
Direktintegrerade nyanlända 

elever i årskurserna F-3 
En studie om hur klasslärare arbetar språk- och 

kunskapsutvecklande för att främja elevers lärande 

Matilda Laskowska 

  

Institutionen för språkdidaktik 

Självständigt arbete 15 hp, avancerad nivå 

Språkdidaktik  

Vårterminen 2019 

Handledare: Per Snoder 

English title: Directly integrated newly arrived pupils in the grades 

F-3: A study about how teachers work with language- and 

knowledge teaching     



 

 

Direktintegrerade nyanlända 

elever i årskurserna F-3  

En studie om hur klasslärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande 

för att främja elevers lärande 

Matilda Laskowska  

Sammanfattning 

I och med flyktingvågen år 2015 kom benämningen nyanlända elever att uppmärksammas inom 

skolvärlden och svensk forskning. Detta gör att en undersökning inom ämnet blir betydelsefull för att 

möjliggöra en likvärdig utbildning som främjar språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever. 

Syftet med denna undersökning är att skapa en tolkning av hur lärare i årskurserna F-3 arbetar för att 

möjliggöra detta. Ytterligare en fråga som undersökts är vad lärare anser är viktiga förutsättningar för 

att nyanlända elever ska nå skolframgång. Metoder som används i undersökningen är kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer samt observationer med fem lärare som undervisar i någon av årskurserna 

F-3 i skildra delar av Stockholmsområdet. Resultatet i denna undersökning påvisar att lärarna tillämpar 

genrepedagogik, elever som resurser för varandra samt multimodala verktyg för att främja både språk- 

och kunskapsutveckling. Det som däremot sällan förekom om lärarna inte hade förutsättningarna för 

det var stöttning i form av modersmålet samt explicit stöttning från läraren. Vidare kritiseras 

placeringstypen direktintegrering av lärarna i studien då de menar att det inte finns rätta förutsättningar 

för dessa elevers behov i en ordinarie klass. Studiens resultat påvisar därmed en avsaknad av 

kompetens inom området samt att placeringstypen direktintegrering bör vidareutvecklas för att 

möjliggöra en likvärdig utbildning samt  språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever.  
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1. Inledning 

Flyktingvågen år 2015 medförde ett relativt nytt begrepp inom skolvärlden och svensk forskning -   

benämningen nyanlända elever. Migrationsverkets (2019) statistik påvisar att Sverige blivit ett 

invandringsland snarare än ett utvandringsland de senaste 150 åren. Vilket gör att behovet av 

forskningsbaserad kunskap och kompetens inom andraspråksundervisning för nyanlända elever inte 

nog kan betonas. Enligt skollagen (2010:800), SkolL,1 kap. 9§ har alla elever oavsett bakgrund, rätt 

till en likvärdig utbildning och skolan ska dessutom kompensera för elevernas olika förutsättningar. 

Ett flertal rapporter visar att nyanlända elever inte får den utbildning som de har rätt till. Detta påvisas 

i Skolinspektionens (2014) granskning som hänvisar och presenterar tidigare forskning av 

Skolinspektionen och menar att skolor har svårigheter med att ge dessa elever en ändamålsenlig 

utbildning. 

 

Juvonen (2016) menar att det finns en utbredd uppfattning om att direktplacering fungerar bäst i de 

lägre årskurserna vilket antyder att lärare F-3 är i särskilt behov av att införskaffa sig kunskap om 

flerspråkighet och lärande av ett andraspråk. Kunskap och kompetens gällande nyanlända elevers 

inlärning och språk-och kunskapsutveckling är en nyckelfaktor för att nyanlända elever ska få en god 

utbildning (Skolinspektionen 2010; Skolinspektionen 2014). Samtidigt som de ska utveckla ett nytt 

språk måste de även så småningom komma ikapp sina jämnåriga klasskamrater för att kunna lära sig 

samma stoff och följa den förväntade progressionen. Många forskare anser att språk och-

kunskapsutveckling är oskiljaktiga vilket gör att kunskap inom området blir en central fråga för lärare 

för att möjliggöra skolframgång för nyanlända elever. 

 

Under mina fyra år på grundlärareprogrammet F-3 känner jag en stor avsaknad av beredskap inför 

undervisning av nyanlända elever. Frågor jag ställt mig har varit sådana som väcker oro kring hur jag 

ska kunna utforma en likvärdig undervisning för alla elever samt hur jag kan möjliggöra både språk- 

och kunskapsutveckling för dessa elever. Med denna studie vill jag därmed kunna bidra till en bredare 

kunskap kring hur F-3 lärare kan utforma och anpassa undervisningen för att möjliggöra språk- och 

kunskapsutveckling för nyanlända elever.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Studien ämnar till att undersöka hur lärare i årskurserna F-3 utformar undervisningen för att främja 

språk- och kunskapsundervisning för nyanlända elever i syfte att erhålla en likvärdig utbildning samt 

utveckla eleverna mot kunskapskraven. Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar: 

1. Hur anpassar F-3 lärare sin undervisning till elevgrupper med nyanlända elever för att främja 

språk- och kunskapsutveckling?  

2. Vad anser lärare är viktiga förutsättningar för att nyanlända elever ska nå skolframgång? 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras inledningsvis relevanta begrepp för studien följt av studiens syfte kopplat till 

styrdokumenten. Vidare redogörs för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv samt tidigare forskning 

kring arbetsmetoder gällande nyanlända elever samt forskning som påvisar viktiga förutsättningar för 

att nyanlända elever ska nå skolframgång.  

2.1. Viktiga begrepp för studien  
Nyanländ 

Enligt skollagen (2010:800), SkolL,3 kap. 12a§ definieras en nyanländ elev enligt följande tre 

bestämmelser (1) eleven har vart bosatt utomlands (2) eleven är nu bosatt i landet (3) eleven har 

påbörjat utbildningen i landet senare än höstterminens start, det år eleven fyllt sju år. Eleven ska 

således inte betraktas som nyanländ efter fyra års studier i landet. Detta innebär att ankomstdatumet 

för den nyanlände eleven inte har någon relevans i denna definition utan det som räknas är hur länge 

en elev har gått i svensk skola, förtydligar Kaya (2016). Kunskaper i det svenska språket kan därmed 

variera då även så kallade papperslösa eller asylsökande räknas som nyanlända. Alltså kan vissa 

språkkunskaper inom svenska besittas om man vistats i Sverige en viss tid innan man börjat skolan 

(Kaya, 2016; Vetenskapsrådet, 2010; Skolverket, 2008).  

 

Direktintegrering  

Vid direktintegrering placeras eleven i en ordinarie klass efter en kort introduktion på en 

mottagningsenhet i kommunen (Bunar, 2015). Bunar (2015) hävdar att motivet till direktintegrering är 

att förebygga en fysisk segregation vilket innebär att eleverna åtskiljs i den bemärkelsen att de 

befinner sig i olika rum. Juvonen (2016) menar dock att direktintegrering underbyggs av att 

språkinlärning sker snabbare när språket används i en naturlig miljö och där nyanlända i en bredare 

kontext kan integrera med jämnåriga talare. Förberedelseklasser å andra sidan, betraktas som en 

övergångsfas där målet är att lära sig grundläggande svenska och bekanta sig med den svenska skolan 

för att sedan slussas in i en ordinarieklass (ibid.). 

 

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Gibbons (2016) betonar att ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär beaktning över vad 

eleven redan behärskar, vad de behöver lära sig språkligt samt vilka språkliga krav som finns inom 

ämnet. Kartläggning av nyanländas kunskaper är därför det som ger undervisningen för dessa elever 

möjligheten till framgång, enligt Skolinspektionen (2010). Juvonen (2016) menar att många lärare inte 

är medvetna om att ämnesundervisning samtidigt är språkundervisning likt Nygård Larsson (2011) 

som påstår att det i realiteten inte finns några skarpa gränser mellan språk- och kunskapsinlärning. För 

att lära sig till exempel naturvetenskap behöver elever kunna hantera ämnestypiska texter och veta vad 

som kännetecknar dessa. Integrering av skolans olika ämnen är därmed en viktig faktor för en 

framgångsrik språk- och kunskapsmässig utveckling och detta resulterar i en naturlig miljö för lärande 

(Juvonen, 2016). Kaya (2016) sammanfattar några framgångsfaktorer för ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt vilket hon identifierar med  utgångspunkt från forskning inom 

området.  

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kännetecknar undervisning som utgår från:  
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• Tidigare erfarenheter och kunskaper 

• Meningsfullhet 

• Kognitivt krävande uppgifter 

• Ett tillåtande klassrumsklimat 

• Rik stöttning  

• Att modersmål används som resurs i lärandet 

• Att skapa många möjligheter till interaktion  

• Att elever får möjligheten att utvecklas språk- och kunskapsmässigt parallellt 

2.2. Skolans styrdokument  

Enligt skollagens inledande bestämmelser (2010:800), SkolL,1 kap. 9§ ska skolan vara en plats där 

alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Skolverket (2018) beskriver en likvärdig utbildning i 

skolans värdegrund och uppdrag som inte innebär att undervisning ska utformas på samma sätt eller 

att resurser ska fördelas lika utan likvärdighet innebär att ta hänsyn till alla elevers olika behov och 

förutsättningar. Därmed bör skolan kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar (Ibid.). 

Nyanlända elever har enligt Skollagen (2010:800), SkolL,3 kap. 12i§ rätt till en studiehandledare på 

modersmålet om det inte är uppenbart att det inte behövs. 

 

Vidare är det enligt Skolverket (2019b) obligatoriskt att utföra en kartläggning kring nyanlända elever. 

Kartläggningen innebär en utredning kring elevens (1) språk och erfarenheter samt (2) litteracitet och 

numeracitet, det vill säga användning av skriftspråk i olika sammanhang och användning av 

matematiskt tänkande för olika ändamål. Kartläggningen ska ske på ett språk som eleven behärskar 

och rektor ansvarar för vilken personal som är lämplig att utföra denna. Kartläggning är tänkt att ge 

rektorn ett beslut om vilken årskurs eleven ska placeras i, om kartläggningen sker på en central 

mottagningsenhet är det trots det rektorns ansvar att se till att den nyanlända elevens kunskaper 

bedöms. Vidare finns även ett steg 3 som är frivilligt för skolor att utföra och kartlägger elevernas 

kunskaper i de olika ämnena (Ibid.). Juvonen (2016) menar att detta kartläggningsmaterial funnits 

sedan år 2016 och tanken är att tillgången till ett kartläggningsmaterial ska öka likvärdigheten i 

bedömningen.  

 

Någon kursplan för nyanlända elever finns inte, vilket tvingar lärare att omsätta kursplanen i svenska 

som andraspråk till nyanlända elevers förutsättningar. Skolverket (2017) menar att nyanlända ingår i 

denna kursplan och det förklaras och förtydligas genom följande:  

 

I kommentarmaterialet används begreppet elever med svenska som andraspråk, då det uppfattas som 

språkteoretiskt neutralt. Elever med svenska som andraspråk kan vara födda i Sverige eller ha 

invandrat någon gång före eller under sin skoltid (Skolverket, 2017, s. 5).  

 

Med andra ord innebär detta att undervisningen för nyanlända elever ska utformas på samma sätt som 

för elever med tidigare kunskaper i svenska. Kommentarmaterialet i svenska som andraspråk ger en 

viss vägledning i hur lärare kan arbeta för att möjliggöra språkutveckling för andraspråkselever. Några 

betydande utgångspunkter i undervisningen som kan utmärkas är:  

 

• Interaktion 

• Jämförandet av modersmål och andraspråk (ges stort utrymme) 

• Ords betydelse, klassificering och ordbildning 
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• Språket som verktyg för att utveckla en metakognitiv förmåga 

• Digitala verktyg 

• Inhämtning av kunskap via olika texttyper  

2.3. Sociokulturellt perspektiv på lärande 

För att förstå betydelsen av att språk- och kunskapsinhämtning sker parallellt behöver en förstå de 

sociokulturella idéer som ligger till grund för hur lärande, tänkande och språk hör ihop (Gibbons, 

2016; Kaya, 2016). Den sociokulturella teorin har ursprungligen utvecklats av den ryske psykologen 

Lev Vygotskijs tankar kring språkets roll för tänkande och lärande. Kärnan i Vygotskijs teori är att 

barn utvecklas i samspel med deras omgivning, språk och lärande är därmed sammanvävt (Kaya, 

2016). Inom det sociokulturella perspektivet ses språket som människans främsta redskap därav blir 

interaktion viktig i formandet av en sociokulturell individ (Säljö, 2014).  

2.3.1. Proximal utvecklingszon  

Ett centralt begrepp i Vygoskijs teori är närmaste utvecklingszon, vilket syftar på den kognitiva 

klyftan mellan vad ett barn klarar av att göra utan hjälp och vad barnet klarar av med hjälp av någon 

mer erfaren. När en mer kunnig individ stöttar i form abstrakta eller kontera redskap kan denne på så 

vis lära den mindre kunnige (Gibbons, 2016). En aspekt kopplad till den proximala utvecklingszonen 

är därför att eleverna ges kognitivt utmanande undervisning och får intellektuellt utmanande uppgifter 

(Gibbons, 2016). Skolan är ett av de viktigaste sociala sammanhang en individ ingår i då det är där 

kunskap konstrueras och tänkande utvecklas, med hänvisning till detta blir språket ett viktigt redskap 

för att kunna förmedla mening i och om världen (Säljö, 2014). I varje specifik situation ges möjlighet 

att ta emot nya kunskaper från våra medmänniskor och utvecklas samt lära sig att urskilja värdefull 

information (Ibid.). Tanken är att den här typen av lärande ska leda till att barnet kan överföra 

kunskaper i andra sammanhang (Gibbons 2016). En viktig aspekt är därför också att barn sättas i 

sammanhang där dessa nyvunna kunskaper kan få möjligheten att omsättas, till exempel genom en 

gruppsammansättning av andra elever i en målinriktad aktivitet (Ibid.).  

2.3.2. Stöttning/scaffolding 

Ett annat centralt begrepp relaterat till det ovannämnda är stöttning eller scaffoding. Enligt Säljö 

(2014) kallas det även scaffolding och innebär appropriering, alltså tillämpning av kunskap som den 

mer kunnige erhåller. Stöttning avser till att ge vägledning och sker i syfte att nå proximal 

utvecklingszon. Stöttning innebär då en tillfällig hjälp som ska bidra till att barnet med hjälp av 

stöttning första gången, vidare kan klara sig själv (Gibbons, 2016). Säljö (2014) menar att när en 

mindre kunnig lärt sig behärska en ny färdighet skapar det större möjligheter för denne att lära sig 

någonting nytt. Det är därför angeläget att läraren visar hur man kan tänka snarare än vad man ska 

tänka (Gibbons 2016). Gibbons (2016) menar även att det bör omfatta en begriplig input och 

poängterar att detta inte får förväxlas med att undervisningen blir förenklad, snarare att eleven ges den 

stöttning som behövs för att genomföra kognitivt utmanande uppgifter som är meningsfulla. Detta kan 

således ske genom frågebaserade och dialogisk undervisning (Gröning, 2006). Hur läraren väljer att 

utforma sin undervisning och särskilt vilken stöttning den ger eleverna är avgörande för elevernas 

framgång i utvecklingen (Gibbons, 2016). Gibbons (2016) lyfter även att stöttning har betydelse för 

utvecklingen av undervisningsspråket och ämnesinnehåll och kan ses som en bro mellan det talade 

vardagsspråket. 
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2.3.3. Mediering 

Mediering är ett begrepp inom den sociokulturella teorin som enligt Säljö (2014) beskriver samverkan 

mellan de kulturella redskap individen använder i tänkande och handling för att observera och 

bearbeta omvärlden. Människors tänkande och kunskaper kan förstås genom att undersöka språk och 

handling utifrån de kulturella resurser människan använder i sociala sammanhang. Kulturella resurser 

är sådana som finns hos individen, mellan individer och i den materiella världen (ibid.). Vidare 

beskriver Säljö (2014) att kulturella redskap antingen är intellektuella eller språkliga. Det förstnämnda 

i form av idéer, värderingar och kunskap och det sistnämnda i form kollektiv kunskap som innebär den 

kunskap människan skapat i samverkan med andra individer. Det andra är fysiska redskap som han 

kallar för artefakter. Medierade redskap är alltså både konkreta och abstrakta. De språkliga redskapen 

innefattar inte bara språket utan även tecken, symboler och bilder såsom bokstäver, tal eller 

ämnesspecifika begrepp vilka hjälper människan att förstå, förklara och tänka (Ibid.). Säljö (2014) 

påstår att artefakter utvecklas i och med att människans kunskaper och mentala förmågor utvecklas 

och därmed bidrar till ökade förutsättningarna till vad människan klarar vid tillämpningen av dessa, 

förutsatt att människan kan hantera dessa och får möjligheten till det.  

2.3.4. Multimodala verktyg 

Enligt Selander och Kress (2010) kompletterar multimodala verktyg de pedagogiska inriktningar som 

dominerat pedagogiken de senaste 50 åren, det vill säga de sociokulturella, behavioristiska och 

konstruktivistiska teorier om människans tänkande. Den multimodala funktionen fokuserar på att 

förstå att de moderna, digitaliserade förändringar som kommit att påverka människans sätt att hantera 

och bearbeta information. Multimodalitet är således de resurser som underlättar för människan att 

tolka världen och skapa mening. Dessa resurser består exempelvis av föremål, ord, gester och 

symboler som får betydelse i sociala sammanhang. Selander och Kress (2010) menar att 

kommunikationen utmanar skriftspråket vilket gör att människan måste tillåta andra 

informationskällor i inlärningen som bild, ljud, internet och korta texter. Därmed menar Selander och 

Kress (2010) att undervisning bör utgå från den verklighet och det samhället vi lever i idag. Att 

utforma undervisningen ur ett multimodalt perspektiv ger variation av verktyg, metoder och lärmiljöer 

vilket således stöttar elevers olika inlärning stilar (ibid.). 

2.4. Tidigare forskning 

Vetenskapsrådet (2010) lyfter en avsaknad av forskning kring undervisning av nyanlända elever och 

menar att det enbart finns ett fåtal svenska studier som undersöker nyanlända elevers språkinlärning 

och språkutveckling. I detta avsnitt redogörs först för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som 

gynnar nyanlända elever och därefter presenteras faktorer som bidrar till nyanlända elevers 

skolframgång. Både internationell och nationell forskning ligger till grund för avsnittets innehåll.  

2.4.1. Språk- och kunskapsutveckling arbetssätt 

Skans (2011) utförde en studie som syftade till att undersöka en flerspråkig skolas didaktik genom en 

rad observationer med kompletterande intervjuer. Utgångspunkten i undersökningen var de didaktiska 

vad-och hur-frågorna. På förskolan arbetade man mycket språkutvecklande och undervisningen 

bedrevs genom både elevernas modersmål och svenska. Sammanlagt talade pedagogerna fem olika 

språk vilket Skans (2011) menar möjliggjorde den rådande didaktiken. Resultaten visade att eleverna 

fick stöttning i form av att pedagogerna ständigt växlade mellan elevernas förstaspråk och andraspråk. 

Studien visade dock att fokus lades på barnens språkutveckling vilket det lätt kan komma att göras i en 
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flerspråkig skola enligt Skans (2011). Utifrån observationerna och intervjuerna upptäcktes att 

lärandeinnehåll och språk skiljdes åt i undervisningen, följaktligen riskerade eleverna att inte utvecklas 

optimalt i modersmålet och det svenska språket, anser Skans (2011). Han påpekar därmed att man bör 

utgå från att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan språkutveckling och ämnesinnehåll för att 

flerspråkiga förskolors didaktik ska kunna utvecklas (ibid.).  

 

En annan studie som å andra sidan var en mer omfattande, gjord av Thomas och Collier (2002) syftade 

till att bidra med kunskapsunderlag för att förändra undervisning så att också tvåspråkiga elever skulle 

få möjligheten att nå skolframgång. Studien gjordes i USA där forskarna följde skolgången för över 

50 000 elever med annat modersmål än engelska upp till skolår 12 i sex olika undervisningsprogram. 

Studien påvisade att de elever som fick använda både modersmål och sitt andraspråk som verktyg i 

undervisningen, utvecklade både språk- och ämneskunskaper i högre utsträckning än de elever som 

undervisades genom en enspråkig norm. Med grund i deras forskning kunde det bland annat anses att 

elevers utveckling av tänkande gick långsammare om de endast fick undervisning på sitt andraspråk 

och dessutom svårigheter att hinna ikapp de enspråkiga eleverna (ibid.). Även andra forskare hävdar 

att det är lättare att överföra kunskap från ett språk till ett annat om man behärskar det första språket 

väl, modersmålsstudier och svenskastudier gynnar därmed varandra (Vetenskapsrådet, 2010). I stöd av 

samma argument kan man således se studiehandledningens vikt i utvecklandet av både språk- och 

ämneskunskaper.  

 

En undervisningsmetod som möjliggör både språk- och kunskapsutveckling är genrebaserad 

undervisning (Kaya, 2014) vilket ursprungligen utformats genom den australiensiska pedagogiken 

(Nygård Larsson, 2011). Kaya (2014) genomförde en studie som undersökte cirkelmodellens praktiska 

tillämpning, en gren inom genrepedagogiken. Studiens resultat påvisar att genrepedagogisk 

undervisning präglas av att läraren på ett medvetet och strukturerat sätt undervisar explicit om språket 

i meningsfulla sammanhang. Vidare menar Kaya (2014) att undervisa explicit och arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande innebär att elevernas erfarenheter ses som en viktig tillgång i undervisningen 

därmed ansågs elevernas modersmål vara en resurs. Eleverna fick använda modersmålet för att 

interagera med varandra, diskutera om innehåll och språk samt formulera sina kunskaper på sitt 

modersmål (Ibid.). Kayas (2014) resultat, tillskillnad från Uddlings (2013), Grönings (2006) och 

Nygård Larssons (2011) påvisar att en god behärskning av svenska inte är nödvändig i betydelsefulla 

samtal om eleven får möjligheten att stöttas i form av nyttjandet av sitt förstaspråk.  

 

Nygård Larsson (2011) genomförde en studie som undersökte biologiämnets texter som sedan 

relateras till praktiken genom att undersöka vad för språk läroböcker, elever och lärare använder när de 

förklarar, beskriver och analyserar för att utveckla kunskaper inom ämnet. Undersökningen påvisar att 

elever får mycket stöd när lärare tar tillvara på de bildstöd som dyker upp i läromedlen men också att 

läraren i egna förklaringar, använder bilder. Både Kaya (2014) och Nygård Larsson (2011) lyfter 

multimodalitetens funktion. Dessa utgör en viktig stöttning som bidrar till skapa kontinuitet och 

sammanhang men bär också ett ämnesinnehåll. Genom multimodala samspel ges möjlighet till rörelse 

mellan konkretion och abstraktion liksom generalisering och specificering vilket bidrar till en bro 

mellan ett vardagligt och ett vetenskapligt uttryckssätt. Nygård Larsson (2011) menar att det är där 

lärandepotential finns. Kaya (2014) menar även att det särskilt är till hjälp när språket skapar barriärer 

mellan läraren och eleven.  

Nära förknippat till cirkelmodellen är metoden reading to learn som är ytterligare en gren inom 

genrepedagogiken, närmare bestämt en utveckling av cirkelmodellen menar Rose och Martin (2012). 

Reading to learn metoden är en textbaserad pedagogik som understödjs av att språk spelar en 



7 

avgörande funktion vid kunskapssökande och lärande. Pedagogiken kännetecknas av att läraren, 

genom olika strategier, undervisar i hur man konstruerar en text, beroende på syftet skribenten har med 

texten (ibid.).Under året 2010 genomfördes ett projekt i Australien där 400 lärare utbildades för att 

implementera metoden reading to learn (Rose & Martin, 2012). Projektet utvärderades genom att för- 

och eftertexter samlades in och analyserades utifrån en poängskala i förhållande till syfte, språk och 

grammatik. Ur ett slumpmässigt urval valdes 100 klasser ut och likaså texterna från samtliga elever i 

klasserna, det vill säga, det gjordes ett stickprov. Det som framträdde i resultatet var att ca 1000 elever 

hade bättrat sina resultat med 30-40% i förhållande till det för-test de gjorde (ibid.).  

Klassrumsinteraktion har studerats av en del forskare för att genomlysa aktivitetsformen. Gröning 

(2006, studie 3) har studerat smågruppsaktiviteter i mångkulturellt klassrum där mellanstadieelever 

utfört uppgifter i ämnet SO. Studien baserades på videoinspelningar och syftet var bland annat att 

undersöka hur elever med olika språkbakgrund deltar i språkrelaterad problemlösning där fokus låg på 

vilken interaktion smågruppsaktiviteter skapar. Resultatet påvisar att elever kan vara språkliga resurser 

för varandra då lärandepotential utgörs av frågor och svar, ordsökningar samt korrigeringar. Språkliga 

mönster synliggörs under samtalen till följd av elevernas meningsskapande vilket skiljer sig från 

lärarledda språkförklaringar som görs först i efterhand eller där språkregler förklaras ur mer abstrakt 

perspektiv. Grönings resultat pekar även på att andraspråkelever elever är aktiva i att resonera kring 

språkliga oklarheter tills en gemensam förståelse i gruppen har nåtts (ibid.). Winlund, Lyngfelt och 

Wengelin, (2017) gjorde närstudier på två nyanlända elever som utgick från ett flertal frågeställningar 

för att få förståelse för hur nyanlända elever går tillväga i mötet med litteracitetspraktiker de inte är 

bekanta med. Resultatet visade bland annat att en av de nyanlända elevernas språkutveckling 

befrämjades när denne fick möjligheten att tala och interagera med andra kamrater i mindre grupper. I 

kontrast till den andra eleven, gynnades denna av att sitta med studiehandledaren och få innehåll och 

begrepp förklarade för sig på sitt modersmål (Ibid.). Detta bekräftar således att undervisning inte bör 

utformas lika för alla samt att kompensering bör ske efter elevers olika behov.  

Uddling (2013) studerade hur olika stödformer gynnade elevers kunskapsutveckling i 

ämnesundervisningen. Omfattande material samlades in, däribland intervjuer, dokumentation, 

observationer från en skola i kommunen. Resultatet visade att eleverna gavs ringa möjlighet till 

interaktion och språkutveckling i ordinarieklassrum. Uddling (2013) menar att nyanlända elever 

behöver bygga vardagsspråket och skolspråket parallellt för att kunna klara av att arbeta med det 

årskursadekvata ämnesinnehållet vilket i hennes studie visade sig ske sällan via ämneslärarna.  

Det eleverna i Uddling (2013) menade gynnade dem mest var studiehandledningen. 

Studiehandledningen gav eleverna tillfället till explicit stöttning vilket även Uddling observerade. 

Explicit språklig stöttning i ämnesundervisningen ett skapar register för ämnesspråket och förståelse 

för hur språket konstrueras och detta görs genom att läraren medvetet arbetar med språkets form och 

funktion. Därmed betonas vikten av att språkundervisning bör integreras med ämnesundervisningen 

liksom i Skans (2011) studie. I och med att det komplexa skolspråket skapar en specifik betydelse som 

ämnet kräver bör inte språket i ämnesundervisningen förenklas då man tappar ämnesinnehållet (ibid.). 

Att använda vardagsspråk verkar således inte ses som en förenkling, snarare en förutsättning. Nygård 

Larsson (2011) menar att lärarpotential utgörs av att pendla mellan vardagsspråk och skolspråk 

(visuellt och språkligt) då det ger eleverna en rik språk- och textvärld utan att neka sig 

kunskapsstoffets komplexitet. Grönings (2006) studie pekar dock på att smågruppssamtal likväl kan 

konstruera skol- och kunskapsrelaterad språkanvändning i vardagliga samtalspraktiker då dessa sker i 

en omgivning som är betydelsefull för meningsskapandet och dessutom explicit stöttning. Detta 

indikerar en befogad avvikelse från en strikt uppdelning av vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk i 

klassrummets lärprocesser.  
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2.4.2. Förutsättningar för en god utbildning 

Skolinspektionen (2014) granskade tio kommunala grundskolor där de flesta av de 35 nyanlända 

eleverna som deltog i granskningen ingick i en ordinarie klass. Frågeställningar som undersöktes var 

bland annat hur undervisningen anpassades efter nyanlända elevernas förutsättningar och behov samt 

om skolan arbetade för att ge eleverna tillit till sin egen förmåga, motivation och inflytande. Resultatet 

konstaterade i att det är fullt möjligt att ge nyanlända en god utbildning och de få skolor som lyckades 

med det påvisade att grunden till en god undervisning är:  

• samsyn i förhållningssätt 

• alla på skolan har ett gemensamt ansvar  

• kunskap och kompetens gällande nyanlända elever är en viktig förutsättning för att nyanlända 

ska nå skolframgång.  

I granskningen framkommer även att svagheter i undervisningen av nyanlända elever ofta härleds av 

vaga kartläggningar. Skolinspektionen (2014) menar att detta beror på att kommuner kommit olika 

långt i arbetet med framtagningen av kartläggningsmaterial eller att skolan saknar ett systematiskt 

arbete kring kartläggningen. Resultatet påvisar att en viktig förutsättning för att de nyanlända eleverna 

ska fortsätta utvecklas är att skolan så fort som möjligt kartlägger elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter och anpassar undervisningen efter det (ibid.).  

3. Metod 

Denna studie bygger på fem observationstillfällen bestående av 200 minuter samt fem intervjuer 

bestående av sammanlagt 101.2 minuter med lärare som undervisar direktintegrerade nyanlända elever 

i någon av årskurserna F-3. Frågeställningar som undersöks är hur lärare i årskurserna F-3 utformar 

och anpassar undervisningen för är utveckla nyanlända elever i både språk och ämneskunskaper samt 

vad de anser är viktiga förutsättningar för att dessa elever ska lyckas. I detta kapitel redogörs för och 

motiveras metodval för den empiriska forskningen. Först diskuteras urvalet av verksamheten där 

denna undersökning tog plats och vidare vilket material som valts att användas samt hur 

genomförandet av fältstudierna gick till. Slutligen lyfts etiska aspekter relaterade till studien.  

3.1. Urval 

Urvalet utgjordes av ett subjektivt urval vilket i kontrast till ett slumpmässigt urval innebär att 

deltagarna valts utifrån kännedomen om att dessa kan tillföra värdefull information i relation till 

studiens syfte och frågeställningar (Denscombe, 2018). Det som undersöks i denna studie är lärares 

arbete med direktintegrerade elever, det var därför en förutsättning att de utplockade deltagarna 

undervisar minst en sådan elev, samtliga deltagare ska även vara legitimerade F-3 lärare. Då de 

empiriska undersökningarna genomfördes med urval av fem deltagare kategoriseras studien som 

relativt liten, vilket gör att den går under benämningen explorativa urval. Denscombe (2018) menar att 

detta möjliggör mer intressanta eller ovanliga exempel som exemplifierar det man studerar. I syfte att 

försöka beröra ett bredare perspektiv kring frågeställningarbna för denna studie, oberoende av till 

exempel kommun eller skola utfördes fältstudierna i fyra olika skolor inom Stockholmsområdet. För 
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att skapa validitet i undersökningen frågades lärarna hur bred deras erfarenhet av direktintegrerade 

elever var för att kunna förstå om det haft någon betydelse för resultatet (Larsen, 2018). För att skapa 

reliabilitet har omständigheterna för samtliga lärare, gällande observationer och intervjuer genomförts 

på ett snarlikt sätt (Larsen, 2018). Nedan följer en tabell över information om deltagarna: 

 

Lärare Behörighet Erfarenhet av 

nyanlända elever 

Erfarenhet av 

flerspråkiga elever 

Observation Intervju 

A Ja Liten Liten Ja Ja 

B Ja Liten Liten Ja Ja 

C Ja Liten Mellan Ja Ja 

D Ja Stor Stor Ja Ja 

E Ja Liten Stor Ja Ja 

Tabell 1. Information kring de deltagande lärarna 

3.2. Material 

Material som valts för denna studie är observationer och intervjuer. Då intervjuer baseras på det 

respondenten säger snarare än vad den gör bedömdes det även att det var nödvändigt med två 

kompletterande datainsamlingsmetoder (Denscombe, 2018). Anledningen till detta är att jag ville 

observera hur lärarna omsatte sina teorier i praktiken och på så sätt öka studiens validitet. Genom att 

både intervjua och observera lärare har jag fått en mer nyanserad bild genom tolkningar av deras 

intentioner och avsikter samt hur dessa kommer till uttryck i både språk och handling i den aktuella 

miljön (Patel & Davidosn, 2011).  

3.2.1. Observationer 

Observationerna (Se bilaga 3) i studien har fungerat som ett komplement till intervjuerna och 

karaktäriseras av att de är strukturerande eller systematiska då syftet är att producera data som 

överensstämmer mellan de olika deltagarna (Denscombe, 2018). Observationer ger möjligheten att 

dels registrera verkligheten, beteenden och skeden som sker i naturliga sammanhang (Patel & 

Davidson, 2011), men framförallt en mer träffsäkerhet och tillförlitlighet (Denscombe, 2018). För att 

effektivisera datainsamlingen under observationen har ingen ljudupptagning skett eftersom att det då 

behövs samtycke från elever och vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2017). Observationen har 

genomförts systematiskt genom att informationen registrerades utifrån ett observationsschema 

(Denscombe, 2018). Eftersom att det som observerats är preciserat i öppna beteenden och händelser 

innebär det att jag kunde utgå ifrån ett kategoriserat schema. Denscombe (2018) menar att 

observationsscheman hjälper minnets selektiva perception genom att ta bort det irrelevanta för 

underökningen. Observationsschemat utgår från tre olika punkter som iakttas:  

 

• Vad för typ av stöttning ges direkt gentemot eleven?  

• Vad i undervisningsmetoderna är stöttande?  

• Vad i uppgiften/uppgifterna är stöttande? 

 

Till dessa fanns en rad olika typer av stöttningar/anpassningar/förhållningsätt som bockades av i 

respektive ruta. Det fanns även en ruta där övriga kommentarer kan läggas till för att beskriva 

händelser mer utförligt (se bilaga 3). 
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3.2.2. Semistrukturerade intervjuer 

För att besvara mina frågeställningar bygger denna studie dels på data från fem kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer (Se bilaga 2). Då intervjuer är planerade på förhand garanterar det en hög 

svarsfrekvens vilket stärker studiens resultat. Möjligheten med intervjuer är att de kan ge djup i svaren 

och värdefulla insikter för forskning samt flexibilitet. Intervjuerna utformades genom att vara 

semistrukturerade vilket innebär att jag förberedde en lista med frågor till respondenten men som jag 

inte följde strikt, utan jag var flexibel till följdfrågor och anpassningar. Graden av struktureringen i 

frågorna var relativt låg vilket möjliggjorde en bredare syn på det läraren ville kommunicera 

(Denscombe, 2018; Patel & Davidson, 2011). Bakgrundsfrågorna inriktade sig på lärarens tidigare 

erfarenheter för att kunna få en förståelse för om erfarenheten kan ha spelat roll för svar på frågorna. 

Djupintervjufrågorna består av sådana frågor som i delfrågor besvarar studiens frågeställningar och 

möjliggör fler än ett svar. Ett exempel är: ”Vilka språk- och kunskapsutvecklande 

undervisningsmetoder eller verktyg använder du i din undervisning för att bidra nyanländas 

utveckling?” I slutet återgick jag även till denna fråga med en annan vinkel: ” Vilka arbetsmetoder 

genomsyrar din undervisning överlag skulle du säga, hur tycker du om att arbeta?” Detta för att kunna 

bedöma huruvida läraren anser att arbetsmetoder för nyanlända är några specifika till skillnad från de 

som oftast genomsyrar undervisningen. Avslutningsvis ställdes frågan: ”Har du några övriga 

reflektioner du vill delge?” Detta för att läraren ska få en känsla av att hen delgett alla sina svar, tankar 

eller funderingar. 

3.3. Genomförande 

3.3.1. Observationer 

Under observationerna valde jag att inte delta i undervisningen då det skulle ge fel information för mitt 

ändamål. Jag valde att placera mig längst bak i klassrummet för att undvika att eleverna interagerade 

med mig (Denscombe, 2018). Patel och Davidson (2011) menar även att det kan uppstå några 

praktiska problem när man observerar en grupp man är okänd för. Jag behövde därför fråga den 

observerade läraren vem/vilka de nyanlända eleven/-erna är för att kunna observera hur läraren 

interagerar med eleven, stöttar och/eller anpassar lär-tillfället utefter denne. Det urval som ligger till 

grund för vad som registrerades i observationsschemat är frågeställningarna samt tidigare forskning 

och teorier om lärande. Då observationsschemat består av data som inriktar sig på praktiska 

arbetsmetoder, förhållningsätt och anpassningar som läraren under observationstillfället visar, var det 

viktigt att anteckningar för enbart relevant data, framträder (ibid.).  

3.3.2. Intervjuer 

Vid utförandet av intervjuer eller observationer är det viktigt att erhålla validitet och reliabilitet. Patel 

och Davidson (2011) menar att när man inte kan erhålla ett mått på reliabiliteten är det viktigt att 

försäkra sig om att undersökningen är reliabel på andra sätt. Är intervjuer och observationer det som 

genomsyrar undersökningen ligger tillförlitligheten hos intervjuaren och observatörens kunnande. Jag 

såg därför till att intervjufrågorna prövades genom en pilotintervju för att få en förförståelse över hur 

intervjuerna kommer att gå till och dessutom för att se om frågorna är tillräckligt bra utformade 

(Denscombe, 2018).  

 

Intervjuerna spelades in med två typer av ljudupptagningar, detta för att kompensera för teknikens 

oförutsägbarhet. Inspelningar möjliggör att vi kan kontrollera att vi har uppfattat allt korrekt samt få en 

permanent dokumentation som vi kan gå tillbaka till om det skulle behövas (Patel & Davidson 2018). 
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Intervjuerna transkriberades sedan i programvaran Office, Microsoft Word. Eftersom att intervjuer 

bygger på frågor innebär det att vi är åberopade till individernas villighet att svara på frågorna. Det 

kan därför vara väsentligt att motivera respondenten till att se nyttan i att delta i studien och svara på 

frågorna (Patel & Davidson 2011). I ett informationsbrev till respektive deltagare (se bilaga 1) 

presenterade jag kort syftet med studien samt uttryckte en tacksamhet över deltagandet. Jag valde dock 

att inte gå in på djupet då risken var att lärarens handlande förändrades när intervjun och 

observationen väl tog plats. Larsen (2018) informerar även om den så kallade intervjuareffekten eller 

kontrolleffekten som man bör ha i åtanke, jag försökte därför undvika att min närvaro på något sätt 

påverkade lärarens handlande. Under intervjuerna valde jag att ha en kopia på frågorna till respektive 

lärare i fall att de skulle glömma frågorna så att de själva kunde kontrollera de. Detta för att få en så 

effektiv intervju och så utförliga svar som möjligt. Intervjuerna inleddes sedan med att jag kort 

förklarade mitt val av ämne och återigen beskrev deltagarens rätt till att avbryta medverkandet samt att 

deltagaren kommer att förbli anonym genom hela studien. Gällande frågornas ordning och formulering 

gavs först neutrala frågor som beskriver vem respondenten är i förhållande till studiens syfte. Larsen 

(2018) menar att dessa ger en mjuk öppning av en intervju och kallar det för bakgrundsfrågor. Vidare 

ställdes djupfrågorna och sist en neutral fråga om kommentarer kring intervjun eller frågorna i sig.  

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 

3.4.1. Tolkning av observationer  

Då observationen utgick från ett kategoriserat observationsschema innebär det att jag observerade 

vissa beteenden (Patel & Davidson, 2011). Dessa beteenden tolkades och bockades av i 

observationsschemat. Efter intervjun skrevs dessa ut i meningar för att få en konkret förståelse. Vidare 

färg-kodades tolkningarna utifrån samma färgkodning som intervjusvaren. Detta för att kunna ställa 

lärarens agerande i relation till det läraren påstod i intervjun och vidare i relation till tidigare forskning 

och teorier om lärande (Patel & Davidson, 2011). 

3.4.2. Transkribering av intervjuer 

Transkriberingen skedde efter avslutad intervju för att effektivisera arbetet och för att allt fortfarande 

var färskt i minnet vilket leder till ett mer reliabelt resultat (Patel & Davidson, 2011). I samband med 

transkriberingarna fördes även anteckningar kring tankar som möjligtvis hade relevans för min 

diskussion då dessa kunde komma att bli givande vid granskningen av datakvalitén (Denscombe, 

2018; Patel & Davidson, 2011). 

3.4.3. Analys av material 

Intervjuerna analyserades genom att helheten ställdes i relation till delarna för att få fram en så 

nyanserad förståelse som möjligt (Patel & Davidson, 2011). För att möjliggöra analys av likheter, 

skillnader, mönster och tendenser valde jag att först läsa igenom de transkriberade intervjuerna i sin 

helhet, en i taget, för att sedan färg-koda svaren tematiskt utifrån svar på frågeställningarna och på så 

sätt sammanställa all relevant information. I samband med färgkodningen gjordes även en 

datareduktion, som innebär att irrelevant data sållas bort, det vill säga sådan information som inte har 

relevans för studiens syfte (Larsen, 2018). Genom denna strategi ställdes helheten ständigt i relation 

till delarna och för att få en så nyanserad förståelse som möjligt pendlade jag mellan del och helhet 

(Patel & Davidson, 2011). Under dessa kategorier har jag fångat upp begrepp eller syftningar som 

tenderar att återkomma i intervjuerna och därifrån har framställningen av resultatet möjliggjorts. 

Observationerna tolkades utifrån kategoriseringarna i observationsschemat i förhållande till lärarnas 



12 

intervjusvar direkt efter analysen av intervjuerna för att kunna dra paralleller eller avvikelser från det 

som framförts i intervjuerna. 

Intervjusvaren tematiserades samt färg-kodades efter följande:  

Kategorisering: Färg: 

Undervisningsmetoder   

Vad undervisning utgår från  

Verktyg  

Utmaningar med direktintegrerade nyanlända elever  

Förutsättningar för att nå skolframgång  

Tabell 2: Kategorisering samt färgkodning av intervjusvar 

 

Färgkodningarna kategoriserades därefter genom följande: 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Etiska aspekter 

Under denna empiriska studie har jag beaktat Vetenskapsrådets (2017) etiska krav. Dessa etiska lagar 

är till för att skydda den enskilda människan och människovärdet, forskaren ansvarar för att förebygga 

skada och för att deltagarnas identitet inte ska komma att avslöjas. Individskyddskravet som 

Vetenskapsrådet (2017) formulerar kan delas upp i fyra krav på forskningen, informations-, 

samtyckes-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet och alla delar ska uppfyllas (Patel & Davidson, 

2011). I informationsbrevet som jag formulerat till varje deltagare (Se bilaga 1) i syfte att ge 

information om studien och deltagandet framförs följande:  

 

• studiens syfte 

• att medverkan till studien är frivilligt 

• att den som deltar kommer att förbli anonym 

Utmaningar med direktintegrerade 
nyanlända elever

Bristande 
förutsättningar

Språkliga 
barriärer

Verktyg

Abstrakta Konkreta

Förutsättningar för att nå 
skolframgång

Modersmål Socialt

Undervisningsmetoder

Språkutvec
klande

Interaktiva

Vad undervisning utgår från

Alla elevers 
förutsättningar

Tidigare 
kunskaper

Utmanande 
undervisning
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• att materialet endast kommer att användas för denna studie 

• att de är välkomna att ta del av studien när den blir godkänd och färdig 

• att materialet kommer att förstöras när arbetet är godkänt 

 

Jag efterfrågade även ett skriftligt samtycke av deltagarna för att erhålla belägg på att deltagare valt att 

vara med (Denscombe, 2018).  

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat från de kategoriseringar analysen har baserats på, en 

tematisk uppdelning. Följt av presentationen av intervjusvaren relateras och jämförs det som 

observerats. För att få en överblick över lärarens erfarenheter sammanställs detta i en tabell nedan. 

Avgörandet kring lärarnas erfarenhet har beaktats genom intervjusvar på denna fråga men även ställts i 

relation till samtliga deltagare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla lärare menar att de inte fått någon form av utbildning inom ämnet nyanlända vilket innebär att 

intervjusvaren endast är baserade på lärarnas erfarenheter. Tre lärare menar att de har utbildat sig inom 

ämnet genom att läsa på nätet, talat med erfarna kollegor eller använt sig av Skolverkets 

bedömningsmaterial. Endast en av fem lärare uttrycker en avsaknad av kompetens inom området i 

anslutning till frågan om viktiga förutsättningar för att nyanlända elever ska nå skolframgång: ”Jag 

tycker att vi har massor att lära oss fortfarande och implementera” säger lärare E. 

4.1.1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder och verktyg 

Språkutvecklande undervisning 

Två av fem lärare förespråkar starkt ett kooperativt lärande vilket innebär att elever arbetar i 

smågrupper där interaktion och samarbete sinsemellan eleverna möjliggörs, övningar består av till 

exempel grupparbeten enligt EPA-modellen (elev-par-alla). Tre av fem lärare uttrycker även att de 

använder sig av genrepedagogik av någon form, exempelvis cirkelmodellen eller ”reading to learn”, då 

de menar att det är språkutvecklande. Lärare C säger till exempel följande:  

Mycket språkutvecklande och lära tillsammans, kooperativt lärande/…/Vi jobbar hela tiden med att 

plocka upp ord och begrepp som vi tänker kan vara svåra. Vi använder cirkelmodellen och gör 

tillsammans, sen gör eleverna tillsammans i par eller grupper innan dom får lämnas helt enskilt i 

arbetssätt. Men det är också sånt som gynnar alla elever. 

Lärare Erfarenhet av 

nyanlända elever 

Erfarenhet av 

flerspråkiga elever 

Flerspråkig 

skola 

A Liten Liten Ja 

B Liten Liten Ja 

C Liten Mellan  Ja 

D Stor Stor Ja 

E Mellan Stor Ja 

Figur 3. Tabell över deltagarnas erfarenhet 
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Genom observationerna noterades att dessa arbetsmetoder karakteriserades av explicit språklig 

stöttning gentemot alla elever, integrering av ämnen, förklaring av ord och begrepp. 

Endast lärare B påstår att hen arbetar ämnesintegrerat och modellerar ofta vilket läraren nämner på 

frågan hur hen tycker om att arbeta rent generellt i klassrummet men inte på frågan kring språk- och 

kunskapsutvecklande metoder som gynnar nyanlända elever: ”Jag tycker om att arbeta 

ämnesintegrerat. Det är väl en generell metod. Känna att det man gör har en röd tråd. Jag jobbar 

mycket utifrån visa-göra tillsammans-göra själv, modellering kallas det väl för.” Säger lärare B.  

Observationerna visar även att fler lärare integrerar ämnesinnehåll då de använder sig av 

genrepedagogik trots att endast en lärare uppger sig arbeta ämnesintegrerat. 

 

Undervisning som utgår från alla elevers förutsättningar 

De flesta lärare menar att de planerar undervisningen utifrån hela gruppens behov och inte enbart efter 

en specifik individs behov. Detta kan förstås i följande kommentar av lärare D som säger följande:  

Och då säger jag också så här jag skulle aldrig tänka att- nu ska de nyanlända få språk eftersom att vi 

jobbar i ett mångkulturellt område så är det mer- hur ska alla våra elever kunna få ta del av 

undervisningen. Då ska du kunna det om du är nyanländ eller har 23 diagnoser 10 eller 4. 

Vidare nämns en kommentar som ”Man har ju alla andra elever också…/”(Lärare, D) eller 

”…/samtidigt som jag har resten som har sitt behov av uppmärksamhet.” (Lärare, C). Detta tycks även 

leda till att den ena eller den andra minoriteten glöms bort, lärare B säger: ”Man glömmer lätt dem 

ibland när man driver på i undervisningen så - oh juste! Där är ju du också som inte har förstått 

någonting av det jag har sagt…/ ”. Medan Lärare E uttrycker en annan oro: ”Jag har bara reflekterat 

över det att vi anpassar så mycket för de nya grupperna. Vad händer då med det som har svenska som 

modersmål.”  

 

Undervisning som utgår från elevers tidigare kunskaper 

Två lärare ser språkutveckling som en förutsättning för att kunna ta till sig kunskaper samt för att 

läraren ska kunna se elevens kunskaper. Lärare B säger tillexempel ”Det är grunden. Kan du språket 

kan du ta till dig kunskaperna i andra ämnen. Språket är det som hjälper dig att förstå, språket är det 

som hjälper dig att vidga dina kunskaper, att uttrycka dem, att utvärdera dom och kommunicera-här 

ligger jag det här behöver jag hjälp med.” Som tidigare nämnt, menar å andra sidan två andra lärare att 

elever med hjälp av verktyg kan ta till sig kunskaper trots språkliga hinder. Lärare E, som också är den 

enda som nämner detta, menar att det första steget i att kunna planera och anpassa undervisning för 

nyanlända elever är genom att få en vetskap kring deras tidigare kunskaper med hjälp av kartläggning. 

Denna kartläggning skedde enligt läraren med hjälp av Skolverkets stödmaterial, i samråd med 

modersmålslärare på egen tid. Lärare E säger följande:  

Det är flera steg I undervisningen. För det första måste jag veta vilken kunskapsmässig, på sitt 

modersmål, nivå eleven ligger på. För jag menar om de inte kan svenska, dessa barn har jättemånga 

kunskaper på sitt modersmål som de kan bidra till och hjälpa att säga. Det första jag gjorde var att 

försöka kartlägga de, hur dom ligger kunskapsmässigt på sitt modersmål medhjälp av handledaren. 

En lärare menar även att kartläggningen som görs av kommunen inte ger någon vetskap kring 

elevernas tidigare erfarenheter och att detta ibland även leder till att eleven placeras i fel årskurs, lärare 

D säger: 

Eller så kan vi få en elev som man tänker- men snälla den här eleven går i trean och den kan ju redan 

allting. Varför ska dem plågas och vara här? Det blir nästan vi som får göra bedömningen men då har 
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de ju redan placerats. Det kanske man också nu skulle, om man nu få drömma, att startX har bättre 

koll på vart de placerar eleverna. 

 

Kognitivt utmanande undervisning  

Två lärare menar att trots att undervisningen anpassas så att alla elever gynnas av innehållet är det 

viktigt att uppgifterna är individanpassade och utmanande. Lärare A säger tillexempel ”Jag kan ha 

planerat separata uppgifter för det barnet utifrån det som jag vet att den kan men som på något sätt 

utmanar det som den redan kan för att anpassa det till den språkkunskapen den har.” 

Ibland tycks dock lärare förenkla uppgifterna vilket lärare B uttrycker att hen gör ibland ”…/och så 

ska man försöka förenkla det för den eleven”. Detta visar sig även vid tillfället jag observerar läraren. 

Läraren använder sitt kroppsspråk med ett enkelt ord för att beskriva vad eleven ska göra. Hen säger 

tillexempel ”skriva” och tecknar i luften att eleven ska skriva. 

 

Medierade verktyg som kompletterar innehållet 

Under observationstillfällena visade det sig att lärarna oftast använde någon typ av interaktiv övning 

trots att endast två lärare uppger sig aktivt använda denna metod, (se diagram 1 nedan). Med tanke på 

de summor som framträder i tabellerna, framgår det att lärarna inte enbart använder sig av ett verktyg 

utan varierar, detta uttrycker även lärare E: ”Jag kan inte säga att jag använder mig av någon specifik 

metod men jag försöker att blanda mycket, digitalt och så. Jag lär mig fortfarande och jag har lärt mig 

att det går inte att använda en specifik metod för just den eleven.” 

 

 

Två lärare menar att de använder elever med samma modersmål som lärresurser för varandra och 

förmodligen med anledning att de var de enda som hade förutsättningarna för det. Detta visar sig 

därmed vara en förmån de aktivt nyttjade med tanke på att de båda uppger det samtidigt som det 

avspeglas i observationerna (se diagram 2 nedan). Motivet till arbetssättet förklaras enligt följande 
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Stöttning i form av medierade verktyg som lärarna förser eleverna med

Diagram 1. Medierade verktyg lärarna förser eleverna med 
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kommentar av lärare D: ”Då kunde dom eleverna prata och då fick han ändå kunskap men han 

behövde inte mig, för jag förmedlar kunskapen via någon annan. Det handlar också om att våga ta 

eleverna till hjälp och att man litar på att dom gör det dom ska.” Liksom lärare D säger kan eleven ta 

till sig den kunskap som förväntas av eleven om den får tillgång till det, i detta fall ett abstrakt 

verktyg. Några lärare menar även att de ibland tillhandahåller eleven konkreta verktyg för att stödja 

kunskapsinlärningen, lärare C säger följande. ”Om eleven inte förstår det jag säger eller det vi läser, 

eller gör är det klart att det hämmar elevens kunskapsutveckling utan vi måste lägga det på en språklig 

nivå. Sen går det alltid att hitta vägar i språket genom bild till exempel.” 

Det som framgår i diagram 1 och 2 är att det som sällan sker av lärarna, är en explicit stöttning 

gentemot eleven. Endast lärare A menade att hen vid vissa tillfällen finnas nära till hands för att stötta 

eleven:  

Där har jag ändå försökt att få de barnet att sitta med och lyssna för den kanske snappar upp 

någonting av det jag gör eller det jag visar. Men sen egentligen inte planerat mer än att jag sitter med 

det barnet, sitter väldigt nära de barnet, när det sen ska jobba i  boken till exempel. För att kunna vara 

till hjälp och förklara. 

Under observationen genomförde lärare A en uppgift som egentligen skulle utföras i interaktion med 

en annan elev, men på grund av den bristande kommunikationen sinsemellan eleverna utförde läraren 

uppgiften med den nyanlände eleven. Huruvida det var fokus på eleven kan jag inte påstå då läraren 

ständigt sågs sig omkring för att se om det gick bra för de andra eleverna. 

 

Gällande de fysiska artefakter lärare uppger att de använder, dominerar stöd i form av bilder. Enligt 

observationerna visar det å andra sidan att smartboarden dominerar, vilket är ett verktyg som är 

multimodalt och även omfattar bilder. Övriga verktyg förekommer mindre i undervisningen än i den 

utsträckning lärarna uppger sig använda dem. Det kan möjligtvis bero på att lärarna tycker om att 

arbeta varierande med olika verktyg åt gången vilken kan förstås genom följande kommentar av lärare 

D: ”Jag tycker inte bara om att jobba efter en princip utan plockar det göttaste beroende på situation.” 

Vad lärare D menar med ”det göttaste” är att hen väljer att interagera olika delar från varierande 

arbetsmetoder som hen tycker fungerar bra för gruppen. 
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4.1.2. Viktiga förutsättningar för skolframgång  

Modersmål som lärande verktyg 

Studiehandledningen verkar enligt tre lärare vara en viktig faktor för nyanlända elevers skolframgång 

vilket verkar nära förknippat med tid, resurser och explicit undervisningen i språket. Detta kan förstås 

genom följande kommentarer som lärare D uttrycker: ”…/här i skolan så underlättar det väldigt 

mycket om man har en spec lärare. Om du har svenska som andraspråk lärare så att eleven kan plockas 

ut från klassrummet någon gång för att få lite riktad undervisning i språket”.  

Trots att styrdokumenten menar att nyanlända elever har rätt till studiehandledning verkar detta inte 

vara en självklar resurs skolan tilldelar dessa elever. Lärare E säger ”Med den sista eleven fick jag 

bråka mig fram till en studiehandledare, jag sa - nu får det vara nog, ska jag ha en nyanländ så ska den 

få hjälp eller så får den gå hem.” 

 

På frågan kring önskan om resurser eller insatser som lärarna anser skulle gynna nyanlända elever 

menar tre lärare att de hade önskat att det fanns någon typ av språklig stöttning på modersmålet 

integrerat i undervisningen. Detta förstås genom följande kommentar av lärare C: ”Det hade varit 

någon som kan tala X språk som man kan använda i SO och NO där man kan kolla av om X har 

förstått.”  

 

Socialt samspel 

Enligt två lärare är en viktig förutsättning att eleverna har det bra rent socialt, att de inkluderas, har 

kamrater och får en bra start, vilka sociala sammanhang eleven ingår i är viktigt då de lär sig mycket i 

samspel med andra. Lärare A säger följande ”Att den blir sedd och att den får den stöd den behöver 

och även kamratskap. Att den kommer in i gruppen och att den får kompisar. Får den kompisar och 

leker på rasterna så kommer språket betydligt fortare. Och att den är här.” 

Lärare D anser även att engagerade föräldrar är en viktig förutsättning för att eleverna ska få större 

möjligheter att lära sig språk och tillägna sig kunskaper: 

…/att de ser till att prata mycket med sitt barn ger dom ett språk, de behöver inte kunna prata svenska 

men man måste ge dem ett språk i alla fall. Har de ord desto lättare blir det för de. Att föräldrar är lite 

intresserade och inte tror att det är vi som ska göra allt. Det brukar underlätta.  

 

Bristande förutsättningar  

Tre lärare är kritiska gällande metoden direktintegrering och menar att förberedelseklasser hade gett 

nyanlända elever bättre förutsättningar, de två andra lärarna kritiserar också metoden men uttrycker 

inte bokstavligen att de föredrar förberedelseklasser. Motivet till detta är oftast tidsbrist i form av att 

lärarna inte har möjlighet att alltid stötta en elev när det finns ett dussin andra elever som har sitt 

behov av stöd, lärare E säger ”…/tyvärr har vi inga förutsättningar för dom. Vi har 25 elever i klassen 

den borde möjligen först vara i en förberedelseklass eller kombinera något, till exempel genom under 

en skoldag och få gå iväg och få hjälp i mindre grupp och sen tillbaka till klassrummet.” Lärare B 

säger även: ”Jag tycker egentligen att det är ganska taskigt att nyanlända ska komma direkt in i en 

klass och inte veta någonting liksom.”. Vidare kritiserar två lärare placeringsmetodens organisering då 

informationen att de nyanlända ska placeras i deras klass ofta kommer med kort varsel vilket ger 

konsekvenser för elevens sociala förutsättningar. Lärare A säger:  

Men också att det också går väldigt fort. Det kan gå en dag till en annan. Kanske inte att barnet 

kommer dagen efter men att det går två/tre dagar och sen är barnet i klassrummet och så ska man 

liksom vara förbered då. Det tycker jag är en riktig utmaning. Man vill ju hinna förbereda liksom/…/ 
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Man hade ju också velat förbereda klassen på att det kommer ett barn och kanske prata om vilket land 

barnet kommer ifrån, vara lite förberedda, men det är svårt. 

Lärare D menar även att det görs svaga kartläggningar av kommunen vilket ger konsekvenser för 

elevernas möjligheter att utmanas eller få undervisning utifrån sina förkunskaper.  

Sen när vi har jobbat med dem ett tag så kan det visa sig att eleven har absolut inga kunskaper. Den 

här eleven skulle egentligen ha gått i ettan för att vara med på den här första läs inlärningen, forma 

bokstäver. Eller så kan vi få en elev som man tänker- men snälla den här eleven går i trean och den 

kan ju redan allting. Varför ska dem plågas och vara här? 

 

Språkliga barriärer 

Samtliga lärare nämner att en svårighet är att språket kan utgöra hinder. Både för elevens möjligheter 

till att kommunicera och interagera i sociala sammanhang men också för läraren när denne 

kommunicerar med eleven, lärare C säger ”…/att kommunicera med eleven på det sätt som man gör 

med andra elever och att ta fram material och aktiviteter som är lämpliga. Kommunikationen är viktig 

för att skapa relationer och ibland blir språket ett hinder, speciellt i konflikthantering. Eleven förstår 

inte vad de andraeleverna eller vad jag menar…/”. 

På frågan om läraren vill tillägga något säger även lärare D följande:  

Nej bara att det är svårt. Det är ett jätte tufft arbete. Vi brukar reflektera väldigt stort över det, som 

klasslärare ska du kunna allting, du ska vara spec, du ska vara psykolog, du ska vara språk fantom, du 

ska kunna organisera, ta föräldrar, sen ska du undervisa också och få alla elever att nå målen så att det 

är ju ett väldigt tufft arbete. 

5. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras resultaten efter frågeställningarnas ordning, jämförs och diskuteras i relation 

till bakgrundskapitlet för att ge en helhetsbild av lärarnas arbetssätt och uppfattningar. Avslutningsvis 

belyses didaktiska implikationer kring forskningens resultat för att kunna komma fram till eventuella 

förbättringsområden, slutligen görs en metoddiskussion samt förslag för vidare forskning. 

5.1.1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  

Samtliga lärare i denna studie hävdar att de arbetar språkutvecklande trots att de egentligen använder 

arbetsmetoder som både är språk- och kunskapsutvecklande. Lärarna både påstår sig använda, och 

tillämpar varierande grenar inom genrepedagogiken som är en metod som utgår från ett 

ämnesintegrerat innehåll. Gibbons (2016) menar att genrepedagogik präglas att läraren undervisar 

explicit om språket, betraktat ur ett sociokulturellt perspektiv innebär detta att eleven ges möjligheten 

att tillägna sig kunskap genom att den lär sig av den mer kunnige och därmed kan omsätta sina 

kunskaper i andra sammanhang (Ibid.). Skans (2011) påpekar dock att när lärande innehåll och språk 

skiljs åt i undervisningen riskerar nyanlända elever att hämmas i deras språkutveckling vilket kan vara 

en viktig poäng att beakta. En av fem lärare gjorde detta vilket antingen kan ses som en tillfällighet 

men tanke på att observationen endast varade under 50 minuter eller tyda på den bristande kompetens 

som råder.  
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Stöttning i form av modersmål används i denna studie konsekvent av att två av tre lärare som har 

fördelen att en annan elev talar samma språk. Säljö (2014) menar att stöttning i form av ett kulturellt, 

medierade verktyg som språk ökar förutsättningarna för vad eleven klarar av och därmed 

möjligheterna till utveckling av andraspråket. Enligt Kaya (2014) är en behärskning av det svenska 

språket inte nödvändigt med utgångspunkt i dessa möjligheter. Något som bör tas i beaktning är att 

Kaya (2014) fallstudie gjordes i en förberedelseklass med en svenska som andra språklärare. Detta ger 

belägg på den betydelsefulla beredskap svenska som andra språklärare har vilket möjligen kan 

innebära att grundlärdare F-3, ges tämligen liten beredskap inför undervisningsmetoder och 

förhållningsätt som gynnar nyanlända elever. Enligt Thomas och Collier (2002) studie kommer de 

elever som inte får denna möjlighet att få svårigheter att hinna ikapp de enspråkiga 

eleverna kunskapsmässigt. I Skolverket (2017) ges jämförelse av förstaspråket stort utrymme, det var 

däremot ingen av lärarna i studien som använde denna metod. De tre lärare som inte använder sig av 

integrering av första- och andraspråk tenderar att se språket som en barriär för kommunikation och 

lärande. Det kan möjligen vara den uppfattningen som förhindrar elevernas möjlighet till tillägnandet 

av modersmålet i undervisningen som försvårar elevernas utveckling av tänkande, detta enligt Thomas 

och Collier (2002). Dessa lärare uttryckte även en önskan om att få möjlighet till en resurs som kunde 

möjliggöra stöttning på modersmålet vilket påvisar modersmålets betydelse i utvecklingen av ett 

andraspråk.  

 

Vidare arbetar samtliga lärare med olika interaktiva övningar som betraktat ur ett sociokulturellt 

perspektiv är nyckeln till lärande (Säljö, 2014). När elever används som språkliga resurser för 

varandra synliggörs språkliga mönster mer konkret än när läraren undervisar, det menar Gröning 

(2006). Det som inte endast verkar stötta eleverna i lärandet, utan också i lärarnas möjlighet att 

tillgodose stöttning för alla elever är att eleverna används som resurser för varandra. Det som däremot 

visar sig i undersökningen är att eleverna sällan ges explicit språklig stöttning av klassläraren vilket 

även väl går i linje med Uddlings (2013) forskning. Problemet som följaktligen uppstår är att 

nyanlända elever behöver skapa ett register för ämnesspråket för att förstå hur språket konstrueras 

(Uddling, 2013). Stöttning har en kapacitet att utveckla skolspråket och kan fungera som en bro 

mellan vardagsspråket och undervisningsspråket (Gibbons, 2016). Därmed är det betydelsefullt att 

eleverna åtminstone används som resurser för varandra för att möjliggöra en skol- och 

kunskapsrelaterad språkanvändning som Gröning (2006) menar är möjligt i elevers interaktioner.   

 

Några, men inte alla, lärare uttrycker att deras undervisningsinnehåll utgår från gruppens behov vilket 

motsätter sig Skolverket (2018) riktlinjer om en likvärdighet som innebär att ta hänsyn till alla elevers 

olika behov. Detta går även i linje med det tidigare forskning tyder på, att nyanlända elever inte får 

den undervisning de har rätt till (Kaya, 2014; Skolinspektionen, 2014). Vid observationstillfällena 

visade det sig att viss anpassning görs genom att eleverna tillhandahålls något typ av medierade 

verktyg. Detta var multimodala verktyg som dock ingick i aktiviteten och sällan var avsiktligen försett 

just till den nyanlända eleven. Detta kan förmodligen förklaras genom lärarnas yttring om att det inte 

finns tid eller resurser till att ständigt anpassa undervisningen för varje enskild individ. Då Selander 

och Kress (2010) menar att kommunikation utmanar skriftspråket utgör multimodala verktyg en viktig 

komponent i förståelsen. Två av fem lärare menar däremot att de värnar om individanpassad 

undervisning som är kognitivt krävande, vilket enligt den sociokulturella teorin är det tillfället eleven 

utvecklas utifrån sin proximala zon. Under observationerna och intervjuerna upptäcktes att en lärare 

tenderade att förenkla undervisningen eller språket för den nyanlände eleven. Uddling (2013) varnar 

om detta och menar att lärare inte bör förenkla språket då det leder till att eleverna tappar 

ämnesinnehållet. 
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Gällande fysiska artefakter dominerar bildstöd som stöttande verktyg. De övriga verktygen så som 

smartboard, laborativt material, Google translate, kroppsspråk, dator eller Ipad, som alla är 

multimodala, hävdar sig lärare använda mer av än vad de faktiskt gör i praktiken. Detta kan dock 

förstås då lärarna menar att de arbetar med varierande undervisningsinnehåll och därigenom med olika 

verktyg åt gången. Enligt Nygård Larssons (2011) studie visade det sig att även eleverna i studien 

menade att multimodala innehåll stöttade deras förståelse liksom när läraren nyttjade dessa. Varpå 

Nygård Larsson (2011) menar att lärarpotential utgöras av att pendla mellan vardagsspråk och 

skolspråk, både språkligt och visuellt. Enligt Selander och Kress (2010) möjliggör 

multimodala verktyg variation av lärmiljöer som i sin tur stöttar elevers olika inlärningsstilar. Således 

kan denna typ av stöttning ses som en generell anpassning till guppen som samtidigt gynnar varje 

enskild elev. Säljö (2014) menar även att tänkande och kunskaper kan förstås genom att granska språk 

i samspel med handling utifrån de resurser elever använder i sociala sammanhang. Tillhandahållning  

av varierande medierade resurser ger i sin tur läraren ett verktyg som kommunicerar elevens kunskap.  

5.1.2. Viktiga förutsättningar för skolframgång  

Med tanke på de vaga kartläggningar som görs, var det sällan undervisningen utgick från elevernas 

erfarenheter och tidigare kunskaper, de flesta lärarna utförde inte heller någon kartläggning på egen 

hand. Gibbons (2016) hävdar en beaktning av vad elever kan, vad de behöver lära sig och vilka krav 

som finns är en förutsättning för att läraren ska kunna arbeta språk- och kunskapsutvecklande. I denna 

undersökning är det endast en av fem lärare som påstår att hen gjort en kartläggning och att det således 

gett en vägledning i hur hen kan anpassa undervisning från de nyanlända elevernas behov. De lärare 

som inte gjort en kartläggning uttrycker själva oftast även att ovetskapen kring elevernas kunskaper 

skapar hinder för dem när de planerar undervisningen. Detta leder således till att undervisningen inte 

utgår från elevens tidigare erfarenheter eller behov. Skolinspektionens (2014) granskning antyder att 

kartläggning är en viktig förutsättning för att nyanlända elever ska kunna nå skolframgång, enligt 

Skolverket (2019b) är det dessutom obligatoriskt att detta görs och ansvaret ligger hos rektor. Juvonen 

(2016) påpekar också att kartläggningar som skolan ska utföra, togs fram i syfte att öka likvärdighet i 

bedömningen. Vad denna miss härleds av kan således vara genom rektors ofullständiga ansvar i att 

organisera och genomföra en kartläggning. Å andra sidan vill jag hänvisa till Skolinspektionen (2014) 

som menar att skolframgång för nyanlända elever bland annat präglas av ett gemensamt ansvar på 

skolan. Med det sagt bör inte skulden för denna miss enbart bekostas av rektor, lärare har också en 

skyldighet i att uppmärksamma detta i förhållande till skolans uppdrag att bidra till en likvärdig 

utbildning. Det som dock kan vara väsentligt att beakta, är de mångsidiga uppdrag lärare har, som 

påverkar deras arbete i kring skolans uppdrag och därmed kvalitén i utbildningen. Trots möjligheter 

med det gemensamma ansvaret på skolan, bör ansvarsfördelningen möjligen ses över av skolpolitiker.  

 

Samtliga lärare ser huvudsakligen två viktiga förutsättningar för nyanlända elevers skolframgång. Den 

ena är den sociala biten och den andra är avsatt tid för att eleven ska kunna lära sig språket. De som 

menar att den sociala biten är viktig syftar, liksom den sociokulturell teorin, att utvecklande 

av språk och lärande sker i samspel med omgivningen (Kaya, 2016). Detta stöttas även av Grönings 

(2006) forskning som visar på en ökad inlärning i meningsfulla sammanhang. Därmed blir sociala 

sammanhang viktiga för elevens möjlighet att utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. En lärare 

lyfter även att det är viktigt att eleven kontinuerligt ”får ett språk” genom att det även ges möjlighet till 

rik språklig stöttning även utanför skolan, närmare bestämt genom föräldrarna. En annan uppfattning 

är att om en elev mår psykiskt bra finns även motivation och glädje till skolan vilket främjar lärandet. 

Det kan förklaras genom Säljös (2014) påstående om att skolan är ett av de viktigaste sammanhang en 

individ ingår i. Frågorna kring organisationstypen direktintegrering och dess nackdelar blir därmed 
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något lärarna själva tvingas driva för att skapa goda förhållanden och förutsättningar för nyanlända 

elever.  

 

Den avsatta tiden för att elever ska kunna utveckla språket tycks enligt lärarna vara betydelsefull under 

studiehandledning. Detta ges även stöd för i Uddlings (2013) studie som dessutom utgår från elevers 

egna uppfattning kring vad som gynnar deras språk- och kunskapsutveckling. Uddlings (2013) studie 

påvisar, liksom denna, att lärarna sällan gav eleverna explicit språklig stöttning. Lärarna i denna studie 

antyder att avsaknaden av detta kan bero på att de har ett dussin andra elever att tillgodose med 

stöttning. Majoriteten i denna studie är därmed kritiska till direktintegrering som metod i sig. De 

kritiserar även organisationen av direktintegrering då de ges liten framförhållning inför mottagandet av 

eleverna. De anser att det ger konsekvenser för både deras möjligheter till anpassning av undervisning 

och elevernas sociala förutsättningar. Lärarnas kritik riktas således mot det som Vetenskapsrådet 

(2010) menar att förberedelseklasser syftar till och möjliggör. En lärare påpekar även att kommunens 

kartläggningar av nyanlända elever innan placering kan medfölja att eleverna placeras i fel årskurs. 

Vad detta således kan handla om, är skolpolitikers beslut om en så drastiskt införing av en ny 

organisationstyp som är otillräckligt genomtänkt och följaktligen påverkar möjligheterna till en 

likvärdig utbildning samt lärarnas arbete i att skapa förutsättningar för att utveckla nyanlända elever 

mot kunskapskraven. 

5.1.3. Didaktiska implikationer  

Sammanfattningsvis konkluderar denna studie att undervisningsmetoder som lärarna i studien hävdar 

genomsyrar deras undervisning är sådana som bidrar till kunskapsutveckling. Lärarna är dock sällan 

medvetna om att de metoder de arbetar med både är språk- och kunskapsutvecklande vilket även 

Juvonen, (2016) hävdar. En faktor som enligt Vetenskapsrådet (2010) menar möjliggör en 

effektiviserad undervisning är när eleverna får möjlighet att utnyttja alla sina språkliga resurser för att 

ta sin an språk och ämneskunskaper. Detta visar i förhållande till denna studie inte alls ske om lärarna 

inte har tillgång till dessa språkliga resurser. Kaya (2014) studie som utförs i en förberedelseklass 

påvisar hur läraren aktivt använder modersmålet som resurs på olika sätt som inte nödvändigtvis 

utgjordes av studiehandarens stöd. Detta tyder på de kunskaper grundskolelärare F-3 möjligen saknar. 

Det faktum att de två lärare som hade möjligheten att använda detta tillvägagångsätt, aktivt gjorde det 

påvisar även vikten av detta arbetssätt i ordinarie klassrum. Om läraren tillgodoser samhällets 

utvecklade informationskällor eller resurser som finns tillgängliga kan således stöttning som gynnar 

elevers olika inlärningsstilar snarare än inlärningsbehov i detta fall möjliggöras enligt Selander och 

Kress (2010). En sådan stöttning som däremot aktivt tillämpas av lärarna i studien är att eleverna 

används som resurser för varandra. Detta verkar ge bemärkande möjligheter för lärande enligt flera 

studier och teorier om lärande (Gröning, 2006; Winlund, Lyngfelt och Wengelin, 2017; Säljö, 2014). 

Vidare använder lärarna ständigt andra typer av medierade verktyg i form av artefakter. Dessa olika 

typer av kulturella redskap spelar enligt Säljö (2014) en avgörande roll för elevernas möjligheter till 

utveckling och lärande. 

 

Denna studie påvisar även att vaga kartläggningar skapar svårigheter i att utgå från elevernas tidigare 

kunskaper vilket hindrar eleverna från att utveckla språk-och kunskaper optimalt. Det är därmed är 

viktigt att trots att Skolverket (2019b) dirigerar kartläggningsansvaret till rektor, att även lärare ser till 

att bidra till nyanlända elevers rätt till en likvärdig utbildning genom att uppmärksamma detta. Trots 

det finns givetvis fortfarande en bristfällig förståelse hos utbildningspolitikerna kring lärarnas 

mångsidiga arbete, ansvarsfördelningen bör därför ses över.   
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Insikter som väckts hos mig under skrivandet av detta arbete har varit sådana som tyder på att man 

aldrig är färdigbildad som lärare. Trots att jag genomgått en fyraårig utbildning eller att lärarna i studie 

gått en utbildning och dessutom har ett X antal år av erfarenhet finns en hel del ny kompetens som 

krävs för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till. Samhället, politiken och omständigheterna 

inom skolvärlden förändras och det finns därmed ständigt en del nya områden som bör fokuseras och 

vidare utforskas. Trots att alla lärarna uttrycker en viss osäkerhet gällande ämnet nyanlända elever är 

det endast en lärare som menar att det råder en avsaknad av kompetens inom området. 

Skolinspektionen (2014) menar att kunskap och kompetens är en av nyckelfaktorerna för att nyanlända 

elever ska lyckas. Det faktum att nyanlända elever genom direktplacering har möjligheter till snabbare 

språkinlärning i en meningsfull miljö (Juvonen, 2016), tillsammans med resultaten av denna studie, 

har lett till en stark övertygelse om att kompetensen bland lärare inom området direktintegrering 

behöver vidareutvecklas. 

5.1.4. Metoddiskussion  

Utifrån det urval som gjordes skapades en syn utifrån lärare som arbetar på en flerspråkiga skolor 

vilket var högst relevant för ämnet. Detta påverkade dock möjligheterna till att få ett bredare 

perspektiv för att kunna jämföra olika typer av skolors verksamheter för att beakta det Skans (2011) 

antyder, att flerspråkiga skolor tenderar att arbeta språkutvecklande. Att undersöka en mer homogen 

skola hade erbjudit ett större perspektiv på vad enskilda lärare kan ges beredskap i.  

Som metod för materialinsamling genomfördes denna studie med hjälp av fem intervjuer och fem 

observationer vilket gjorde att det skapades tio referenspunkter. Användandet av två metoder 

möjliggjorde en mer nyanserad bild av antingen det som sas eller som tillämpades då dessa kunde 

ställas i relation till varandra. För att öka validiteten ytterligare kunde en metodtriangulering ha gjorts 

eftersom att det hade skapat 15 referenspunkter och således en betraktning av forskningsproblematiken 

ur ett bredare perspektiv (Denscombe, 2018). Då en av intervjufrågorna består av frågan hur lärarna 

arbetar språk- och kunskapsutvecklande överlag skulle fotografering av klassrummet vara en metod 

som skulle kunna bekräfta eller förneka det lärarna hävdar att undervisningen präglas av.  

Att genomföra en pilotstudie innan de riktiga intervjuerna skapade starkare utgångspunkter för 

undersökningens innehåll. Frågor omformulerades för att möjliggöra djup i svaren och ytterligare 

frågor lades till för att ge ett bredare perspektiv. Då intervjuerna var semistrukturerade, gavs utrymme 

förr en bredare förståelse för det läraren vill kommunicera (Denscombe, 2018). Obeservationsschemat 

hade å andra sidan inte prövats innan den omsattes i praktiken, detta medförde förändringar i schemat 

under studiens gång. Det var däremot inget som förändrade vad som observerades utan snarare 

möjliggjorde ett mer organiserat och strukturerat schema.  

5.1.5. Vidare forskning 

Vad som efter skrivandet av detta arbete är känt, är att området är väldigt outforskat i förhållande till 

den mängd nyanlända elever Sverige tar emot. Bristen kring kunskap och kompetens samt forskning 

inom området kan därför inte nog betonas, jag tror därmed att det finns flera möjliga 

forskningsområden som kan efterföljas av föreliggande studie. För att centrera problemet i denna, 

skulle det förslagsvis kunna göras en studie som undersöker hur utbildade svenska som 

andraspråklärare menar att grundskolelärare F-3 skulle kunna arbeta, anpassa och förhålla sig för att 

främja språk- och kunskapsutveckling i en elevgrupp där ett dussin andra elevers behov beaktas.  
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Bilaga 1 

Bilaga 1 - informationsbrev 

 

 

Hej!                                                                                                           
 

 

Jag heter Matilda Laskowska och studerar grundlärarprogrammet F-3 vid Stockholms universitet. Jag 

går min sista termin och skriver nu mitt examensarbete, vilket handlar om språk-och 

kunskapsutvecklande arbetssätt gällande direktintegrerade nyanlända elever.  

 

Jag skriver till er med anledningen att jag söker grundskolelärare F-3 som har någon/några  

direktintegrerade nyanländ/-a elever i klassen som kan tänka sig bli observerade och intervjuade av 

mig för att kunna skapa underlag till min studie. Men direktintegrerad nyanländ elev syftar jag till en 

elev som börjat i respektive klass utan några förkunskaper i det svenska språket.  

 

Intervjun beräknas vara ca 20-30 minuter och observationen är upp till er hur lång den är möjlig att 

vara. Det hade vart givande om jag kunde ta del av 1-2 lektioner.  

 

Forskningen kommer att bedrivas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Alla som 

deltar i studien kommer att vara anonyma dvs. inga namn, varken person eller skola kommer att 

nämnas och alla som deltar kan även när som helst, utan förklaringar avbryta medverkandet. 

Intervjuerna kommer att spelas in och intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt, endast jag 

kommer att hantera inspelningarna. Inspelningarna kommer sparas tills att mitt examensarbete är 

godkänt och sedan tas bort.  

 

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling, vill ni ta del av den är ni varmt 

välkomna att göra det! 

 

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till mig.  

 

Jag hoppas på ert deltagande!  

 

Mina kontaktuppgifter 
Namn: Matilda Laskowska  

Mail: XXX  
Telefon: XXX 

 

 

Samtycke 

 

Namn:____________________________                          Ort och datum:_________________ 

 

 

 

 

 

mailto:Matilda_Laskowska@hotmail.com


 

Bilaga 2 

Bilaga 2 - intervjufrågor 

 

Jag vill börja med att säga tack för att du är med och bidrar till underlag för min studie. Jag har valt att 

skriva om ett ämne som jag känner att min utbildning inte har gett mig tillräckligt med kunskap om 

och det handlar om arbetsmetoder som gynnar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Din 

kunskap kommer därför att bidra med viktiga och värdefulla insikter för mig som blivande lärare.  

 

Innan vi börjar intervjun vill jag påminna om att du när som helst kan välja att avbryta intervjun eller 

efteråt även be mig ta bort vissa delar som du inte vill ha med. Du kommer att förbli anonym genom 

hela studien och inga kopplingar till din identitet kommer kunna göras. 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur stor erfarenhet skulle du säga att du har av direktintegrerade nyanlända elever?  

 

Har du deltagit i någon fortbildning om undervisning av nyanlända elever?  

- Har det vart avgörande för möjlighet till kvalitet i undervisningen av nyanlända? 
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur skulle du beskriva att planerar och anpassar du din undervisning så att nyanlända 

elever får undervisning utifrån sina förutsättningar? 
 

2. Vilka språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmetoder eller verktyg använder 

du i din undervisning för att bidra nyanländas utveckling? 
 

3. Vad ser du för samband mellan språkutveckling och kunskapsutveckling?  
 

4. Vad anser du är viktiga förutsättningar för att en nyanländ elev ska kunna nå 

skolframgång? 
 

5. Vilka utmaningar känner du att du bemöts av när det direktintegreras en elev i din 

klass? 
 

6. Om du utifrån egna erfarenhet fick nämna några resurser eller insatser som skulle göra 

nytta för de nyanlända i det ordinarie klassrummet, vilka hade det varit?   
 

7. Vilka arbetsmetoder genomsyrar din undervisning överlag skulle du säga- hur tycker 

du om att arbeta?  
 

Avslutningsfrågor 

 

Har du några övriga reflektioner du vill delge? 

 

Tack för din tid! 

 



 

Bilaga 3 

Bilaga 3 - observationsschema 

Observationsschema 

 

Lärare: A-F 

Observation: # 

Datum: 00/00/19 

Tid: 00.00-00.00 

Lektion: (ämne) 

Typ av stöttning Vad för typ av 

stöttning ges 

direkt gentemot 

eleven? 

 

Vad i 

undervisningsmetoderna 

är stöttande? 

 

Vad i 

uppgiften/uppgifterna är 

stöttande? 

 

(Interaktion) 

Lärare-elev-lärare 

   

Digitala 

verktyg/andra 

verktyg 

   

Ämnesintegrering    

(Interaktion) Elev-

kamrat-elev 

   

Bildligt stöd    

Kroppsspråk    

Modersmål    

Laborativt material 

 

   

Modellering    

Stödord (begrepp 

som förklaras) 

   

Annat/kommentar    
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