i nuläget 

samarbetar hon som specialpedagog med klasslärarna i årskurs 1-3.  

Mona: 

 Har arbetat som grundskollärare i ca 40 år och har  ungefär 18 års erfarenhet av att arbeta 

med nyanlända elever. I dagsläget så har hon ca 25 elever varav 70% av dessa elever har 

utländsk bakgrund. 

Ronja:  

Har arbetat som grundskollärare i 11 år och har ungefär 9 års erfarenhet av nyanlända elever. 

Ronja har enbart arbetat med nyanlända i ordinarie klass. I dagsläget har hon 20 elever varav 

nio har svenska som andraspråk och en elev som är nyanländ. 

 

Helena: 

Har arbetat som grundskollärare i ca 12år och har flera års erfarenhet av att arbeta i 

förberedelseklass. I dagsläget är hon klasslärare i ordinarie klass i årskurs 3, som består av 25 

elever varav fyra är nyanlända.  
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Utförande 

Vi kontaktade olika pedagoger på olika skolor via mail och via telefon. Vi skickade samtidigt 

ut ett informationsbrev, där vi beskrev syftet med vårt arbete och att deras deltagande är helt 

anynomt (bilaga 1) men även att de kan hoppa av studien när som helst. Vi fick svar från 

samtliga pedagoger och alla var positiva till att delta. Vi valde därefter sex pedagoger som vi 

ansåg passade bäst till vår studie. Vi sökte efter pedagoger som hade flera års erfarenhet av att 

arbeta med nyanlända i ordinarie klass. Intervjutiderna bestämdes efter pedagogernas 

förutsättningar och schema. Varje intervju tog ungefär en halv timme och påbörjades i 

klassrummet utifrån pedagogernas önskemål.  Innan varje intervju fick de skriva på ett 

medgivandebrev till att delta i studien. Vid varje intervju användes ljudinspelare. Vi valde att 

starta intervjun med uppvärmningsfrågor för att intervjun skulle bli ett naturligt samtal och för 

att få en bra stämning. Vi valde att dela upp intervjufrågorna utifrån teman (bilaga 2) för att 

det skulle bli enklare och tydligare för den intervjuade. Under varje tema hade vi två till tre 

frågor som var kopplade till varandra. Dessa teman som vi valde var, kommunikation, 

inkludering, arbetssätt/planering och övriga frågor. Efter att alla intervjuer var genomförda så 

transkriberade vi dem, vilket innebär att intervjuerna översattes från tal till skrift, slutligen 

sparade vi dem nedskrivna intervjuerna på datorn.  

Etiskt förhållningssätt 

I enlighet med Vetenskapsrådets regler och riktlinjer (2002) har vi informerat alla pedagoger 

som deltagit i vår studie om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi har informerat 

genom att skicka ut informationsbrev via mail. De har informerats att deras deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta deras medverkan. Vi har i brevet( bilaga 1) samt innan 

varje intervju berättat om vårt syfte med studien. Samtliga pedagoger har även skrivit på ett 

medgivande till att delta i studien. Alla pedagoger som har deltagit i vår studie är helt 

anonyma, namnen på dem överensstämmer inte med verkligheten. 

Relablitet & validitet 

Reliabilitet, inom kvalitativ forskning, betyder det om man vid ett annat tillfälle fullföljer 

samma studie kommer det att leda till samma resultat (Trost, 2010:131). Enligt Brinkmann 

och Kvale (2009) kan man betvivla hur hög reliabiliteten anses vara orsakat av att det kan ske 

feltolkningar i kvalitativa metoder. Med hjälp av ljudinspelningar kunde vi gå tillbaka och 

säkerställa svaren från våra informanter och skriva ner alla svar ordagrant. Vi höll oss till våra 
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intervjufrågor så att vi skulle få exakta svar, vilket stärker reliabiliteten i vår studie. Andra 

forskare skulle kunna få samma resultat eller ett annat resultat, av den orsaken att det sker 

ständigt förändringar i skolorna och bland politiker. Alla pedagoger i svenska grundskolan 

undervisar utifrån Lgr 11 (2011), däremot har alla pedagoger sitt sätt att anpassa sin 

undervisning på. Vi utförde våra intervjuer i tre olika kommuner likväl fick vi ungefär samma 

svar trots att pedagogerna har olika erfarenheter. När det gäller att dra några genaliseringar till 

andra länder kan det se annorlunda ut då de har ett annat skolsystem. 

Validitet som även kallas för trovärdighet, betyder om en fråga mäter eller redogör för det 

forskaren har för syfte att mäta (Brinkmann, 2009:264). 

Vi anser att vår studie har en hög validitet då vi har anpassat våra intervjuer efter vår studies 

syfte och frågeställningar. Vi har kontrollerat våra intervjufrågor för att granska att frågorna 

mäter det som vi har för avsikt att mäta. Vi har även förklarat tydligt så att informanterna inte 

felbedöms. 

Vi valde medvetet att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi ansåg att det passade bäst till 

vår studies syfte. Vår tanke var att kunna få mer kunskap om hur lärare anpassar sin 

undervisning i ämnet svenska med nyanlända elever inkluderade i deras ordinarie klass. Vi 

anser att genom att använda oss av kvalitiva intervjuer så fick vi en tydlig bild utav 

pedagogernas uppfattning. Vi upplever däremot att vi hade kunnat få ännu mer kunskap ifall 

vi hade haft möjligheten att få observera i praktiken men pga. tidsbrist var det svårt att 

genomföra det. Vi tycker att våra intervjufrågor var passande, tydliga och även våra 

följdfrågor.   
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Resultat och analys 

I kommande stycken kommer det materialet som vi samlat in att sammanföras och analyseras. 

Underrubrikerna som används utgår från frågeställningarna. 

 

Strategier och metoder 

Tydlighet och strukturer är viktigt enligt Anna och med tydlighet menar hon att man faktiskt 

kan stärka vissa begrepp. Den visuella lärandet är en av dem strategier som hon använder då 

hon anser att en bild kan säga mer än tusen ord. Anna arbetar på olika sätt och när det gäller 

nyanlända elever, har hon alltid haft en förberedande lektion inför undervisnings tillfället av 

ämnet. Anpassade minilektioner inför undervisningstillfällena underlättar språks 

uppfattningen hos nyanlända elever i ordinarie klass. Vidare berättar Anna att hon använder 

mycket bilder till uppgifter särskilt till de elever som inte behärskar det svenska språket. Hon 

hävdar att bildstöd är den mest effektiva strategin för att lära ut nya begrepp och ord till 

nyanlända elever. En annan strategi som Anna brukar använda är att hon använder andra 

elever som lärarresurser för att hjälpa de nyanlända eleverna i deras språkutveckling. Enligt 

Anna  kan läraren använda den vänskap och relation mellan eleverna som en möjlighet för 

språkinlärningen hos nyanlända elever. 

I enlighet med Anna använder Lana mycket bild stöd med nyanlända elever gällande svenska 

ord och begreppsinlärning. Lana hävdar att hon är en flerspråkig pedagog som har 

möjligheten att använda sina språkiga kunskaper för att kommunicera med nyanlända elever i 

ordinarie klass.  Hon använder de gemensamma språk som hon och nyanlända elever har för 

att tolka och översätta svenska ord och begrepp. En annan strategi som Lana använder är 

digitala redskap där eleverna får spela olika pedagogiska spel som kan hjälpa de att koppla 

bilder med svenska ord och begrepp. En annan strategi som Lana använder i sin undervisning 

är att uppmuntra grupparbeten mellan eleverna. Hon placerar de nyanlända eleverna i olika 

grupper med elever som är i olika språk nivåer. Lanas erfarenhet är att den språkiga 

interaktionen mellan nyanlända elever och andra elever är lärorikt och utvecklande. 

Pedagogen Christina anser att det är viktigt att man är väl förberedd när man undervisar 

nyanlända i ordinarie klass. Hon använder sig mycket av bilder för att förklara något och även 
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teater då hon anser att det blir tydligare när man använder kroppen. Hon använder sig av enkla 

texter och enklare formuleringar som är anpassad efter elevens språk nivå. Christina menar att 

när man planerar en lektion i svenska så måste lektionen vara tydligt strukturerad och det är 

viktigt att alltid titta på kontexten. Det är viktigt att man har tid att koppla begrepp till bilder 

och försöka förklara det man vill lära ut. Några konkreta tips på material och aktiviteter som 

Christina använder i sitt mångkulturella klassrum är Fonomix, som är ett redskap för 

pedagoger att hjälpa sina elever till en säker avläsning av ord. I materialet finns det bilder som 

visar hur ljuden ser ut, bilder som visar hur ljudet görs med munnen. Man jobbar med sex 

bokstäver i taget och sedan går man tillbaka igen för att försäkra att eleven har lärt sig.  

 

Enligt pedagogen Mona så är det viktigt att man inte talar snabbt när man har nyanlända 

elever i sin klass. Hon trycker på att man måste vara tydlig och inte använda märkliga ord. 

Hon använder sig av bilder, kroppsspråk och mimik. Mona tar ibland hjälp av elever för att 

förklara något till de nyanlända eleverna. Hon anser att barn oftast hittar på bättre vägar att 

kommunicera med varandra, att de har en sorts fantasi som underlättar deras kommunikation 

med varandra. Mona arbetar på samma sätt med enspråkig respektive flerspråkiga elever, den 

enda skillnaden kan vara materialet och hennes sätt att tala. 

  

Pedagogen Ronja har alltid en extra genomgång med sina nyanlända elever. Hon anser att det 

är viktigt att man har bilder som stöd i sin undervisning och även försöka använda kroppen. 

Att använda bilder har gjort det enklare i kommunikationen med de nyanlända eleverna och 

det har även haft en positiv effekt när det gäller andra elever som har andra svårigheter. Ronja 

har en extra resurs i klassen som talar samma språk som den nyanlända eleven hon har idag. 

Så tack vare hennes resurs flyter lektionen på bättre och resursen kan fokusera mycket på den 

nyanlända eleven. Det har även hänt att hon har använt elever som resurs när det gäller 

kommunikationen med nyanlända elever. Ronja använder sig av laborativa material så mycket 

som möjligt, eleverna får känna, vända, vrida och experimentera vilket enligt henne leder till 

att de lär sig snabbare och det blir tydligare. När det gäller i ämnet svenska så anser hon att 

surfplattor med olika appar har haft en positiv inverkan, men framförallt grupparbeten. Ronja 

arbetar med stationer, där eleverna får arbeta i mindre grupper. Det är en strategi som hon 

anser funkar för att inkludera alla elever. Hon delar in eleverna, så att svaga elever hamnar i 

en grupp där de kan ta hjälp av de andra eleverna. Hon betraktar att man ska försöka 

samarbeta med modersmålsläraren genom att ge en planering så att modersmålsläraren kan gå 

igenom olika moment med den nyanlända eleven.  
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Jämlikt med de andra pedagogerna så anser Helena att det är viktigt att använda bilder som 

stöd i kommikationen med de nyanlända eleverna. Hon betraktar att hon försöker alltid tala 

tydigt och  förenkla språket genom att inte använda svåra begrepp. Helena betonar att det är 

viktigt som lärare att se till att fråga flera gånger ifall eleven har förstått annars kan det hända 

att man antar att eleven har begripit eftersom eleven inte säger till. Helena hävdar att hon har 

haft det enklare att kommunicera med nyanlända eftersom hon är flerspråkig och har kunnat 

översätta svenskan till det gemensamma språket som hon och eleven har. Olika appar i 

surfplattan enligt Helena kan dessutom användas som stöd i kommunikationen med de 

nyanlända eleverna. Hon bedömer att grupparbeten och olika lekar har haft en positiv effekt i 

språkutvecklingen. Hon har likaså märkt att de nyanlända eleverna och resten av klassen har 

utvecklat språket genom sång och musik, vilket de även tycker är roligt.  Något Helena anser 

är viktigast innan man försöker arbeta med de nyanländas språkutveckligt är att frambringa 

känsla av tilhörighet. Som lärare menar Helena att det är viktigt att respektera kunskaper och 

erfarenheter som de nyanlända eleverna har med sig.  

Analys 

Alla pedagoger i denna studie betonar mycket på tydlighet och att ge tydliga instruktioner 

inför varje lektion. Pedagogerna håller med om att det är viktigt att ha ett tydligt sätt att lära 

och ha väl förberedda undervisningar som utgår utifrån elevernas förkunskaper. Detta 

tydlighet och förberedande av lektioner skapar en miljö där nyanläda elever känner sig trygga. 

Alla pedagoger i studien är likaså överens om att tänka på att tala tydligt, sakta och inte 

använda svåra begrepp. 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt med grupparbeten och sociala interaktioner mellan 

eleverna i klassen. De menar att grupparbeten är gynnande för de nyanlända elevernas 

språkutveckling . Alla pedagoger säger att som pedagog kan de använda elever som extra 

hjälp i kommunikation med de nyanlända eleverna. Det kan även förstärka det sociala 

samspelet mellan elever. Detta stödjs av Säljö (2014) som lyfter fram Vygotskjis 

sociokulturella teori. Teorin handlar om att inlärning och utveckling sker i samspel med andra 

barn och vuxna i omvärlden. Pedagogerna är överens om att ge mer stöd till nyanlända elever 

och minska stödet gradvis till de behärskar språket, vilket är kopplat till begreppet 

scaffolding.. Enligt Säljö (2014) som lyfter fram Scaffolding, så handlar metoden om att man 
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ger mycket hjälp och stöd i början, därefter minskar man stödet för att sedan upphöra stödet 

helt när eleven behärskar färdigheten. 

Jämlikt med Bunar (2010) anser Ronja och Christina att det är viktigt med 

modersmålsundervisningen för inlärning av det svenska språket. De menar att man ska 

samarbeta mycket med modersmålsläraren eftersom det kan bli enklare för den nyanlända 

eleven att förstå instruktioner. Ronja angav att hon brukar skicka veckans planering till 

modersmålsläraren för att hen ska kunna förberedda eleven och översätta uppgifterna inför 

kommande vecka. 

Pedagogerna har samtycke om att använda bilder, gester, kroppsspråk, mimik och lärorika 

material för att skapa tydlighet och förståelse hos nyanlända elever i ordinarie klass. 

Pedagogerna anser att bild stöd är det mest effektiva strategin för inlärning av nya ord och 

begrepp. Enligt pedagogen Anna, kan en bild säga mer än tusen ord samt att det är viktigt att 

använda visualiserings metoder för att stärka språkinlärningen. Ellneby (2007) hävdar att 

arbeta och samtala kring bilder spelar en avgörande roll kring elevers språkutvecklingen 

vilket alla pedagoger i vår studie har varit enade om.  

Hinder och möjligheter 

Enligt Anna är möjligheten med elever i ordinarie klass att man kan få ta del av andras 

synsätt, andras sätt att se på fenomen eller ämnet man ska gå igenom. En annan möjlighet är 

att nyanlända elever i ordinarie klasser har en bättre möjlighet till integration i det svenska 

samhället. Anna anser att genom att skapa relation och vänskap med de svenska eleverna i 

ordinarie klassen ökar chansen för språkinlärningen. Å andra sidan påstår Anna att det kan bli 

lätt missuppfattningar hos de nyanlända elever i ordinarie klass, av den orsaken att de inte 

bemästrar språket. Sannolikheten är att de inte förstår instruktionen är betydande, då är det 

viktigt att försöka repetera på annat sätt. Anna använder till exempel Google translate för att 

uppvisa nyckelord så de kan relatera till uppgiften och förstå bättre. Ett annat hinder som 

Anna talar om är att alla elever inte får lika mycket tid för att de nyanlända elever behöver 

mer stöd för att de ska kunna komma över mållinjen.  Enligt Anna ska alla få bidra med sina 

erfarenheter kring det ämnet som ska behandlas och sedan är det är pedagogens roll att 

anpassa undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå. Nyanlända elever får möjligheten att 

tala om sina kunskaper leder det till att de känner sig inräknade och samtidigt ger detta andra 
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elever en annan bild om nyanlända elever, att de har kunskaper inom olika ämnen och att allt 

inte handlar om det svenska språket som de inte behärskar än. 

Enligt Lana är det språket som är ett hinder och tidsmässigt anser hon att hon inte hinner ge 

det stödet som de nyanlända eleverna behöver. Hon hävdar att alla elever, de nyanlända och 

resten av klasskamraterna inte får lika mycket tid. De nyanlända elever blir ganska fort 

isolerade i sig för att de inte kan uttrycka sig väl och sitter tyst även om de har många frågor 

kring de olika ämnet som behandlas i klassen. Lana hävdar att nyanlända barn kan känna sig 

uttråkade och tappa motivationen om de känner att undervisnings nivån är högre än deras 

språknivå.  Svaga och dåliga relationer mellan nyanlända barn och andra elever i ordinarie 

klass kan negativt påverka motivationen hos nyanlända elever. Ett exempel som Lana talar 

om att de nyanlända eleverna kan får kritik av andra elever när ett ord eller begrepp stavas, 

talas eller används fel i meningar. För att detta inte ska ske måste läraren stärka bandet mellan 

nyanlända elever och andra elever genom olika grupparbeten och samspel.  Enligt Lana kan 

lärare göra andra elever medvetna om vad nyanlända elev är genom att ge information om 

nyanlända elever. Hon menar att det kan förbättra bemötandet av nyanlända elever hos andra 

elever i ordinarie klass. Lana menar att vara nyanländ elev behöver inte nödvändigtvis betyda 

att de inte har några kunskaper och erfarenheter enbart för att de inte kan det svenska 

språket. Lana anser att studiehandledning och modersmålsundervisningen har haft en positiv 

inverkan. Däremot hade hon önskat att de nyanlända eleverna hade fått mer tid med 

modersmålsläraren. 

Christina betonar att det som kan vara ett hinder som uppstår i svenska undervisningen är att 

de nyanlända tappar motivationen för att de inte förstår vad man säger. Lösningen på detta 

anser hon är att man alltid ska försöka vara tydlig och använda enklare material att arbeta 

med. Enligt Christina är det viktigt att använda kroppen och teater när man har nyanlända 

elever i klassen. Det är bra att man använder visuella material såsom titta på film eller bilder. 

Christina hävdar även att tiden är ett hinder för de nyanlända eleverna i ordinarie klass. De 

behöver mer stöd och fler enskilda undervisningar. Hon menar att lösningen hade varit att ha 

en klass där hon kan plocka ut de elever som behöver extra stöd och sitta i en mindre grupp. 

Christina anser att en annan lösning hade varit att få ha mer samarbete med 

modersmålsläraren.  Hon menar att modersmålsläraren exempelvis kan vara med i 

klassrummet och inte bara gå iväg med eleven. Ytterligare tillägger Christina att det finns 
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fördelar med att direktplacera de nyanlända eleverna i ordinarie klass, fördelen är att de 

inkluderas samt får lära sig språket snabbare. 

I enlighet med Christina, anser pedagogen Mona att det största hindret är, när de nyanlända 

eleverna inte blir förstådda eller förstår vad pedagogen säger. Detta leder till att de blir väldigt 

frustrerade och tappar motivationen snabbt. Kommunikationen mellan pedagoger och 

nyanlända elever kan bli försämrade om pedagogen inte förstår vad de vill och vad de menar. 

Detta kan isolera eleven i sig och kan göra att hen sitter tyst i klassen. Ett annat hinder som 

kan uppstå är att pedagoger inte alltid hinner ge den tid som de nyanlända eleverna behöver, 

då det finns andra elever i klassen som på samma sätt behöver stöd. Situationen blir ännu 

stressigt både för pedagogen och för eleven när det inte finns extra resurser i klassen. Mona 

tillägger att nyanlända elever alltid bör placeras i förberedelseklass, av den orsaken att det 

underlättar för pedagogen och eleven eftersom det är svårt att ge tillräckligt med stöd. 

Däremot är möjligheten att direktplacera elever i ordinarie klass att det underlättar 

integrationsprocessen för nyanlända. Mona tycker att det vore bra om hon hade fått samverka 

mer med modersmålsläraren för att kunna ge mer stöd till de nyanlända eleverna. 

 

Hinder som kan uppstå under svenska undervisningen enligt pedagogen Ronja är just 

kommunikationen men även att kommunikationen är väldigt individuellt. Även nyanlända 

elever kan ha andra svårigheter utöver språket. Dessa svårigheter kan handla om kulturella 

aspekter och kunskapsmässigt. Med kulturella aspekter menar hon att eleven inte har 

integrerat sig i det svenska samhället än och kunskapsmässigt menar hon att vissa elever är 

analfabetiska när de anländer till Sverige, vilket leder till det tar ännu längre tid för de att lära 

sig språket. Det kan även vara svårt för de nyanlända eleverna att nå upp till kunskapskraven. 

I övrigt påpekar Ronja att hon bedömer att det trots allt har gått bra med anledning av att hon 

alltid haft en extra vuxen i klassrummet. Hon hävdar att hon inte hade kunnat ge lika mycket 

tid för alla elever om hon inte hade haft en extra resurs. Ronja anser att det är viktigt att de 

nyanlända eleverna får mer tid hos studiehandledaren samt att det är bra att planera med 

modersmålsläraren.  Möjligheten med direktplacering enling Ronja, är att de nyanlända 

eleverna lär sig språket snabbare och de känner inte utanförskap, på samma sätt som de gör i 

förberedelseklasser.  

 

Enligt pedagogen Helena behöver pedagogerna anpassa kunskapsnivån så undervisningen är 

utvecklande för alla. Det största hindret enligt henne är att de högpresterande eleverna kan 
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tappa motivation om de får uppgifter som är på lägre nivå än vad de befinner sig i. Detta kan 

leda till att hon glömmer bort de svagare eleverna vilket betyder att pedagogen måste hitta en 

balans som gör att undervisningen inte är för svår för de nyanlända och samtidigt inte för lätt 

för de högpresterande eleverna. Helena anser att tidsmässigt är det ganska svårt att hinna med 

alla elever lika mycket. lösningen på detta enligt Helena, är att det är att ha halvklasser. Ett 

annat hinder som Helena tar upp är direktplacering av nyanlända elever. Hon påstår att det är 

bra att direkt placera eleverna i förskoleklass och årkurs ett men däremot inte årkurs i två och 

högre. Hon menar inte pga. språket utan det handlar mer om kulturella faktorer som kan 

hindra nyanlända eleven att förstå skolsystemet. Som exempel tar hon upp att hon har haft 

nyanlända elever som har aldrig har hört talas om slöjd, eftersom de inte har haft det i sitt 

hemland. De måste även kunna få möjligheten att anpassa sig socialt. Hon hävdar att man 

sakta ska inkludera de nyanlända eleverna. Helena tar även upp att hon har stor erfarenhet att 

arbeta i förberedelseklass, där hon har sett att de nyanlända eleverna håller sig till varandra 

och hamnar utanför. Lösningen på detta enigt Helena, är att hela skolan ska se till att 

förberedelseklasser och ordinarie klasser har gemensamma aktiviteter.     

Analys 

Samtliga pedagoger som har deltagit i denna studie upplever att de nyanlända eleverna tappar 

motivationen ifall de inte förstår vad man säger eller begriper vad uppgiften handlar om. 

Christina menar att hon måste vara extra tydlig och tänka på att ge uppgifter som är i deras 

språknivå. Jämlikt med Christina, så anser Lana att undervisningen ska vara anpassad till de 

nyanländas språknivå. Pedagogen Helena enas om att det svåraste är att hitta en balans, så att 

undervisningen inte är för enkel och inte heller för svår då hon även har högpresterande elever 

i klassen. Det Helena menar är att de högpresterande eleverna på samma sätt måste få 

möjligheten att utmanas och utvecklas språkmässigt.  

Ett annat hinder som alla pedagogerna är överens om, är att de inte hinner ge lika mycket tid 

till alla elever.  Pedagogen Ronja har haft turen att hon alltid har haft en extra resurs i klassen, 

i annat fall anser hon att hon inte hade hunnit ge lika mycket stöd till alla elever. Pedagogerna 

i denna studie har alla varit överens om att de behöver en extra vuxen i klassrummet för att 

alla elever ska få lika mycket tid. Lana, Christina, Mona och Ronja betraktar att 

modersmålsundervisningen är en lösning på problemet. Tre av pedagogerna hade önskat mer 

samarbete med modersmålsläraren. Samtliga pedagoger har fört på tal att grupparbeten och 

samspel mellan alla elever har varit gynnsamt för de nyanlända elevernas språkutveckling. 

Lana tar upp ett problem som kan uppstå under svenska lektionen, är att de nyanlända 
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eleverna får kritik av klasskamraterna när de exempelvis uttalar ett ord fel. Både Lana och 

Mona har märkt att de nyanlända eleverna ibland hamnar utanför eftersom de inte vågar prata 

på grund av att de andra eleverna kan språket mycket bättre.  Lana betraktar att det är viktigt 

att man arbetar med att stärka elevernas relationer och vänskap för att sådana situationer inte 

ska inträffa.  

Alla pedagoger i denna studie bedömer att direktplacering av nyanlända elever har både för 

och nackdelar. De är överens om att fördelen är att direktplacering av nyanlända leder till att 

de snabbare lär sig språket och snabbare integreras i det svenska samhället. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att utveckla kunskap om hur en del pedagoger anpassar sin 

undervisning i ämnet svenska då nyanlända är inkluderade i ordinarie klass. För att uppnå 

syftet så tog vi reda på  vilka stategier och metoder en del grundskollrare använder samt vilka 

hinder och möjligheter de upplever uppstå i undervisningen. I detta avsnitt diskuteras studiens 

resultat och analys, konklusioner i relation till bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter kommer även att sammanföras. 

 

Studiens resultat visar att pedagogerna möter olika utmaningar med nyanlända i ordinarie 

klass. Likaså har de likvärdiga stategier och metoder som de anser fungera i deras 

mångkulturella klassrum. Pedagogerna i studien är överens om att bilder, kroppsspråk, gester 

är strategier de använder i första hand för att kommunicera med de nyanlända eleverna. De 

alla tar även upp att grupparbeten har varit gynnade för de nyanlända elevernas 

språkutveckling. Vi  anser att grupparbeten ger alla elever, nyanlända och resten av klassen 

mer talutrymme samt att de kan känna sig tryggare i mindre grupper. Vi anser även att i 

mindre grupper kan eleverna hjälpas åt och lära sig av varandra. Detta poängterar även 

Vygotskij (Säljö, 2014) att inläring och utveckling sker i samspel med andra.  

 

Några pedagoger poängterar att samarbete med modersmålsläraren är viktig, då 

modersmålsläraren kan översätta olika uppgifter åt eleven. Enligt Bunar (2015) är tidigare 

forskare överens om att modersmålsundervisningen samt studiehandledning är gynnande för 

de nyalända elevernas språkutveckling. Pedagogerna var enade om att undervisningen ska 

vara väl planerad och anpassad till elevernas kunskapsnivå. Pedagogerna ansåg att det är 

tidskrävande och svårt att hitta rätt balans så att alla elever utmanas och utvecklas. Vi tror att 

ifall undervisningen är för enkel eller för svår kan det leda till att de flesta eleverna tappar 

motivationen. Hajer och Meestringa (2010) poängterar på samma sätt att det kan skapa en 

negativt självkänsla om språknivån är högre än vad de kan klara av. 

 

Alla pedagoger i studien var eniga om att de inte hann ge lika mycket stöd till alla elever. 

Deras lösning på problemet var att ha en extra vuxen i klassrummet. Vi tror att anledningen 

till att de inte har den resursen beror på skolan och kommunens ekonomi.  Det största hindret 

som en del pedagoger betonade var att de nyanlända eleverna ibland kan missförstå vad 
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pedagogen talar om och även tvärtom, att pedagogen inte förstår av eleven vill ha sagt. Vilket 

leder till att eleverna tappar motivation och isolerar sig när de inte förstår eller blir förstådda.  
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Konklusion 

Målet med studien var att undersöka hur en del pedagoger anpassar undervisningen i ämnet 

svenska då nyanlända elever är inkluderade i ordinarie klass. Våra frågeställningarna har 

besvarats och syftet med arbetet har åstadkommits. Pedagogerna i studien har delat med sig av 

vilka strategier och metoder som de använder samt vilka hinder och möjligheter som kan 

inträffa med nyanlända i ordinarie klass. Det fanns inte stora skillnader på deras strategier och 

metoder. Deras personliga åsikter skilde sig när det gäller direkplacering av nyanlända. Vi 

anser att deras åsikter är baserade på deras tidigare erfarenheter. Vi har analyserat och jämfört 

resultatet i denna studie. Vi har även presenterat tidigare forskning däremot bedömmer vi att 

utbudet av tidigare forskning är bristfällig, framförallt om hur pedagoger anpassar sin 

undervisning i ämnet svenska då nyanlända elever är inkluderade i ordinarie klass. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går vår sjätte termin på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Syftet med vår studie är att få vetskap om hur en del pedagoger anpassar sin undervisning i 

ämnet svenska med nyanlända elever i ordinarie klass. Vi skulle vara tacksamma om du skulle 

vilja delta i vår studie genom att ställa upp för en intervju. Under intervjuerna kommer vi att 

använda oss av intervjufrågor samt ljudinspelningar. Tiden för genomförandet är ca 30-40 

minuter.  

 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier 

och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

(se nedan för kontaktuppgifter). 

 

Hälsningar, 

Foad & Shewa 

 

Foad Azami    Shewa Raza 

e-post: azami.foad@yahoo.com   e-post: shewaraza@outlook.com 

 

 

Studiens handledare: Anna Johansson, Universitetsadjunkt/ Licentiand på Uppsala universitet. 

 e-post: anna.johansson@edu.uu.se 
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Bilaga 2 

 ppvärmningsfrågor: 

 

 ur länge har du arbetat som grundskollärare? 

 ur länge har du arbetat i den här skolan? 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn i grundskolan? 

 ur många elever finns i klassrummet? 

 ur många av eleverna har ett annat modersmål än svenska? 

Vilken ålder har eleverna? 

 

 ntervjufrågor: 

 

Kommunikation 

 

Vilka strategier och metoder använder du för att kommunicera med nyanlända barn som inte 

kan det svenska språket? 

 

Vilka svårigheter har du märkt kan uppstå  i kommunikationen med de nyanlända elever på  

grund av att de inte bemästrar svenska? 

 

Inkludering 

 

Hur skapar du en inkluderande miljö? 

Vilka strategier och metoder använder du för att anpassa undervisningen så att alla elever 

känner sig inkluderade? 

 

Planering/ Arbetssätt 

 rbetar du på olika sätt om eleven är enspråkig respektive flerspråkig?   så fall hur? Varför? 

 

Vad anser du är viktigt att tänka på när man planerar en lektion i ämnet svenska med en eller 

flera elever som inte kan det svenska språket? 

 

Har du några konkreta tips på material och aktiviteter som fungerat i ditt mångkulturella 

klassrum? 

 

Övriga frågor 
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Vilka hinder och möjligheter kan inträffa under en svenska lektionen med nyanlända i 

ordinarie klass? & vad tror du är lösningen på detta? 

 

Känner du att alla elever, nyanlända och resten av klassen får lika mycket tid? Om inte, vad 

tror du är lösningen? 

 

Hur ser du på att eleverna direkt placeras i ordinarie klass? 

 

 ar du något annat du vill tillägga?  underingar?  rågor? 

 

 

 

 

 

 


