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Syftet med studien är att undersöka pedagogernas arbetssätt för att utveckla språket 
hos nyanlända elever i grundskolans tidiga år. Studien undersöker dessutom hur de 
nyanlända eleverna inkluderas i olika skolpraktiker. Undersökningen har en 
kvalitativ ansats och är baserad på intervjuer med sex olika pedagoger. För att de 
nyanlända eleverna ska känna sig inkluderade och utvecklas språk- och 
kunskapsmässigt måste undervisningen anpassas. Eleverna tillgodogör sig 
kunskaperna genom att få stöd av studiehandledare. 
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1 Inledning  
Genom åren har Sverige tagit emot många invandrare som sökt efter ett bättre liv i ett 
tryggare land, men även invandrare på flykt från exempelvis krig eller andra 
katastrofer. Förändringar i samhället sker ständigt antingen successivt eller drastiskt. 
Resultatet av invandringen har medfört att Sverige blivit mer mångkulturellt. 
Mångkulturalitet bidrar flera olika språk till samhället och inte minst till skolorna. 
Under år 2015 mötte EU på den största flyktingkrisen genom historien. 
Migrationsverket (2018) nämner att ca 162 877 flyktingar sökt asyl i Sverige, varav  
51 338 människor flydde från det krigsdrabbade Syrien. 
  
Glogic & Löthagen Holm (2016, s.24–25) hävdar att nyanlända elever är en 
heterogen grupp som har olika skolbakgrunder. Den gemensamma nämnaren för alla 
nyanlända elever är att de har olika utmaningar framför sig. De ska utveckla det 
svenska språket (1), de ska utveckla ämneskunskaper i det svenska språket (2) och de 
ska kunna komma in i någon gemenskap i form av vänkretsar och samhälle (3). De 
nyanlända eleverna ska behandlas och värderas på samma sätt som alla andra elever 
som befinner sig på skolan, enligt läroplanens värdegrund. De behöver dock, precis 
som en del flerspråkiga elever, en språkutvecklande undervisning då de på kort tid 
ska komma ikapp sina klasskompisar. Som lärare måste man vara medveten om 
elevernas svårigheter, att det är en process att lära sig ett nytt språk. Att skolan ger 
rätt stöttning har därför en betydande roll för deras lärande och utveckling. 
  
Skolverket (2016, s. 3, 7) framhåller i sin publikation Greppa språket – 
ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (2016) att det finns cirka 150 olika 
språk i grundskolan. Det är cirka tjugo procent av eleverna som har ett annat 
modersmål och för många av dessa elever faller det sig naturligt att tala två eller flera 
språk dagligen. Språkfrågor har blivit allt mer relevanta inom skolverksamheten och i 
samhället vilket medför att lärare stöter på flera olika språk i sin undervisning som de 
inte alltid är fullt utrustade för. Förut var det endast en språkfråga som berörde 
svenska som andraspråk- och språklärarna, men är idag en fråga som rör all verksam 
personal på skolan. Det finns dessutom stora skillnader i skolresultaten mellan 
enspråkiga elever och flerspråkiga elever. Lärarens arbetssätt och attityder är därför 
av vikt för alla elever, framförallt för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. I 
Skolverkets publikation betonas även att ”flerspråkighet är en tillgång både för 
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individen och för samhället och att flerspråkighet i sig inte är ett problem för 
inlärning” (Skolverket 2016, s. 3). 
  

1.2 Problemområde 
Det finns flera lärare som saknar kunskaper om hur man undervisar nyanlända 
elever för att utveckla deras kunskaper inom svenskaspråket. Wedin (2011, s.2) 
skriver i Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren – Flerspråkiga elever i skolans 
språkliga vardag att bl.a. andraspråksforskare har uppmärksammat språkets 
betydelse och att många lägger stor vikt vid lärarnas språkliga aspekter av 
ämnesundervisningen. En annan punkt som också uppmärksammats är 
klassrumsinteraktionen och samtal med eleverna. 
  
Wedin (2011, s.2–3) framhåller att språket är väsentligt för flerspråkiga elever och 
deras lärande, inte minst för nykomna elever som invandrat till Sverige strax före 
skolstart eller under skoltiden då den språkliga situationen är speciell. Ett problem 
som uppstår för dessa elever är att skolundervisningen i Sverige är på svenska vilket 
kan skapa komplikationer. Eleverna blir tvungna att lära sig det främmande språket 
från start samtidigt som de måste inhämta ämneskunskaper som skolan 
tillhandahåller. Utöver de få timmar som varje vecka ägnas åt 
modersmålsundervisning, tillbringar andraspråkselever sina timmar i ett enspråkigt 
klassrum. Eleverna ska alltså utveckla en språklig bas, så kallat vardagsspråk, i 
svenska parallellt med utvecklingen av andra skolämnen, så kallat kunskapsrelaterat 
språk. Det kunskapsrelaterade språket sker utanför egentlig SV2-undervisning.   
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda pedagoger arbetar för att 
stimulera och utveckla det svenska språket hos nyanlända elever i grundskolans 
tidigare år samt hur pedagogerna inkluderar de nyanlända eleverna i undervisningen 
för att upprätthålla den likvärdiga utbildningen enligt läroplanens värdegrund. 

● Vilka strategier och verktyg använder pedagogerna sig i undervisningen för att 
stärka de nyanlända elevernas utveckling i det svenska språket?  

● Hur inkluderas nyanlända elever i det aktuella klassrummet?  
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1.4 Disposition 
Studien inleds med en översikt av det förändrade samhället och skolverksamheten 
under de senaste åren. I inledningen beskrivs ett problemområde, syfte och 
forskningsfrågor som är relevanta för undersökningen. I bakgrundskapitlet 
presenteras några begreppsdefinitioner och tidigare forskning. Metodkapitlet består 
framförallt av studiens genomförande, etiska överväganden och 
datainsamlingsmetod. I resultatdelen presenteras studiens resultat från samtliga 
informanter. Diskussion kring resultatet presenteras i diskussionskapitlet och 
jämförs med tidigare forskning. Studien avslutas sedan med en slutsats i kapitel 6.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
Läsaren introduceras till styrdokumentet samt olika begreppsdefinitioner. Tidigare 
forskning samt olika anpassningsmetoder presenteras i detta kapitel.  
 

2.1 Styrdokument 
Skolans huvudsakliga uppgift är att elever inhämtar kunskaper och värden, och 
skolväsendet ska dessutom främja elevernas lust att lära. I och med att det svenska 
samhället växer över nationsgränserna ställs det höga krav på människors interaktion 
med varandra, där man måste lära sig att ”leva och inse de värden som ligger i en 
kulturell mångfald” (Skolverket 2018, s. 5). Skolans uppdrag blir att främja elevernas 
medvetenhet och förståelse för varandras värderingar och villkor då ”skolan är en 
social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar att stärka 
denna förmåga” (Skolverket 2018, s. 5). 
 
För att kunna verka som medborgare i samhället behöver man en språklig grund. 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet nämner att språk är 
människans främsta vapen för att kommunicera, tänka och lära (Skolverket 2018, s. 
87). Språket hjälper dessutom identitetsutvecklingen, uttryckandet av känslor och en 
förståelse av hur andra människor tänker och känner. För att förstå och möta olika 
kulturer, livsåskådningar, generationer och språk är det betydelsefullt att ha ett 
varierat språk. 
  
Syftet med undervisningen i svenska är att eleverna ska utveckla kunskaper i och om 
svenska språket (Skolverket 2018, s. 257). Med hjälp av undervisningen ska eleverna 
utveckla sitt tal- och skriftspråk, vilket ger eleverna förtroende att använda sig av sin 
språkliga förmåga för att uttrycka sig i olika situationer. Läroplanen framhåller att 
undervisningen i svenska ska stimulera elevernas läs- och skrivutveckling och den 
ska dessutom ge eleverna möjlighet att formulera deras åsikter och tankar i olika 
texter och medier. Undervisningen ska erbjuda kunskaper om det svenska språket, 
dess uppbyggnad, historia och normer. Med andra ord ska eleverna utveckla sin 
språkliga och kommunikativa förmåga. 
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Undervisningen i svenska som andraspråk ska även ge de nyanlända eller 
flerspråkiga eleverna samma förutsättningar som ordinarie svenskundervisning men 
utan att ställa krav på språklig korrekthet (Skolverket 2018, s. 269). Undervisningen i 
svenska som andraspråk ska hjälpa elevernas kommunikativa förmåga att utvecklas i 
svenska utifrån deras kunskapsnivå.  
 

2.2 Nyanlända elever 
Definitionen av nyanländ syftar till elever vars bakgrund inte är svensk, alltså elever 
som invandrat till Sverige oavsett skälet till invandringen. De nyanlända eleverna har 
inte de grundläggande kunskaperna i svenska då de börjar skolan strax innan 
skolstart eller under skolgång (Bunar 2015, s. 9). Regeringen definierar nyanlända på 
följande vis: 
  

Med nyanländ ska avses en elev som a) har anlänt till Sverige och b) har påbörjat sin 

utbildning här efter den tidpunkt då skolplikten inträder. 

 

En elev som inte har skolplikt, men som har rätt till utbildning i Sverige, ska anses 

vara nyanländ om han eller hon a) har anlänt till Sverige och b) har påbörjat sin 

utbildning här efter den tidpunkt då skolplikten skulle ha inträtt om han eller hon 

hade haft skolplikt 

(Utbildningsdepartementet 2013, s. 61) 
 

Regeringen (Utbildningsdepartementet 2013, s. 63) nämner tre olika kriterier för att 
definieras som nyanländ. Första kriteriet är att eleven ska ha immigrerat från ett 
annat land och bosatt sig i Sverige oavsett vilken etnicitet eller medborgarskap 
personen har. Elever vars medborgarskap är svenskt men som är bosatta i ett annat 
land kan ha liknande behov som elever som inte haft någon tidigare koppling till 
Sverige och dessa elever bör därför räknas i målgruppen nyanlända. 
 
Kriterium två avser elever som börjar studera i Sverige senare än vanligt, d.v.s. efter 
skolstart och de definieras som nyanlända (Utbildningsdepartementet 2013, s. 63).. 
Skolplikten börjar gälla det kalenderår då eleven fyller sju år. Om en elev börjar 
skolan vid åtta års ålder och placeras i årskurs 1 räknas eleven inte som nyanländ då 
utbildningen inte påbörjats ännu. Detta innebär att eleven ”inte gått miste” om några 
kunskaper i jämförelse med elever i samma årskurs. Om eleven däremot blir placerad 
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i en årskurs 2 har hen förlorat ett helt års studier i jämförelse med de övriga eleverna 
i samma årskurs. Denna elev anses då vara nyanländ Det tredje och sista kriteriet 
(Utbildningsdepartementet 2013, s. 64) omfattar tiden, med andra ord hur länge en 
elev anses vara nyanländ. Hur länge en elev anses vara nyanländ bör kopplas till den 
tid eleven tillbringar i skolan. Tidsgränsen för att räknas till målgruppen nyanländ är 
fyra år.  
 
Skollagens definition av nyanländ avser elever som varit bosatta i ett annat land än 
Sverige men som nu har bosatt sig i landet (SFS 2010:800, 12 a §). Eleven ska ha 
börjat sina studier i svensk skola senare än höstterminens start det år hen fyller sju. 
Elever som gått i svensk skola längre än fyra års tid anses inte längre vara nyanlända.  
I Skolinspektionens övergripande granskningsrapport (2009:3, s.6) definieras 
termen nyanländ och syftar till elever vars modersmål är allt annat än svenska. 
Eleven har dessutom inte några grundläggande kunskaper i det svenska språket. Hen 
ska dessutom ha immigrerat till landet strax innan skolstart eller under skoltiden.  
 

2.3 Modersmål  
Enligt Nationalencyklopedin (2019-03-21) är modersmål det allra första språket som 
barnet lär sig, vilket också kan definieras som förstaspråk. I tvåspråkiga familjer kan 
det förekomma att barnet har två språk som modersmål. 
  
Glogic & Löthagen Holm (2016, s. 141–142) skriver att som lärare stöter man alltid på 
elever som bär med sig ett eller flera språk. Lärarens uppgift blir att hitta någon 
strategi att använda sig av för att underlätta elevens utveckling och lärande i 
samband med utvecklingen av det svenska språket, oavsett vilket modersmål eleven 
har. Det är av stor betydelse att fortsätta utveckla elevens modersmål eftersom det 
utvecklar elevens identitet. Vidare menar författarna att modersmålet har andra 
betydelser för elevens utveckling. Elevens språkutveckling är en droppe i havet av 
flera. Ett väl utvecklat modersmål hjälper eleven utveckla det svenska språket lättare. 
Eftersom eleven blir bedömd i alla ämnen utifrån sina kunskaper i svenska är det 
viktigt att hen känner sig duktig eller gör bra ifrån sig i åtminstone ett ämne – 
modersmålet. Elevens kunskapsutveckling bör inte avbrytas under tiden hen lär sig 
det svenska språket. Om eleven börjat studera i sitt hemland bör eleven fortsätta sina 
studier på sitt modersmål i form av studiehandledning och/eller 
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modersmålsundervisning tills eleven utvecklat relativt goda språkkunskaper i 
svenska så att det går att använda som kunskapsspråk. Fortsättningsvis belyser 
författarna en annan betydande aspekt i utvecklingen, vilket är stöd och trygghet i 
undervisningen. Många länder har sin undervisning i landets officiella språk och för 
en nyanländ kan detta innebära en rädsla i att vistas i en sådan miljö. Eleven finner 
dock sin tillflykt i modersmålsundervisningen som är något bekant och tryggt att 
vända sig till i en okänd miljö. Genom modersmålsundervisningen kan bandet mellan 
eleven och familjen stärkas och bevaras. Det bidrar till en nyanserad kommunikation 
i hemmet. 
 

2.3.1 Studiehandledning 
Glogic & Löthagen Holm (2016, s. 142) framhåller innebörden av studiehandledning 
samt dess roll för de nyanlända eleverna. Studiehandledningen är en form av särskilt 
stöd för elever som har ett annat modersmål. Denna form av stöd är för de elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Elever som inte behärskar 
språket och har svårigheter att hänga med på lektionerna har studiehandledningen 
som stöd. Studiehandledningen betraktas dock inte som särskilt stöd om eleven är i 
behov av den under en kortare period, utan då betraktas handledningen endast som 
extra anpassning. Skollagen (2010:800, 12 i §) nämner att skolväsendet ska ge 
studiehandledning på modersmålet om så behövs. Syftet är att skapa förutsättningar 
för eleven att nå kunskapskraven. Kunskaperna ska dock ha bedömts innan enligt 
Skollagens § 12 c och ska ges på elevens starkaste språk.   
  
Sheikhi & Uçar (2017, s.118–119) lyfter att studiehandledning inte behöver utnyttjas 
endast vid lektionstid. Fördelen med att ha studiehandledare är att handledningen 
kan ske före, under eller efter den avsedda lektionen. Före lektionen bygger 
studiehandledaren upp en förförståelse hos eleven för att senare kunna vara aktiv 
under undervisningsmomentet. Det kan handla om att en del ord och begrepp 
översätts eller förklaras i något sammanhang. Under lektionen bidrar 
studiehandledaren med att förklara innehållet för eleven samt att vara där som stöd 
under lektionsmomentet. Studiehandledaren får dessutom en inblick i hur 
eleven/eleverna fungerar i ett klassrum. För att anpassa undervisningen efter 
elevernas behov kan det vara viktigt att låta eleven (eller några elever), tillsammans 
med studiehandledaren sitta i ett grupprum där de får arbeta med samma material 
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som sina övriga kamrater. Efter lektionen kan studiehandledaren hjälpa eleverna 
med repetitioner såväl som att klargöra olika begrepp och ord som framkom under 
lektionen. För att eleverna ska befästa dessa kunskaper bör studiehandledningen ske 
på både modersmålet och på svenskan. Allteftersom eleverna stärks i det svenska 
språket minskar studiehandledningen successivt. 
 

2.3.2 Skillnaden mellan studiehandledning och 
modersmålsundervisning  
Sheikhi & Uçar (2017, s.120–121) nämner att rollen som studiehandledare är att få 
kunskaper om var eleven ligger kunskapsmässigt som kan vara gömda i elevens 
modersmål. Det kan handla om ämneskunskaper men även vad för uppfattningar 
eleven har om skolan, lärarens roll och förväntningar, hur man ska förbereda sig 
inför ett test och vad för roll eleven spelar. Studiehandledaren ska hjälpa eleven med 
att upptäcka och förklara samtliga beståndsdelar. Handledningen på modersmålet 
går ut på att ta reda på var eleven ligger kunskapsmässigt men det ska även hjälpa 
eleven vidare i sina kunskaper. Studiehandledaren följer lärarens planering och 
stöttar eleven genom att tillgodogöra undervisningsinnehållet på modersmålet. 
 
Sheikhi & Uçar (2017, s.120–121) beskriver att studiehandledaren är av vikt när en 
pedagogisk kartläggning ska genomföras på en nyanländ elev, vilket ger läraren en 
inblick i elevernas tidigare erfarenheter, styrkor och svagheter. Det är viktigt att 
genomföra kartläggningarna för att bygga på elevernas tidigare erfarenheter istället 
för att börja om på nytt, vilket kan vara tidskrävande och frustrerande. 
Studiehandledning på modersmålet kan sammanfattningsvis innebära extra 
anpassningar och det är läraren som beslutar om eleven ska få dessa. Det är dock 
rektor som beslutar om eleven ska få tillgång till studiehandledning om eleven är i 
behov av särskilt stöd. Sheikhi & Uçar (2017, s.121) skriver vidare att till skillnad från 
studiehandledning är modersmålsundervisning ett eget ämne som följer sin egna 
kursplan och är frivilligt. Lärarna har egna planeringar och undervisningar, bedömer 
och betygsätter eleverna, de utvärderar och utvecklar sina undervisningar. 
Modersmålslärarna har dessutom kontakt med vårdnadshavarna och mentorer. 
Modersmålsundervisningen har liknande kunskapskrav som ämnet svenska, engelska 
och moderna språk där ett av kraven är att behärska genrer i tal och skrift. I de fall att 
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eleven behärskar dessa krav på ett språk finns det en möjlighet att ”överföra” 
kunskaperna till det andra språket, då kan modersmålsläraren ägna tiden åt andra 
undervisningsmoment. 
 

2.4 Att växla mellan kunskapsspråk och hemspråk 
Cummins (2017, s. 28–29) belyser data från internationell forskning som tyder på att 
yngre barn som inte får rätt stöd att förstå undervisningsinnehållet, har det mycket 
svårare att växla mellan hemspråket och skolspråket. Han menar att eleverna måste 
ägna tid åt kunskaperna i samband med andraspråket eftersom att utmaningarna blir 
större ju äldre barnen blir. Orsaken till det är att eleverna får allt mindre tid att 
utvecklas kunskapsmässigt, dessutom blir ämnesinnehållet och dess språk allt mer 
avancerad. 
  
Dt finns olika definitioner av flerspråkighet, och jag avser individer som använder två 

eller flera språk. Tidigare användes mest begreppet tvåspråkighet, men begreppet 
flerspråkighet har blivit allt vanligare (Sundgren 2017, s.51). Men vad krävs det för att 
utveckla elevernas skolspråk? Cummins (2017, s.29) framhåller att undervisning för 
invandrarelever ska stödja förståelsen och utvecklingen av språket i alla skolämnen. 
Det ska även stärka deras språk kunskapsmässigt där läraren måste ta vara på 
elevens flerspråkighet. Författaren menar att en undervisning som är formad på detta 
vis gynnar och stödjer elevernas utveckling. 
  
Cummins (2017, s.29) berättar att scaffolding är ett förekommande begrepp i 
skolvärlden och på svenska kallas det stöttning. Scaffolding kan beskrivas som ett 
tillfälligt hjälpmedel en elev får för att ha en chans att genomföra skolarbetet. Det 
tillfälliga stödet ges oftast till elever med behov av extra tid eller anpassningar och 
minskas successivt allteftersom att eleven lär sig allt mer. Det kan vara stöd i form av 
bilder eller andra visuella hjälpmedel, konkreta material eller upplevelser och 
praktiska demonstrationer som kan hjälpa eleverna att förstå undervisningen bättre. 
  
Gibbons (2018, s.41–42) berättar att nutida läroplaner är konstruerade utefter 
Vygotskys teorier där lärandet sker i samspel med andra. Förr hade man dock en 
annan syn på lärandet, dels att läraren var den enda som kunde överföra kunskaper 
till eleverna så kallad överföring, och dels med progressiva metoder där eleverna 



 14 

förväntas bygga egna kunskaper och där läraren bidrar med lämpliga 
inlärningsmetoder. Dock utvecklas och stärks första- och andraspråket i interaktion 
med varandra. Använder en lärare sig av överföringsbaserade metoder i sin 
undervisning resulterar detta i låga förväntningar på andraspråkselever men även i 
”missgynnade” elever. Stödprogram som förväntas utveckla elevernas litteracitet och 
numeracitet på en högre nivå erbjuder ingen intellektuell stimulans. Även aktiviteter 
som utgår från de progressiva metoderna har låg intellektuell stimulans då de 
fokuserar på elevcentrerade aktiviteter, och utgångspunkten för dessa metoder är att 
inlärningen sker individuellt. Gibbons (2018, s. 42–43) skriver vidare att elever med 
stöttning förlitar sig väldigt mycket på sin lärare till en början. Ju mer eleverna lär 
sig, desto självständigare blir de. När eleverna har ett ökat självförtroende, minskar 
lärarens stöttning successivt. Utifrån Vygotskys syn på lärande utvecklas eleverna 
kognitivt genom att samspela med varandra i målorienterade aktiviteter. 
  
Gibbons (2016, s. 19) beytonar att andraspråkselever bör behandlas som de 
intelligenta och duktiga elever de redan är. De behärskar visserligen inte skolspråket 
helt och hållet, men om andraspråkseleverna ges rätt stöd är de lika kompetenta att 
lära och lyckas i skolan som förstaspråkseleverna. Det har uppmärksammats att 
elever som erhåller fler än ett språk har svårare att uppnå målen för de flesta ämnena 
i skolan jämfört med de elever som är svenskfödda och alltså inte har utländsk 
bakgrund (Karlsson et al. 2016, s. 48). Skickliga lärare hjälper sina elever att lyckas 
och stärker deras självförtroende (Gibbons 2016, s. 19). Rätt stöttning hjälper 
eleverna mot framgång. Det handlar om att skapa goda relationer mellan lärare och 
elever samt mellan elever och elever och allt börjar med hur man bemöter sina elever.  
 

2.4.1 Translanguaging  
Cummins (2017, s.29–30) nämner att det tar cirka fem år för en nyanländ elev att 
bygga upp och använda sig av det kunskapsrelaterade språket i skolämnena. Dagens 
lärare är medvetna om att elevernas förmågor att använda skolspråket bör stärkas. 
Det är av stor vikt att alla verksamma lärare i en skola vet hur de ska stötta elevernas 
utveckling och användning av ett kunskapsrelaterat språk. De nyanlända elevernas 
första språk kan gynna klassrummet på ett positivt sätt. Modersmålet har funktionen 
att stimulera elevernas prestationsförmågor i skolan. På senare år har termen 
translanguaging blivit mer relevant och syftar till ett dynamiskt samband mellan två 
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eller flera språk. Flerspråkiga elever främjas då de får möjligheten att effektivt koppla 
de olika språken. Translanguaging innebär att flerspråkiga individer har förmågan 
att växla mellan två eller flera språk (García & Wei 2018, s.43). Detta framhålls även i 
Karlsson et al. (2016, s. 35).  
 
García & Wei (2018, s. 96–97) belyser Cen Williams teorier om translanguaging som 
innebär att flerspråkiga elever i en undervisning kan stärka sin förståelse och öka 
aktiviteten på båda språken, genom att eleverna använder ett språk för att förstärka 
det andra. Translanguaging underlättar undervisningen för eleverna och hjälper dem 
att bevara samt utveckla tvåspråkigheten. När man läser och för diskussioner om ett 
ämne på ett språk, exempelvis arabiska, och skriver om ämnet senare på det andra 
språket, svenska, måste all information bearbetas för att det ska lagras i hjärnan. 
Translanguaging förstärker och utvecklar alltså det språk man är svagast i. 

 

2.4.2 Translanguaging i undervisningen  
Svensson (2015, s.32) framhåller att när man använder sig av translanguaging som 
utgångspunkt för undervisningen måste strukturen bibehållas för att flerspråkigheten 
ska utvecklas. För att bevara denna struktur måste undervisningen grunda sig på två 
strategiska principer – social rättvisa och social praktik. Social rättvisa omfattar 
värdet hos alla språk och är grunden till kunskap och det är dessutom en resurs för 
lärandet. Social praktik berör den praktiska delen i undervisningen. Det innebär att 
läraren ansvarar för att undervisningen ska vara meningsfull där tydlighet och 
hållbara strategier tillämpas för hur flerspråkigheten ska användas. 

  
Svensson (2015, s.33–34) framhåller att användandet av endast det svenska språket i 
olika skolpraktiker kan hämma de nyanlända elevernas språkutveckling. I en 
mångkulturell skola genomfördes ett projekt där den monolingvistiska tron var en 
norm som de stod fast vid. Skolan ligger i ett utsatt område och har varit med i flera 
olika nyhetsblad många gånger på grund av låg måluppfyllelse. Projektet skulle 
hjälpa lärarna på skolan till en kompetensutveckling inom svenska som andraspråk 
samt flerspråkighetskunskap. En monolingvistisk tro innebar att eleverna endast 
skulle använda sig av det svenska språket inom skolans ramar. Tanken bakom 
synsättet var för att de nyanlända eleverna inte skulle förvirras i sin språkliga 
utveckling och därför ansåg lärarna att de två språken skulle hållas isär. Resultatet av 
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detta blev att arbetsuppgifterna och språket i skolan höll en låg standard, vilket kan 
medföra en bromsning på utvecklingen. Genom att ha en positiv attityd till 
flerspråkigheten skapas det en känsla av samhörighet och glädje där alla språk 
värderas, vilket även ökar elevernas vilja att lära. 
  
Svensson (2015, s.39–40) beskriver att translanguaging i undervisningen medför 
flera positiva resultat, dels att elevernas attityder till arbetsuppgifterna ökas när de 
får arbeta flerspråkigt och dels att dialoger skapas mellan eleverna utav ren 
nyfikenhet för varandras språk. En svårighet med att tillämpa translanguaging i 
undervisningen kan vara att det uppstår en obalans i språknivåerna. Det kan alltså 
finnas elever som behärskar sitt modersmål på en godtycklig nivå men har låg 
behärskning på sitt andraspråk. Som lärare kan man tillgodose elevernas alla behov 
genom att t.ex. arbeta tillsammans eller i grupp. Aktiviteter som sker gemensamt är 
att läraren tillsammans med eleverna går igenom och diskuterar olika begrepp i syfte 
att öka medvetenheten för metaspråket (språk som används för att beskriva 
begrepp). Här kan eleverna berika aktiviteten genom att bidra med en översättning 
av begreppen på sitt modersmål för att se likheter och/eller skillnader i språken. 
Aktiviteter som sker i par eller grupp går ut på att förklara olika begrepp eller texter 
som eleverna framkallat själva, antingen på sitt modersmål eller på svenska 
(andraspråk). Dessa begrepp eller texter ska sedan översättas till det andra språket, 
vilket gör att diskussioner kring textstrukturen, översättning av begreppen samt olika 
uttryckssätt uppstår inom gruppen. 
 

2.5 Språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt 
Karlsson et al.  (2016, s. 32) framhåller i sin studie Flerspråkighet som en resurs i 
NO-klassrummet, att människan måste utveckla olika färdigheter för att kunna delta 
i olika sammanhang och språket är en sådan färdighet. Det finns flera sätt att 
utveckla sitt språk. Genom att interagera det teoretiska ifrån böcker tillsammans med 
det praktiska ifrån ett socialt samspel, ökar chanserna för en språkutveckling. Det är 
ett lärande där teori och praktik går hand i hand.  
 
Fridolfsson (2008, s.23, 25–28) beskriver att språkets uppbyggnad går igenom fyra 
olika steg och är av stor vikt för barns läsutveckling. Fonologisk nivå syftar på 
sambandet mellan bokstav och ljud. Ett barn som ska utveckla språket måste förstå 
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kopplingen mellan bokstaven och fonemet. Barnet måste med andra ord utveckla en 
s.k. fonologisk medvetenhet för att lära sig läsa, skriva och förstå textinnehållet. Den 
semantiska nivån omfattar ord och frasers betydelse men även sambanden mellan 
ord. Den grammatiska nivån behandlar språkets uppbyggnad med regler om olika 
böjningar och satser. Den pragmatiska nivån behandlar regler om hur ett språk 
används i olika miljöer, alltså regler om ordval, intonation, ämnesval etc. Gibbons 
(2018, s.126–127) nämner olika läsinlärningsstrategier: Bottom-up går ut på att börja 
från delarna och successivt bygga upp helheten, alltså att lära sig sambandet mellan 
bokstav och ljud där eleverna ljudar fram ett ord som sedan blir hela meningar. 
Motsatsen till Bottom-up strategin är Top-down som syftar till att gå från helheten 
till delarna. Fokus hos denna strategi är att använda sig av hela texten och förstå den. 
  
Gibbons (2018, s. 133–136) lyfter upp att en nödvändighet som läsare är att knäcka 
läskoden. Dock räcker den kunskapen inte för att läsa framgångsrikt och med flyt. 
Det är viktigt för alla elever, i synnerhet andraspråkselever, att berikas med 
meningsfulla texter. Vidare måste eleverna delta, använda och analysera texterna för 
att bemästra läsningen. Ett stöd som är av vikt för läsningen är att planera för 
läsningen, alltså före, under och efter. Aktiviteten före läsningen syftar till att 
förbereda eleverna på språkliga, kulturella och ämnesrelaterade svårigheter. Det ger 
eleverna en möjlighet till att förstå vad texterna handlar om samtidigt som 
diskussioner uppstår om ämnet. Läraren kan använda sig av exempelvis bilder för att 
stödja eleverna till olika förutsägelser om texten. Detta syftar till att undvika 
eventuella hinder under läsningen. 
 
Gibbons (2018, s. 141, 143) beskriver att aktiviteter under läsningen går ut på att 
hjälpa eleven att förstå hur de kan läsa mer effektivt samt skapa mening med 
läsningen. Som lärare kan man engagera eleverna genom att stanna upp och 
förutsäga nästa steg, genom att ställa frågor som berör texten. Aktiviteten efter 
läsningen syftar till att återvända till texten och återberätta den för att utveckla 
elevernas textförståelse. En aktivitet kan vara ”sanna/falska påståenden” där eleverna 
får markera S vid sanna påståenden och F vid falska (Gibbons 2018, s.150–151). 
  
En strategi som anses gynna elevernas skrivutveckling är cirkelmodellen. Modellen 
har genrepedagogiken som utgångspunkt, vilket går ut på en textbaserad 
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undervisning i form av en cyklisk arbetsmetod samt en explicit undervisning. Dessa 
arbetssätt hjälper alla elever, inte bara andraspråkselever, att bli mer aktiva i 
undervisningen. Genrepedagogiken utvecklades i Australien på 80–90-talet då en ny 
definition av genre togs i bruk (Kuyumcu 2013, s. 605–606). Den ”nya” definitionen 
av genre omfattar de muntliga och skriftliga språkhändelserna i samhälle och kultur, 
såsom tidningsartikel, en lektion, filmrecensioner etc. (Gibbons 2018, s. 162). Alla 
genrer förekommer i specifika kulturer, fyller ett socialt syfte och har dessutom 
specifika språkliga drag och uppbyggnad  
 

2.5.1 Cirkelmodellens fyra steg 
Som tidigare nämnt bygger cirkelmodellen på genrepedagogiken, vilket innebär 
språkinriktad arbete som stöttar eleverna i sin utveckling. Läraren fokuserar på en 
genre som ska presenteras, modelleras och tillämpas i fyra olika steg. Med denna 
modell får eleverna möjligheten att skriva, lyssna, tala och läsa och kan användas i 
alla skolämnen (Gibbons 2018, s.170). 

1. Bygga upp fältet – Textens innehåll ligger i fokus där läraren går igenom 
ämnesövergripande begrepp i helklass för att försäkra om att eleverna har 
goda kunskaper om ämnet, då de ska skriva om det i stegen tre och fyra. 
Informationen inhämtas genom att eleverna lyssnar, antecknar, talar och läser 
i detta steg (Gibbons 2016, s.128; Glogic & Löthagen Holm 2016, s. 67). 

2. Modellera genren – Fokus ligger på att lära känna texten, alltså typ av text, 
syftet, uppbyggnad och språkliga särdrag (Gibbons 2016, s.128; Glogic & 
Löthagen Holm 2016, s. 67). 

3. Gemensam konstruktion – Läraren skriver tillsammans med eleverna en 
gemensam text för att tydliggöra hur texter byggs upp. Hur man skriver en text 
sätts i fokus samtidigt som diskussioner kring genren uppstår (Gibbons 2016, 
s. 128; Glogic & Löthagen Holm 2016, s. 67). 

4. Individuell konstruktion – I cykelns slutskede får eleverna skriva en 
individuell text i den valda genren (Gibbons 2016, s.128; Glogic & Löthagen 
Holm 2016, s. 67). 

Glogic & Löthagen (Holm 2016, s. 67) nämner att en positiv faktor med 
cirkelmodellen är att eleverna får stöd genom hela processen. Kuyumcu (2013, s. 
627–628) skriver att genrepedagogiken är ett verktyg som i synnerhet ger 
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andraspråkselever konkret stöd i sin språkliga- och kunskapsmässiga utveckling. Det 
finns en mängd verktyg att använda för att utveckla läsförståelsen och skrivningen 
men även verktyg vid fördjupning av ämnesområden. Eleverna tillägnar sig 
ämnesövergripande termer för att få förkunskaper i ämnet, dessutom deltar eleverna 
aktivt i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.  
 
Gibbons (2018, s. 183) berättar att cirkelmodellen används ofta vid temaarbeten. 
Wedin (2018, s. 11) skriver att temaarbeten brukar sträcka sig över en längre period 
vilket innebär att eleverna får längre tid på sig att utveckla sina kognitiva- och 
språkliga kunskaper. Eleverna hinner med andra ord smälta in alla nya kunskaper. 
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3 Metod  
I följande avsnitt presenteras metod och material för den kvalitativa studien. Studien 
bygger på underlag i form av fakta från primärdata, vilket innebär att fakta direkt 
baseras utifrån en källa (Jacobsen 2012, s.25), i det här fallet studiens valda 
informanter. Med hjälp av tidigare forskning och fakta från övriga litterära verk, 
kommer då även så kallad sekundärdata att användas för utformningen och 
sammanställningen av uppsatsen, delvis i diskussionsavsnittet. Vidare redogörs för 
reliabilitet och validitet samt likheter och skillnader mellan fakta och 
grundskolelärarnas egna erfarenheter och upplevelser. 
 

3.1 Urval 
För att utforma den kvalitativa undersökningen tog jag kontakt med tolv olika skolor 
runt om Mellansverige via e-post, varpå endast sex grundskolor hörde av sig och gick 
med på att delta i undersökningen. I mejlet presenterades studiens huvudämne och 
vilken typ av grundskolelärare som söktes. Till de sex grundskolorna skickades ett 
informationsbrev ut med information om hur respektive informant kan ta kontakt 
med både studiens författare och handledare, hur lång intervjun på ett ungefär 
kommer att vara samt de fyra olika kraven beskrivna under individskyddskravet (se 
bilaga 1 för informationsbrev). 
  
De skolor som deltog låg i en stor kommun och två mindre kommuner i Sverige. 
Samtliga informanter var lärare i åldrarna 30–50 år med en grundskollärarexamen. 
Arbetslivserfarenhet inom ämnet nyanlända var inom ett spann på sex till hela 26 år. 
Alla sex intervjuer gjordes via ett fysiskt möte. 
  
Till följande studie har alltså sex verksamma grundskolelärare inom området 
intervjuats. De två första informanterna valdes ut via ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att valet av informanter är nära till hands; fördelen med 
urvalet är den besparade tiden (Jacobsen 2012, s.227). Anledningen till att ett 
bekvämlighetsurval gjordes var på grund av att de var lättåtkomliga och för att inte 
många kunde ställa upp på en intervju inför studien. Vid slutet av de två 
bekvämlighetsintervjuerna frågade jag om informanterna kände till någon 
grundskolelärare som möjligtvis skulle vilja ställa upp på intervjun. Varje informant 
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hänvisade mig till en grundskolelärare som jag sedan tog kontakt med. För var ny 
intervju ställde jag samma fråga, om de kände till någon som skulle kunna ställa upp, 
och så fortsatte det tills alla mina sex informanter var hittade. Fyra av sex 
informanter gjordes alltså via ett snöbollsurval. Snöbollsmetoden fungerar som en 
rullande snöboll där en informant med kunskap inom det valda ämnet 
rekommenderar någon annan respondent som bär på likvärdig kunskap inom 
området och är lämpad för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar 
(Jacobsen 2012, s.131). Informanterna kallas i denna studie kallas för L1, L2, L3, L4, 
L5 och L6. 

 

3.2 Etiska överväganden 
För att ett samhälle ska utvecklas och bli bättre behövs forskning. Forskning är 
viktigt för både individ och samhälle och alla som medverkar i ett samhälle har en 
skyldighet till att ny forskning bedrivs. Forskningen som bedrivs ska belysa väsentliga 
frågor och även vara av hög kvalitet. Det så kallade forskningskravet syftar till att 
forskningen ska förbättra olika metoder och fördjupa redan befintliga kunskaper.  
Samhällsmedlemmarna får dock inte skadas på något sätt, detta innebär skydd mot 
psykisk eller fysisk skada, kränkningar eller förödmjukelser. De forskningsetiska 
övervägandena har sin utgångspunkt i individskyddskravet. Individskyddskravet kan 
delas in i följande huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5–6). I denna 
studie har jag noggrant följt de forskningsetiska principerna för att uppnå 
trovärdighet. 
 

3.2.1 Informationskravet 
Informationskravets grundprincip är att informera deltagarna om forskarens namn, 
studiens syfte och hur den ska utföras (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Forskaren ska 
dessutom upplysa informanterna om att deras deltagande är frivilligt och att de 
närsomhelst under forskningens gång kan avbryta sitt medverkande. Forskaren ska 
försäkra sig om att de uppgifter som behandlas under studiens gång endast används 
för forskningens syfte.  
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3.2.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet är steg två i individskyddslaget och grundar sig på att få 
informanternas samtycke innan forskningen kommer igång (Vetenskapsrådet 2002, 
s.9). Är informanterna under 15 år måste man även få vårdnadshavarnas samtycke 
innan. Om undersökningsfrågorna är generella kan ett samtycke inhämtas av 
deltagarnas företrädare. 
 

3.2.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet omfattar fullständig tystnadsplikt för forskaren/-na 
(Vetenskapsrådet 2002, s.12). Om det finns personuppgifter eller andra känsliga 
uppgifter som kan identifiera en person måste forskaren/-na signera en 
tystnadspliktsförbindelse. 

3.2.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravets grundprincip går ut på att all insamlad data får användas för ett 
ändamål – forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Informationen får alltså 
inte användas för andra icke-vetenskapliga ändamål. Deltagarnas personuppgifter får 
inte förbrukas så att det påverkar individerna negativt. 

3.3. Datainsamlingsmetod 
Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide om nyanlända elevers 
språkutveckling och inkludering, med utrymme för följdfrågor och andra 
funderingar. Semistrukturerad intervjuguide innebär att forskaren utformar 
intervjufrågor som berör det valda temat, men att informanterna kan utforma sina 
svar med stor frihet (Patel & Davidson 2011, s. 82). Anledningen till valet av metod 
var för att informanterna skulle få utrymme att fritt utveckla sina svar. Av samma 
anledning användes så öppna frågor som möjligt. Intervjuguiden var uppbyggd som 
sådan att de första frågorna var inledande frågor/grundläggande frågor, varpå de 
faktiska frågorna för studiens syfte utformades med tiden, detta för att informanten 
skulle hinna bli varm i kläderna och förhoppningsvis känna trygghet under intervjun 
för att de sedan på bästa sätt skulle kunna formulera svar för studiens faktiska syfte. 
Efter varje fråga fick informanterna andrum att förstå frågornas innebörd men även 
för att ge tid åt att tänka ut responsen. Orsaken till andrummet var för att inte stressa 
fram ett svar. 
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Jag lät informanterna bestämma tid och plats för utförandet av intervjuerna för 
ytterst bekvämlighet. Ett krav var att det skulle ske inom tidsramen för studiens 
genomförande. Alla intervjuer bestämdes ske på eftermiddagstid i något utav skolans 
lokaler, efter att skolbarnen slutat för dagen, eftersom de flesta har lektioner på 
förmiddagen. Intervjuerna startade med att jag återigen informerade om 
individskyddskravet och ett samtycke om att få spela in samtalet med mitt 
inspelningsinstrument, Iphone 7. Intervjuerna varade i genomsnitt cirka 30–40 
minuter. 
 

3.4 Analysmetod 
Efter genomförda intervjuer användes transkribering för att överföra det inspelade 
materialet, där innehållet skrevs ner ordagrant i ett Word dokument. För att möjligen 
kunna tolka och förstå innehållet av samtliga ljudfiler vid transkribering användes 
kvalitativ innehållsanalys. Jacobsen (2012, s.142) beskriver innehållsanalys som en 
teknik som antingen kategoriserar eller tematiserar insamlade data. Efter 
indelningen jämfördes kategoriseringarna för att hitta likheter och skillnader. Det 
stöd som innehållsanalysen har utgjort har medfört tydlighet och struktur vid 
bearbetningen av det insamlade materialet. 
 

3.5 Genomförande 
Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av intervjuer som tog plats på sex 
olika skolor runt om i Mellansverige. Innan utskicket av informationsbrev och 
genomförandet av intervjun formade jag semistrukturerade intervjufrågor. Detta 
gjorde jag för att undvika stress och halvklara intervjufrågor. Ett informationsbrev 
skickades sedan ut (se bilaga 1) till ett antal skolor inom de tre kommunerna. När 
informanterna tackade ja till en intervju bestämdes vilka datum intervjuerna skulle 
genomföras på. Genomförandet av intervjuerna skedde några dagars mellanrum. 
Varje intervju genomfördes på eftermiddagen i en av skolans lokaler. Innan varje 
intervju påminde jag informanterna om individskyddskravet för att ge dem chansen 
att dra sig undan redan i början av intervjun. Samtliga informanter tackade ja till 
deltagandet muntligt. Intervjuguiden startade med några bakgrundsfrågor för att få 
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informanterna bekväma innan de faktiska frågorna ställdes. Varje intervju var avsedd 
att vara i cirka 30–40 min. 
  
För att få ut så mycket som möjligt från mina intervjuer använde jag mig av 
inspelningsinstrument på min iPhone 7. Denna insamlingsmetod säkerställde att 
minsta lilla detalj fångas upp. Jacobsen (2012, s. 177) skriver att en intervju kan vara 
mycket rik på information. Det är därför viktigt att vara uppmärksam när man samlar 
in information till sin studie. Men hur uppmärksam en forskare än är kan det 
fortfarande ske slarvfel under nedteckningarna av den enkla anledningen att 
människans minne inte är byggt för att registrera stora mängder data, som dessutom 
är väldigt detaljerad. Det är ett ”hot” mot studiens trovärdighet om man endast 
antecknar informationen. Att använda sig av endast anteckningar kan innebära att 
informationen filtreras, alltså att ett fåtal ord eller händelser antecknas. Senare blir 
det svårt för andra personer att kontrollera att slutsatserna och rådata 
överensstämmer med varandra. Därför är det viktigt att forskaren använder sig av 
någon form av ljudinspelning för att få med alla detaljer. 
 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet, även kallade för trovärdighet och tillförlitlighet, har 
förvisso en koppling, vilket gör det omöjligt för forskaren att förhålla sig till det ena 
utan att förhålla sig av det andra (Jacobsen 2012, s.21). Validitet handlar om 
huruvida forskaren undersöker det som ska undersökas. Reliabilitet avser 
forskningens trovärdighet, alltså om studien går att lita på eller inte.  
  
Reliabiliteten i studien är förhållandevis hög då den är baserad på kvalitativa 
intervjuer med sex olika grundskolelärares upplevelser av arbetet med nyanlända. 
Varje intervju har genomförts via ett fysiskt möte under informanternas arbetstid. 
Alla intervjuer utfördes på eftermiddagen då eleverna redan gått hem eller släppts ut 
till fritidsverksamhet. Anledningen till detta är för att informanterna ska ha full 
koncentration utan några distraktioner. Tid och plats bestämde informanterna själva 
för att den insamlade data inte skulle påverkas via kontexteffekten som Jacobsen 
(2012, s. 102) lyfter upp, vilket bidrar med en ökad reliabilitet. Uppmärksamhet 
under intervjun och noga antagningar av insamlat data kan vidare öka reliabiliteten i 
studien. För insamling av data använde jag mig av ett mätinstrument för att på 
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säkrast sätt få in all intervjumaterial utan att behöva föra skriftliga anteckningar 
under intervjun. Istället kunde jag fokusera på vad informanterna sa och därmed 
ställa följdfrågor istället (Jacobsen 2012, s 104). Jag hörde även av mig till 
informanterna efter transkribering för att ge dem möjlighet att läsa vad de har sagt 
och på så vis fick de möjlighet att ändra sig om något sagts fel. Det var dock endast 
tre av sex informanter som återkopplade. Förutom informanterna som 
förstahandskällor finns sekundärkällor i form av tidigare forskning som styrker 
informanternas erfarenheter och upplevelser, vilket stärker studiens reliabilitet. 
Intervjuerna är som tidigare nämnts baserade på sex olika grundskolelärare med 
arbetslivserfarenhet inom området och har direkt koppling till skolverksamheten. 
Undersökningspersonerna är s.k. förstahandskällor där undersökaren fått ta del av 
deras erfarenheter och upplevelser de varit involverade i, vilket leder till ökad 
validitet. 
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4 Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet från de kvalitativa intervjuerna att 
presenteras. Intervjufrågor som är relevanta för studiens syfte presenteras i form av 
underrubriker. 
 

4.1 Lärarnas erfarenheter med nyanlända elever – 
svårigheter och möjligheter 
Vid intervjutillfällena berättade samtliga informanter om sina erfarenheter med 
nyanlända elever samt vilka möjligheter och svårigheter eleverna har när de börjar 
skolan. Det visade sig att samtliga informanter hade olika erfarenheter med 
nyanlända elever, den gemensamma nämnaren för alla lärare var dock att alla höll 
med om att språket är den största svårigheten. 
  

(L1): Jag har haft elever som kommit direkt till klass utan att veta ett ord på svenska. 

Det kan vara en frustrerande upplevelse för eleverna att lyssna på någon som står i 

klassrummet och pratar när de inte behärskat det nya språket, eleverna känner att 

de inte mår bra då. Andra svårigheter beror på varifrån man kommer och för vilken 

anledning man kommer till Sverige för. Har eleven varit med om traumatiska 

händelser, då är det mycket att hantera som lärare för vi har inte kunskaperna till 

hur man hanterar traumatiska händelser i vår utbildning. 

  

L2 nämner att den största svårigheten med nyanlända eleverna är pressen man 
känner som lärare och att man vill ge eleverna alla kunskaper man har. L3 och L6 
nämner att största svårigheten med dagens nyanlända elever är att de kommer från 
krigsdrabbade länder, där de flesta inte haft någon skolbakgrund sedan innan. Detta 
kan hämma elevernas vilja att lära eftersom att en del har varit med om traumatiska 
händelser. Tidigare har skolan tagit emot nyanlända elever som haft gedigen 
skolbakgrund. Men L6 berättade även att: 
  

(L6): Dock finns det även nyanlända elever som har tidigare skolbakgrund och är 

jämförbara med klasskompisarnas, skillnaden är att det är kunskaper i modersmålet. 

Elever som inte har några tidigare erfarenheter och som dessutom varit på flykt har 

inget starkt första språk, de har fragment av flera olika språk. 
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Utifrån L5:s erfarenheter kan nyanlända elevers svårigheter vara språket och att 
elevernas språkutveckling tar olika lång tid. En annan svårighet kan också vara det 
sociala, att få vänner och känna ett sammanhang är av vikt för att få en bra skolgång. 
  
Samtliga informanter nämnde möjligheterna och även här skiljer sig deras 
erfarenheter. Samtliga informanter uppger dock att en möjlighet är att eleverna är 
väldigt mottagande för nya kulturer och att det oftast finns elever med samma språk 
som den nyanlända eleven, vilket kan vara en fördel då det gynnar alla parter. L1 
betonar vikten av tolerans och acceptans gentemot varandra, eftersom alla elever har 
olika behov och ligger på olika nivåer: 
  

(L1): Det är viktigt då alla är olika och att alla ligger på olika nivåer, det är dessutom 

viktigt att man hjälper varandra. Självklart är det mycket enklare när eleverna är 

yngre, det kan vara lite svårare för de äldre eleverna att vara lika toleranta och 

accepterande gentemot varandra, speciellt gentemot de nyanlända. 

  
L4 berättar att eleverna är väldigt nyfikna och drivna med en stor vilja att lära sig. 
Trots att en del elever genomgått svårigheter eller traumatiska händelser finns det 
fortfarande ett intresse att lära sig. Eleverna har en positiv inställning och är väldigt 
engagerade. L6 berättar att eleverna bör känna stolthet över alla sina språk, även om 
de är fragmenterade: 
  

(L6): Pratar man t.ex. engelska, finns det många ord som liknar. Man kan hela tiden 

se likheter i språket, en koppling. ’Ja men vad heter det på ditt språk?’… ’Jaha det är 

väldigt likt det här språket’. Och då ska man försöka stärka eleverna i det och ha 

detta som ett verktyg. Det är svårt, men det är vårt uppdrag och vi måste göra det 

bästa av det. 

 

4.2 Arbetssätt och språkutveckling 
Som introduktion till följande avsnitt sammanfattas informanternas likheter vad 
gäller deras arbetssätt. Samtliga informanter använder sig av 
översättningsprogrammet Google Translate för att snabbt översätta olika begrepp på 
det efterfrågade språket med hjälp av mobiltelefon, iPad eller dator. Samtliga 
informanter använder digitala verktyg i undervisningen som presenteras i 4.2.1. 
Informanterna uppger att användandet av bildstöd många gånger är aktuellt om det 
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inte finns tillgång till studiehandledare eller annat språkstöd för nyanlända elever. Då 
man inte behärskar alla världens språk, är stöd i form av bilder ett enkelt sätt att 
förmedla innebörden av olika begrepp. En förstärkning till dessa är med hjälp av 
kroppsspråk. Repetition var återkommande bland samtliga informanter och de säger 
att det är ett bra sätt att befästa de nya kunskaperna hos nyanlända elever. Ett 
samarbete med SVA-lärarna är något som samtliga informanter har. Samarbetet kan 
vara att planera kring ett område ihop, men att SVA-eleverna får arbeta på ett annat 
sätt för att nå samma mål. Informanterna uppger även att de förbereder inför 
högläsningstillfällena genom att läsa boken som ska användas och sedan plockas de 
svåra orden ut. Innan högläsningen har lärarna en genomgång av de svåra orden och 
dessa skrivs upp på tavlan för att göra det synligt för eleverna genom hela 
högläsningen. 
  
L1 brukar alltid ha en planering på tre olika nivåer vare sig läromedlen eller andra 
material används vid undervisningstillfällena. Informanten använder sig av olika 
nivåer på sina texter just för att alla elever har olika behov och ligger på olika 
kunskapsnivåer. Dessa olika nivåer på materialen berör alla elever och inte bara 
nyanlända, det finns elever som har svenska som sitt modersmål men av olika 
anledningar inte lärt sig att läsa förrän i åk 3. L3 uppger att hen använder datorer 
ibland vid skrivandet av olika texter. Eleverna delar sin version via Google Drive som 
sedan rättas. Läraren kopierar och rättar i ett annat dokument för att synliggöra 
elevernas potentiella fel med rödmarkering. Eleverna får därefter tillbaka texterna 
där de sedan får läsa och analysera skillnaderna. Informanten uppger även att 
eleverna får en förlaga i form av bild/-er vid berättande texter. Under intervjun med 
L2 framkom det att hen är kurdisktalande vilket är en fördel för elever med kurdiska 
som modersmål samt att det finns relativt många likheter med arabiskan. 
Fortsättningsvis använder L2 filmer som förstärkning till det abstrakta, i detta fall 
olika material i form av texter. 
  
L4 och L5 arbetar mycket utifrån cirkelmodellen då den medför struktur och 
tydlighet i språkutvecklingen. Genom cirkelmodellen introduceras eleverna till olika 
textvarianter. Eleverna får även möjligheten att repetera olika ord och begrepp, vilket 
är betydande i språkutvecklingen utöver att läraren måste vara tydlig i 
undervisningen. I följande citat berättar L4 även varför det är viktigt med tydlighet: 
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(L4): Det är inte bara att läsa en text och begära att de ska svara på tre frågor om 

texten. Du måste gå in på djupet av texten, prata om begreppen, prata om 

meningarna, ge exempel, visa exempel. De flesta elever och främst de nyanlända 

hänger inte alltid med om jag går igenom lektionen muntligt. Jag brukar underlätta 

för eleverna genom att använda mig av PowerPoint presentationer eftersom att 

eleverna behöver också se vad jag pratar om. 

 
L5 berättar lite mer om varför cirkelmodellen används i undervisningen: 

(L5): Framförallt för att ta reda på elevernas förkunskaper i ämnet samt gemensamt 

skrivande tillsammans på tavlan i klassrummet. Jag upplever att det blir enklare för 

eleverna att förstå hur en text ska vara uppbyggd när vi arbetar med cirkelmodellen. 

  

L4 och L5 framhåller att de nyanlända eleverna behöver någon form av trygghet och 
föreslår användandet av cirkelmodellen för att underlätta undervisningen. 
Informanterna L4, L5 och L6 berättar att de arbetar tematiskt. Temaarbeten brukar 
sträcka sig över längre perioder, vilket kan gynna de nyanlända eleverna positivt 
genom att tid ges åt insmältningen av kunskaperna. 

 

4.2.1 Läromedel 
Samtliga informanter använder sig av den populära läromedelsserien från ABC-
klubben för åk 1–3. Serien innehåller en variation av läs- och skrivuppgifter som 
utvecklar elevernas läsförståelse, skrivning, stavning etc. Läromedlen består även av 
tre olika svårighetsnivåer i varje årskurs där eleverna stöter på olika typer av texter. 
Informanterna nämner att texterna anpassas ytterligare utefter elevernas behov om 
det behövs. Eleverna använder sig även av digitala verktyg såsom datorer och/eller 
iPads för att främja språk- och kunskapsutvecklingen. Samtliga klassrum är 
utrustade med antingen projektor eller smartboards. Smartboard fungerar som en 
vanlig whiteboardtavla, men den är utrustad med olika digitala resurser. Tavlan 
används vid genomgångar i olika ämnen, filmvisning, anteckningar etc. Projektorn 
saknar de avancerade funktionerna och måste kopplas till en dator eller iPad.   
  
Informanterna L1, L2 och L3 uppger att skolan inte har tillräckligt med resurser för 
att erbjuda varje elev en egen dator. Datorer används ibland vid skrivning av olika 
texter men vanligtvis vid temaarbeten. För elever med särskilt stöd eller nyanlända 
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elever används hemsidan Elevspel.se och Skolplus.se som innehåller många olika 
språk- och kunskapsutvecklande spel i alla ämnen. 
  
Under intervjun med L5 framkom det att hen arbetar mycket med läsning av olika 
textvarianter. Men är eleverna helt nyanlända och saknar skolbakgrund måste 
läraren försöka hitta böcker som innehåller mycket bilder lite text och även bygga 
upp ordförrådet genom att koppla till exempelvis vardagen. Digitala verktyg såsom 
datorer och iPads är något som informanten använder sig av i undervisningen för att 
ge eleverna möjligheten att prova olika arbetssätt. L4 berättar att de digitala verktyg 
som används i undervisningen är datorer eller iPads. Under intervjun med L6 
framkom det att de digitala verktyg som används bland annat är smartboard och 
iPads. 
  
L4, L5 och L6 berättar att bland annat Svenskbiten AB och/eller Språkkraft för åk 1–
3 är de läromedel som används främst i SVA-undervisningen. Svenskbiten AB är 
både tryckta och digitala läromedelsserier med två svårighetsgrader som utvecklar 
språket utifrån vardagsnära sammanhang. Språkkraft grundar sig på 
genrepedagogiken som utvecklar elevernas vardags- och skolspråk. Cirkelmodellen 
hjälper eleverna att se olika mönster och strukturer i olika genrer. Läromedlet 
utvecklar även elevernas ordförråd och deras läs-och skrivinlärning. 
      Applikationer såsom SayHi, MyMemo, Lära läsa, Skolstil och Se bokstavsljuden 
är exempel på applikationer som används bland de nyanlända eleverna. 
  
SayHi är en röstöversättningsapplikation. Fraser och ord översätts både i tal och 
skrift till det önskade språket. MyMemo är ett memoryspel där man själv kan forma 
spelinnehållet genom bilder, text eller inspelat ljud. Lära läsa fokuserar på 
läsförståelsen, vilket kan vara bra för de yngre åldrarna och nyanlända elever. Skolstil 
är ett skrivprogram med talsyntes där varje bokstav och ord läses upp. Se 
bokstavsljuden illustrerar hur olika bokstavsljud formas och uttalas. Avslutningsvis 
framkom det under intervjun med samtliga informanter att de använder sig av 
inläsningstjänsten ILT.se som erbjuder eleverna inläsning av läromedel och 
studiestöd på modersmål. Denna tjänst är gynnsam för språkutvecklingen, då 
applikationen har inbyggda röster som läser upp olika sagor, böcker/läroböcker eller 
andra texter och som dessutom översätter till det önskade språket. 
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4.2.2 Kartläggningen 
Följande avsnitt är en komplettering till informanternas arbetssätt. Responsen från 
samtliga informanter var relativt lika, dock framkom det några mindre skillnader 
angående kartläggningen som utförs av kommunen. 
 
För att kunna utveckla elevernas språkliga och kunskapsmässiga kunskaper utförs en 
obligatorisk kartläggning av deras tidigare erfarenheter innan de börjar skolan. 
Kartläggningen utförs via en mottagningsenhet i den kommun eleven tillhör och 
skickas ut till den skola eleven är inskriven i och därefter får eleven en 
klasstillhörighet. Tre av sex informanter berättar att kartläggningen som genomförs 
av kommunen inte alltid hjälper till. 

 (L3): Den kartläggningen säger mig bokstavligen ingenting. Den är väldigt ’liten’, så 

det slutar med att man blir tvungen att göra en egen kartläggning på eleven. 

  

(L5): I många fall är denna kartläggning tillräcklig. Men vi brukar även göra egna 

kartläggningar för att se att allting stämmer och då är det viktigt att ta hjälp av 

studiehandledarna. 

 
L3, L5 och L6 är eniga om att det hade varit bättre att genomföra en egen 
kartläggning på eleverna då man får en större inblick i elevens kunskaper. Det är 
dock en svårighet att genomföra en kartläggning på varenda nyanländ elev, speciellt 
när invandringen ökat senaste åren. Det händer ibland att lärarna måste genomföra 
en egen kartläggning trots allt. Vidare betonar lärarna att det är av vikt att avsätta tid 
för att läsa kartläggningen för att få ett litet hum om eleven innan första mötet. L6 
informerar om att kartläggningen är en liten tolkningsfråga och berättar i följande 
citat att: 

(L6): Jag fick en elev i höstas och i kartläggningen stod det att eleven förstår svenska. 

Det visade sig senare att det inte stämde, så den eleven tappade flera veckor i skolan 

på att vi skulle vänta på inskolningsassistenten. Det skulle ha stått att pappan förstår 

svenska istället. 

 

4.2.3 Faktorer som gynnar 
Utvecklingen kan inte påskyndas, men det som hjälper eleverna är att stötta dem i 
deras utvecklingsprocess. Faktorerna som gynnar kan vara stöttning i form av 
anpassad undervisning eller i form av en språkstödjare/studiehandledare. Samtliga 
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informanter har inte något samarbete med modersmålslärarna, det brukar finnas 
studiehandledare före, under eller efter lektionerna. Samtliga lärare påpekade dock 
att de ekonomiska resurserna inte alltid räcker till, men vid ”akuta fall” införskaffas 
studiehandledarna. 
  
L2 berättar att språkstödjarens uppgift är att förstärka det undervisningsområde som 
eleverna arbetar med. För att inte missa något viktigt under lektionen, kräver L2 att 
studiehandledarna och eleverna befinner sig i klassrummet. L4 informerar om att 
alla nyanlända elever har rätt till studiehandledning, där de en gång per vecka hjälper 
eleven att förstå och översätta olika texter till sitt modersmål. Samarbetet med 
studiehandledarna sker ofta, bland annat för att få inblick i vad som bör utvecklas. 
Fortsättningsvis berättar L4 att eleverna kan förberedas några dagar innan genom att 
få det material som berör arbetsområdet för en specifik lektion. Detta material 
bearbetas tillsammans med studiehandledarna för att hjälpa eleverna att förstå 
kontexten redan i förväg, för att sedan underlätta den kommande undervisningen. 
Det är en bra metod för att stimulera elevernas språkliga och kunskapsmässiga 
utveckling och det ökar även deras självförtroende då de blir mer aktiva genom att 
t.ex. svara på frågor. Dock är det inte alltid möjligt att samplanera lektionerna men 
det är viktigt att studiehandledarna får ta del av materialet på förhand. Kontakten 
hålls via mejl för att belysa och uppdatera studiehandledarna om varje 
lektionstillfälle de ska närvara på. 
  
L6 uppger att i början av elevernas språkutveckling är det extra viktigt att beställa 
studiehandledning. Annars sitter den nyanlända eleven i klassen utan att förstå 
någonting vilket oftast leder till att motivationen minskar. Fortsättningsvis berättar 
informanten att: 
  

(L6): Studiehandledarna sitter bredvid eleven och översätter direkt på modersmålet 

om undervisningsinnehållet så att eleven kan tillgodose sig i samma undervisning 

fast den får extra stöd. 

  
Andra faktorer som gynnar språkutvecklingen är att dels få höra språket och dels att 
vara i en ständig dialog med eleverna. Som tidigare nämnts av samtliga informanter 
är stöd i form av bilder även gynnsamt för eleverna. 
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L1 berättar att ordförrådet är det som ska byggas upp först genom att använda sig av 
vardagliga begrepp. Sedan kan man förstärka det visuellt antingen genom bilder eller 
laminerade begrepp som placeras på olika föremål. Tyvärr används det svenska 
språket i nästan alla sammanhang, inte minst i skolorna. Lyckligtvis blir eleverna 
motiverade till att föra en dialog när de ständigt hör det svenska språket. Finns 
möjligheten till halvklass är det dessutom gynnsamt för eleverna att arbeta mer 
konkret eller med lekar. L3 uppger att en gynnsam faktor som stimulerar 
språkutvecklingen är att man ska berika eleverna med ett tillåtande klimat, alltså ett 
klimat där felaktiga svar är accepterade. 
 

4.3 Skolgång och inkludering 
Intervjufrågan som berör inkludering var inte begränsad till undervisningen och 
därför svarade samtliga lärare fritt. Samtliga informanter förutom informant 6 
nämner att de nyanlända eleverna har möjligheten att gå i en förberedelseklass när 
de väl börjar skolan. Samtidigt har eleverna en klasstillhörighet redan från första 
dagen på skolan. 
  
Samtliga informanter nämner att eleverna måste känna någon form av trygghet för 
att kunna vara mottagliga för kunskaperna. L6 nämner att inkludering handlar om 
ett tillåtande klimat där alla är lika mycket värda. Alla barn har olika behov för att 
lyckas i skolan. För att en nyanländ elev ska känna sig inkluderad och ha en bra 
skolgång ska man exempelvis, om ekonomin tillåter, försöka införskaffa 
studiehandledare eller liknande. På skolan finns det även elever som ansvarar och tar 
extra hand om de nyanlända och händer det att de har samma modersmål är det en 
stor fördel. Informanten berättar vidare: 
  

(L6): Tyvärr har vi inte en förberedelseklass här på skolan, de nyanlända placeras 

direkt till sin ordinarie klass. I sådana fall brukar SVA-läraren vara med som stöd 

första tiden. 

  
Resterande informanter meddelar att på deras skolor har den nyanlända eleven 
redan, från första dagen, en klasstillhörighet samtidigt som eleverna är knutna till 
förberedelseklassen. För att integrera och inkludera eleverna har de möjlighet att 
vara delaktiga på de praktiskt-estetiska ämnena, matematik och engelska redan efter 
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några veckor. Eleverna får även en hylla i korridoren, en låda och en sittplats inne i 
klassrummen för att de ska känna sig välkomna och trygga direkt. 
  
L3 uppger att inkluderingen är viktig för elevernas utveckling och självkänsla. En 
form av inkludering kan exempelvis vara att ställa frågor under lektionerna om 
undervisningsinnehållet och eleverna får avgöra om de vill svara på frågorna eller 
inte. Fortsättningsvis nämner informanten att det även finns elever som räcker upp 
handen för att svara på frågor, ställa frågor eller delge sina erfarenheter. Informanten 
berättar vidare: 
  

(L3): Ser jag att en nyanländ elev räcker upp handen (vilket sker sällan), då ger jag 

frågan till hen direkt. Sen att man ska förstärka deras svar positivt ’Gud vad bra, det 

här kunde du!’, att man bekräftar de hela tiden. 

  
Under intervjun med L4 framkom det att skolans förberedelseklass ligger i mitten av 
skolan. Anledningen till detta är för att alla ska uppmärksamma varandra och att 
kontakt skapas med varandra. Informanten säger att eleverna ska känna sig trygga 
och inkluderade redan från början. 
  
Avslutningsvis uppger samtliga informanter att de nyanlända eleverna är personer 
precis som alla andra, det är viktigt att se alla elever. Att ha god förståelse och respekt 
för vad eleverna har gått igenom är av vikt för en lärare då det är en ingång till att 
eleverna känner sig trygga. En annan form av inkludering är att välkomna elevernas 
modersmål i skolan eftersom de ska känna sig som hemma. Som lärare ska man visa 
intresse genom att t.ex. fråga vad ord och begrepp heter på deras modersmål. Genom 
att använda sig av deras modersmål kan man göra kopplingar mellan språken, och 
det stimulerar dessutom språkutvecklingen. Som lärare är det även viktigt att 
anpassa undervisningen efter alla behov för att de ska kunna vara delaktiga i 
undervisningen och utvecklas. Informanterna berättar att elever som har möjligheten 
att gå i förberedelseklass slussas ut tidigt till sin ordinarie klass eftersom de ska 
känna sammanhang och få vänner. 
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras metoden och resultatet från den kvalitativa studien. Kapitlet 
kommer delas in i två underrubriker för strukturens och tydlighetens skull. 
 

5.1 Metoddiskussion 
Studien är baserad på en kvalitativ ansats vari semistrukturerade intervjufrågor 
formades och har studiens syfte som utgångspunkt. Anledningen till de 
semistrukturerade intervjufrågorna var för att ge informanterna utrymme att besvara 
frågorna lite fritt. För att stärka studiens trovärdighet kunde studien ha 
kompletterats med observationstillfällen i de olika skolorna. Då tiden inte räckte till 
kunde observationer dessvärre inte genomföras. Antalet informanter var tillräckligt 
för att besvara forskningsfrågorna och få fram ett resultat då de levererade 
välutformad respons. 
  
Jag uppfattade att informanterna var bekväma under intervjun, eftersom de 
besvarade intervjufrågorna med ett lugn. Det kan bero på att genomförandet av 
intervjuerna schemalades på eftermiddagen efter att eleverna slutat för dagen, vilket 
ger utrymme för en lugnare miljö. En annan anledning kan även vara att intervjuerna 
tog plats i en av skolans lokaler. Jacobsen (2012, s. 106) framhåller fördelarna med 
personliga intervjuer och menar att de dels skapar en grund för en personlig relation, 
vilket ökar möjligheten till ett friare samtal, och dels ger det möjlighet för 
intervjuaren att observera informantens kroppsspråk, ansiktsuttryck etc. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbetssätt med nyanlända elever 
och hur de inkluderas i skolverksamheten. De valda informanterna hade olika 
erfarenheter av de nyanlända eleverna, men den gemensamma ståndpunkten var att 
språket var den största svårigheten. Att inte kunna kommunicera med varandra kan 
kännas påfrestande för den nyanlända eleven. Som lärare kan det dessutom vara en 
svårighet och frustration att inte kunna nå sina elever då man inte behärskar alla 
språk. Något som kan hämma elevernas inlärning är om de upplevt traumatiska 
händelser. De flesta barn från exempelvis krigsdrabbade länder har inte haft någon 
tidigare skolbakgrund, vilket kan leda till att eleverna inte är mottagliga för inlärning. 
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Dessvärre har vi lärare inte utbildningen eller erfarenheterna för att hantera 
traumatiska händelser. Ekstrand & Ekstrand (2009, s. 153–155) nämner att 
traumatiserade barn måste kompenseras med rutiner och att klassrummet måste 
vara deras trygga zon. Traumatiserade barn kan uppleva sin miljö som fientlig, vilket 
tar energi och kraft och som dessvärre kan vara en påverkande faktor i deras 
inlärning. Ekstrand & Ekstrand (2009, s.153–155) betonar vidare att en lärare måste 
ge eleven tid att läka och tid av sig själv för att skapa trygghet. Genom trygghet 
öppnar eleven upp sig sakta men säkert och blir mer mottaglig för inlärning. 
  
Trots svårigheterna finns det även möjligheter, vari den gemensamma nämnaren för 
alla informanter är att de nyanlända elevernas alla kulturer och olikheter är väldigt 
välkomna i skolverksamheten. Informanterna i denna studie menar att det är en 
fördel när det finns klasskamrater som talar samma språk som den nyanlända eleven. 
Som nämnt i avsnitt 2.3 blir lärarens uppgift att hitta olika strategier som underlättar 
den nyanlända elevens språk- och identitetsutveckling (jfr Glogic & Löthagen Holm 
2016, s.141–142). Informanterna nämner att det är av vikt att eleverna har tolerans 
och acceptans gentemot varandras differenser för att skapa en positiv och trygg 
lärandemiljö. Svensson (2017, s. 82) menar att attityden spelar en stor roll för hur 
läraren agerar omkring mångfald; ens åsikter genomsyras i beteende vilket kan 
påverka de nyanlända eleverna negativt. I avsnitt 2.4 nämns det att tidigare 
läroplaner var mer progressiva där lärandet sker genom en så kallad överföring. 
Eleverna förväntades bygga egna kunskaper och läraren bidrog med lämpliga 
inlärningsstrategier. Nutida läroplaner är konstruerade efter Vygotskij teorier som 
menar att lärandet sker i gemenskap med andra. Språkutvecklingen byggs upp och 
stärks i interaktion med andra klasskompisar (Gibbons 2018, s. 41–42). Studiens 
resultat visar att de delaktiga informanterna arbetar mycket utifrån Vygotskijs syn på 
lärande. Informanterna har olika strategier som de använder sig av för att utveckla 
den nyanlända elevens språkinlärning varav många strategier var i samspel med 
andra.  
 
Utifrån studiens resultat uppfattar jag det som att det finns spår av translanguaging i 
undervisningen då lärarna välkomnar och värderar elevernas alla språk genom så 
kallad social rättvisa. Jag uppfattar det som att lärarna tillämpar den sociala 
praktiken genom att ha tydlig och meningsfull undervisning (se avsnitt 2.4.2). 
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Lärarna arbetar språkutvecklande genom att använda sig av olika metoder i 
undervisningen. Genrepedagogik, bilder, digitala och tryckta läromedel och 
studiehandledare är exempel på språkutvecklande arbetssätt, eftersom de stödjer 
eleverna i sin utveckling. Andra stödjande strategier som gynnar språkutvecklingen 
är med hjälp av repetition och kroppsspråk. Genom kroppsspråket kan läraren 
exempelvis betona olika ord för att förtydliga innebörden för eleverna. Ladberg 
(2003, s. 42) menar att kroppsspråk och ord ska ha en koppling till varandra, då det 
är en viktig del i den pragmatiska kompetensen. Nyanlända elever är nämligen i 
behov av stöd i början av sin språkliga och kunskapsmässiga utveckling för att 
utvecklas i sitt arbete. Stödet minskas successivt ju mer eleverna lär sig att behärska 
språket.  
  
Det framkom att två av sex informanter använder sig av genrepedagogiken i sin 
undervisning. Cirkelmodellen är enligt Gibbons (2018, s.170) en bra strategi för att 
arbeta med olika typer av texter där eleverna går igenom fyra steg för att skapa en 
djupare förståelse för ämnet i fokus. En annan positiv aspekt med modellen är att 
ingen elev lämnas vid sidan utan har stöd genom hela processen (Glogic & Löthagen 
Holm 2016, s.67). 
  
Resultatet visade att de tillfrågade pedagogerna inkluderar de nyanlända eleverna 
inte bara genom undervisningen utan även i andra skolpraktiker genom att tilldelas 
en ordinarie klass redan från första början utöver förberedelseklassen de går i. Detta 
tillåter eleverna att medverka på lektioner i klassrum där en klassblandning finns. 
Genom inkludering stärker det elevernas självkänsla och identitetsutveckling. 
Svensson (2017, s. 82) framhåller att som pedagog är det viktigt att ta emot eleverna 
med positiv attityd då det sätter prägel för elevernas identitetsutveckling. 
 
Resultatet visar att skolorna accepterar alla elever som de är. De lär eleverna tolerans 
och acceptans gentemot varandra för att ge alla barn en så bra och trygg skolgång 
som möjligt. Jag upplever att lärarna är välkomnande gentemot nyanlända elever och 
alla språk som tillkommer, vilket är gynnsamt för det språkutvecklande arbetet. När 
alla elever värderas lika, skapar det möjligheter för elevernas lust och vilja till att lära 
sig av pedagogen. 
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6 Avslutning 
Jag är en person med ett annat ursprung än det svenska och har arabiskan som första 
språk. Under min uppväxt har jag dock använt mig av det svenska språket även i 
hemmet, vilket resulterade i att arabiskan bortprioriterades en aning. Det svenska 
språket användes allt mer i hemmet och blandades ibland med arabiskan. I dagsläget 
klassar jag mig som en person med två olika modersmål. Jag har under hela mitt liv 
bott i en mångkulturell ort och har dessutom studerat i mångkulturella skolor. 
  
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag haft möjlighet att arbeta med 
många elever med olika bakgrund och förutsättningar. Många av eleverna jag fick 
möta var nyanlända. Dessa har antingen varit i landet några år och utvecklats i det 
svenska språket medan andra bott i Sverige en kortare tid men ändå utvecklat relativt 
bra svenska. Utifrån mina tidigare livserfarenheter och nya erfarenheter från min 
verksamhetsutlagda utbildning, har jag därför kommit att intressera mig för hur 
pedagoger arbetar med nyanlända elever i deras språkutveckling samt hur de 
inkluderas i olika skolpraktiker. 
  
Jag känner mig nöjd över hur studiens resultat kom att formas. Med hjälp av 
informanterna och deras arbetslivserfarenheter anser jag att båda forskningsfrågorna 
för denna studie har besvarats. Under skrivningsprocessen har jag haft tid att 
reflektera kring hur viktigt det är för mig som blivande lärare att nå alla mina elever. 
Litteraturen och informanternas upplevelser har hjälpt mig att förstå att nyanlända 
elever behöver mycket stöttning i sin utveckling och att man inte ska vara rädd att 
utmana dem lite för att undvika att tråka ut mina elever. Fortsättningsvis har jag fått 
bättre inblick i hur viktigt det är med digitala verktyg i undervisningen för att 
underlätta för de nyanlända elevernas inlärningsprocess. 
  
Avslutningsvis har jag, efter utförd studie skapat mig en förståelse för hur 
pedagogerna inkluderar samt arbetar språkutvecklande med flerspråkiga elever (se 
avsnitt 4). Det hade dock varit intressant att observera pedagogerna i praktiken för 
att få bättre inblick i hur de arbetar. 
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6.1 Fortsatt forskning 
För att styrka studien ytterligare skulle en möjlig uppföljning vara att intervjua 
studiehandledare, modersmålslärare och/eller SVA-lärare. Det skulle även vara 
intressant att få en inblick i de nyanlända elevernas erfarenheter i deras språkliga- 
och kunskapsmässiga utveckling. För att öka studiens reliabilitet kan den fortsatta 
forskningen kompletteras med observationstillfällen.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev  
Information om intervju för en kvalitativ studie. Du tillfrågas härmed 
om deltagande i denna undersökning som omfattar pedagogens 
arbetssätt kring nyanlända elevers språkutveckling. 
 
Hej! 
Mitt namn är Mariem Issa Suleiman och jag studerar till Grundlärare F-3 vid 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag är inne på min sjunde termin som 
lärarstudent vilket omfattar mitt första självständiga arbete i programmet. Jag har 
under hela mitt liv bott i en mångkulturell ort och har dessutom studerat i 
mångkulturella skolor. Jag är en person med två olika modersmål och har därför 
kommit att intressera mig för hur pedagoger arbetar med nyanlända elever i deras 
språkutveckling. Syftet med studien är att öka mina kunskaper kring hur pedagoger 
arbetar för att stimulera och utveckla språkutvecklingen hos nyanlända elever samt 
hur samarbetet ser ut mellan klassläraren och modersmålsläraren. Den kvalitativa 
studien består av intervjuer med sex olika grundlärare i åk F-3.  
 
En intervju med Dig som pedagog skulle hjälpa mig att genomföra min studie, dina 
kunskaper skulle dessutom gynna mig som blivande grundlärare. Intervjun kommer 
att genomföras på er skola och beräknas ta cirka 30–40 minuter. Eftersom att jag vill 
ta till mig av all information som sägs under intervjun, kommer jag att använda mig 
av ljudinspelningar för eget bruk. Finns det information som möjligtvis kan 
identifiera personer kommer dessa att skyddas med största säkerhet och 
identifierande information kommer inte registreras i studiens innehåll. 
Ljudinspelningarna kommer att raderas direkt efter slutförd studie. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  
 
Vill du delta i min undersökning genom en intervju? 

Ja  Nej  
Underskrift och namnförtydligande  
 

 
 
Datum och ort 
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
Student: Mariem Issa Suleiman  Handledare: Håkan Landqvist 
XXXX@student.mdh.se    XXXX@mdh.se  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Hur många år har du jobbat som lärare? 
2. Hur många av dessa år har du jobbat med nyanlända elever? 
3. Hur många nyanlända elever har du? 

 
Arbetssätt och erfarenheter: 

4. Vilka är dina erfarenheter med nyanlända elever i din undervisning? – Vilka 
svårigheter och möjligheter finns det? 

5. Hur ser en vanlig svensklektion ut i ditt klassrum? – Vad använder du för 
arbetssätt? – varför? 

6. Utifrån din erfarenhet, vad anser du är viktigt för att en nyanländ elev får en 
bra skolgång? 

7. Har nyanlända elever möjlighet att gå i en förberedelseklass innan de tilldelas 
sin ordinarie klass? - Hur ser förberedelserna ut när du får en nyanländ elev?  

8. Samarbetar du med modersmålslärarna för dessa elever? – Om ja, hur ser 
samarbetet ut? (Ändrades till studiehandledare)  

9. Vilka faktorer i klassrummet anser du kan gynna nyanlända elevers 
språkinlärning i svenska? Vilka kan försvåra? – Hur går du tillväga för att 
skapa en miljö bestående av faktorer som kan gynna språkutvecklingen 

10. Hur inkluderar du nyanlända elever i din undervisning? –Varför? 
11. Är det något annat du vill lägga till som inte framkom under intervjun? 


