
 
 
 
 
 
 
 
 

SVENSKUNDERVISNING I 
ETT FLERSPRÅKIGT 

KLASSRUM 
         EN KVALITATIV STUDIE OM LÄRARES                      
                  UPPFATTNING OM ARBETE MED     

                                           NYANLÄNDA ELEVER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Avancerad nivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Nadie Hardanian 

 
 

2018-LÄR1-3-A10  
> 

 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, Varberg, 240 högskolepoäng,	VT 14 
Svensk titel: Svenskundervisning i ett flerspråkigt klassrum 
Engelsk titel: Swedish teaching in a multilingual classroom 
Utgivningsår: 2018 
Författare: Nadie Hardanian 
Handledare: Susanne Björkdahl Ordell 
Examinator: Richard Baldwin 
Nyckelord: Nyanlända elever, Flerspråkighet, Newly arrived students, Multilingual 
__________________________________________________________________  
 
Sammanfattning 
Det kommer många nyanlända elever till skolan och läraren behöver hjälp med att arbeta med 
dessa elever samt inkludera dem tillsammans med andra elever. Syftet med studien är att ta 
reda på de uppfattningar som lärare har kring sin svenskundervisning med nyanlända elever 
med särskild tyngdpunkt på inkludering. 

Bakgrunden till denna studie handlar om hur lärare planerar för att stötta nyanlända elever i 
deras språkinlärning. 
 
Metoden som har använts i denna studie är kvalitativ metod med intervju som redskap. Tre 
yrkesverksamma lärare i årskurserna 1-3 deltog.  
 
Jag har analyserat och sammanfattat resultatet av min undersökning. Jag har även tagit del av 
tidigare forskning och försökt att få svar på studiens frågeställningar. Studiens resultat visar 
att samtliga av de intervjuade lärarna har arbetat med nyanlända elever under en lång period. 
Lärarna tycker att studiehandledare är en betydelsefull resurs. De anser att samarbete med 
studiehandledare har stor påverkan på elevernas språkinlärning. Det finns en viss variation 
bland lärarnas utbildning när det kommer till svenska som andraspråk (SVA). Gemensamt är 
dock att de har mycket kort utbildning och denna utbildning ligger utanför grundutbildningen. 
De har alla gått lärarutbildning innan det fanns inslag av svenska som andraspråk.  
Det finns två olika uppfattningar om fenomenet inkludering. Den ena uppfattningen är att det 
är problematiskt med inkludering, detta innebär tidsbrist och bristande skolgång. Den andra 
uppfattningen är att det trots dessa svårigheter är bra med inkludering. 
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INLEDNING 
De senaste åren har skolan tagit emot många barn och ungdomar i olika åldrar, med 
varierande kultur- och skolbakgrund. Anledningen till att de nyanlända eleverna har fått 
lämna sina hemländer kan vara krig, fattigdom eller familjeangelägenheter. Ett antal barn som 
kommer från krigsdrabbade delar i världen har inte haft möjligheten att gå i skolan under 
flykten. En del av barnen som kommer från t.ex. Afghanistan och Somalia, har gått i så 
kallade ”Koranskolor” dock inte i allmänna skolor. Koranskola är en skola där elever lär sig 
koranen utantill. De nyanlända eleverna behöver stöd för att kunna komma ikapp sina 
jämnåriga kamrater. Dessa elever bör inkluderas med andra elever så att deras språkinlärning 
utvecklas.   
 
Under min VFU har jag mött några nyanlända elever och det väckte min nyfikenhet att 
undersöka hur lärare inkluderar nyanlända elever i sin undervisning. I en del skolor kan det 
finnas problem kring tillgång till studiehandledare1, vilket betyder att dessa elever får inte det 
stöd de behöver. Detta gör skolverksamheten svårare för eleverna. Nyanlända elever behöver 
lära sig det svenska språket för att kunna anpassa sig i samhället. Även Skolverket (2016) 
skriver att det är viktigt att lärare har ett bra samarbete med studiehandledare. När samarbeten 
fungerar blir det lättare att jobba. När det fungerar för eleven och hen märker att hen får en 
tillhörighet i skolan bidrar det till en positiv utveckling.  
 
Enligt Nilsson och Bunar (2016) har nyanlända elever migrerat av olika anledningar. Det kan 
bland annat vara familjeangelägenheter, flykt eller arbetskraftmigration. Det som är viktigt för 
dessa individer är att få tillgång till undervisning i svenska. Forskarna betonar att 
modersmålsundervisning gör det möjligt för dessa individer att även lära sig andra skolämnen 
och det påverkar elevernas identitet. Trots alla fördelar har skolor i Sverige ändå kritiserats för 
att de inte tillämpar nog modersmålsspråk i skolans rutiner. Det centrala syftet med den 
flerspråkiga undervisningen är att de ska ges möjlighet att följa undervisning i andra ämnen 
genom att använda sin reella språkliga förmåga. 
 
Skolverket (2016) beskriver i ” Nya Allmänna Råd- utbildning för nyanlända elever” att 
nyanlända elever är en olikartad grupp eftersom deras skolbakgrund är varierande. Det som 
dessa elever har gemensamt är att de har lämnat ett liv där de tidigare har bott och deras 
modersmål är något annat än svenska (Skolverket 2016, s. 11).  
 

Skolverket (2007) belyser att skolor och kommuner måste ha tydlig målsättningar när det 
gäller bemötande av nyanlända elever. Samtliga medarbetare på skolan ska vara medvetna om 

                                                
1 Studiehandledare är en person som stödjer en nyanländ elev som inte klarar att följa undervisningen på 
svenska. Studiehandledaren är en viktig länk mellan elevens tidigare erfarenheter av skolan och den 
undervisning som eleven möter i Sverige. Syftet med studiehandledning på modersmålet är att använda elevens 
modersmål  som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika skolämnen (Skolverket 2016).  
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och känna till dessa mål. Det är väsentligt att skolorna är beredda och flexibla vid 
mottagandet av dessa elever, eftersom de kan komma när som helst under läsåret. Ett stort 
antal av lärare och rektorer tror att nyanlända elever är integrerade i verksamheten, men så är 
det inte alltid i verkligheten. Det är ovanligt att dessa elever deltar i ämnen i regelmässig 
undervisning vid skolgångens start. I en del kommuner i Sverige placeras en del av de 
nyanlända eleverna i en introduktionsklass, där undervisningen ser lika ut för alla, oavsett 
elevernas förutsättningar, bakgrund och behov. Denna studie förhoppningsvis bidra med 
ytterligare kunskap till hur lärare tar emot nyanlända elever och hur elevernas föräldrar 
engagerar sig i skolan för sina barns skull. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att ta reda på de uppfattningar som lärare har kring sin 
svenskundervisning med nyanlända elever med särskild tyngdpunkt på inkludering.  

 

Frågeställningar 
 

1. Hur inkluderar lärarna nyanlända elever?  
2. Vilka resurser används i klassrummet för de nyanlända eleverna? 
3. Hur planerar lärarna sin undervisning med nyanlända elever? 

 

Begreppsdefinitioner 
Begreppen nedan förklaras eftersom de är viktiga samt de kommer att tillämpas i studien.  
 
Resurs: Enligt Skolverket (2016) har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan för att, 
utifrån sina förutsättningar, nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
 
 
Modersmålsundervisning: Flerspråkiga elever i skolan ska få möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål. Dessa elever har rätt till modersmålsundervisning. Att ha 
tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling samt lärande inom olika område. 
(Skolverket 2016).  
 
Studiehandledare: En studiehandledare är en person som stödjer en nyanländ elev som inte 
klarar att följa undervisningen på svenska. En nyanländ elev har rätt att få stöd i form av 
studiehandledning i sitt modersmål (Skolverket 2016).  
 
Nyanlända elever: Norberg (2017) förklarar att nyanlända elever de som har bott utomlands 
och startat sin skolning i Sverige när de var 7 år eller äldre, de räknas inte som nyanlända i 
mer än fyra år.  
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BAKGRUND    
I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning och litteratur av relevans för denna studie 
kring nyanlända elevers språkinlärning med hjälp av stödinsatser. Kapitlet består av följande 
avsnitt: Vikten av språkinlärning, Viktiga grundpelare inom språkinlärning, Skolans ansvar, 
Lärarens roll, Samtal mellan lärare och elever samt Dialog mellan skola och hem. Syftet med 
studien är att ta reda på de uppfattningar som lärare har kring sin svenskundervisning med 
nyanlända elever med särskild tyngdpunkt på inkludering.  
 

Vikten av språkinlärning 
García-Mateus och Palmer (2017) framhäver att ett språk har stor betydelse för en persons 
identitet. De beskriver att språk används som ett verktyg och individer använder språk för att 
producera sin identitet. I en liknande studie betonar Thompson (2017) att de elever som är 
motiverade av sig själva är de som lär sig ett språk på grund av yttre förväntningar. Vidare 
skriver Thompson (2017) att språkinlärning är en svår uppgift, oavsett språk eller inställning. 
Detta betyder att språkinlärningen kommer vara begränsad och kanske mindre framgångsrik 
när det gäller kompetens utan en underliggande vilja från eleven. Popov och Sturesson (2015, 
s.3) påstår att de nyanlända elever som har haft en längre skolgång i sina hemländer kan 
anpassa sig bättre till det svenska skolsystemet.  

I en studie hävdar Nilsson och Bunar (2016) att interaktion med språkmålgruppen är 
avgörande för inlärning av ett nytt språk. Med språkmålgruppen menas de nyanlända elever 
som lär sig det svenska språket. Genom samspelet får eleverna möjlighet att lära sig det 
svenska språket, få en introduktion till svensk skolkultur och ha tid att vänja sig på själva 
skolan. 

Käste-Eberling och Otterup (2014) anser att även om eleverna saknar kunskaper i svenska 
språket har de andra kunskaper och erfarenheter som är värdefulla. Vidare skriver forskarna 
att lärare ska ge eleverna en möjlighet att känna sig delaktiga i någonting för att uppnå 
meningsfullhet.  

 

Viktiga grundpelare inom språkinlärning 
De vanligaste stödinsatser som finns inom språkinlärning är tillgång till 
modersmålsundervisning, förberedelseklass och studiehandledning. Nedanstående avsnitt 
kopplas till den forskning och litteratur som belyser vilka stöd som  gäller för nyanlända 
elever.  

Modersmål och svenska som andraspråk 
Avery (2017) betonar att modersmålsundervisning  i Sverige är ett särskilt stöd, som framför 
allt syftar till att hjälpa nyanlända elever att nå målen i ämnet svenska som andraspråk. 
Forskaren framhäver att den här formen av undervisning syftar till att involvera samarbete 
mellan studiehandledare och klasslärare. Detta innebär att klassläraren är ansvarig för 
ämnesinnehåll, medan modersmålslärare bidrar med kunskaper om elevens modersmål och 
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förtrogenhet med det område där modersmålet talas. Vidare skriver Avery (2017) att för att få 
de sociala och kulturella sammanhangen som behövs för att lyckas i ett nytt land med ett nytt 
språk och okänt skolsystem, innebär en långsam och komplicerad process med många hinder. 
Eleverna behöver även skaffa sig ämnesspecifika förutsättningar för skolarbete på nivåer som 
passar deras ålder. I en liknande studie poängterar Bunar (2010) att den individuella eleven, 
oavsett bakgrund, ska ges reella möjligheter att bibehålla samt utveckla sitt modersmål 
samtidigt använda det som ett verktyg för lärande. Vidare skriver Bunar (2010) att elevens 
ursprung och modersmål bör ges större utrymme i undervisningen. Lärare måste få utbildning 
i och mer samarbeta kring flerspråkighet och andraspråkutveckling.  

Avery (2017) lyfter att elever i flerspråkiga klassrum beskrev eleverna att översättningar hade 
varit till hjälp i början, men att det var meningslöst om exempelvis arabisktalande lärde sig 
upprepa och översätta det den svensktalande lärare sa. Ett problem som beskrevs av 
modersmålslärare i studien var bristen på lämpliga läromedel. Forskaren framhäver att många 
modersmålslärare flera gånger har betonat behovet av samarbete med klassläraren. Ett 
ytterligare problem som beskrevs av modersmålslärare i studien var bristen på lämpliga 
läromedel.   

Nilsson och Bunar (2016) tar också upp vikten av modersmålets betydelse. De skriver att en 
nyanländ elev som har migrerat av någon anledning till exempel flykt, familjeangelägenheter 
eller arbetskraftmigration, behöver få tillgång till undervisning i svenska. Denna individ har 
inte de grundläggande kunskaper i det svenska språket och behöver därför börja skolan strax 
före eller under det ordinarie läsåret. Forskarna betonar att eleven behöver få möjlighet till 
språkinlärning. Nilsson och Bunar (2016) poängterar i samma studie att 
modersmålsundervisning kan underlätta kunskapsinlärning i andra ämnen, vilket kan ha stor 
påverkan på elevens identitet. Trots dessa fördelar har skolor i Sverige dock kritiserats för att 
de inte tillämpar modersmålspråk i tillräckligt hög utsträckning. Forskarna berättar att det 
grundläggande syftet med nyanlända är att de ska få möjlighet att följa undervisning i andra 
ämnen genom att använda sin reella språkliga förmåga.  
 
I en liknande studie lyfter Axelsson (2015, ss. 84-85) att det finns ett gemensamt samband 
mellan utveckling av modersmålet och andraspråket. Det är viktigt att eleverna får 
undervisning på sitt modersmål. Vidare skriver forskaren att kunskap skapas genom samspel 
samt gemensamt konstruerat samtal i klassrummet. Genom att lärare och elever integrerar i 
gemensamma aktiviteter kan de tillsammans bygga broar mellan vardags- och ämnesspråk. 

I en studie hävdar Otterup (2014, ss. 72-73) att det är lättast för nyanlända elever att förbättra 
ett talspråk på andraspråket, vilket kan gå ganska snabbt. En stor del av detta utvecklas genom 
samspel med klasskamrater. 

Det finns lärare med lång erfarenhet som samlat sina kunskaper i bokform. Kaya är inte 
forskare, men hon har en lång erfarenhet, benämnd beprövad erfarenhet, vilket betyder att den 
är systematiskt insamlad, analyserad och dokumenterad. Hon har arbetat med nyanlända 
elever under en lång period. Hon är lärare i svenska som andraspråk. Enligt Kaya (2016, s. 13, 
20) ska lärare använda sig av elevernas modersmål som resurs i undervisningen eftersom det 
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är en stor framgångsfaktor för nyanlända elevers kunskapsutveckling. Hon betonar också att 
inkludering av elevernas modersmål i undervisningen leder till utveckling av både 
modersmålet och andraspråket medan arbetssättet stimulerar elevernas självförtroende samt 
identitet. Det ökar elevernas motivation, engagemang och lärande (Kaya, 2016, s. 56). 

  Basaran är inte forskare, men hon har likt Kaya en lång erfarenhet, benämnd beprövad 
erfarenhet. Även Basaran (2016) lyfter vikten av modersmål i elevernas andraspråksinlärning. 
Deras första språk används som en bro mellan det de kan och det de ska lära sig. Skolan är en 
betydelsefull hälsofrämjande faktor för nyanlända elever eftersom det är där de ska känna 
framtidstro samt känna att de ska lyckas. Hon menar att de elever som börjar i den svenska 
skolan är individer som har olika behov. Det är skolans uppgift att se till dessa skillnader och 
vara kompensatorisk.   

Persson är inte heller forskare, men hon har likt Kaya och Basaran en gedigen beprövad 
erfarenhet genom sitt yrke med nyanlända elever. Persson (2016, s. 53) lyfter att både elever 
och lärare kan ha nytta av att tillämpa modersmålen, muntligt och skriftligt, när de ska 
förklara ord och begrepp. En lärare kan till exempel inför en lektion välja ut ett väsentligt ord 
eller begrepp och lära sig på elevens modersmål. Detta kan påverka elevens motivation, 
delaktighet och förståelse. Författaren tipsar om att både lärare och eleven kan använda 
översättningsappar.  

 

Förberedelseklass 

Tidigare var det vanligt att ta emot nyanlända elever i förberedande klasser. Idag är vanligare 
att nyanlända elever börjar direkt i ordinarie klasser. I dessa klasser skulle eleverna lära sig 
det svenska språket samt få en introduktion till det svenska samhället och skolsystemet. 
Fördelar med förberedelseklasser är att de nyanlända eleverna får möjlighet att förbereda sig 
innan de börjar i sina ordinarie klasser. Grupperna har ofta varit extremt heterogena, 
bestående av både elever med stora kunskaper och de som hade liten eller ingen skolgång alls 
(Avery, 2017).  

I Skolverkets, ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” (2015) står det att rektorn är 
skyldig att se till att elever i förberedelseklass ges möjlighet att inom kort på heltid medverka 
i undervisningen i sina ordinarie undervisningsgrupper. Rektorn ska även se till att 
övergången mellan förberedelseklassen och den ordinarie undervisningsgruppen är 
underlättad för dessa elever. Vidare skriver Skolverket (2015) att en nyanländ elev ska ges 
möjlighet att följa minst ett, gärna flera ämnen med sin ordinarie undervisningsgrupp.  

Nilsson Folke (2015, s. 48-49) hävdar att elevers upplevelse kring förberedelseklass är olika. 
Detta beror på individ och skola, men generellt beskriver eleverna förberedelseklassen som en 
plats där sociala trygghet har stor omfång. Forskaren hävdar att de elever som går i dessa 
klasser upplever att de har kompisar i klassen samt en tillitsfull kommunikation med läraren.  
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Kaya (2016, s. 247) förklarar att inkludering är betydelsefullt, men att placera nyanlända 
elever i ordinarie klasser inte alltid är det bästa för att elever ska bli inkluderade. Det kan 
upplevas som mer segregerande för en elev som är fysiskt integrerad i en ordinarie 
undervisningsgrupp än att få undervisning i en förberedelseklass. 
 
Även Skolverket (2015, s. 13) beskriver att förberedelseklassen är ett stöd. Genom det stödet 
ges de nyanlända eleverna de kunskaper som de behöver för att så snart så möjligt kunna delta 
i den ordinarie undervisningen. I en studie lyfter Lindberg och Hyltenstam (2013) att under 
den absolut första tiden ska förberedelseklass eller liknande med successiv inslussning i 
ordinarie undervisning fungera som normen. Forskarna hävdar att under tiden i 
förberedelseklass ska eleven ges intensiv undervisning i ämnet svenska som andraspråk, som 
ska vara organiserat i väl definierade samt konkret beskrivna nivåer. Vidare skriver Lindberg 
och Hyltenstam (2013)  att ett förslag om sammanhängande modersmålsundervisning under 
tiden i förberedelseklass är även betydelsefullt för elevens språkinlärning.  
   

 

Studiehandledning 

Skolverket (2015) skriver att skolan ska organisera undervisning för de nyanlända eleverna, så 
att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i olika ämnen medan de lär sig det svenska 
språket. Genom att ge eleven studiehandledning på modersmålet kan det behovet tillgodoses. 
Skolverket (2015) hävdar också att det är viktigt att studiehandledaren behärskar elevens 
modersmål eller det språk som eleven tidigare har undervisats på. Studiehandledaren bör 
kunna reflektera över elevens modersmål i samband med undervisningsspråket. Hen behöver 
även behärska viktiga ord och begrepp i ämnet på både elevens modersmål och svenska. Det 
är betydelsefullt att studiehandledaren är pedagogiskt medveten samt kan använda sig av olika 
pedagogiska arbetssätt. Skolverket (2015) menar dessutom att det är studiehandledarens 
uppgift att veta vilka mål eleven behöver utveckla samt vilka kunskapskrav som eleven ska 
nå.  

Även Kaya (2016, s. 20) framhäver att ett utvecklat samarbete mellan klasslärare, 
studiehandledare samt modersmålslärare är en väsentlig resurs som gynnar nyanlända elevers 
lärande och språkutveckling. Samarbetet innebär att klasslärare, studiehandledare samt 
modersmålslärare planerar och genomför undervisningen tillsammans.   

Fridlund (2011) hävdar att genom studiehandledning samt en inkludering av elevernas olika 
modersmål inom ordinarie undervisning, skapas möjligheter till en reell inkludering och ett 
interkulturellt lärande.  
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Skolans ansvar  
Skolverket (2015) skriver att det är viktigt att tidigt integrera de elever som behöver 
andraspråksinlärning i klasser med andra elever där andraspråket talas. Anledningen är att 
inkluderingen ökar elevernas motivation och främjar ett aktivt socialt samspel med andra 
elever som har invandringslandets officiella språk som modersmål. Forskningen visar att en 
nyanländ elev bäst lär sig ett nytt språk i sociala sammanhang. Integreringen ökar även 
kulturkontakt och erfarenhetsutbyte, något som bland annat underlättar individens förståelse 
av nya samhällsstrukturer och normer. Parallellt med detta får de andra eleverna en bättre 
förståelse för dessa individers erfarenheter.  

Även i Lgr 11 (2016) framgår det att de elever som undervisas i ämnet svenska som 
andraspråk ska få möjlighet att utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ska 
även ges tillfälle så att kunna förbättra sitt svenska språk i både tal och skrift. För att eleverna 
ska kunna våga uttrycka sig i olika sammanhang måste de ges möjlighet att känna tilltro till 
sin språkförmåga. Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla det svenska 
språket, för att kunna kommunicera, reflektera och lära. De ska även ges möjligheter att 
samtala med andra svensktalande personer utifrån deras kunskapsnivå. Vid dessa samtal 
behöver läraren inte ställa för tidiga krav på deras språkliga korrekthet.  
 
Även Bialystok, Luk och Kwan (2005) skriver om skolans roll och dess betydelse för 
inlärning. Bialystok et al (2005) belyser tre färdigheter som är väsentliga för att bli läskunnig: 
muntlig kompetens, språklig medvetenhet och allmän kognitiv utveckling. Elever som har ett 
större ordförråd har bättre läsförståelse. Vidare skriver forskarna att ordförråd, fonologisk 
medvetenhet och arbetsminne bidrar till elevens tidiga läsutveckling.  

 

Lärarens roll 
Basaran (2016, s. 19, 26-27) framhäver att språket är människans bästa redskap för att 
samtala, utveckla ny färdighet samt visa det hon lärt sig. Lärare bedömer elevernas kunskaper 
genom de språkliga uttrycksformerna och planerar därefter vilket stöd eleverna behöver för att 
kunna utvecklas vidare. Enligt henne är lärande en social företeelse och den kognitiva 
utvecklingen sker tillsammans med andra i en målinriktad aktivitet. Vidare skriver Basaran 
(2016) att flerspråkiga elever måste mötas av höga förväntningar och utmanas tankemässigt i 
sitt lärande, även om de inte nått en fullgod nivå i sin språkförmåga. Läraren kan stötta dessa 
elever genom att använda bilder, visa och modellera, ge eleverna strategier för att förstå ord 
och begrepp genom förberedande aktiviteter samt ge strukturell respons. Basaren betonar 
också att läraren behöver se elevernas fulla potential och att undervisningen måste utgå från 
deras förkunskaper.  
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Salameh är inte heller forskare, men har en lång erfarenhet, benämnd beprövad erfarenhet och 
tillför viktig kunskap för denna studie. Hon skriver att en lärare kan stödja en nyanländ elev 
genom att förändra sitt arbetssätt och skapa undervisningssituationer utifrån elevens 
erfarenheter. Lärarna kan, istället för att använda läroböcker, tillämpa ett skrivet material som 
eleverna har tidigare mött och är bekanta med, dessa kan exempelvis vara broschyrer, 
reklamblad och gratulationskort. Det kan underlätta läsinlärningen. Vidare skriver Salameh 
(2014, s. 38) att den vanliga missuppfattningen är att språkutvecklingen hos flerspråkiga 
elever överlag börjar senare och att dessa elever visar upp en långsammare utveckling på båda 
sina språk. Detta betyder att dessa elever som faktiskt är sena i sin utveckling inte får hjälp i 
tid för att deras sena utveckling upplevs som normal. Salameh nämner att när en flerspråkig 
elev inte får höra och tala sitt modersmål tillräckligt mycket, kan eleven drabbas av en 
försenad ordförrådsutveckling.  

Enligt Kaya (2016, s. 27) behöver samtliga lärare kompetensutveckling om bland annat 
uppföljning och bedömning av nyanlända elevers färdigheter, andraspråksinlärning och även 
språk och kunskapsutvecklande metoder i skolans ämnen. Vidare skriver Kaya (2016) att 
samtliga lärare måste ha kunskap om hur de planerar samt utför undervisning för eleverna. 
Lärarna ska även kunna anpassa undervisningen till just dessa elevers förutsättningar och 
behov.  

I en studie hävdar Lindberg och Hyltenstam (2013) att arbetet i klassrummet återspeglar på 
flera sätt lärarens syn på sig själv, eleverna samt den uppgift de står inför. Lärarens synsätt 
och osagda förväntningar spelar därför en stor roll för elevens möjligheter att lyckas i skolan 
och realisera sina mål. Vidare skriver forskarna att det är betydelsefullt att lärare ser elevens 
varierande kunskaper, flerspråkighet samt skiftande sociala och kulturella erfarenheter och 
värderingar som en tillgång som utvidgar undervisningen.  

Enligt Blob (2004) ska lärare ha grundskollärarexamen och utbildning i svenska som 
andraspråk samt erfarenhet genom sitt yrke med nyanlända elever.  

 

Kommunikation mellan lärare och elever 
Håkansson (2015) anser att kvalitet på samspel och kommunikation mellan lärare och elev är 
väsentligt. Vidare skriver forskaren att lärarens ledarskap i undervisningen är en av de många 
viktiga och interaktiva delaspekterna i sammanhanget. Håkansson (2015) hävdar att ledarskap 
i klassrummet måste fokusera på saker som bäst stöder elevernas utveckling mot att bli en 
respektfull vuxen. Forskaren betonar att brist på lärarstruktur och stöd påverkar elevernas 
skolprestationer, särskilt i relation till ämnesbaserad och lätt mätbar kunskap.  

Nedgången i svenska skolresultat beror på en kombination av faktorer som påverkar, främst 
förändringar i de arbetsformer som lärarna använder, men även förändringar i 
resursfördelningen och i viss mån minskningen av andelen utbildade lärare (Håkansson 2015). 
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Lucero (2014) skriver att i ett flerspråkigt klassrum fungerar både läraren och kamraterna som 
språkliga resurser för dem som är mindre skickliga på det nya språket, antingen engelska eller 
minoritetsspråket. Alla elever ska få möjlighet att skaffa sig ett logiskt innehåll samt utveckla 
sina språkfärdigheter. Forskaren betonar att det språk som en lärare använder måste vara 
förståeligt för eleverna samtidigt som hen ger dem tillgång till nya och eventuella mer 
utmanande språk. Vidare skriver Lucero (2014) att en mer strukturerad form av dialog är 
lärarstyrd, där lärare och elever förklarar tillsammans för klassen vad de har lärt sig. 

I liknande studie beskriver Popov och Sturesson (2015, s.3) att socialisering sker i samspel 
med andra individer. Enligt forskarna är språket det viktigaste verktyget för socialisering. 

Kaya (2016, s. 166) skriver att konkret material, gemensamma upplevelser i klassrummet, 
konstruktiv samt experiment är väsentliga utgångspunkter för de nyanlända elevernas 
språkinlärning. Genom de möjligheterna får eleverna skapa sig förståelse för olika fenomen 
när de inte har ett gemensamt språk att samtala på. Hon skriver också att det är viktigt att 
eleverna ges möjlighet att visa sina färdigheter på deras starkaste språk, vilket betyder att 
lärare behöver ta hjälp av någon som behärskar elevernas starkaste språk (Kaya, 2016, s. 223).  

I en studie framhäver Fridlund (2011) att utveckling inom språkundervisning och dessutom 
under undervisning i allmänhet syftar till att präglas av en ” … strävan efter att inkludera alla 
elever i samma undervisning”, samt att med detta bemöta alla elever lika oavsett behov. 
Vidare skriver Fridlund (2011) att väsentliga synpunkter för flerspråkiga elevers 
skolframgång, är att interaktionen mellan lärare och elev präglas av att det ger eleven större 
möjligheter att hantera språk och begrepp som är viktiga. I samma studie skriver Fridlund 
(2011) att elever, oavsett språklig färdighet i svenska språket, tillsammans med lärare 
samtalar kring skolarbete visar sig dessutom det främjar elevens språkliga utveckling. I 
samma studie skriver Fridlund att klasskamrater har stor betydelse för lärandet. 

 

Dialog mellan skola och hem 
Norberg (2017) skriver att en respektfull och inkluderande kommunikation med föräldrar till 
nyanlända elever ökar sannolikheten för att föräldrarna kommer att bli involverade i skolan. 
De blir mer delaktiga i olika skolarbeten. Genom att bjuda in föräldrar att delta i samarbete 
kan föräldrar uppmuntras att ta ett större ansvar för sina barns undervisning, vilket i sin tur har 
ett demokratiskt värde. Dessutom har skolan möjlighet att stödja föräldrarna genom att 
erbjuda dem föräldraråd samt viktig information om samhället. Ett föräldraråd är rådgivande 
och arbetar för ett viktigt och utvecklande samarbete mellan skolan och hem.  
 

Även Whitmarsh (2011) hävdar i sin forskning att asylsökande är de människor som flyr från 
sitt eget land och korsar en internationell gräns till följd av kränkningar eller krig mot 
mänskliga rättigheter och gör en asylansökan i ett annat land. För dessa individer kan en 
stödjande miljö i början av skolgången bidra till att lindra några av deras komplexa problem 
och förbättra sina liv. Forskaren betonar också i samma studie att samarbetet mellan hemmet 
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och skolan är betydelsefullt. Om det finns skillnader mellan hem och skolans förväntningar, 
kan detta hindra elevens anpassning till det samhället som eleven lever i. 

Karlsson och Perälä-Littunen (2017) betonar i en liknande studie att familjen ofta ses som den 
mest naturliga och viktiga delen av elevers liv. Föräldrar är skyldiga enligt lag att se till vård 
och utbildning för sina barn. Forskaren säger att föräldrar och skolan har ett gemensamt 
ansvar för eleverna. Även Tvingstedt (2014, s. 184-185) skriver att föräldrarnas engagemang 
har stor betydelse för elevernas skolframgång. Författaren menar att om föräldrar visar 
engagemang genom att tala med sina barn om vad de gör och hur de har det i skolan och 
hjälper dem med läxorna, utvecklas eleverna i sina skolarbeten i större utsträckning. 

 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har, i första hand, forskning kring nyanlända elever redovisats. Vikten av 
bland annat samarbete mellan lärare och elever samt modersmålslärarens påverkan på 
individens språkinlärning har lyfts. Det som är gemensamt för samtliga forskare är att deras 
forskning visar att nyanlända elever måste ges möjlighet att börja i skolan så fort som möjligt, 
för att komma ikapp sina jämnåriga kamrater. Samtliga forskare betonar att kommunikation 
mellan lärare och klasskamrater har stor betydelse för språkinlärning och språkutveckling. 
 

 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den här studien stödjer sig på Lev Vygotskijs teori om lärande utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Denna teori tillämpas för att den utgår från att lärande sker i och är beroende av i 
vilken kontext lärandet sker i. Eftersom syftet med studien är att ta reda på de uppfattningar 
som lärare har kring sin svenskundervisning med nyanlända elever med särskild tyngdpunkt 
på inkludering, passar denna teori väl. Enligt Vygotskij utvecklas lärande bättre när barn är i 
kontakt med andra personer. I denna teori klargörs hur barn lär sig genom att kommunicera 
med andra, en viktig del i den numera nästan helt integrerade undervisning som sker med 
nyanlända barn och ungdomar. Det sociokulturella perspektivet betonar interaktionen mellan 
lärare och elever vid inlärning. Det som det sociokulturella perspektivet hävdar är att 
individen, i samspel med andra, utvecklar sina tankar samt sin förståelse både om sig själv 
och andra. 

 

Det sociokulturella perspektivet 
Vygotskij (1999, s. 73) hävdar att det behövs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö 
för språkinlärning. Elevens handlingar utvecklas i den sociala miljön. Lärarens viktiga roll är 
att organisera den miljön. Handling och arbete är väsentliga begrepp för Vygotskij. Han 
menar att relationen mellan eleven och den sociala miljön är betydelsefull för elevens 
utveckling. Vygotskij (1999, s. 91) påstår också att individens intresse är betydelsefullt för 
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inlärning. Människan lär sig bäst när något är intressant. Om en lärare vill att något ska läras 
in väl, bör hen vara noga med att ämnet görs intressant. Vidare skriver Vygotskij (1999, s. 
135, 248) att undervisning ska syfta till tänkande. Det gäller att skapa hinder så att elevens 
tänkande kan utmanas. Genom att eleverna själva reflekterar kommer de att få ett 
sammanhang i lärandet och begrepp för sina analyser. Han menar också att lärare inte ska 
uppfostra eleverna, utan i stället organisera den sociala skolmiljön. Det är i första hand eleven, 
inte läraren, som ska vara aktiv och intresserad. Läraren behöver skaffa sig vetenskaplig 
kunskap om såväl sitt ämne som pedagogiken. Skolan bör därtill öppna sina dörrar till 
samhället och ”livet” måste in i skolan.  

Dysthe är uttolkare av den sociokulturella teorins betydelse för dagens skola. Enligt Dysthe 
(2003, s. 31) sker lärande genom medkännande samt via deltagarnas interaktion. Både språk 
och dialog är väsentliga grunder i läroprocessen. Den balansen som finns mellan det 
individuella och det sociala är ett centralt perspektiv för varje lärmiljö. Vidare beskriver 
Dysthe (2003, s. 39) att viljan till inlärning beror på individens upplevelse av meningsfullhet. 
Motivationen påverkas också av den hemmiljö samt den skolklass eleven befinner sig i. 
Relationen mellan lärare och elev har stor betydelse för både undervisningens- och 
inlärningsprocesserna. Genom att lyssna, kommunicera härma och samspela med andra 
människor får individen del av färdigheter redan under sin tidigaste uppväxttid. Människan 
använder kommunikationsmedel för att förstå och tänka för egen del samt för att föra vidare 
det hon förstår till andra (Dysthe 2003, s. 48-49, 65). Hon beskriver också att lärande sker 
genom verksamhet och inte genom undervisning. Vidare skriver Dysthe och Igland (2003, s. 
83, 89) att både eleven och lärare är aktiva agenter i en social samverkan. Den aktiva 
interaktionen är en förutsättning för att lärande och utveckling ska ske. Dyste (1996, s. 63) 
betonar vikten av dialog mellan lärare och elever i klassrummet. Författaren skriver att en 
individ definieras genom sin relation till andra individer.  

Säljö (2012, ss. 193-194) betonar att utvecklingszonen är den zon där Vygotskij menar att 
individen är mottaglig för undervisning och förklaring. Det är här som läraren kan vägleda 
eleven in i hur hen använder ett kulturellt verktyg. Genom det stöd som eleven får av en 
kompetens lärare kan den lärande ta sig vidare i sin utveckling. Dialogen i sådana 
pedagogiska situationer kallas för scaffolding, som betyder stöttning. 

 

 

METOD  
I detta kapitel presenteras val av metod för studien samt det urval som gjorts för att kunna 
besvara syftet och frågeställningarna. Här redogörs även för genomförandet och de etiska 
kraven. Slutligen beskrivs hur intervjuerna har analyserats.  

Val av metod 
Kihlström (2007, s. 194) skriver att när någon vill ta reda på hur deltagarna i en studie 
upplever ett fenomen behöver forskaren intervjua dem. Enligt författaren är kvalitativa 
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metoder bäst när forskaren inte vet så mycket om det tänkta undersökningsområdet. Med det 
kvalitativa menas egenskaper hos fenomenet som någon vill undersöka.  

Syftet med studien är att ta reda på de uppfattningar som lärare har kring sin 
svenskundervisning med nyanlända elever med särskild tyngdpunkt på inkludering. Jag har 
valt kvalitativ metod i form av intervju med inspiration från fenomenografisk ansats. För att få 
svar på hur någon uppfattar ett fenomen passar intervju som ett användbart redskap enligt 
Björkdahl Ordell (2007). Jag har använt mig av intervju med öppna frågor där lärarna har 
berättat hur de planerar och genomför sin svenskundervisning. Intervju med öppna frågor 
valdes för att förhoppningsvis få djupgående svar på frågorna. De flesta frågorna var korta för 
att de skulle upplevas som tydliga av deltagarna. De första frågorna som ställdes efterfrågade 
hur länge lärarna arbetat med nyanlända elever samt i vilken årskurs de arbetar. Anledningen 
till att dessa frågor ställdes först under intervjun var att lärarna skulle kunna besvara dem utan 
någon längre eftertanke. Enligt Kihlström (2007) vet inte intervjuaren svaren på de frågor som 
denna ställer, utan intervjuerna får reda på svaren efter att frågorna har ställts. Lantz (2013) 
betonar att en intervjuare ställer öppna frågor om hur något är. Jag har valt skapa öppna frågor 
för att jag ville att lärarna skulle svara med egna ord utifrån sina egna erfarenheter.  

 

Urval  
Jag har valt att intervjua tre lärare. De tillfrågade lärarna arbetar i samma skola. Alla lärare 
undervisar i grundskolans tidigare år, årskurs 1-3. En av de tre lärarna är behörig i svenska 
som andraspråk. Jag har valt att genomföra mina intervjuer i denna skola eftersom den är 
relevant för att kunna besvara forskningssyftet och samtliga lärare har minst en nyanländ elev 
i sin klass. Samtliga berörda respondenter nämns med fiktiva namn. 
 

Respondenter 

De tre respondenterna är verksamma lärare i årskurs 1-3. Deras fiktiva namn är Carl, Irene 
och Agnes. Irene har arbetat på denna skola sedan 2001. Hon undervisar i årskurs 2 i en F-6-
skola. Irene är behörig för svenska som andraspråk. Agnes har jobbat på samma skola sedan 
2012. Hon undervisar i årskurs 1 i en F-6-skola. Carl har arbetat som lärare i 14 år. Han 
började att jobba med nyanlända elever i denna skola höstterminen 2006. Carl undervisar i 
årskurs 3 på samma skolan som Irene och Agnes. Agnes och Carl är inte behöriga för svenska 
som andraspråk. 

 

Fenomenografi  
Anledningen till att jag blev inspirerad av fenomenografi som forskningsansats till den här 
studien var för att ta reda på de uppfattningar som lärarna har kring sin svenskundervisning 
med nyanlända elever. Jag har inte genomfört någon regelrätt fenomenografisk ansats, men 
har hämtat lite inspiration från den vad gäller detta med uppfattningar som är en viktig del i 
den fenomenografiska ansatsen. 
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Kihlström (2007, s. 157-158) poängterar att fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats 
och syftet med en fenomenografisk undersökning är att upptäcka olikheter i och kategorisera 
individers upplevelser av olika fenomen. Enligt författaren handlar fenomenografi om 
människans tankar om sin omvärld och hennes upplevelser. Mitt fenomen är undervisning av 
nyanlända elever. Jag är ute efter att kategorisera lärares uppfattningar av detta fenomen. 
Enligt Kihlström (2007, s. 160) är intervju den vanligaste metoden. För att få kunskap om hur 
individerna i en grupp uppfattar det bestämda fenomenet kan det göras på flera sätt. Hon 
framhäver att intervju måste ha formen av en dialog. Även Dahlgren och Johansson (2015, s. 
162,166) uttrycker att fenomenografi är en metodansats som är anpassad att beskriva och 
analysera individers uppfattningar kring olika fenomen i omvärlden. Vidare skriver författarna 
att i fenomenografiska intervjuer är det betydelsefullt att intervjuaren får ett så stort och 
fullkomligt svar som möjligt. Det är väsentligt att spela in fenomenografiska intervjuer. För 
att analysarbetet ska kunna genomföras på ett ingående och tillförlitligt sätt krävs det att dessa 
inspelningar skrivs ut i sin helhet.  
 

Genomförande 
I ett missivbrev hade det tagits med de fyra etiska kraven samt en förklaring till vad som 
skulle göras och vad jag ville ha ut av intervjuerna (se bilaga 1). Intervjufrågorna skrevs 
samma vecka till respondenterna (se bilaga 2). Jag skickade ut missivbrevet samt 
intervjufrågorna till samtliga deltagare i god tid innan intervjuerna skulle genomföras. Detta 
för att medverkarna skulle hinna förbereda sig i lugn och ro. Deltagarna fick en tid där de fick 
sitta ner och förbereda sig inför intervjun.  

När tidsramen för intervjuerna var igång genomfördes två intervjuer på samma dag. Sista 
intervjun utfördes någon dag efter. Jag valde att genomföra intervjuerna i ett grupprum. Alla 
intervjuer spelades in efter ett godkännande från deltagarna. När intervjuerna var genomförda 
transkriberades samt analyserades dem för att sedan tas med i studien. När intervjuerna var 
genomförda lyssnade jag på röstinspelningarna och transkriberade dessa. Därefter skrevs 
transkriberingarna ut, deltagarna fick fiktiva namn  och intervjusvaren analyserades utefter 
kategorisering.  

 

Analys/bearbetning 
Jag lyssnade igenom de inspelade intervjuerna flera gånger innan de transkriberades. Lantz 
(2013, s. 144) skriver att när intervjuerna är avslutade ska intervjuaren lyssna igenom allt som 
deltagarna har sagt och lägga till anteckningarna från intervjuerna. Jag gjorde det för att 
försäkra att allt deltagarna sagt skulle bevaras. Därefter lästes deltagarnas svar igenom 
noggrant. Detta gjordes för att säkerställa att inga meningar skulle bli felskrivna eller 
missuppfattas. För att kunna analysera resultatet transkriberades som sagt samtliga intervjuer 
och därefter analyserades intervjuerna. Transkriberingen gjorde att jag kunde ha med citat för 
att tydliggöra intervjusvar då resultatet skrevs utifrån olika kategorier kopplade till studiens 
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syfte och frågeställningar. Med hjälp av intervjuerna såg jag att jag hade fått svar på mina 
forskningsfrågor.  
 
Lantz (2013, s. 135-136) betonar att en kvalitativ analys inte endast är att beskriva någon eller 
något utifrån en eller flera egenskaper. Den kvalitativa analysen fäster uppmärksamhet vid det 
likartade och olikartade. Vidare skriver Lantz (2013) att information som fungerar som grund 
för en kvalitativ analys är beskrivande. En kvalitativ undersökning syftar till att gen en 
beskrivning av det som ställs frågor om.  
  
Kilström (2007, s. 162) skriver att kvalitativ analys är den metod som används vid 
bearbetning av intervjuer inom fenomenografi. Genom detta beskriver vi egenskaper hos ett 
visst fenomen. Författaren skriver att vi ska börja att skriva ut alla intervjuer, sedan läsa dem 
flera gånger, detta för att se om olika påståenden visar på samma förståelse av fenomenet. Det 
är viktigt att vara trogen mot de skrivna intervjusvaren så att inga felaktiga slutsatser dras. En 
del av intervjumaterialet har analyserats utifrån fenomenografisk metod, att leta efter 
uppfattningar som finns. Det finns två olika uppfattningar om fenomenet inkludering. Den ena 
uppfattningen är att det är problematiskt med inkludering, detta innebär tidsbrist och bristande 
skolgång. Den andra uppfattningen är att det trots dessa svårigheter är bra med inkludering.  
 
Intervjusvaren kategoriserades genom att de markeras med olika färger. Det gjordes för att 
kunna genomföra en tydlig och förståelig analys. Därefter kategoriserades intervjusvaren 
utifrån studiens syftet och frågeställningarna. Kvale och Brinkmann (2014, s. 241, 243) 
framhäver att kategorisering eller kodning av intervjuer ofta används för att analysera data. 
Enligt författarna kan kategorierna utformas innan intervjun, men de kan även utvecklas under 
analysarbetet. Vidare menar författarna att kategorierna kan väljas utifrån deltagarnas svar. 
När analysarbetet satts igång skrevs studiens frågeställningar upp och de fungerade som 
kategorier i resultatavsnittet.  
 
På frågan gällande hur lärarna inkluderar nyanlända elever, kategoriserades svaren utifrån 
viktiga begrepp i studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet. 
Kategoriseringen utgick från begrepp som kan hänföras till samspel, interaktion, 
kommunikation samt förklaringar kopplade till kommunikation och interaktion och dess 
betydelse för språkinlärning. 
 
En av studiens frågeställningarna handlade om vilka resurser som används i klassrummet för 
de nyanlända eleverna.  
 
I studien undersöktes också hur lärarna planerar sin undervisning med nyanlända elever. 
Dessa intervjusvar har också kategoriserats. I resultatkapitlet görs en uppdelning mellan 
lärarnas erfarenheter av nyanlända elever samt deras syn på fenomenet inkludering.  
En del av resultatet har analyserats utifrån den fenomenografiska ansatsen. I studien beskrivs 
också lärarnas uppfattningar kring inkludering.   
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Giltighet och tillförlitlighet  

Giltighet  
Validitet utgår från giltighet, till sanningen samt om styrkan i ett yttrande. Med validitet 
menas att det som skulle undersökas verkligen undersökts, att syftet besvaras (Kihlström 
2007). Enligt Kihlström är det betydelsefullt att resultatet som framkommit besvarar studiens 
syfte. Under hela tiden har jag tittat tillbaka på syftet för att öka validiteten.  I denna studie 
har jag sett till att ställa relevanta intervjufrågor för att få svar på mina forskningsfrågor och 
syfte. Då intervjufrågorna fått ett godkännande av min handledare innan de tillämpades, har 
jag förhoppningsvis lyckats att skapa intervjufrågor med hög validitet. Intervjufrågorna är 
lämpliga eftersom de har sitt ursprung i studiens syfte.  
 
Kihlström (2007) förklarar att giltigheten utvecklas om någon utbildad person tittar över 
instrumenten och om det behövs komma med förslag till förbättringar. Detta kallas för 
innehållsvaliditet och gäller vid intervjufrågor, enkätkonstruktion samt observationsmetodik. 
Mina intervjufrågor skickades till min handledare för att få förslag på förbättringar. 
Handledaren gav mig några synpunkter och jag ändrade några av intervjufrågorna och 
därefter blev de godkända. Vidare skriver Kihlström (2007, s. 231) att studien ska vara 
skriven på ett begripligt sätt så att läsaren kan hänga med både i innehållet och resultatet.  
 
 

Tillförlitlighet 
Det var viktig för mig att vara noggrann med genomförandet av studien. Det innebär att se till 
att ställa samma frågor och intervjusituationen är lika för alla samt transkribera intervjuerna 
och göra sammanställningarna av svaren så ordentligt som möjligt. Jag har valt att spela in 
samtliga intervjuer för att öka studiens tillförlitlighet. Genom det kunde jag lyssna flera 
gånger på de inspelade intervjuerna innan transkriberingsprocessen påbörjades. Med hjälp av 
inspelningarna kunde jag uppmärksamma hur intervjufrågorna framfördes och även om det 
ställdes ledande frågor. Detta ledde till att jag var mer uppmärksam på hur jag skulle ställa 
frågorna under påföljande intervjuer. Enligt Kihlström (2007, s. 231, 249) handlar reliabilitet 
om tillförlitlighet eller trovärdighet. Detta betyder att resultatet ska vara tillförlitligt och vi ska 
kunna tro på det. Det är betydelsefullt att personen som intervjuar har läst igenom frågorna ett 
flertal gånger innan intervjun genomförts.  
 
Då intervjuaren spelar in sina intervjuer har hen möjlighet att i efterhand kontrollera om hen 
ställt ledande frågor eller inte. Om inspelning av intervjuerna görs, kan det bidra till en bättre 
reliabilitet. Alla mina tre intervjuer spelades in och transkriberades. Därefter användes 
transkriberingen för analysarbetet och sedermera resultatet av studien (Kihlström, 2007, s. 
148). Vidare skriver Kihlström (2007) att forskare behöver ha med citat från insamlade data i 
studien för att intervjusvaren ska tydliggöras. Det är viktigt att svaren tas från samtliga 
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deltagare. Eftersom jag skickade intervjufrågorna i god tid till samtliga deltagare hade de 
hunnit förbereda sig inför intervjun.  
 

 

Etik 
Enligt informationskravet ska forskare informera samtliga som är berörda om syftet med 
undersökningen. Forskaren ska ge informationen till de berörda både muntligt och skriftligt. I 
informationen ska det stå tydligt att det är frivilligt att delta i undersökningen och att 
deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. Det ska även vara tydligt att den 
insamlade informationen endast används för forskningssyfte och inte kommer att spridas 
vidare (Vetenskapsrådet 2002).  

Samtyckeskravet innebär att varje deltagare har rätt till att bestämma om den vill medverka i 
undersökningen eller inte. För de deltagare som är minderåriga ska även vårdnadshavare 
godkänna om de får delta eller inte. Det är betydelsefullt att tydliggöra för de medverkande att 
de har rätt att avbryta sina deltagande när som helst (Vetenskapsrådet 2002).  

Konfidentialitetskravet betonar att de som medverkar i undersökningen ska ha fiktiva namn. 
Det är viktigt att deltagarnas namn och skolor inte kommer ut i studien (Vetenskapsrådet 
2002). 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter bara får användas för forskningssyfte och 
inget annat. Det är viktigt att studien inte utlämnas i kommersiellt användning. Det ska bli 
klart för medverkande personer vad studien är till för (Vetenskapsrådet 2002). 

Jag har tagit hänsyn till dessa krav genom att informera studiens deltagare innan intervjun om 
det som förväntades av dem. Jag berättade för samtliga att deras medverkande var frivilligt 
samt att de kunde avbryta intervjun när de kände sig obekväma i det. När jag transkriberade 
intervjuerna fick respondenterna fiktiva namn. Samtliga medverkande blev även informerade 
om att intervjusvaren skulle användas till ett examensarbete och på grund av det bli offentliga. 
Samtliga av intervjusvaren har ständigt skyddats så att utomstående inte kunnat ta del av dem. 
De inspelade intervjuerna överfördes till ett USB- minne. Respondenterna blev informerade 
om att intervjusvaren bara kommer att användas i denna studie. De blev även informerade att 
alla inspelningar makuleras när examensarbetet blivit godkänt. Genom att samtliga deltagare 
informerades och fullföljde min studie blev de fyra kraven, som vetenskapsrådet (2002) 
nämner, uppfyllda. Jag såg också till att ställa relevanta frågor till deltagarna och inga 
känsliga frågor. Under intervjuerna försökte jag att inte avbryta medverkarnas tal, utan de fick 
de prata till punkt. Jag valde att genomföra alla mina intervjuer i ett grupprum, detta för att vi 
inte skulle bli störda under intervjun. Vilket uppskattades av samtliga deltagare. 
Forskningsetik går utöver de nyss presenterade individskyddskraven. Forskaren ska också 
vara ärlig och ur ett moraliskt perspektiv exempelvis beskriva tidigare forskning utan att 
förvanska. Denna studie har på ett så korrekt moraliskt sätt som möjligt beskrivit tidigare 
forskning.  
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RESULTAT 
Syftet med studien är att ta reda på de uppfattningar som lärare har kring sin 
svenskundervisning med nyanlända elever med särskild tyngdpunkt på inkludering. Analysen 
presenteras under två rubriker, vilka är: lärarnas bakgrund samt Hur ser lärarna på fenomenet 
inkludering? 
 
En del av resultatet har analyserats utifrån den fenomenografiska ansatsen, vilka uppfattningar 
finns bland lärare när det gäller inkludering. Den andra delen presenteras utifrån en 
innehållsanalys. I denna presentation kommer samtliga deltagare att ha fiktiva namn. 
Intervjuerna utfördes i en skola som ligger i ett område med många invandrare och nyanlända. 

 
 
 

Lärarnas bakgrund 

Utbildning inom svenska som andraspråk 
Det finns en viss variation bland lärarnas utbildning när det kommer till svenska som 
andraspråk (SVA). Gemensamt är dock att de har mycket kort utbildning och denna 
utbildning ligger utanför grundutbildningen. De har alla gått lärarutbildning innan det fanns 
inslag av svenska som andraspråk.  
 
Det som skiljer dem åt är att Irene har för några år sedan läst en SVA- kurs och i hennes 
lärarlegitimation står det att hon är behörig för svenska som andraspråk. Irene har arbetat i 
denna skola sedan 2001. Agnes och Carl är inte behöriga i svenska som andraspråk. De har 
gått på endags-kurs för svenska som andraspråk. Agnes har arbetat på skolan sedan 2012 och 
Carl har arbetat som lärare i 14 år. Carl började att arbeta med nyanlända elever på samma 
skola som Irene och Agnes höstterminen 2006. Utbildning efterfrågas av lärarna och Carl 
nämner att:  
             
              ”Jag hade gärna gått på mer utbildning om jag hade inte arbetat på heltid”( Carl).  
 

Erfarenheter av nyanlända elever 
Gemensamt för lärarna är att de i intervjuerna ger uttryck för  att de gör sitt bästa för att dessa 
elever ska utvecklas inom sin språkinlärning. Samtliga lärare har lång erfarenhet av arbete 
med nyanlända elever. Jämfört med Agnes och Carl har Irene längst erfarenhet av att arbeta 
med nyanlända elever.  
 
Irene har en nyanländ elev i sin klass och Agnes har två nyanlända elever i sin klass. Carl har 
också två nyanlända elever i sin klass som nyligen har kommit till Sverige. Han säger att 
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förutom de två nya eleverna har han ytterligare fem ”nyanlända” elever i klassen. Carl berättar 
att:  
 
          ”Det finns även fem elever till som inte räknas som nyanlända eftersom de har gått mer än två  
              år. Dessa elever kom till Sverige när de var runt 6 år och nu är de 9 år” (Carl). 
 
Samtliga lärare berättar att förut hade de tillgång till en lärare som var behörig i svenska som 
andraspråk. Eleverna brukade gå till henne några gånger i veckan. Nu finns inte den 
möjligheten i skolan.  
 
Alla tre lärare uppfattade frågan som handlade om hur många nyanlända elever de hade i 
klassen, som de elever som nyligen kommit.  
 
 

Hur ser lärarna på fenomenet inkludering? 
Lärarnas tankesätt kring inkludering av nyanlända elever ser lite varierande ut. Det finns två 
olika uppfattningar om fenomenet inkludering. Den ena uppfattningen är att det är 
problematiskt med inkludering, detta innebär tidsbrist och bristande skolgång. Den andra 
uppfattningen är att det trots dessa svårigheter är bra med inkludering.  
 

Problematiskt med inkludering 
Det som är gemensamt för lärarna är att samtliga tycker att de tidigare förberedelseklasser var 
betydelsefulla för de nyanlända elevernas språkinlärning.  
 
 
Irene uppfattar att det största problemet med inkludering är tid. Hon berättar även: 
 
          ”Eftersom dessa elever begriper inte mycket, ligger allting långt över deras huvud.  Det blir  
           ofta att eleven sitter där och inte vet vad hen ska göra” (Irene). 
 
Carl uppfattar att det största bekymret med de nyanlända eleverna kan vara att de inte har 
någon skolbakgrund. Carl nämner att: 
 
       ”Det finns stora skillnader på att få en elev som har gått i skola och förstår skolstruktur och att    
        eleven har skolspråk på sitt modersmål, för där är det tidsfrågan innan om eleven kommer ikapp    
        med det svenska språket. Däremot de elever som aldrig gått i skola och saknar helt  
       skolbakgrund, där behöver man verkligen börja från början på många fronter samtidigt, det är  
       det största bekymret” (Carl). 
 
Carl berättar även att han tycker att eleverna helst ska ha språkstöd under lektioner så att det 
som man vill få fram kanske kan göras på elevernas modersmål istället. Han säger att det 
finns definitivt lektioner där han känner att han inte riktigt kan anpassa tillräckligt mycket. 
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Både Agnes och Irene säger att förut hade de tillgång till en lärare i svenska som andraspråk, 
men att de inte längre har den möjligheten på skolan. Irene nämner att om förberedelseklassen 
hade funnits så hade det varit mycket bättre för dessa elever. 
 
 

Trots svårigheter bra med inkludering 
Agnes ser vinsten med inkludering i sin klass och tycker att det är positivt för elevernas 
språkinlärning. Hon talar om att: 
 
         ”Jag kan ändå se vinsten med inkluderingen. När de nyanlända elever är med andra elever lär  
         de sig språket snabbare eftersom de hör hur andra elever och lärare pratar med varandra. De  
         är hela tiden tillsammans med sina kamrater, vilket är bra för språkinlärning” (Agnes). 
 
De berörda lärarna anser att tillgång till pedagogiska resurser har en stor betydelse för 
elevernas lärandet. Lärarna tycker att tillgång till bra läromedel hjälper eleverna att utveckla 
sin språkinlärning. 
 

Lärarnas tankar kring materialanvändning och planering i klassrummet   
Lärarnas tankar kring planering och materialanvändning i klassrummet ser lite olika ut. De 
har varierande åsikter kring användning av material. Samtliga lärare tycker att de material 
som de använder sig av är till stor hjälp för de nyanlända eleverna. De material som Irene och 
Agnes använder är till exempel ”Pralin spel” och ”Brilliant”. Dessa material är ett stort stöd 
för elevernas språkinlärning, enligt Irene och Agnes. Carl nämner inte om han använder sig av 
något material. 
 
 Irene berättar att hon tillsammans med sin kollega går dubbelt i alla svensklektionerna och att 
de försöker att dela eleverna i mindre grupper. Irene nämner  även att eleverna får extra hjälp 
genom att:  
 
        ”…vi tar ut eleverna i mindre grupper och hjälper dem extra. Just med nyanlända brukar vi   
          jobba mycket med Pralinspel, där eleverna lär sig ord och uttryck. Vi brukar även arbeta med  
         enkla texter och samtal om bilder” (Irene). 
 
Eftersom det finns även andra elever som behöver hjälp i klassen så kan inte den nyanlända 
eleven får den hjälpen som hen behöver. Förutom tid kan det även vara svårt att förstå och bli 
förstådd. Ibland brukar Irene placera de nyanlända eleverna bredvid dem som talar samma 
språk, detta för att hon ska hinna hjälpa alla elever i klassen.  
 
 
            ”…det kan alltid finnas någon som pratar samma språk som den nyanlända eleven och detta  
              är en fördel” (Irene). 
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Agnes säger att eleverna oftast är indelade i mindre grupper. Det som skiljer Agnes från Irene 
och Carl, är att hon är den enda lärare som brukar använda sig mycket av bild och estetiskt 
material för språkinlärning. Agnes hävdar att användning av de estetiska lärprocesser 
utvecklar elevernas språkinlärning.  
 
 
Carl säger att planeringen av svenskundervisning beror på vilken del av svenskan man pratar 
om. När det handlar om skrivövningar/skrivuppgifter gör man det utifrån sin egen nivå. Carl 
tycker att den här delen är ganska enkel. Eleverna gör samma uppgift, men de gör det så gott 
de kan. Eleverna följer instruktionerna, men givetvis kan inte elevtexterna bli lika utvecklade. 
När det handlar om läsförståelse och eleverna inte har riktat stöd under lektionen så får de 
jobba med läsförståelse på sin nivå med anpassat material istället. När det handlar om muntlig 
övning så beror det på vilken ålder man pratar om. Handlar det om ganska tidig lågstadieålder 
kan de ofta ändå göra uppgiften, men det får bli på deras nivå. 
 

Lärarnas uppfattning kring användning av studiehandledare i klassrummet  
Det som är gemensamt för lärarna är att samtliga har tillgång till studiehandledare. En av 
lärarna nämner att det finns en ettårig yrkesutbildning för studiehandledning. Samtliga lärare 
påstår att studiehandledaren är som en bro mellan elevens tidigare erfarenheter av skolan och 
den undervisning som eleven möter i Sverige. De tre lärarna tycker att den studiehandledning 
som eleverna har tillgång till är betydelsefull.  
 
Rektorn har sett till att eleverna får en extra studiehandledning och de har precis fått en 
studiehandledare. Rektorn har även ordnat en extra resurs, vilket är positivt, tycker Agnes. 
Agnes nämner att: 
 
             ”Nu har de möjlighet till tre tillfällen för studiehandledning, men jag tycker att det ändå är  
              inte tillräckligt. Jag önskar mig ännu fler timmar i veckan” (Agnes). 
 
Samtliga lärare berättar att de nyanlända eleverna är med i all undervisning tillsammans med 
sina studiehandledare. Carl säger att det finns studiehandledning som man kan få från början 
vilket är den externa hjälpen. Carl förklarar att det han menar med den externa hjälpen är de 
studiehandledare som skolan köper in via Språkcentrum. Den interna hjälpen som Carl och 
andra lärare har fått av skolan ser väldigt olika ut. Carl förklarar att de interna hjälpen är de 
studiehandledare som skolan har anställt. Just de nyanlända eleverna som Carl har i klassen 
nu, får ganska bra med stöd, anser han. Det är för att skolan har anställt ett par 
studiehandledare som lärarna kan använda. Carl säger att: 
 
        ”Just de nyanlända eleverna som jag har i klassen nu, får de ganska bra med stöd. Dels för att  
         skolan har anställt ett par studiehandledare som vi lärare kan använda” (Carl). 
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Skolan har även anställt ett par andra personer som hjälper eleverna med deras modersmål 
och det fungerar som studiehandledning eftersom de har samma modersmål som eleverna. 
Innan dess var det ganska dåligt med stöd för dessa elever. Det går lite i vågor, men nu har 
skolan aktivt under en period verkligen försökt att hitta rätt stöd via flerspråkiga personer som 
hjälper mycket de nyanlända eleverna. Samtliga lärare påstår att de tidigare hade 
förberedelseklass, vilket inte finns längre. Eleverna fick då gå i förberedelseklasser innan de 
började gå i sina ordinarie klassrum. 
 
Den nyanlända eleven i Irenes klass har fått studiehandledning ett par gånger i veckan, men 
Irene tycker att det borde ha varit lite mer. Irene tycker att det är väldigt viktigt att 
studiehandledaren behärskar svenska språket. Studiehandledning är som en pedagogisk resurs, 
enligt Irene. 
 
Irene ger följande exempel:  
 
           ”En gång när en studiehandledare skulle översätta till en ambitiös elev, hade  
           studiehandledaren översatt fel, vilket gjorde att eleven kunde inte förstå uppgiften och 
skriva om det jag bett. Eleven fick göra uppgiften tre gånger, detta för att studiehandledaren 
hade brist på svenska och översatte något annat än det jag sagt” (Irene). 
 
Detta kan göra det ännu svårare för eleverna i andra ämnen som NO och SO, säger Irene. 

 

Sammanfattning 
Lärarnas uppfattningar kring inkludering av nyanlända elever skiljer sig. Det finns två olika 
uppfattningar om fenomenet inkludering. Den ena uppfattningen är att det är problematiskt 
med inkludering, med detta menas tidsbrist och bristande skolgång. Den andra uppfattningen 
är att det trots dessa svårigheter är bra med inkludering. Samtliga lärare använder sig av 
inkluderingsperspektivet när de planerar och genomför sin undervisning. Alla har tillgång till 
studiehandledare flera gånger i veckan. Förutom studiehandledning använder sig Irene och 
Agnes även av materialen som ”Pralin spel” och ”Brilliant”. Tidigare brukade eleverna gå på 
förberedelseklasser innan de fick börja i sina ordinarie undervisningsgrupper. Nu eftersom de 
förberedelseklasserna inte finns längre så är eleverna med under all undervisning. Irene och 
Agnes önska sig fler timmar studiehandledning för sina elever. De nämner att de timmarna 
eleverna får inte är tillräckliga för deras språkinlärning.  
 
 

DISKUSSION 
I det här kapitlet presenteras en diskussion av resultat kopplat till tidigare forskning samt 
teoretisk utgångspunkt. Därefter presenteras också metoddiskussion samt didaktiska 
konsekvenser. I avsnittet ”Didaktiska konsekvenser” dras slutsatser för yrket i relation till 
forskningsområdet.  
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Resultatdiskussion 
Lärarnas tankesätt kring inkludering av nyanlända elever ser lite varierande ut. Det finns två 
olika uppfattningar om fenomenet inkludering. Den ena uppfattningen är att det är 
problematiskt med inkludering, detta innebär tidsbrist och bristande skolgång. Den andra 
uppfattningen är att det trots dessa svårigheter är bra med inkludering. Syftet med studien är 
att ta reda på de uppfattningar som lärare har kring sin svenskundervisning med nyanlända 
elever med särskild tyngdpunkt på inkludering. Det här avsnittet är uppdelat, utifrån syftet 
med studien samt tre delar utifrån studiens frågeställningar. De tre avsnitten är: Hur 
inkluderar lärarna nyanlända elever, Resurser som läraren använder sig av i klassrummet för 
nyanlända elever samt Hur planerar lärarna sin undervisning med nyanlända elever?  

Uppfattningar om nyanländas inkludering 

Hur inkluderar lärarna nyanlända elever?  
Lärarnas uppfattningar kring inkludering av nyanlända elever ser olika ut. Det finns två 
varierande uppfattningar om fenomenet inkludering. Den ena uppfattningen är att det är 
problematiskt med inkludering, detta innebär tidsbrist och bristande skolgång. Den här 
uppfattningen förhåller inte sig till ett sociokulturellt perspektiv. Den andra uppfattningen är 
att det trots dessa svårigheter är bra med inkludering. Vilket betyder att det är positivt med 
inkludering eftersom de nyanlända eleverna kan lyssna när deras kamrater resonera i 
klassrummet. Det verkar som att den här uppfattningen förhåller sig till ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Lärarna i denna studie anser i likhet med Popov och Sturesson (2015, 
s.3) att de nyanlända elever som har haft en längre skolgång i sina hemländer har det lättare 
att anpassa sig till det svenska skolsystemet. En av lärarna uttrycker att det kan finnas stora 
skillnader mellan en elev som har gått i skola och förstår skolstrukturen och en elev som inte 
har gått i skola och därmed saknar skolbakgrund. Den elev som inte har skolbakgrund 
behöver börja från början på många fronter, vilket är det största problemet. Säljö (2012, ss. 
193-194) betonar att utvecklingszonen är den zon där Vygotskij anser att människan är 
mottaglig för instruktioner och motivering. Det är här som läraren kan handleda eleven in i 
hur hen använder ett kulturellt redskap. Genom det stöd som eleven får av en kompetens 
lärare kan den lärande ta sig vidare i sin utveckling. Under intervjuerna ställdes frågan om 
lärarna hade behörighet i svenska som andraspråk. Resultatet visar att bara en av tre lärare var 
behörig. Två av lärarna har haft en-dags kurs på svenska som andraspråk. De två lärarna 
tyckte att endagskursen som de gick på inte alls räckte till. Blob (2004) anser att lärare ska ha 
grundskollärarexamen och utbildning i svenska som andraspråk samt erfarenhet genom sitt 
yrke med nyanlända elever. Samtliga av de intervjuade lärarna har arbetat med nyanlända 
elever under en lång period. De har alla gått lärarutbildning innan det fanns inslag av svenska 
som andraspråk. 

 
 
Enligt Lgr11 (2016) ska eleverna ges möjlighet till undervisning i ämnet svenska som 
andraspråk för att kunna utveckla kunskaper i och om det svenska språket. De ska också få 
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chans att kunna förbättra sitt svenska språk i både tal och skrift. I en studie påstår Käste-
Eberling och Otterup (2014) att även om eleverna saknar kunskaper i svenska språket har de 
andra kunskaper och erfarenheter som är värdefulla. I de intervjuer som jag har gjort nämnde 
lärarna att de använder sig av inkluderingsperspektivet både när de planerar och utför sin 
svenskundervisning. Lärarna uttrycker att de nyanlända eleverna är med under all 
undervisning. Lärarna tycker att det är viktigt att eleverna följer med på lektionerna och inte 
bara ”sitta av tiden”. Det är betydelsefullt att eleverna få en känsla av sammanhang. Vidare 
skriver Käste-Eberling och Otterup (2014) att genom att eleverna är med på lektionerna får de 
en möjlighet att känna sig delaktiga i någonting, vilket är väsentligt för att uppnå 
meningsfullhet. Lärarna i min studie anser i likhet med Kaya (2016) att elever som har ett 
annat språk än svenska behöver utveckla sitt modersmål samt den språkliga och kulturella 
basen, parallellt med sitt skolspråk. Bunar (2010) anser att den individuella eleven, oavsett 
bakgrund, ska ges möjligheter att bevara samt utveckla sitt modersmål och använda det som 
ett redskap för lärande. 
 
Kaya (2016, s. 32-33) betonar att språkutveckling underlättas om språket tillämpas i 
flerstämmiga, väsentliga och tillförlitliga sammanhang, då individen har ett behov av att 
uttrycka sig genom att använda språket i ett syfte. Vidare skriver författaren att 
undervisningen ska utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Generellt lyfter 
lärarna att de nyanlända eleverna är med i all undervisning, vilket Kaya (2016) beskriver som 
betydelsefullt. Hon skriver  också att det är betydelsefullt att läraren erbjuder eleven ett stort 
talutrymme samt många och varierande möjligheter till samspel, både i helklass och mindre 
grupper. I Lgr 11(2016) påpekas också att elever ska ges möjlighet att kommunicera med 
andra individer för att kunna förbättra sin språkinlärning. Även Nilsson och Bunar (2016) 
skriver att samspel med lärare och andra klasskamrater är väsentligt för inlärning av ett nytt 
språk. Dysthe (1996) hävdar att det är oerhört viktigt att det sker ett samtal mellan lärare och 
elever i klassrummet. Hon anser att en individ definieras genom sin relation till andra 
individer. Det lyfter även lärarna under intervjuerna.  
 
 

Analys utifrån Vygotskij 
Jag har analyserat studiens resultat utifrån Vygotskijs teorier om kommunikationens och 
dialogens betydelse för språkinlärning och även vilken roll interaktionen har. 

Kommunikation och dialog 
Vygotskij (1999, s. 120-121) betonar att människan alltid tänker på ett språk av något slag. 
Hon kommunicerar med sig själv samt andra individer. Människan organiserar sitt beteende 
inuti sig själv på samma sätt. Vygotskij anser att språket är ett redskap för socialt umgänge för 
individen med sig själv. Kommunikation och dialog är något som lärarna lyfter under 
intervjuerna. De anser att elever lär sig genom att lyssna när deras kamrater resonerar i 
klassrummet. Även Lucero (2014) skriver att i ett flerspråkigt klassrum fungerar både lärare 
och kamrater som språkliga resurser för de nyanlända elever. De berörda lärarna tycker att 
språkstöd under lektioner är viktigt för elevernas språkinlärning. En av lärarna anser att 
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eleverna helst ska ha språkstöd under lektioner. På så sätt kan man få fram det som man vill. 
Detta kan göras på elevernas modersmål.  
 
Vygotskij (1999, s. 131-132) hävdar att kultur och kommunikation är två avgörande faktorer 
för individens beteende. Han menar att den sociala erfarenheten hos människan samordnas 
genom språk. Personligheten är ordnad som en modell för social kommunikation, det vill säga 
ett samtal. Vidare skriver Vygotskij (1999, s. 123) att individens erfarenhet är bredare än 
hennes personliga erfarenhet. Han menar att människan vet mycket mer än hon har sett. 
Vygotskij anser att det är mer betydelsefullt att i undervisningen lära eleven tänka än att 
meddela kunskap. Samtliga lärare berättar att de nyanlända eleverna är med i all undervisning 
tillsammans med sina studiehandledare. På så sätt kommunicerar eleverna med både 
klasslärare och andra klasskamrater. Precis som lärarna förklarar Dysthe (2003, s. 48-49) i sin 
tolkning av Vygotskij att genom att individen lyssnar, samtalar, härmar och samspelar med 
andra individer, så lär hon sig. Individen använder sig av kommunikationsmedel för att förstå, 
tänka samt föra vidare det hon förstår till andra. De berörda lärarna tycker att det är positivt 
med inkludering eftersom de nyanlända eleverna kunde lyssna när deras kamrater resonerade i 
klassrummet. 
  

Interaktion 
När det handlar om interaktion anser lärarna att samspel med de nyanlända elever har stor 
betydelse för deras språkinlärning. Detta stämmer överens med vad Vygotskijs teori 
förutsäger. Samtliga lärare förklarar att de nyanlända eleverna är med  i klassrummet under all 
undervisning. Lärarna betonar att eleverna brukar ha studiehandledare som stöd under 
lektionerna.  Vygotskij hävdar att interaktion är utgångspunkt för människans lärande. Dysthe 
och Igland (2003, s. 83, 89) framhäver i sin studie att eleven och läraren är aktiva 
representanter i en social interaktion. Det aktiva samspelet är en utgångspunkt för lärande och 
utveckling. Författarna betonar att lärare har en uppgift där ömsesidigt meningsskapande är i 
fokus.  

 

Resurser som läraren använder sig av i klassrummet för nyanlända elever 
Lärarna poängterar vikten av tillgång till studiehandledare för elevers språkinlärning. 
Samtidigt betonar de att studiehandledare ska behärska språket, detta för att förhindra 
misstolkningar. Även skolverket (2015) påstår att det är betydelsefullt att studiehandledaren 
behärskar elevens modersmål eller det språk som eleven tidigare har undervisats på. Detta 
samstämmer med det som lärarna betonar i min studie. Förutom studiehandledning använder 
två av lärarna sig av material som till exempel: ”Brilliant” och ”Pralin spel”. Samtliga lärare 
anser att studiehandledning är betydelsefull för de nyanlända eleverna. Lärarna nämner också 
att skolan har anställt ett par andra personer som hjälper eleverna med deras modersmål och 
de fungerar som studiehandledning. Skolan använder personer som har samma modersmål 
som eleverna. De berörda lärarna berättar att skolan hade tidigare tillgång till 
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förberedelseklasser, vilket inte finns idag. Eftersom förberedelseklasserna inte finns längre är 
eleverna med under all undervisning och har studiehandledare som stöd.  

Precis som lärarna, anser Persson (2016, s. 47, 52) att elever som har behov av att få tillgång 
till studiehandledning på modersmålet har rätt att få det. För att studiehandledning ska fungera 
behövs ett samarbete mellan lärare och studiehandledare. Användning av studiehandledning 
kan ske på olika sätt beroende på elevens behov och undervisningens innehåll.  Generellt 
lyfter lärarna vikten av studiehandledares arbete i klassrummet, vilket skolverket (2015) 
beskriver som betydelsefullt. Skolverket (2015) betonar att skolan ska organisera 
undervisning för de nyanlända eleverna, så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i 
olika ämnen medan de lär sig det svenska språket.  
 
Lärarna tycker att eleverna ska ha språkstöd under lektioner så att det som man vill stimulera 
kan göras på elevernas modersmål istället. Precis som lärarna anser Bunar (2015, s. 85, 93) att 
de elever som deltar i modersmålsundervisning parallellt med svenska lyckas bättre med sin 
andra språkinlärning. Bunar lyfter de viktigaste resurserna för att förbereda nyanlända elever 
samt väcka deras intresse att delta i den svenska skolan och samhället. Han uttrycker att 
undervisning i svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmålet samt insatser för social inkludering är centrala resurser. De intervjuade lärarna 
tycker att studiehandledning är viktigt för de nyanlända elevernas språkinlärning. Precis som 
lärarna, anser Fridlund (2011) att genom studiehandledning och en inkludering av elevernas 
skiftande modersmål inom ordinarie undervisning, skapas möjligheter till en reell inkludering 
och även ett interkulturellt lärande.  
 

 

Hur planerar lärarna sin undervisning med nyanlända elever?  
Två av lärarna berättar att de går dubbelt i alla sina svensklektioner och de försöker att dela 
eleverna i mindre grupper. Det gör de för att de ska kunna få mer tid med mindre elevgrupper 
och att även kunna stödja de elever som behöver extra stöd. Nilsson och Bunar (2016) visar 
utifrån resultat av sin studie att samspel med de nyanlända elever har stor påverkan på deras 
språkinlärning. Genom samverkan ges eleverna möjlighet att lära sig det svenska språket. De 
får även en presentation om svensk skolkultur och vänjer sig vid svensk kultur. Även Dysthe 
och Igland (2003) skriver att eleven och läraren är aktiva företrädare i ett socialt samspel. Den 
aktiva interaktionen är en startpunkt för lärande och utveckling. 
 
Ytterligare en av lärarna berättar att planeringen av svenskundervisning beror på vilken del av 
svenskan man pratar om. När det handlar om skrivövningar/skrivuppgifter gör man det utifrån 
sin egen nivå. Enligt denna läraren är den här delen ganska enkel. En av lärarna säger att 
eleverna gör samma uppgift, men de gör det så gott de kan. När det handlar om läsförståelse 
och eleverna inte har riktat stöd under lektionen så får de jobba med läsförståelse på sin nivå 
med anpassat material istället. När det handlar om muntlig övning så beror det på vilken ålder 
man pratar om. Handlar det om ganska tidig lågstadieålder kan de ofta ändå göra uppgiften, 
men det får bli utifrån elevernas individuella språkliga nivå.  
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Skolverket (2015) skriver att för de elever som behöver lära sig andraspråk är det 
betydelsefullt att tidigt integreras i klasser med andra elever, där andraspråket talas. 
Inkluderingen ökar elevernas intresse samt främjar en aktiv social interaktion med andra 
elever. Även en av lärarna ser vinsten med inkludering i sin klass och tycker att det är positivt 
för elevernas språkinlärning. Enligt skolverket lär en nyanländ elev sig ett nytt språk i sociala 
sammanhang. Även Lgr 11 (2016 ) skriver att de nyanlända eleverna ska ges möjligheter att 
samtala med andra svensktalande personer utifrån deras kunskapsnivå. Eleverna ska i 
undervisningen ges möjlighet att utveckla det svenska språket, detta för att kunna samtala, 
tänka och lära sig. Vid dessa samtal behöver läraren inte ställa för tidiga krav på elevernas 
språkliga korrekthet.  

Lindberg och Hyltenstam (2013) poängterar att det är viktigt att lärare ser elevens olika 
kunskaper, flerspråkighet och varierande sociala och kulturella erfarenheter och värderingar 
som en tillgång som kompletterar undervisningen. Lärarna i min studie anser i likhet med 
Vygotskij (1999) att den sociala erfarenheten hos individen samordnas genom språk. Samtliga 
lärare anser att det är oerhört viktigt att de nyanlända eleverna är med på alla lektioner 
tillsammans med andra kamrater. Vidare betonar Vygotskij (1999) att genom att människan 
lyssnar, resonerar, imiterar och interagerar med andra människor, så lär hon sig. Även Popov 
och Sturesson (2015, s.3) skriver att socialisering sker genom interaktion med andra personer. 
Forskarna anser att språket är det viktigaste hjälpmedel för socialisering något som Vygotskij 
förespråkar. 

 

Metoddiskussion 
I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativ metod intervju. En del av analysen är 
gjord med inspiration av fenomenografisk  ansats. Det är den delen som handlar om 
uppfattningar som lärare har kring sin svenskundervisning med nyanlända elever med särskild 
tyngdpunkt på inkludering. Den kvalitativa metoden, intervju, som jag valt var bra för att 
svara på syftet och forskningsfrågorna. Genom detta redskap fick jag information kring 
lärares uppfattning om arbete med nyanlända elever samt deras inkludering i klassrummet. 
Intervjufrågorna skickades i god tid till de deltagarna innan intervjun utfördes. Samtliga 
medverkande fick en möjlighet att förbereda sig innan intervjuerna. Eftersom deltagarna var 
förberedda gav de mig utförliga svar.  
 
Det som kan vara negativt med intervju som metod är att man tar av den dyrbara tiden som 
lärarna egentligen behöver lägga på något annat för eleverna. Jag märkte att det var lite svårt 
med tid för lärarna, eftersom de frågade hur lång tid skulle intervjuerna ta. Det kan ha haft en 
negativ inverkan på studiens resultat eftersom det inte fanns utrymme för långa svar.  
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Didaktiska konsekvenser 
I detta avsnitt diskuteras de didaktiska konsekvenser som jag kan dra utifrån resultatet av min 
studie. För att en skola ska kunna arbeta med att inkludera nyanlända elever behövs det lärare 
med utbildning. På skolor som har nyanlända elever kan det vara gynnsamt att utvidga 
kompetensen för svenska som andraspråk för alla lärare som möter elever från andra kulturer 
och det är i princip alla lärare. Kaya (2016, s. 27) skriver att samtliga lärare behöver 
kompetensutveckling om till exempel uppföljning och bedömning av nyanlända elevers 
färdigheter, andraspråksinlärning samt även språk och kunskapsutvecklande metoder i skolans 
ämnen.  Vidare skriver hon att alla lärare bör ha kunskap om hur de planerar och genomför 
undervisning för eleverna.  
 
Inom språkstöd använder sig lärarna mycket av studiehandledare samt andra material. När en 
elev får mycket tillgång till studiehandledning, utvecklar eleven troligtvis en större förståelse 
för språkinlärning i jämförelse med en elev som inte får lika mycket tid med en 
studiehandledare. Därför behöver skolorna anställa fler studiehandledare gärna med goda 
språkkunskaper inte bara i barnens modersmål utan också i svenska språket. 
 
Genom att skolan ge alla lärare möjlighet till fortbildning inom svenska som andraspråk, kan 
lärarna lära sig om hur de integrera nyanlända elever i sin undervisning. Alla lärare behöver 
kunskap om hur de integrerar nyanlända elever i en vanlig klass. Norberg (2017) hävdar att 
genom att bjuda in föräldrar att delta i samspel kan de uppmuntras att ta ett större ansvar för 
sina barns undervisning, vilket i sin tur har ett demokratiskt värde. För att alla elever ska 
kunna få möjlighet till språkinlärning måste skolan använda sig av behöriga studiehandledare. 
Det är för att eleverna kunna utveckla det främmande språket snabbare och våga använda det 
nya språket när de samtalar med både lärare och sina klasskamrater. Skolverket (2015) påstår 
också att det är väsentligt att studiehandledaren behärskar elevens modersmål. 
Studiehandledaren behöver kunna reflektera över elevens modersmål i samband med 
undervisningsspråket.  
 

 

Förslag till fortsatt forskning 
I den här studien har jag undersökt hur lärare beskriver att de inkluderar nyanlända elever 
samt lärarnas uppfattningar kring inkludering av dessa elever. För vidare forskning skulle det 
vara intressant att observera lärarnas arbetssätt med nyanlända elever, för att se arbetet i 
praktiken.  
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BILAGOR 
 
Bilaga1- Missivbrev 

Jag heter Nadie Hardanian och är lärarstudent vid Högskolan i Borås. Jag går min åttonde 
termin och skriver mitt examensarbete på avancerad nivå. I examensarbete har jag tänkt 
intervjua tre grundskollärare på en skola i Göteborg. Syftet med studien är att ta reda på de 
uppfattningar som lärare har kring sin svenskundervisning med nyanlända elever med särskild 
tyngdpunkt på inkludering.  

Det är frivilligt att delta i denna undersökning och all material från intervjuerna kommer att 
användas i studien. Alla deltagare kommer att vara anonyma och benämnas med fiktiva namn. 
Det kommer inte heller att framgå vilken skola undersökningen har genomförts på. Jag ser 
helst att intervjuerna spelas in, vilket underlättar skrivprocessen, men det bestämmer 
deltagarna själva.  

Intervjuerna kommer att vara cirka 20 minuter långa. Jag kommer att skicka ut 
intervjufrågorna ett par dagar innan, så att ni, i god tid kan förbereda er.  

Jag kontaktade de deltagare som ville delta i intervjun, detta för att få deras medgivande.   

Med vänlig hälsning Nadie Hardanian 

 

Bilaga 2- Intervjufrågor 

Intervjufrågorna nedan är vad jag kommer att ha som utgångspunkt under intervjuerna. Vid 
behov kommer även att ställas följdfrågor.  

Frågor till grundskollärare: 

1. Har du utbildning i svenska som andraspråk? 
2. Har du/ haft några nyanlända elever i klassen?  
3. Hur länge har du arbetat med nyanlända elever? 
4. Har du tillgång till några resurser för dessa elever? Vilka resurser har du i så fall?  
5. Vilka problem finns i inkluderingen av nyanlända elever? Jag vill gärna att du berättar 

för mig i form att du ger exempel. 
6. Hur planerar du din svenskundervisning så att den även anpassas till de nyanlända 

eleverna? Kan du ge exempel? 
 
Med vänlig hälsning Nadie Hardanian 
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