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Titel 

Ett (o)hållbart lärande 

- En kvantitativ studie för att belysa om det sociala samspelet har betydelse för 

nyanlända elevers lärande i skolan. En studie i årskurs F-6.  

 

English title 

Sustainable learning  

- A quantitative study to illustrate if social interaction is importance for newly arrived 

students' learning in school. A study in grade F-6. 

 

Abstrakt 

Sverige har idag utvecklats till ett mångkulturellt samhälle och dagens skolor 

genomsyras nu av en språklig och kulturell mångfald, vilket vi ser som viktigt och en 

del i vårt integrerade samhälle. Genom att elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter 

tas tillvara på i undervisningen, kan det få en betydande roll för att elevers lärande ska 

utvecklas och förbli hållbart.  

 

Syfte med studien var att undersöka ett hållbart lärande med fokus på hur pedagoger ser 

på sin kunskap kring nyanlända elever, hur pedagogerna arbetar, samt det sociala 

samspelets betydelse för dessa elevers inlärning. Studien grundar sig på skollagen där 

det framkommer att alla barn och elever har rätt till likvärdig utbildning. 

 

I utförandet av den föreliggande studien användes en kvantitativ metod med en 

deskriptiv design. Metoden var en icke experimentell undersökning av survey typ och 

insamlingsmetoden var en kvalitativ webbaserad enkätundersökning. I resultatet 

framkommer det att pedagoger ser det sociala samspelet som en viktig faktor för 

nyanlända elevers lärande och att det är viktigt att pedagogen tar tillvara på elevernas 

tidigare erfarenheter för deras fortsatta lärande. Dock visar resultatet att det inte 

förekommer tillräckligt mycket samarbete kring nyanlända elevers lärande trots att det 

är önskvärt.  
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Nyckelord 

Socialt samspel, sociala relationer, hållbart lärande, nyanlända elever, interkulturellt 

förhållningssätt, organisation, pedagogiskt förhållningssätt, skola. 

 

Förord  

Vi har under våra respektive yrkesprofessioner inom skolan haft stort intresse för alla 

elever och deras rätt till likvärdig utbildning. De senaste åren har vi tillsammans 

utvecklat en förståelse för hur svårt det är att vara nyanländ till ett land där man inte kan 

tala och kommunicera med andra. Detta anser även vi kan påverka skolgång och 

kunskapsinlärning.  

 

Höstterminen 2015 började vi läsa specialpedagogutbildningen. Vid ett tidigt skede av 

utbildningen lärde vi känna varandra och insåg att våra värderingar var väldigt lika. 

Intresset för nyanlända elevers sociala relationer och lärande var stor, därav vårt val av 

ämne i denna studie.  

 

Vi vill tacka våra familjer för den stöttning och det engagemang ni visat oss under våra 

studier, utan er hade det inte varit möjligt. 

 

Linda & Linda  

September 2017 
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1. Inledning 
 

Den globalisering och folkförflyttning som har skett i stora drag runt om i världen har 

lett till att Sverige under de senaste åren utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. 

Dagens skola genomsyras nu av en språkliga och kulturell mångfald, vilket även 

skolans Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr, 11 måste 

anpassa sig efter då ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”,  

(Skolverket 2016a, s. 8). Bunar (2016) menar att stora utmaningar väntar det svenska 

utbildningsväsendet för att hitta sätt att socialt och pedagogiskt inkludera de nyanlända 

eleverna. Som verksamma i det pedagogiska yrket har vi följt den utvecklingen, då 

många nyanlända elever har kommit till våra skolor. Vi upplever ofta en frustration hos 

våra kollegor då de känner sig otillräckliga i mötet med nyanlända elever. Många är de 

samtal vi haft kring hur tid och resurser ska fördelas så att alla elever ges möjlighet till 

den likvärdiga utbildning de enligt lagstiftningen, moraliskt och demokratiskt har rätt 

till. Detta har väckt funderingar hos oss kring hur pedagoger möter och tar tillvara på 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen, då det kan få en 

betydande roll för att elevers lärande ska utvecklas och förbli hållbart. 

 

 Skolan är en viktig social mötesplats där både elever och pedagoger möter varandra i 

olika relationer. Det kan vara en utmaning för skolan och skolans pedagoger i deras 

strävan att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Under vår utbildning till 

specialpedagoger har tankar kommit om skolans pedagoger har kunskap och förmåga att 

möta kravet på alla elevers rätt till likvärdig utbildning, vilket för oss innefattar ett 

hållbart lärande. De samhällsförändringar som skett innebär att det ställs nya krav på 

skolan och dess pedagoger, vilket även påverkar vår roll som specialpedagoger i att 

kunna möta alla elever med olika bakgrund på ett professionellt sätt utifrån individ- 

grupp och organisationsnivå. Genom den specialpedagogiska utbildningen har 

grundtanken skapats om en helhetssyn på elevernas möjlighet till lärande och 

socialisation utifrån individens förutsättningar för att skapa ett hållbar lärande. Detta är 

anledningen till vårt intresse att undersöka vilken kunskap skolans pedagoger har kring 

nyanlända elever och hur det sociala samspelet påverkar nyanlända elever, i deras 

kunskapsutveckling för att nå ett hållbart lärande. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel kommer vi att lyfta studiens syfte och frågeställningar. 

  

2.1. Syftet 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om skolans pedagoger upplever att det 

sociala samspelet har betydelse för att nå ett hållbart lärande hos elever som är 

nyanlända, samt om pedagoger anpassar undervisningen för dessa elever så ett hållbart 

lärande uppnås.  Då skolans pedagoger ingår i en organisation är studiens syfte även att 

undersöka om de anser att arbetet med det sociala samspelet för att nå ett hållbart 

lärande för nyanlända elever prioriteras från ledningen.  

 

2.2. Frågeställningar 
 

 Vilken betydelse upplever pedagogerna att det sociala samspelet har för ett 

hållbart lärande? 

 

 I vilken grad anser pedagogerna att de anpassar sitt arbetssätt och undervisning 

för att nå ett hållbart lärande för nyanlända elever? 

 

 I vilken grad anser pedagogerna att ledningen skapar organisatoriska 

förutsättningar och erbjuder kompetensutveckling för skolans personal kring 

nyanlända elevers sociala samspel och kunskapsutveckling?   
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3. Centrala begrepp 
Hållbar skola och hållbart lärande- är två begrepp som inom utbildning och skola står 

för ett hållbart ledarskap, hållbar förbättring, vilket är ett sätt att bevara och utveckla ett 

djupgående lärande. Lärandet är en process som utvecklas över tid och innefattar alla 

som närvarar på skolan. En förutsättning är då ett hållbart ledarskap för att upprätthålla 

en positiv skolkultur som ligger till grund för ett hållbart lärande och en hållbar skola 

för alla elever och pedagoger (Hargreaves & Fink, 2008).  

  

Flerspråkighet- termen används ofta för en person som vuxit upp med mer än ett språk, 

alternativt tillägnat sig ett ytterligare språk. Begreppet betyder att en individ behärskar 

två eller flera språk, vilket kan variera i grad. Gruppen är en heterogen med varierande 

kulturell, språklig och social bakgrund  (Hyltenstam & Lindberg, 2013). 

  

Mångkulturell- en term som ofta används för att beskriva samhällen som har inslag av 

eller innefattar flera olika kulturer, exempelvis på grund av immigration. Ett samhälle 

där medborgarna kan behålla sin kulturella identitet och de olika kulturer som existerar 

parallellt med varandra (Lahdenperä & Lorentz, 2010). 

 

Nyanländ elev- innebär att eleven ska ha påbörjat sin utbildning i Sverige senare än 

höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre 

ses som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (SFS, 2010:800) 3 kap. 12 a §. 

 

Socialt samspel och sociala relationer- innebär processer som sker inom och mellan 

individer i en större eller mindre grupp där alla bör vara delaktiga eftersom det inte är en 

enskild individ som kan skapa eller styra denna process (Aspelin, 2001; 2015). 

  

Svenska som andraspråk, SVA- är ett eget ämne i grundskolans läroplan. Skolverket 

(2011) beskriver att “undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att 

eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket”(s.239). Det handlar om att ge 

eleverna förutsättningar att utveckla sitt kunnande, att kommunicera i skrift och tal samt 

att anpassa språket till mottagaren, syftet och sammanhanget. Förmågan att reflektera 

och läsa litteratur från olika medier, att reflektera över språklig variation i olika former 

samt utveckla sin förmåga att kritiskt granska, sammanställa och söka information från 

skilda källor (Skolverket, 2011). 
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Skolspråk- är det språkbruk som eleverna möter i skolans undervisning, och i mer 

kognitivt krävande uppgifter, ett språk som krävs för att kunna ta till sig ny information. 

Eleverna behöver utveckla skolspråket för att kunna förstå och läsa avancerade 

skrivande och talande texter. Ordförrådet i skolspråket innefattar både allmänna och 

abstrakta ord som inte är knutna till något bestämt ämne, samt ämnesspecifika ord som 

tydligt kan knytas till olika skolämnen (Olofsson & Sjöqvist, 2013). 

  

  



  
 

  5 

4. Bakgrund 
Följande kapitel lyfter skolan då och nu, styrdokument, flerspråkighet i skolan, normer 

och värden samt organisation. Dessa områden ligger till grund för studien och leder 

fram till syftet. Därefter lyfts förberedelseklass och ordinarie klass, vilket är en del i 

skolans organisation.  

  

4.1. Skola då och nu 
Till följd av den förändrade samhällsbilden har dagens lärarroll och skola genomgått 

stora förändringar under de senaste åren. Det har lett till att den tidigare homogena 

skolan, där elever och personal nästan alltid hade samma kulturbakgrund och talade 

samma språk, till stor del förändrats. Tidigare kunde lärarna bygga upp sin undervisning 

genom elevernas gemensamma förförståelse och undervisningen planeras utifrån det 

som samhället/läraren ansåg vara genomsnittligt och normalt. Hemmet och skolan hade 

trots variationer utifrån ekonomiska förhållanden och sociala klasser ungefär samma 

värdegrund och eleverna som skulle undervisas i svenska hade oftast samma 

språkbakgrund (Lahdenperä, 2010). Dagens samhälle har under de senaste 30 åren 

förändrats från att ha haft en mer homogen och monokulturell 

befolkningssammansättning till att nu vara ett mångkulturellt samhälle (a.a). I och med 

denna förändring har det lyfts faktorer som kan påverka den enskilda individens 

förmåga till utveckling när han/hon har anlänt till ett nytt land. Forskningen visar att en 

viktig del är att det finns acceptans i samhället eftersom de flesta människor strävar efter 

ett fungerande socialt samspel och att integreras i samhället för att må bra och känna sig 

inkluderade (Collier & Thomas, 2002). 

 

Det är viktigt att alla pedagoger på skolan är insatta i undervisningen kring nyanlända 

elever, något som inte handlar om den enskilda pedagogens ansvar och arbete, utan hur 

hela lärandemiljön är organiserad (Elmeroth, 2017; Lahdenperä & Lorentz, 2010; 

Nilsson & Axelsson, 2013). Det kan kopplas till begreppet möjlighetsstruktur, som 

innebär att skolan eftersträvar att skapa en verksamhet där fokus är möjligheter för en 

god utbildning och att skolan stödjer elevernas integration med omgivningen (Bunar, 

2015). Det handlar om sociala arenor där eleverna kan träffas utanför och i 

klassrummet. Genom att de nyanlända eleverna ges möjlighet att närvara i skolan, får de 

möjlighet till både kunskapsutveckling och social utveckling, något som värderas högt i 

det svenska samhället (Svensson & Eastmond, 2013).  
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4.2. Styrdokument   

Begreppet läroplan står i svenskt sammanhang för nationella mål och riktlinjer som styr 

undervisningen och skolverksamheten i förskolan, förskoleklass och den obligatoriska 

skolan, samt de frivilliga skolformernas verksamhet (Persson, 2013). De olika 

skolformerna grundskolan, specialskolan, grundsärskolan och sameskolan har varsin 

läroplan som är indelad i tre olika delar: 1, skolans uppdrag och värdegrund, 2, 

övergripande riktlinjer och mål för utbildningen, 3, kursplaner vilka kompletteras med 

kunskapskrav (Skolverket, 2016a). Skolans läroplaner är förutom pedagogiska texter 

även sociala konstruktioner, de ändras över tid då samhällets idéer och tänkande kring 

undervisningen påverkar vad som anses vara viktigt i undervisningen (Lahdenperä & 

Lorentz, 2010; Torpsten, 2007). En del i denna förändring beror delvis på den 

förändrade samhällsbilden där flera olika etniska kulturer, religioner, värdesystem och 

språk influerar varandra. (Lahdenperä & Lorentz, 2007).  

 

I dagens skola har cirka 25 % av eleverna ett annat modersmål än svenska och den 

språkliga spridningen är på cirka 150 olika språk (Skolverket, 2017). Skolans uppdrag 

är att skapa möjligheter och förutsättningar för alla elever, oavsett modersmål, att nå 

målen som finns i skolans läroplaner och kursplaner. Studier visar att många lärare 

saknar kunskap om elevernas kunskapsnivå och bakgrund när de kommer till den 

svenska skolan (Skolinspektionen, 2014). Lagstiftningen som trädde i kraft den första 

januari 2016 (SFS 2010:800), var tänkt att förbättra pedagogernas kunskaper. 

Kartläggningen innebär att alla nyanlända elever som tagits emot inom det svenska 

skolväsendet skyndsamt ska kartläggas. Två månader efter att eleven har börjat skolan 

ska den vara klar. Kartläggningen består av tre steg varav de två första är obligatoriska 

för skolan att genomföra. Steg ett kartlägger elevernas erfarenheter och språk. Steg två 

kartlägger elevernas litteracitet, tidigare erfarenheter av skriftspråk i och utanför skolan. 

Samt elevens numeracitet som innebär förmågan att använda matematiskt tänkande för 

att föra resonemang, lösa problem samt motivera och argumentera sina lösningar (SFS 

2010:800; Elmeroth, 2017). Steg tre är frivillig för skolan att genomföra och den 

innebär att elevernas kunskaper i grundskolans 15 ämnen, förutom svenska som 

andraspråk, modersmål och svenska ska kartläggas. Kartläggningen är enbart 

pedagogisk och görs för att få en bild av elevens erfarenheter, bakgrund och kunskaper. 

Den ska ligga till grund för hur skolan anpassar och planerar undervisningen utefter 
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varje elevs individuella behov och förutsättningar (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2017; 

Elmeroth, 2017). 

  

Skolan har en viktig roll i samhället genom dess möjlighet att skapa sociala och 

kulturella möten mellan eleverna, vilket genererar förutsättningar för de nyanlända 

eleverna att utveckla en god interaktion med omgivningen (Nilsson & Bunar, 2017). 

Enligt skollagen är det skolans uppdrag att skapa möjligheter och förutsättningar för alla 

barn och elever. Detta ska pedagogerna göra genom att använda sig av beprövad 

erfarenhet och en vetenskaplig grund. Därtill ska alla elevers rätt till likvärdig 

utbildning uppfyllas (SFS, 2010:800).  Läroplanen för grundskolan beskriver att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2016a, s. 

8).  

Den svenska skolan kan vara eller är en mötesplats och social arena. Genom sociala 

relationer och samtal har elever möjlighet att utveckla sin identitet och sina språk i 

många olika kunskapsområden (Skolverket, 2016a). 

  

4.3. Flerspråkighet i skolan 
Nilsson och Bunar (2017) beskriver nyanlända elevers sammanhang, kulturella möten 

samt deras förhållande till det nya språket som grundläggande för en god framtid. Här 

har skolan en viktig roll i att möta dessa elever för att på så sätt få möjlighet till en god 

utveckling men också integration med omgivningen. Svensson och Eastmond (2013) 

lyfter i sin studie fram att nyanlända elever anser att den viktigaste faktorn för att 

integreras är att lära sig språket som majoriteten i samhället talar. Enligt dessa elever är 

det viktigt att lära sig det svenska språket för att på så sätt göra sig förstådd, förstå 

andra, lära sig andra ämnen i skolan samt få en möjlighet i samhället. Det ökade antalet 

nyanlända elever som deltar i undervisning i skolan ställer krav på att undervisande 

lärare har förståelse för deras behov och kunskap om gruppens behov av 

språkutvecklande insatser (Skolverket, 2012; Nilsson & Axelsson, 2013). Ansvaret som 

tidigare låg på språkläraren ligger nu på alla pedagoger som arbetar i skolan. En 

förändring som gör att lärare i sin undervisning inte alltid har tillräckliga kunskaper och 

kompetens att möta alla elever (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013). Enligt Elmeroth 

(2017) är alla elever alla lärares ansvar, ett ansvar som ska genomsyra hela skolan. Det 
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är viktigt att skolan skapar förutsättningar för nyanlända elever och ser till alla 

utvecklingsområden som finns inom skolan. Detta sker genom att skapa förutsättningar 

för eleverna att interagera socialt, vilket är en stor del i det fortsatta lärandet (Thomas & 

Collier, 2002). 

  

4.4. Normer och värden 

Svenska värderingar och perspektiv är normen i den svenska skolan och att det som 

avviker betraktas som brister som behöver åtgärdas (Elmeroth, 2008). Ett resonemang 

som styrks av Fridlund (2011) som visar att lärare ibland har en negativ syn på 

nyanlända elever då dessa elever många gånger är i behov av särskild bedömning eller 

stöd. De anses därför vara annorlunda för att få mer tid och resurser. Lärare eftersträvar 

inte medvetet att särbehandla någon elev i undervisningen utan gör ibland valet att inte 

uppmärksamma elevernas olika kulturella bakgrund (Skolinspektionen, 2014). 

Emellertid används begrepp som invandrare för att förklara varför fler resurser behöver 

tillföras då lärarna anser att dessa elever avviker från det normala svenska 

(Skolinspektionen, 2014; Torpsten, 2007). 

 

Traditionen i den svenska skolan är alltjämt att all skriv-och läsinlärning ska utgå från 

standardsvenska, trots att många barn inte är förtrogna med svenskan. Standardsvenska 

är en form  av svenska som betraktas som neutral, där kopplingar inte kan göras till 

någon bestämd del av det område där svenskan talas såsom dialekter (Wedin & Musk, 

2010). Skolverket (2013) menar att flerspråkighet och etnisk mångfald ofta ses i termer 

av brister och problem, snarare än resurser och möjligheter. I skolan finns det även en 

tendens att kategorisera SVA- elever som en homogen grupp och inte som enskilda 

individer (Kyriazopoulou m.fl. 2009; Torpsten, 2008). Å andra sidan menar Bunar 

(2015) att det är viktigt att nyanlända ses som en heterogen grupp och att elevernas 

individuella förutsättningar ska ligga till grund för åtgärder som avser social och 

pedagogisk inkludering.  

 

Styrdokumenten förespråkar en inkluderande verksamhet för eleverna, trots det har 

många rektorer och lärare ett exkluderingsperspektiv, där skälet uppges vara att elever 

med svenska som andraspråk behöver en lugnare miljö och särskild språkundervisning 

(Fridlund, 2011). Det kan skapa en ”vi och dem” relation i klasserna eftersom SVA-

elever ses som svagpresterande (Torpsten, 2008). 
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4.5. Organisation 

Både nationellt och internationellt pågår det ständigt diskussioner om de utmaningar 

skolan står inför i det information- och kunskapsintensiva samhället. Skolan ska 

organisera lärandemiljöer där varje elevs förutsättningar till utveckling och lärande 

gynnas utifrån  organisation-, grupp- och individnivå. Demokratiska värden, samhällelig 

sammanhållning, ekonomisk konkurrenskraft, social mobilitet och individuell frihet bör 

även förmedlas på skolorna (Håkansson & Sundberg, 2016). Det är en krävande uppgift 

att utveckla och förändra ett skolsystem. Det genomförs emellanåt pilotprojekt som ska 

gagna utvecklingen i skolan, dessa leder sällan till hållbara förbättringar då de är 

beroende av  långsiktighet och framgångsrikt ledarskap. Politikernas snabba jakt på 

resultat och lösningar utgör ofta hinder i utvecklingen. Å andra sidan är det positivt att 

kunskaperna kring hur skolan kan utvecklas på ett mer långsiktigt sätt nu ökar 

(Hargreaves & Fink, 2016). 

 

På skolorna är det av största vikt att ledningen tar ett tydligt ansvar och är engagerad 

kring flerspråkiga elever och arbetar för en miljö där en gemensam grundsyn och 

samverkan är grunden (Lahdenperä & Lorentz, 2010;  Skolinspektionen, 2014). Det 

krävs då att det finns en infrastruktur, ett system för hur utvecklingsarbetet som stödjer 

detta arbete ska fungera i praktiken. Ledning och rektorer har det övergripande ansvaret 

för att skapa de organisatoriska ramarna som ger pedagogerna möjlighet till 

kompetensutveckling, tid för kollegialt lärande och reflektion kring det interkulturella 

förhållningssättet (Håkansson & Sundberg, 2016). Lorentz (2016) menar å andra sidan 

att detta även borde vara den enskilda pedagogens ansvar. I avseende att forma en 

undervisning som möter alla elever oavsett bakgrund. SFS (2010:800) menar att en 

undervisning ska vila på beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund. Ledningen 

måste vara tydliga och ta ett ansvar kring flerspråkiga elever samt arbeta för en miljö 

där samverkan och en gemensam grundsyn, där alla elever är alla lärares ansvar 

(Lahdenperä & Lorentz, 2010;  Skolinspektionen, 2014). 

 

Skollagstiftningen säger inget om hur de nyanländas mottagande i grundskolan ska 

organiseras, utan den bygger istället på de organisatoriska möjligheter skolan har. På 

grundskolenivå finns det två huvudsakliga organisatoriska modeller för hur 

verksamheten kan organiseras vid mottagandet av nyanlända elever. Dessa är 
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förberedelseklass eller direkt integrering i ordinarie klass (Bunar, 2015; Nilsson & 

Axelsson 2013; Svensson & Eastmond, 2013)  

 

4.5.1. Förberedelseklass 

Enligt Utbildningsdepartementet (2013) är syftet med förberedelseklass att eleverna 

som är nyanlända ska få möjligheten att utveckla en bredare kunskap om och i det 

svenska språket. Meningen är därefter att integreras i en ordinarie klass. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) är det skolans rektor som tar beslut över om en nyanländ 

elev ska undervisas i förberedelseklass eller ordinarie klass. 

  

Nilsson och Axelsson (2013) har utfört en studie där det har visat sig att nyanlända 

elever anser att förberedelseklass är bra då de i en trygg miljö får grundläggande 

kunskaper i svenska. Det ses som positivt att de successivt introduceras i det svenska 

skolsystemet och dess skolkultur. Elever som går i förberedelseklass har mycket 

gemensamt och stöttar varandra i många olika situationer. Bunar (2015) menar att 

pedagogerna som arbetar i förberedelseklass ofta upplevs ha en större förståelse och 

kunskap kring språkutvecklingen hos eleverna. Den sociala utvecklingen prioriteras av 

dessa elever. De stöttar varandra då många kommer från liknande förhållanden.  

 

Den problematik som framkommit är att eleverna som går i förberedelseklass är i olika 

åldrar och har olika förutsättningar, vilket kan hämma elever som är äldre och bär med 

sig bredare kunskap. I förberedelseklass undervisas de nyanlända eleverna en begränsad 

tid och undervisningen ger oftast inte tillgång till alla grundskoleämnena, utan är till 

stor del begränsad till svenska, engelska och matematik (Juvonen, 2015). Detta kan göra 

att eleverna inte ges möjlighet att tillägna sig kunskap i övriga ämnen. Det är även 

vanligt att de undervisande pedagogerna saknar ämneskompetens till resterande ämnen, 

konsekvensen kan då bli att pedagogerna inte kan erbjuda övergripande undervisning i 

övriga ämnen (Nilsson & Axelsson 2013; Svensson & Eastmond, 2013; 

Skolinspektionen, 2014). Pedagogerna som bedriver undervisning i förberedelseklass 

ingår ofta inte i ett ordinarie arbetslag, vilket kan bidra till utanförskap. Det är vanligt 

att förberedelseklasserna är placerade avsides från övriga klasser, detta kan innebära att 

elevernas lärande och sociala integration påverkas negativt (Skolinspektionen, 2014; 

Bunar, 2015).  
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I övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass upplever många elever att de 

inte blir sedda och att deras erfarenheter inte tas tillvara i undervisningen. De beskriver 

att deras olikheter neutraliseras och att de blir marginaliserade i eller utanför 

undervisningen (Nilsson & Axelsson, 2013). Det förs många diskussioner kring hur 

elever påverkas av det organisatoriska sammanhanget kring förberedelseklass/ordinarie 

klass. Båda mottagnings modellerna har stöd i svensk och internationell forskning, 

vilket kan förstås genom Juvonen (2015) som menar att kritiken på senare tid 

framförallt har riktats mot förberedelseklass, vilket enligt Bunar (2015) ofta kopplas till 

begreppet exkludering i skolans verksamhet. De praktiska arrangemangen kring 

förberedelseklass kan leda till att eleverna exluderas från de sociala arenor som finns på 

skolorna där möjligheter finns att knyta kontakter med övriga elever på skolan (Nilsson 

& Axelsson, 2015). När eleverna exluderas individuellt eller i mindre grupper resulterar 

det i att eleven får mindre kontakt med sin ordinarie grupp (Persson, 2013). 

  
4.5.2. Ordinarie klass 

Ordinarie klass innebär att de nyanlända eleverna direktintegreras i ordinarie klass. Det 

är en organisationsmodell som finns på många håll i landet (Juvonen, 2015). 

Grundtanken med direktintegrering är att eleverna genom att inkluderas i ett socialt 

sammanhang snabbare tillägnar sig språket genom deras möjlighet att interagera med 

jämnåriga elever som är infödda talare av svenska språket. Modellen anses göra att de 

nyanlända eleverna snabbare inkluderas och blir en del i den övriga skolan (Bunar, 

2015). Många elever vill integreras i den ordinarie klassen men upplever ofta att det är 

svårt när de inte har ett fullt utvecklat språk. Eleverna strävar dock efter att känna sig 

inkluderade med pedagoger och jämnåriga ( Collier &Thomas 2002). 

 

Utifrån Juvonen (2015) är det vid direktintegrering extra viktigt att skolan med dess 

ledning tänkt över vad skolan och eleverna behöver i form av svenska som 

andraspråkslärare, studiehandledning och kompetensutveckling för personalen. 

Pedagogerna måste även ha tid och kunskap att tillgodose elevernas individuella behov 

(Bunar, 2015). Detta styrks i  Lgr 11 där det står att i skolan ska alla lärare ta hänsyn till 

varje individs förutsättningar, behov, tänkande och erfarenheter. Undervisningen ska 

genomföras och organiseras så att den enskilda eleven utvecklas efter sin förmåga 

(Skolverket, 2016a). Får inte eleven tillräckligt stöd i klassen riskerar eleven att inte 

kunna tillägna sig undervisningen på ett bra sätt, vilket kan leda till att eleven känner ett 
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ständigt misslyckande. Detta kan i sin tur skapa oro och frustration som leder till att 

eleven ger upp (Gibbons, 2016). 

 

I skolan handlar inkludering om vilka förutsättningar skolan generellt skapar för att alla 

elever ska kunna vara delaktiga i samma miljö som övriga elever, med så få 

begränsningar som möjligt. Det handlar om att skolan ska anpassa både 

undervisningssättet och miljön så att det finns möjligheter för alla elever att lära sig 

(Persson, 2013). Bunar (2015) menar att skolan nu står inför en stor utmaning vad gäller 

integrering. Det som kan uppstå är att eleven fysiskt blir integrerad i den ordinarie 

klassen men blir exkluderade från de pedagogiska och sociala processer som dagligen 

sker. Bunar (2010) beskriver begreppen normala och avvikande. Konsekvensen kan då 

bli exkludering, att de ”normala” eleverna är av svensk bakgrund, medan de avvikande 

eleverna har svenska som sitt andraspråk. 

  

Det är pedagogens ansvar att inkludera alla elever (Nilsson & Axelsson, 2013). Nilholm 

och Göransson (2014) lyfter tidigare forskning om gemenskapens betydelse i 

klassrummet. Först och främst är elevers olikheter en styrka och inte belastning. Att vi-

känslan i klassen är viktig, där eleverna tillsammans följer de normer och regler som 

finns för en god verksamhet och att det bildas en gemenskap. I gemenskapen ingår 

inkludering där alla oavsett vem de är, var de kommer ifrån eller vilket språk de talar, 

ska ingå och med hjälp av detta utvecklas. 
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5. Tidigare forskning 
Vi har valt att fokusera på forskning som lyfter fyra aspekter som kan ha betydelse för 

nyanlända elever i skolan, vilka är, hållbar skola och hållbart lärande, socialt samspel 

samt pedagogiskt förhållningssätt. 

  

5.1. Hållbar skola och hållbart lärande   

Begreppet hållbarhet har kommit att bli ett ledord i många förskolor och skolor och det 

står för en skola som strävar efter en hållbar utveckling (Skolverket, 2009). Att bevara 

och utveckla det som är viktigt med avseende att skapa utveckling och positiva samband 

(Hargreaves & Fink, 2008). Regeringen lyfter hållbarhet i sociala sammanhang där 

social hållbarhet syftar till att sträva efter en god utbildning, social integration och 

jämlikhet (SOU, 2004). En skola som arbetar för en hållbar utveckling strävar efter att 

ha ett gemensamt förhållningssätt gällande miljö, ekonomi och sociala frågor i 

undervisningen samt att barn och ungdomar ska göras delaktiga i lärprocessen så att de 

förbereds inför framtiden (Skolverket,  2012). Ett hållbart lärande hos elever skapas när 

pedagogerna har en samarbetskultur i frågor som rör lärande eftersom dessa samtal kan 

leda till förbättring av undervisningen. En hållbar skola kännetecknas av att alla känner 

sig delaktiga och har inflytande där kommunikationen är välfungerande mellan rektor 

och övrig personal. Verksamhetens vision måste vara tydlig för alla inblandade (Cook, 

2014; Hargreaves & Fink, 2008).  

 

Cooks (2014) internationella studie visar att samverkan och kommunikation är 

betydande faktorer för ett hållbart lärande och en hållbar skola. Inom skola och 

utbildning står begreppen hållbar förbättring och hållbart ledarskap som ett sätt att 

utveckla och bevara ett djupgående lärande som innefattar alla som närvarar på skolan 

och att lärandet är en process som utvecklas över tid. Ett hållbart ledarskap är därför 

nödvändigt för att upprätthålla en positiv skolkultur som ligger till grund för en hållbar 

skola och ett hållbart lärande för elever (Hargreaves, 2000; Hargreaves & Fink, 2008). 

En helhetssyn i organisationen är grunden för att kunna skapa förståelse och en 

gemensam vision om vad långsiktighet i skolan innebär (Cook, 2014). Det krävs att 

kunskap finns om elevernas lärprocess och ett gemensamt engagemang som stödjer 

både elever och pedagoger i strävan att hitta sätt att vidga och förbättra undervisningen 

(Aspelin 2015). 
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5.2. Socialt samspel   
Det finns en bild av läraryrket som ett ensamarbete, en bild som inte har någon större 

förankring i verkligheten. Forskningen visar istället att lärare ägnar oerhört mycket tid 

åt det sociala samspelet, att samtala, samverka och förhandla relationer med andra lärare 

och elever. Relationerna kan vara av både negativ och positiv karaktär (Aspelin & 

Persson, 2011). Det sociala samspelet mellan lärare och elev har stor betydelse för 

elevens möjlighet att erhålla en god kunskapsinhämtning. Genom att pedagogen tar sig 

tid att samtala med eleven, visa ett engagemang att han/hon bryr sig om eleven, vilket i 

sin tur kan leda till att den sociala interaktionen utvecklas. Det är även av största vikt att 

läraren försöker engagera sig utifrån elevens ståndpunkt och forma en klassrumsmiljö 

där eleverna känner sig välkomna och trygga (Skolinspektionen, 2014). Forskning visar 

att elever bryr sig mer om studierna om deras lärare bryr sig om dem. Det sociala 

samspelet är komplext och tvåsidiga, å ena sidan stöttar läraren eleven i lärandet, skapar 

god miljö för inlärning och erbjuder råd. Å andra sidan arbetar eleven hårt, försöker 

vara positiv och är respektfull genom att försöka prestera i skolan (Bernstein-

Yamashiro, 2004; Aspelin & Persson, 2011).  

 

Socialiseringen är en bärande faktor för att utvecklas, för att i sin tur fungera i 

samhället. Det sociala samspelet utvecklas med tiden genom att eleverna interagerar och 

samtalar med jämnåriga och med pedagoger på skolan (Bernstein-Yamashiro, 2004). 

Vilket överenstämmer med studiens valda teori det sociokulturella perspektivet där 

Vygotskij (1997) menar att lärandet och socialiseringen är en process som utvecklas i 

samspel och interaktion med andra. I förskolan lyfts det sociala samspelet som en viktig 

del i lärandet. Barns samspel mellan varandra är grunden för att de ska kunna förstå och 

integrera med varandra. I förskolan utvecklas barn med hjälp av andra barn och den 

vuxnes närvaro. I vissa fall behövs pedagogen stötta och vara ett verktyg för barnen i 

det sociala samspelet då interaktion sker (Williams, 2012). 

 

Alla individer som möts i en grupp kan inte undgå att beröra varandra. De upplever 

saker tillsammans och påverkas av gemensamma händelser där de ofta känner en 

samhörighet med varandra. Varje persons handlingar påverkas eller styrs av de sociala 

ramar som finns mellan deltagarna, alla som är involverade är delaktiga. Studier visar 

att lärarens betydelse för det sociala samspelet har en avgörande betydelse för elevernas 

fortsatta utveckling (Aspelin, 2001, 2015). 
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5.2.1. Social kompetens 

Social kompetens utvecklas med tiden och utifrån den miljö individen befinner sig i. 

Det handlar om en förmåga att kunna samarbeta och kommunicera med olika människor 

(Ogden, 2003). Den sociala kompetensen utvecklas inte som fristående och frikopplat 

från annan inlärning, utan sker parallellt genom barn/elevers inlärning (Williams, 2012). 

Den sociala kompetensen utvecklas i många olika miljöer, i hemmet, på fritiden, samt i 

skolan. Hur den utvecklas beror på sammanhanget, platsen och individerna som 

interagerar tillsammans. Ett exempel är att den kan se olika ut med kompisar, pedagoger 

eller med familjen. Det stärker individen och bidrar till att barnet/eleven utvecklar en 

bred social kompetens. Den sociala kompetensen är ett verktyg och en betydelsefull 

drivkraft för att individen ska nå de mål han/hon strävar efter. Den sociala kompetensen 

som är utvecklad används i ett socialt samspel med andra för att på så sätt utvecklas och 

få utbyte av varandra (Ogden, 2003). Ogden (2003) lyfter Schneider (1993) som 

framställer sociala färdigheter såsom delar av social kompetens, vilket består av 

kunskaper om vad en individ ska göra i en social situation,  när det ska göras och vilka 

färdigheter som behövs. Det innefattar även färdigheter i självkontroll  den gör det 

möjligt att samordna vad som bör göras, veta att personen gör eller säger rätt sak vid rätt 

tid. Denna utveckling sker både genom positiva och negativa relationer och begreppet 

innefattar även individens ansvarsförmåga, empati och att ha förmågan att stå upp för 

sig själv och andra. 

 
5.3. Pedagogiskt förhållningssätt 
Hur skolans pedagoger förhåller sig till nyanlända elever har stor betydelse för hur de 

integreras i skolan. En skola som genomsyras av ett monokulturellt synsätt med 

grundsynen i att alla ska vara så lika som möjligt och där pedagoger bär på fördomar 

och värderingar gör att alla skolans elever påverkas negativt (Lahdenperä & Lorentz, 

2010).  

 

Det finns många faktorer som påverkar en individs förmåga till utveckling och lärande 

vid ankomsten till ett nytt land bland annat acceptansen i samhället, språkutveckling, 

vilket innefattar både modersmålet och det nya språket (Thomas & Collier, 2002). 

Nyanlända elever kämpar med att lära sig både skolspråket och vardagsspråket. 

Skolspråket som eleverna möter i skolans undervisning (Olofsson & Sjöqvist, 2013). 

Vardagsspråket har eleverna ofta lättare att lära sig då det används vid informella 
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situationer vid exempelvis samtal med kompisar och familjen. Vardagsspråket 

innehåller sällan avancerad meningsbyggnad eller facktermer. I dessa vardagliga samtal 

utvecklas språket muntligt och spontant tillsammans med nära vänner och anhöriga. 

(Skolverket, 2012). Barnet/eleven växer på så vis in i sitt förstaspråk något som handlar 

om den omgivande kulturens sätt att tänka, handla och benämna (Skolinspektionen, 

2014). 

  

Den pedagogik som används i skolan för att fånga upp elevernas kunskaper och 

erfarenheter kallar Cummins (1996) för transformerande pedagogik. Parszyk (1999) 

använder istället begreppet erkännandets pedagogik. Båda begreppen är kopplade till 

samma grundprincip att alla elevers kunskaper och erfarenheter ska transformeras, 

utvecklas, användas och erkännas som betydelsefulla. Begreppen förmedlar en positiv 

inställning till att eleverna använder olika språk i klassrummet. Även begreppet 

translanguaging syftar på en undervisningsmiljö där flera språk uppmuntras att 

användas utifrån behov. Eleverna ges då möjlighet att använda sina språk i lärandet. Då 

eleverna tillåts växla mellan sitt förstaspråk och andraspråk för att göra sig förstådda är 

ytterligare ett sätt att värdera elevernas erfarenheter och resurser positivt. Motsatsen till 

detta är istället ett icke- erkännande och ett icke-transformerande. Det innebär att 

elevens tidigare kunskaper och erfarenheter inte tas till vara samt fråntas sitt värde. Det 

är viktigt att pedagogen ser till elevens tidigare erfarenheter, vilket i sin tur leder till att 

eleverna blir uppmärksammade, något som hjälper dem i sin utveckling (Elmeroth, 

2017). Det kan kopplas till pygmalioneffekten där lärares positiva förväntningar på sina 

elever tar sig uttryck i positiva handlingar och ord, vilka gradvis internaliseras hos 

eleverna (Jenner, 2004). Genom detta kan eleven uppleva en mer positiva förväntning 

på sig själv och sin egen förmåga, vilket i nästa steg främjar såväl bättre prestation och 

inre motivation. Tror pedagogen på eleven fungerar det som ett verktyg för eleven att 

tro på sig själv och sin förmåga att lyckas. Läraruppdraget i mångfaldens skola handlar 

just om detta att kunna skapa förutsättningar i undervisningen för att kunna tillvarata, 

erkänna och stödja alla elevers flerspråkighet. Brister i detta kan leda till att eleven 

känner sig osynlig och exkluderad i klassen (Lahdenperä & Lorentz; 2010). 

  

Aspelin, (2015) lyfter tre olika kompetensområden som anses vara betydelsefulla för 

skickliga lärare. Dessa är ledarkompetens, didaktisk kompetens och en god 

relationskompetens. För att lärare ska kunna utveckla en god relation med sina elever 
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behöver relationen baseras på tolerans, respekt, intresse och empati samt lärarens 

förmåga att möta elevers skilda förutsättningar och olika sätt att lära (Aspelin, 2015). 

Detta bottnar i att läraren har ett genuint barnperspektiv (Falk-Lundqvist, 2014). 

Lärarna behöver även reflektera över det egna ansvaret i byggandet av goda relationer 

samt vara medveten om både sina egna styrkor och svagheter (Aspelin, 2015; Falk-

Lundqvist, 2014). Lärare som skapar goda respektfulla relationer med sina elever skapar 

förbättrade elevresultat (Aspelin, 2015). Detta styrks av Falk-Lundqvist, (2014) som 

menar att relationer i läranderummet, både samspelet elev-lärare och samspelet mellan 

elever är betydelsefull som utgångspunkt när det handlar om lärande. Har läraren skapat 

goda relationer med sina elever, påverkar det elevernas lärande positivt. Samtidigt som 

goda relationer mellan elever och till läraren ger läraren en bättre möjlighet att nå fram 

till både den enskilda eleven och klassen. 

  

För att en lärare ska kunna utveckla sin professionalitet och påverka motivationen hos 

eleverna och det etablerade lärande mönstret som finns, krävs det att läraren är öppen 

för vad eleverna behöver utveckla och lära sig. Lika viktigt är vad läraren själv behöver 

utveckla för att tillgodose elevernas skiftande behov (Aspelin, 2015). Phillips och Soltis 

(2010) lyfter Deweys tankar om den pragmatiska tankeriktning som bygger på synsättet 

att lärande och utbildning är en aktiv process där eleverna är utgångspunkten i 

undervisningen. Skolans uppgift är därför att knyta an till hela barnet, det vill säga 

familj, uppväxt, hem och fritid. Enligt Dewey måste skolan bygga sitt lärande på de 

sociala sammanhang som människan ingår i. Skolan är en del av samvaron i sociala 

sammanhang och därför bör användas i arbetet med elever. Pedagogernas uppdrag är att 

erbjuda ett lärande utifrån detta, vilket innefattar att eleverna lär genom kommunikation 

och samtal (a.a.). Aspelin (2015) lyfter Martin Bubers begrepp det mellanmänskliga och 

det sociala perspektivet, vilket innebär att det viktigaste är att läraren har en 

relationskompetens och förmåga att hantera olika slags relationer. Ur ett 

mellanmänskligt perspektiv är lärares relationskompetens ett sätt att vara till den 

enskilda eleven och att förhålla sig öppen till vem eleven är och kan bli, att som 

pedagog vara förutsättningslös i mötet med eleven. Eftersom elevens livsvärld utgörs av 

de erfarenheter och kunskaper de bär med sig, vilka samtidigt utspelas i nuet (Falk- 

Lundqvist, 2014). Ett professionellt förhållningssätt från skolans personal är bärande för 

en lyckad verksamhet och ett livslångt lärande för alla elever (Nilsson & Axelsson, 

2013). Att som lärare fungera som en förebild för eleverna för att på så sätt inverka 
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positivt på elevernas bemötande mot andra (Aspelin, 2015). Det bör finnas en 

samverkan och en samsyn mellan pedagogerna, att alla elever är alla lärares ansvar 

(Torpsten, 2008). Skolan måste arbeta långsiktigt för att stödja relationerna mellan 

majoritet och minoritet och forma en organisation som är inriktad på skolframgång för 

varje enskild elev (Thomas & Collier , 1997; Skolverket, 2012). Det framgår tydligt i 

läroplanen, Lgr11 Skolverket (2016a) att pedagogerna ska samarbeta med barnens 

föräldrar. Det är skolans ansvar att skapa ett positivt samarbete med familjerna och 

närsamhället, samt att lärare och föräldrar oberoende av föräldrarnas utbildningsnivå 

hittar former för att stödja elevens utveckling (Axelsson, 2013).  

 

Alla elever gynnas av en sociokulturellt stödjande miljö där elevens kunskap och 

erfarenhet är utgångspunkten men också där ett positivt relationellt samspel mellan 

lärare och elev är grunden. Ledning och organisation måste då vara engagerad och ta ett 

tydligt ansvar i frågor som rör flerspråkighet och integrering (Axelsson, 2013).     

  

  



  
 

  19 

6. Teoretisk ram 
I följande kapitel berörs och presenteras den teoretiska ramen som studien vilar på. Det 

sociokulturella-, relationella- och kategoriska samt interkulturellt perspektiv, nämns och 

kopplas till studien. 

  

6.1. Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet, vilket enligt Vygotskij (1997) 

innebär att lärandet ses som en process som utvecklas i samspel med andra och i 

interaktion med omgivningen. Skolans övergripande riktlinjer och mål i läroplanen 

utgår till stor del från Vygotskij sociokulturella perspektiv på kunskap (Skolverket, 

2012). Grunden till inlärning är den sociala faktorn där barn integrerar och lär av 

varandra. Det är den vuxna individen som hjälper barnet att interagera och skapa 

relationer med omgivningen. Pedagogen ansvarar för att elever erbjuds en miljö där de 

kan skapa relationer som kan hjälpa dem i deras sociala utveckling (Vygotskij, 1997). 

Lindqvist (1999) tolkning av Vygotskij är att den bästa och största möjligheten till ett 

barns lärande är att eleven, läraren och miljön är aktiv och föränderlig så att en 

utveckling sker. 

  

Vi lever i ett socialt sammanhang där kultur och språk är viktiga aspekter för allt 

lärande (Phillips & Soltis, 2014). Vygotskij (1997) menar att lärande sker i interaktion 

och kommunikation med andra och att det som sker är betydelsefullt både för gruppen 

och den enskilda individen, vilket gör att det relationella får stor betydelse. Stöttning är 

en tillfällig hjälp som kan ges av en lärare eller någon annan exempelvis en annan elev 

som har kommit längre i sitt språk och kunskapsutveckling. Denna stöttning kan eleven 

få som hjälp då målet är att den sedan gradvis ska avta och att eleven själv kan utföra 

uppgiften. Stöttning är framtidsorienterad och ett verktyg för utveckling (Vygotskij, 

1997). 

 

Språket och lärandet utvecklas genom det Vygotskij kallar den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij menar att det enda lärande som ger något är det som ligger 

steget före nästa utvecklingsfas, en nivå som ligger något över det man redan kan och 

vet (Vygotskij, 1978). Eleverna utmanas inom rimliga gränser, detta för att känna att de 

lyckas och samtidigt utvecklas (Phillips & Soltis, 2014, Skolinspektionen, 2014). För att 

eleven ska nå dit behöver eleven som tidigare nämnts stöttning, något som sker redan i 
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ett tidigt stadie mellan föräldrar och små barn när de talar med varandra. Den vuxna 

personen ger barnet ett  tillfälligt stöd som behövs för att barnet ska lära sig nya 

begrepp, färdigheter eller att nå nya nivåer av förståelse. (Gibbons, 2016). 

  

En av grundstenarna i sociokulturellt perspektiv är hur lärare ser på gemensamma 

aktiviteter och att viljan att lära sig beror på hur meningsfullt det upplevs (Phillips & 

Soltis, 2014). Det är viktigt att pedagogerna strävar efter en samarbetskultur kring 

lärandet eftersom det kan leda till förbättringar för både eleverna och pedagogerna 

(Cook 2014). Antonovsky som myntade begreppet KASAM förespråkade tillsammans 

med Vygotskij att tänkandet, språket och känslan av sammanhang är viktiga funktioner 

för barns lärande och utveckling, vilket innebär att sociala sammanhang är viktigt 

(Partanen 2012).  

 

6.2. Relationella och kategoriska perspektivet 
Läroplanen innefattar kunskapsmål som är indelade i olika ämnen där emotionella, 

kognitiva och sociala delar ingår (Skolverket, 2016a; Aspelin & Persson, 2011). Dock 

finns inte ordet relation benämt. Emellertid lyft det att skolan och pedagogerna har ett 

viktigt socialt uppdrag vid sidan om kunskapsuppdraget. Även i den svenska förskolans 

läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016b) beskrivs arbetet med relationer som något viktigt. 

Det innebär att sociala relationer mellan elever -lärare och mellan elever har fått ett 

betydande större utrymme i förskolan och skolans vardag. 

Idag karakteriseras läraryrket av ett flöde av sociala relationer där lärarna förväntas ingå 

i  olika relationer med eleven. Något som fordrar en speciell kompetens, en som går 

utöver ämnesdidaktik och ämneskunskaper där syftet hos läraren är att upprätthålla och 

etablera olika relationer för att göra undervisningen bättre (Aspelin & Persson, 2011). 

För att eleverna ska uppleva sitt lärande som meningsfullt ska eleverna ges möjlighet att 

påverka sin egen skolsituation, att lärandet ska vara begripligt. Forskning visar dock att 

det är något som brister då eleverna inte ges tillräcklig möjlighet att påverka sin 

undervisning (Pansiri, 2008; Cook, 2014). Detta ställer i sin tur höga krav på läraren att 

skapa en undervisning som förs framåt och utmanar alla elever då det är av största vikt 

att eleverna möts av höga förväntningar av pedagogen (Cummins, 2000; 

Skolinspektionen, 2014; Gibbons, 2016). 
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Detta går att koppla till två olika perspektiv det relationella och det kategoriska. Det 

relationella perspektivet utgår från att ett fenomen är minst tvåsidigt. För att vi ska 

förstå en annan person måste vi ta hänsyn till hennes handlingar i relation till den 

omgivande kontexten. Det relationella perspektivet tar hänsyn till elevens hela 

undervisningssituation i ett längre tidsperspektiv och man ser elever i svårigheter och 

inte med svårigheter (Von Wright, 2002). Eleven lär sig saker och utvecklas i samspel 

med sin omgivning. Det som sker mellan människor är det som står i fokus och är 

viktigast. Ett relationellt perspektiv innefattar även att individen vill vara delaktig, vilket 

är en del i en social situation. En individ är inte unik utan det som är enastående hos 

personen kommer fram i möten med andra, att det varierar med vad som sker i mötet. 

(a.a). I skolan sker många relationella möten mellan olika individer. Möten som 

påverkas av den kulturella och sociala bakgrund som individen bär med sig (Røkenes & 

Hanssen, 2007). 

Det talas ofta om hur viktigt det är att skapa goda positiva relationer, men det är inte 

något man som lärare kan skapa. Det är istället något som måste byggas tillsammans 

(Aspelin, 2011). Dessa möten blir verkliga i det omedelbara mötet med en annan 

individ. Läraren har som ansvar att försöka skapa bra förutsättningar för att dessa möten 

ska äga rum. I det kategoriska perspektivet är fokus på den enskilda eleven och på hans 

eller hennes individuella egenskaper. Eleven ses som en individ med svårigheter som 

antingen är medfödda eller på annat sätt individ bundna (Persson, 2013; Aspelin, 2011). 

6.3. Interkulturellt förhållningssätt           
1985 tog Riksdagen beslut att all undervisning i alla skolformer ska formas av ett 

interkulturellt synsätt (Lahdenperä, 2004). Internationellt lanserades begreppet 1974 av 

UNESCO (u.å). En verksamhet som präglas av ett interkulturellt förhållningssätt 

kännetecknas av en gemensam öppenhet mot den mångfald av språk och kultur som 

elever och föräldrar representerar. Den interkulturella undervisningen strävar efter att 

pedagoger och elever ska erhålla kunskaper och färdigheter som bidrar till att utveckla 

ett positiv förhållningssätt till andra kulturer. Flerspråkigheten ses i utbildningen som en 

kompetens och rikedom. För att kunna interagera med andra människor och utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt avseende sina egna fördomar om andra. Det är viktigt att alla 

respekterar varandra och varandras olikheter (Skolverket, 2013).  
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Grunden i ett interkulturellt förhållningssätt är att synen på flerspråkighet ska vara 

positiv och att en förståelse finns för att flera språk kan utvecklas parallellt, vilket 

gynnar elevens generella språk och kunskapsutveckling (Gibbons, 2016). 

Flerspråkigheten ses som en tillgång och en nyckel till en internationell arbetsmarknad  

(Skolverket, 2012). Interkulturell undervisning är inte ett enskilt ämne i sig. Utan ett 

gemensamt förhållningssätt som inkluderar alla elever och skapar förutsättningar för en 

ömsesidig förståelse och respekt i klassen, samhället och skolan (Lahdenperä, 2004). 

Undervisningen ska verka för en samhörighet mellan individer och grupper i det 

svenska samhället. Pedagoger som har ett interkulturellt perspektiv tar till vara på 

elevernas tidigare kunskaper, vilket kan vara betydelsefullt både för pedagogen och 

eleven. Elevens tidigare erfarenheter kan bidra till att skolan kan skapa en mångfald, 

inte bara språkligt utan även i de relationella mötena (Bailey & Osipova, 2016; 

Elmeroth 2017). Det interkulturella perspektivet framhävs som viktigt, men lyfts inte i 

styrdokumenten. Det krävs inga kvalifikationer eller krav på att pedagoger ska 

kompetensutveckla sig kring det interkulturella förhållningssättet, vilket Lorentz (2016) 

är mycket kritisk till. Skolan lägger istället stora resurser på att motverka problem som 

har uppkommit, såsom diskriminering och främlingsfientlighet. Den interkulturella 

kompetensen ökar inte hos pedagogen genom att endast arbeta ur ett interkulturellt 

perspektiv. Den kompetensen ökar då pedagogen arbetar med att skaffa kunskap i den 

interkulturella kommunikation samt utvecklar kunskapen om vad interkulturellt 

förhållningssätt innebär. Skolan bör i första hand lära eleverna att leva och interagera i 

Sverige utifrån det mångkulturellt samhälle vi lever i (Lorentz, 2016). 

  

Genom att pedagogen har ett interkulturellt perspektiv kan han/hon ta till vara på 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket kan vara ett stort stöd för alla. Det 

kan bidra till en skola där både pedagoger och elever tillsammans skapar en mångfald, 

inte bara språkligt utan även genom bemötandet. Elever som möter pedagoger som är 

stöttande, motiverande och som skapar möjligheter i klassrummet, gynnar eleverna både 

socialt och kunskapsmässigt (Bailey & Osipova, 2016; Elmeroth, 2017). 

 

6.4. Teoretisk ansats  

I den teoretiska ramen lyfts det utifrån Vygotskijs tankar att det sociala samspelet är en 

viktig del för att elever ska lära sig. Detta stämmer överrens med det relationella 
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perspektivet där det handlar om individens delaktighet i samspel med andra för nå ett 

bra lärande. Med dessa tankar som grund för ett hållbart lärande så bildades syftet om 

att ta reda på pedagogernas syn på om det anser att det socialt samspel har betydelse för 

lärandet. Vidare i den teoretiska ramen så framkommer vikten av ett interkulturellt 

förhållningssätt, vilket kan ses ihop med det kategoriska perspektivet. Att ta tillvara på 

elevens tidigare erfarenheter och fokus på det eleven redan kan. Det ger frågan om 

pedagogerna anpassar undervisningen. Den teoretiska ramen visar på viktiga delar för 

ett hållbart lärande och är därför grunden som studien vilar på.    
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7.  Metod 
I följande kapitel presenteras studiens metod. Kapitlet är indelat i olika stycken där 

tillvägagångssätt, enkätkonstruktion, bearbetning, analys och redovisning samt etisk 

övervägande redovisas. 

  

7.1. Metodval 

I utförandet av denna studie användes en kvantitativ metod med en deskriptiv design. 

Detta går ut på att det som undersöks beskrivs utifrån hur fenomenet ser ut, inte tolkas 

(Rosberg, 2012). I studien genomfördes en icke experimentell undersökning av 

surveytyp, vilket enligt Dahmström (2011) bygger på relationen mellan olika variabler. 

Den används som en vetenskaplig metod för att ta fram empiriska resultat.  

 

Den kvantitativa metoden valdes efter studiens syfte, vilket är att få kunskap om vad 

pedagoger anser att det sociala samspelet har för betydelse för elevers lärande. Syftet 

och frågeställningarna är utformade för att få veta vad flertalet pedagoger anser. En 

kvantitativ studie innebär enligt Edling och Hedström (2003) att det ges lite information 

från varje respondent, men utav många. En kvantitativ undersökning innebär även att se 

på ett område objektivt där studiens reliabiliteten och validiteten är en viktig del 

(Bryman, 2011). Föreliggande studie var en primärdataundersökning, vilket innebär att 

det är första gången detta datamaterial samlades in. Insamlingsmetoden som användes 

var en kvantitativ webbaserad enkätundersökning i Google Formulär. Metoden är ett bra 

verktyg för att samla in information från en stor grupp respondenter, vilket genererar en 

större kunskap inom området (Dahmström, 2011). Webbaserade enkäter valdes då det 

fanns vetskap om att alla respondenter hade tillgång till en dator och en e-postadress. 

Således valdes enkäter för att det passade för att få in den typ av information som syftet 

krävde men även att det var ett praktiskt bra tillvägagångssätt.  Webbenkäter kan vara 

ett problem vid utskick, då tekniken i många fall kan strula (Dahmström, 2011). En 

annan aspekt är utifrån Ejlertsson (2014) där han menar att bortfallet kan bli stort i en 

webbenkätundersökning, men att det i andra fall istället kan bli en hög svarsfrekvens 

om studien utförs på en arbetsplats där det finns ett engagemang bland deltagarna.  
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7.2. Urvalsgrupp 

Enkäten, se bilaga A, skickades ut till 75 pedagoger på tre olika grundskolor F-6 i södra 

Sverige. Enkätundersökningen genomfördes utifrån bekvämlighetsprincipen, vilket 

innebar att valda respondenter fanns i vår närhet och var disponibla för studien. 

Inledningsvis lyfte enkäten tre frågor på nominalnivå, vilka belyste genus, yrkesroll och 

yrkesverksmma år, 

 se tabell 1 nedan. På denna nivå kategoriseras datan in under olika rubriker eller namn, 

dessa har inga kvantitativa egenskaper (Elbro & Poulsen, 2016). Syftet med dessa tre 

frågor var att synliggöra och förtydliga urvalsgruppen. Inklusionskriterierna till studien 

var att respondenterna skulle arbeta som förskollärare, fritidspedagoger eller 

grundskollärare. 

 

Tabell:1 

Genus Profession Antal arbetade 

år inom yrket 

84,3% 

kvinnor 

86 % grundskollärare 29,4% 1-5 år 

15,7% 

män 

10 % förskollärare 11,7% 6-10 år 

 12 % fritidspedagoger 11,8% 11-15 år 

 2 fritidspedagoger och 2 förskollärare har även 

grundskollärarutbildning därav den högre procentsatsen 

47,1% 16- år 

 

Tabell 1 ovan visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna var kvinnor. Yrkes 

tillhörighet var till största delen grundskollärare men det fanns även de respondenter 

som hade dubbel behörighet i de olika yrkeskategorierna. Knappt hälften av 

respondenterna hade arbetat 16 år eller mer och  29,4 % hade arbetat 1-5 år. 11,7 % och 

11,8 % hade arbetat 6-10 respektive 11-15 år. 
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7.3. Enkätkonstruktion och genomförande 
Inledningsvis konstruerades 16 frågor som utgick utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Enkätens frågor utgick ifrån att kategorisera frågeställningarna, vilket i 

sin tur redovisas i resultatet och analysen. 14 stycken enkätfrågorna var kvantitativa 

med fasta svarsalternativ, samt två öppna frågor där det inte fanns något givet svar, utan 

rymmer obegränsat med svarsmöjligheter. Anledning till två öppna frågorna var att 

respondenterna skulle ges möjlighet att tänka efter och sätta ord på begrepp kopplade 

till studiens syfte och frågeställningar. Enligt Dahmström (2011) kan svaren från öppna 

frågor vara användbara, eftersom de ofta genererar mer information och utförligare svar 

att arbeta vidare med. Antalet frågor är begränsat då Bryman (2011) menar att en studie 

som är för omfattande kan bidra i att respondenter inte vill svara.  

   

Innan webbenkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie där fyra personer inom 

tänkt målgrupp fick besvara enkäten. Intentionen med pilotstudien var att få respons om 

studien var genomförbar, genom att se om svaren från enkätfrågorna ger svar på 

forskningsfrågorna. Efter responsen av pilotstudien insåg vi att några frågor var otydligt 

formulerade, vilket medförde förändringar i frågeställningarna för att förtydliga syftet 

med de aktuella frågorna. Genom pilotstudien blev det dessutom möjlighet att pröva den 

tekniska utrustningen kring mottagande och överföring av enkätsvaren, vilket enligt 

Dahmström (2011) är viktigt. Inför studien tillfrågades och informerades skolans 

rektorer. Därefter informerades skolans pedagoger om enkätundersökningen genom 

muntlig information på konferenser samt skriftligt genom mail, se bilaga B. Därefter 

skickades enkäten ut via mail. Insamlingen av empirin skedde successivt via Google 

Formulär. Vi upplevde i början, innan påminnelse skickades ut, att svarsfrekvensen var 

låg. Efter dels att ha skickat ut en skriftlig påminnelse och gjort en muntlig påminnelse, 

ökade den insamlade empirin till 51 respondenter vilket innebär 68 % av antalet 

utskickade enkäter.  

 

7.3.1. Bortfall 

Bortfall innebär att deltagaren väljer att inte delta eller att möjligheten inte finns 

(Ejlertsson, 2014). I vår studie var bortfallet 32%. En svarsfrekvens mellan 60-70 % är 

acceptabelt (Bryman 2011). Innebörden av detta är oklart men inför studien insåg vi att 

många av de deltagande skolornas pedagoger var stressade för det arbete de hade att 

utföra innan skolavslutningen. Enligt Bryman (2011) kan ett missivbrev med studiens 

syfte minska bortfall. Därför utformades ett sådant som skickades med enkäterna.  
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Internt bortfall beskriver Ejlertsson (2014) till att innebära att respondenten inte svarar 

på vissa frågor. I föreliggande studie är det interna bortfallet 32 % av de som deltog i 

enkätstudien, vilket innebär att 35 av 51 personer svarade på alla frågor medan 16 

personer endast svarade på de frågor som enbart hade bestämda svarsalternativ. 

 
7.4. Bearbetning, analys och redovisning 
Målet med studien var att utföra en totalundersökning som innebär att alla 

respondenternas utlåtande lyfts i studien (Ejlertsson, 2014). Efter insamlingen av 

enkäterna sammanställdes empirin i Google Formulär program och därefter gjordes en 

sammanställning av den insamlade empirin då svaren organiserades i tydliga och 

lättöverskådliga diagram. Enkätfrågorna utgick från studiens forskningsfrågor. De två 

öppna frågorna analyserades utifrån respondenternas svar. Detta gjordes genom att vi 

jämförde svaren för att se om de fanns några likheter och därefter kategoriserades 

samstämmigheten i svaren. Den första öppna frågan var vad ett hållbart lärande 

innebar för dem som pedagoger. Den andra öppna frågan var att definiera det sociala 

samspelets betydelse för nyanlända elevers lärande. Några av dessa presenteras i 

resultatet genom citat, detta för att förtydliga och stärka kopplingen till studiens frågor. 

Svaren på de öppna frågorna redovisas i bilaga C. 

 

De övriga frågorna sammanställdes via Google Formulär. Resultatet från varje enskild 

fråga presenterades i cirkeldiagram som vi senare bearbetade till stolpdiagram, som 

används och visas i resultatet nedan. I stopldiagrammen beskrivs y-axeln i procentsats. 

Ejlertsson (2014) beskriver stopldiagram till att presentera kvantitativa variabler. Det 

som kännetecknar stolpdiagram är att det är skilda från av varandra, det är ett 

mellanrum mellan de olika stolparna. Denna typ av diagram används som i detta fall att 

antalet variablar är begränsat (a.a). Anledningen till val att förändra det redovisade 

diagrammen var att det på ett bättre sätt gick att komprimera diagrammen och få de 

läsbart. Under varje diagram beskrivs resultaten i en flytande text. Resultatet presenteras 

i följande kategorier, socialt samspel, samverkan och hållbart lärande, organisation och 

ledning. Enkätfrågorna med fasta svarsalternativ är på ordinalnivå, vilket enligt 

Dahmström (2011) betyder att data på denna nivå sorteras efter kvantitativa aspekter. 

Den ordning som data grupperar sig i är betydelsefulla egenskaper. Detta för att 

resultatet ska vara synligt och överskådlig.  
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I vår studie har vi använt variabler för att undersöka olika egenskaper som kan variera 

utifrån rangordningen; i mycket liten grad, i liten grad, i stor grad och i mycket stor 

grad. Detta för att mäta dess egenskap som kan variera. För att få en bra 

sammanfattning menar Dahmström (2011) att det inte får finnas för många 

svarsalternativ till en fråga, max fem stycken. I befintlig studie har fyra svarsalternativ 

valts. Syftet med vald resultatmetod var att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna 

presentera studiens resultat i diagram, men också i flytande text för att få en överblick 

vad flertalet av respondenterna ansåg utifrån enkätfrågorna. Därefter gjordes en analys 

av resultatet. Varje ovan beskrivd kategori granskades genom att diagrammen 

studerades för se om det fanns en tydlig gemensamhet av respondenterna i deras svar. 

Det som framkom i varje kategori kunde sedan diskuteras utifrån tidigare forskning. 

Dessutom gick det att vidare ställa svaren mot studiens valda teori. Detta gav oss 

underlag för att vidare resonera kring begreppen i resultatdiskussionen. 

 

7.5. Etiskt övervägande  
Föreliggande studie tillhör den samhällsvetenskapliga kategorin, vilket innefattar att den 

utgått från de forskningsetiska regler som utgår från vetenskapsrådets fyra huvudkrav. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informationskravet informerades lärarna och 

skolans ledning muntligt och skriftligt via missivbrevet som bifogades med enkäten. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom en tydlighet i den skriftliga informationen till 

respondenterna att de själva gjorde ett aktivt val att delta i studien, samt att de själva 

bestämde om de ville avbryta sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002; 

Dahmström, 2011). Konfidentialitetskravet har uppnåtts då svaren på enkäterna har varit 

anonyma. De inkomna enkätsvaren har enbart studiens skribenter tillgång till. I ett tidigt 

skede informerades respondenterna att enkäten ligger till grund för examensarbete på 

specialpedagogprogrammet. Den tolkning som gjorts har varit att det är viktigt att följa, 

PUL, personuppgiftslagen och att den bearbetade data från studien bearbetas efter just 

denna lag. Något som görs för att kunna skydda respondenternas integritet när vi 

bearbetar den inkomna empirin (Ejlertsson, 2014; SFS, Personuppgiftslagen 1998:204). 

Respondenterna har informerats om nyttjandekravet då allt insamlat material i studien 

endast kommer att användas till det avsedda  ändamålet. Vi har det etiska ansvaret att 

informera alla deltagare i studien om de huvudkrav som presenterats ovan 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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7.6. Validitet och reliabilitet  

De inklusionskriterierna som ligger till grund i föreliggande studie var att deltagarna 

antingen skulle vara utbildade förskollärare, fritidspedagoger eller lärare, vilket är en 

fördel i studien för att nå en god validitet och reliabilitet. Vid utformningen av 

undersökningen och enkätfrågorna var syfte och frågeställningar grunden för en bra 

validitet. En giltig validitet innebär enligt Elbro och Poulsen (2016) att studiens frågor 

stämmer överens med det som ska mätas, utifrån föreliggande studie får vi svar på 

forskningsfrågorna genom enkätens svar. Denna studiens validitet anses vara godtagbar 

då forskningsfrågorna besvaras genom enkäten. För att undersöka reliabiliteten i en 

studie går det att se på det från olika aspekter. För att kunna utmäta detta tittas det på 

om det fanns någon vinning för personen som utförde mätningen/studien på ett eller 

annat sätt.  Det undersöks även om tid och plats spelar roll och påverkar studien och 

dess mätning. Samstämmigheten går också att undersöka för att titta på reliabiliteten 

och om det finns gemensamma nämnare som tas upp i enkäten vid ett flertal gånger 

(Elbro & Poulsen, 2016) Genom att vi hade en öppen fråga för att definiera begreppet 

hållbar skola ser vi att reliabiliteten stärks då begreppet kan definieras olika. 

Skribenterna ser varken en fördel eller nackdel i hur resultatet visar sig, utan resultatet 

presenteras utifrån studiens forskningsfrågor.  
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8. Resultat och analys  
Presentationen av resultat och analys är uppdelat i rubriker utifrån studiens 

frågeställningar, vilket är kopplat till studiens syfte. Studiens öppna frågor redovisas 

med citat i löpande text.  

 
8.1. Socialt samspel 
Tar pedagogen till vara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, kan detta 

gynna alla elever på skolan. Det kan resultera i en skola, där både pedagoger och elever 

tillsammans skapar en mångfald. Elever som möter pedagoger som är stöttande, 

motiverande och som skapar möjligheter i klassrummet, gynnar eleverna både socialt 

och kunskapsmässigt (Bailey & Osipova, 2016; Elmeroth, 2017). 

 

Figur 1. Pedagogers användning av elevers tidigare erfarenheter samt deras kunskap 

i mötet med nyanlända elever. Procent.  

 

 

Utifrån resultatet som presenteras i figur 1, framgår det att ett antal av pedagogerna såg 

sig själva ta vara på elevernas tidigare erfarenheter, men att majoriteten gjorde det i liten 

grad. Forskning visar att det är viktigt att ta till vara på nyanlända elevers tidigare 

erfarenheter för att de ska utvecklas i sitt lärande, att det finns ett interkulturellt 

förhållningssätt i skolan (Lahdenperä, 2004; Bailey & Osipova, 2016; Elmeroth, 2017; 

Lorentz, 2016; Gibbons, 2016). Då styrdokumenten inte ställer krav på skolornas 

pedagoger att använda elevers tidigare erfarenheter, interkulturellt förhållningssätt 

(Lorentz, 2016), skulle det kunna föras ett resonemang om frånvaro av detta i 

styrdokumenten och om det är en bidragande faktor till resultatet i studien. Majoriteten 
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av studiens deltagare ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap i att möta nyanlända 

elever. Detta kan enligt Røkenes och Hansen (2007) gör att pedagogerna missar en stor 

del av relationsbyggandet med de nyanlända eleverna, då de menar att varje individ är 

formad av sin kulturella och sociala bakgrund, vilket påverkar det relationella mötet. 

Aspelin (2011) menar att det är viktigt att skapa och bygga goda relationer och se varje 

enskild elev.  

 

I föreliggande studie undersöks det social samspelets betydelse för nyanlända. Nedan 

beskrivs det kortfattad hur en av studiens respondenter resonerar kring det just detta 

område.  

 

”Det sociala samspelets har en stor betydelse för nyanlända elever. Skolan 

ska bidra till att ge eleverna trygghet och en vilja att lära sig. Möts eleverna 

av en omgivning där dem känner sig bekväma och tillfredsställda kommer 

även deras kunskapsutveckling att öka markant. Nyanlända elever har det 

svårt med både språk och känna tillhörighet så därför måste skolan möta 

eleverna var dem befinner sig både kunskapsmässigt men även 

känslomässigt.”  

 

Figur 2. Den grad pedagoger anser att det sociala samspelet påverkar elevens 

möjlighet att nå kunskapsmålen. Procent.   

 

  

Dewey menar att skolans lärande ska bygga på de olika sociala sammanhang som varje 

enskild elev ingår i (Phillips & Soltis, 2010). Det är då grundläggande att lärare skapar 

respektfulla relationer med sina elever samt att organisation och ledningen utformar en 

verksamhet som skapar förutsättningar för eleverna att interagera i olika sociala 

sammanhang då det har visat sig genererat förbättrade elevresultat. (Aspelin, 2015). 
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Figur 3. I figuren mäts pedagogens syn på det sociala samspelets betydelse mellan 

pedagog- elev och mellan elev- elev, samt om pedagogerna anser det organiseras i 

undervisningen för att stärka det sociala samspelet. Procent.  

  

 

Resultatet som presentereas i figur 2 och 3, visar att majoriteten av pedagogerna 

anser att det sociala samspelet har stor betydelse för nyanlända elevers lärande. En 

av respondenterna beskriver följande:  

 

“Ett språkövergripande arbetssätt är viktigt och gynnar alla. På så sätt kan 

nyanlända höra, pröva och använda språket i samhörighet med andra. De 

inkluderas i undervisning. Kooperativt lärande i grupper/par tror jag också 

är gynnsamt. Konstellationer, dialoger och diskussioner är viktigt för att 

tillägna sig ett nytt språk och för det krävs mer än en, det sker i ett socialt 

sammanhang” 

 

Aspelin och Persson (2011) menar att som  pedagogen är det viktigt att vara en god 

ledare och integrera eleven i undervisningen där de får en förståelse för hur och varför 

undervisningen sker. Även att som pedagog vara delaktig i ett socialt samspel med 

eleven för att eleven ska få möjligt att utvecklas. Lahdenperä (2004) lyfter i sin 

forskning vikten av att alla elever måste integreras i vardagliga situationer för att trivas 

och känna sig accepterade i gruppen. Detta går att koppla till det sociala samspelets 

betydelse för kunskapsinlärning, då Aspelin (2001; 2015) menar att ett socialt samspel 
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som sker både i och utanför klassrummet, oavsett vilka språkliga svårigheter som kan 

uppstå i mötet med nyanlända elever. Konsekvensen kan annars bli att 

kunskapsinlärningen påverkas negativt. Acceptansen påverkas av de handlingar den 

enskilda individen gör och de sociala ramar som finns mellan deltagarna. En 

förutsättning för att alla elever ska känna sig accepterade är att heterogeniteten ses som 

utgångspunkt och som en resurs i skolan. Lärarens betydelse för det sociala samspelet 

har en avgörande betydelse för elevernas fortsatta utveckling (a.a). Lika viktigt är det att 

eleven möter pedagoger som är stöttande, motiverande och som skapar möjligheter i 

klassrummet, vilket gynnar eleverna både socialt och kunskapsmässigt (Elmeroth, 

2017). Det styrks av Cooks (2014) internationella studie som visar att samverkan och 

kommunikation är betydande faktorer för en hållbar skola. Aspelin och Persson (2011) 

som menar att det sociala samspelet mellan lärare och elev har stor betydelse för god 

inlärning. Aspelin (2015) fördjupar resonemanget genom att lyfta tre 

kompetensområden, vilka betraktas som betydelsefulla för skickliga lärare. Dessa är 

ledarkompetens, didaktisk kompetens och en god relationskompetens. 

I studien framkom det att flertalet respondenter ansåg att det sociala samspelet inte 

enbart är viktigt mellan pedagog och elev, utan även mellan elev och elev. Samspelet 

mellan elever ligger till grund för att de ska kunna förstå och integrera med varandra, 

detta för att nå bland annat kunskapsmålen, vilket kan kopplas till studiens valda teori, 

Vygotskijs sociokulturella perspektivet. Lärandet innebär en process som utvecklas i 

samspel med andra och i interaktion med omgivningen. Har eleven inget socialt samspel 

med andra har han/hon svårt att ta till sig nya kunskaper (Vygotskij, 1997). 

Studien visar att pedagogerna organiserar undervisningen för att stärka det sociala 

samspelet för eleverna. I praktiken innebär det att lärare möter eleverna där de är, vilket 

kan kopplas till Deweys pragmatiska tankeriktning som bygger på synsättet i att lärande 

och utbildning är en aktiv process där eleverna är utgångspunkten i undervisningen. 

Enligt Dewey måste skolan bygga sitt lärande på de sociala sammanhang som 

människan ingår i (Phillips & Soltis, 2010). Det är upp till pedagogen att skapa 

förutsättningar och att mötet sker och utformas till något givande, samt som ett verktyg 

som kan vidareutvecklas (Persson, 2013; Aspelin, 2011). 
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8.2. Samverkan och ett hållbart lärande  
Forskning visar på vikten av att ha en fungerande sammarbetskultur mellan 

pedagogerna på skolorna för att förbättra lärandet hos eleverna (Cook, 2014; Hargreaves 

& Fink, 2008). Skolinspektionen (2014) menar att även samverkan mellan pedagog och 

elev är centralt för att nå ett hållbart lärande hos den enskilda eleven. 

 

Figur 4. Den grad pedagoger samverkar inom skolan för att stärka det sociala 

samspelet och nå ett hållbart lärande för nyanlända elever. Procent.  

 
 

Föreliggande studien visar att majoriteten av respondenterna upplever att samverkan 

mellan elever är viktigt för att kunna stärka det sociala samspelet för nyanlända elever. 

En av grundstenarna i sociokulturellt perspektiv är hur lärare ser på gemensamma 

aktiviteter och viljan att lära sig, beror på hur meningsfullt det upplevs (Phillips & 

Soltis, 2014). Det är viktigt att pedagogerna strävar efter en samarbetskultur kring 

lärandet eftersom det kan leda till förbättringar, både för eleven och pedagogen (Cook 

2014). Torpsten (2008) ser en samarbetskultur som grunden för en god verksamhet, att 

alla pedagoger måste ta ansvar för alla elever på skolan och inte endast de som de har i 

sitt klassrum. Gibbons (2016) tolkar Vygotskijs teori om att barn kan behöva stöd från 

en vuxen, för att sedan utvecklas på egen hand. Detta kan kopplas till samverkan. Sker 

samverkan mellan pedagoger och elever, ökar den sociala kompetensen hos eleven. 

Majoriteten av respondenter till föreliggande studien ansåg att det krävs en ökad 

samverkan även mellan pedagoger för att kunna skapa bra förutsättningar och ett 

hållbart lärande för nyanlända elever. Lahdenperä (2010) menar att många lärare 

upplever att förståelsen och medvetenheten om flerspråkigheten är skiftande hos olika 

lärare på skolorna. Något som även skulle kunna innefatta de skolor som bedriver 

förberedelseklass. Skolinspektionen (2014) och Bunar (2015) beskriver att de 
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pedagogerna som undervisar i förberedelseklass oftast inte ingår i ett arbetslag, något 

som påverkar elevernas lärande och den sociala integration negativt. 

 

I studien framkom det att några av respondenterna kopplade hållbart lärande till 

ämneskunskap och kunskapsmål. Dock definierar majoriteten av pedagogerna begreppet 

hållbart lärande som ett livslångt lärande, ett lärande som bidrar till utveckling hos 

pedagoger och deras undervisning. En av respondenterna uttryckte sig följande, “Ett 

lärande som ger lärdomar som gynnar elevens nuvarande och framtida skol- och 

livssituation” 

 

Cook (2014) menar att ett hållbart lärande hos eleverna skapas när pedagogerna har en 

samarbetskultur i frågor som har inverkan på lärandet, då dessa samtal kan leda till 

förbättring av undervisningen. Samarbetskulturer kan kopplas till Skolverkets (2012) 

definition av hållbart lärande, vilket innefattar att barn och ungdomar ska göras 

delaktiga i lärprocessen så att de förbereds inför framtiden. Med detta kan 

undervisningen förbättras (a.a). Enligt Cook (2014) är det då viktigt att verksamhetens 

vision är tydlig för alla inblandade. 

  

Studien visar att några pedagoger kopplar begreppet hållbart lärande som ett verktyg för 

att fungera i ett demokratiskt samhälle. En av respondenterna uttrycker sig följande, 

“Där jag som lärare tänker är följande: demokratiska arbetssätt, samarbeta över 

ämnena, olika pedagogiska metoder, delaktighet och inflytande från eleverna”.  Cook 

(2014) och  Hargreaves & Fink (2008) menar att en hållbar skola kännetecknas av 

delaktighet och inflytande. Hållbart lärande menar en av respondenterna handlar om det 

som sker i det sociala samspelet. Aspelin (2015) menar att det måste finnas ett 

gemensamt engagemang som stödjer både elever och pedagoger i strävan att hitta sätt 

att vidga och förbättra undervisningen för att nå en hållbar skola med ett hållbart 

lärande. Utifrån dessa definitioner kan de förstås genom Lahdenperä & Lorentz (2010) 

och Torpsten (2007) som beskriver att läroplanen är pedagogiska texter men även 

sociala konstruktioner, som ändras över tid då samhällets idéer och tänkande kring 

undervisningen påverkas av de förändringar som ständigt sker i samhället. En pedagog 

förenar hållbart lärande och hållbar utveckling, vilket överensstämmer med Skolverkets 

(2012) beskrivning av begreppet hållbarhet som har kommit att bli ett ledord i många 

förskolor och skolor, där det står för en skola som strävar efter en hållbar utveckling. 
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8.3. Organisation och ledning 

För att kunna uppnå en hållbar skola med ett hållbart lärande måste det enligt 

Hargreaves och Fink (2008) finnas ett hållbart ledarskap som kan stödja och 

upprätthålla en positiv skolkultur som genererar förutsättningar att uppnå en hållbar 

skola för pedagoger och elever. 

 

Figur 5. Den grad pedagogerna anser att ledningen ser till behovet att arbeta med 

integration och socialt samspel samt graden kompetensutveckling prioriteras. 

Procent.   

 

 

Föreliggande studie visar att respondenternas uppfattning kring hur ledningen ser till 

behovet att arbeta med integration och socialt samspel skiljer sig åt. Hälften av 

respondenterna uttrycker att ledningen ser till behovet medan resterande upplever att 

ledningen inte ser till behovet. Vidare visar resultatet att kompetensutveckling kring 

nyanländas kunskapsmål och elevernas integration och sociala samspel inte prioriteras. 

Om det beror på att pedagogerna är nöjda med den nuvarande organisationen och 

ledningens prioriteringar, då hälften av pedagogerna lyfter att ledningen ser till behovet 

är något som inte framgår i studien. I tidigare forskning framkommer det att både 

nationellt och internationellt ständigt pågår diskussioner om de utmaningar skolan står 

inför. Skolan har som ansvar att skapa goda lärandemiljöer för att möta varje elev 

enskilt, i grupp och ur ett organisatoriskt perspektiv. För att utveckla och förändra 

skolan och dess förutsättningar inom organisationen är ledningen ibland tvungen att 

prioritera hur resurserna ska fördelas (Håkansson & Sundberg, 2016; Hargreaves & 

Fink, 2016). Utifrån studien kan det innebära att enskilda skolor prioriterar olika utifrån 

de förutsättningar som finns i de respektive kommunerna. Detta stämmer å andra sidan 
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inte överens med Skollagen (2010:800) som lyfter allas rätt till likvärdig utbildning där 

skolans uppdrag är att möta alla elever. 

 

Pedagogerna upplever en brist på kompetensutveckling. Detta är kopplat dels till 

elevernas kunskapsmål, och dels till elevernas integration och sociala samspel på 

skolorna. Det innebär även att pedagogerna måste ges tid och möjlighet att förvärva 

kunskaper för att kunna tillgodose elevernas individuella behov (Bunar, 2015). Phillips 

& Soltis (2010) beskriver att skolan är en del av samvaron i sociala sammanhang och 

därför bör användas i arbetet med elever. Pedagogernas uppdrag är att erbjuda ett 

lärande utifrån detta, vilket innefattar att eleverna lär genom kommunikation och 

samtal. Utifrån denna studie kan vi utläsa att ökad kompetensutveckling skulle kunna 

bidra till att samverkan mellan pedagoger ökar och utvecklar skolans hela verksamhet. 

Även kollegialt lärande är ett arbetssätt som syftar till att personalen på skolan 

reflekterar över sina och kollegornas arbetsmetoder dels kunskapsmässigt men även 

socialt (Falk-Lundqvist, 2014). Genom att alla pedagoger på skolan är insatta i 

undervisningen och besitter en fördjupad kunskap kring elevers andraspråksinlärning. 

Emellertid är även skolans lärandemiljö inkluderande med en organisation som stärker 

detta (Elmeroth, 2017; Lahdenperä & Lorentz, 2010; Nilsson & Axelsson, 2013). Det 

kan i sin tur skapa en möjlighetsstruktur, något Bunar (2015) ser som viktigt. 
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9. Diskussion 
I presentationen av detta kapitel förs en diskussion där en sammanfattning av arbetet 

görs utifrån studiens syfte kopplat till vald teori, samt resoneras det kring den valda 

metoden.  

 
9.1. Resultatdiskussion  

För att kunna reflektera om det sociala samspelets betydelse för nyanlända elever i 

skolan, ville vi i denna studie undersöka om pedagogerna ansåg att de hade kunskap i 

att möta nyanlända elever, samt om de tog vara på elevens tidigare erfarenheter. Detta 

för att få en förförståelse i respondenternas kunskap om nyanlända elever i skolan och 

eventuellt kunna koppla det till studiens syfte. Att ta till vara på elevens tidigare 

erfarenheter ingår i ett interkulturellt förhållningssätt, vilket i sin tur innebär att skolan 

skapar en mångfald, både språkligt men också i relationella möten. Detta resonemang 

stärks av Bailey och Osipova (2016) och Elmeroth (2017) då de menar att ett 

interkulturellt förhållningssätt innefattar att utveckla relationella möten i skolan. I 

resultatet och analysen görs en granskning där det visade sig att flertalet av 

respondenterna hade låg kunskap i att möta nyanlända elever och att majoriteten  i liten 

grad tog till vara på elevens tidigare erfarenheter. Resultatet ställs mot tidigare 

forskning och påvisar att aktuellt arbetssätt inte stämmer överens med vad den tidigare 

forskningen visar. En reflektion som görs utifrån Vygotskijs begrepp, den proximala 

utvecklingszonen är att det är svårt för pedagogen att nå dit med eleverna om inte 

pedagogerna bygger vidare på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. 

 

Utifrån studien kan vi utläsa att pedagogerna upplever att de inte har tillräcklig kunskap 

i mötet med de nyanlända eleverna, vilket kan förstås utifrån Axelsson (2013) som 

beskriver att både skolan och samhället måste utveckla förmågan att bemöta den 

heterogenitet som nu är ett faktum i dagens skolor. Ifall att det är så som Axelsson 

menar så måste skolan tillsammans med sina pedagoger utveckla sitt synsätt och 

förmåga att möta olikheter i skolornas verksamheter. Flerspråkighet borde ses som en 

naturlig del i skolans vardag. Enligt skollagen har skolan i uppdrag att skapa 

möjligheter och förutsättningar för alla barn och elever att uppfylla deras rätt till 

likvärdig utbildning (SFS, 2010:800). 

   



  
 

  39 

Regeringen syftar på att hållbarhet i skolan handlar om social integration och jämlikhet 

(SOU, 2004). Detta styrka av Skolverket (2012) då de lyfter de sociala frågorna i 

undervisningen som något viktigt, där eleven görs delaktig i en lärprocess som 

utvecklas över tid. Flertalet av studiens respondenter menar att ett hållbart lärande 

innebär ett livslång lärande, men också att det sker i interaktion med andra, i 

demokratiska sammanhang. Studiens syfte var att undersöka det sociala samspelet i 

skolan, om skolans pedagoger ansåg att det var viktigt med ett socialt samspel, sker det 

ett samarbete mellan skolans elever och pedagoger, samt om pedagogerna ansåg att 

ledningen prioriterade det sociala samspelet får nyanlända genom fotbildning och 

organisering. Syftet var uppbyggt för att kunna belysa om det sociala samspelet har 

betydelse i skolan ur organisation-, grupp- och individnivå. Majoriteten av 

respondenterna upplevde att det sociala samspelet är viktigt för lärandet, både mellan 

pedagog- elev och elev- elev. Flertalet av respondenterna menar även att den 

organiserade undervisningen för att stärka det sociala samspelet. I studien framkommer 

det att det är önskvärt med ökad samverkan både mellan elever och edagoger för att nå 

ett hållbart lärande. Studiens resultat visar också att respondenterna inte ansåg att 

skolans ledning tillgodoser pedagogernas behov av kompetensutveckling kring 

nyanlända elevers sociala integration, sociala samspel och kunskapsmål.  

 

Efter att ha sammanställt resultatet och gjort en analys utifrån tidigare forskning går det 

att se en tydlig koppling till den sociokulturella teorin som studien vilar på, vilken anser 

att det sociala samspelet är viktigt för utveckling och lärande och den sociala 

interaktionen är bärande, både för gruppen och den enskilda individen (Vygotskij, 

1978). Vygotskij (1997) menar även att lärandet sker i en process som utvecklas i 

samspel med andra, vilket föreliggande studiens syfte bygger på, men också att det 

måste finnas en känsla av sammanhang. Utifrån resultatet framgår det tydligt att 

majoriteten ser det sociala samspelet som viktigt, men att de inte ser ett samarbete 

mellan olika elevgrupper och pedagoger. En bidragande faktor kan vara att det beror på 

ledningen och att de inte prioriterar kompetensutveckling kring nyanlända elevers 

sociala interaktion, vilket i sin tur kan göra att pedagogerna inte får den kunskap i hur 

viktigt just ett samarbete kan vara mellan elever och pedagoger, för att utveckla det 

sociala samspelet. Dock kan det resoneras kring om resultatet hade sett annorlunda ut 

om respondenterna hade haft mer kunskap i att möta nyanlända elever eller om de var 

bättre på att ta till vara på elevens tidigare erfarenheter. Å ena sidan kan ansvaret vara 
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på pedagogen. Å andra sidan kan det som tidigare nämnts vara att pedagogerna inte 

anser att ledningen tar sitt ansvar genom att kompetensutveckling inte prioriteras.   

 

Det går även att resonera kring Lorentz (2016) tankar där han menar att det inte ställs 

några krav på skolans pedagoger att själva skaffa sig kunskaper och kompetensutveckla 

sig inom nyanlända elevers lärande, vilket kan tolkas till att pedagoger har ett eget 

ansvar. Enligt Skollagen SFS (2010:800) ska verksamheten vila på beprövad erfarenhet 

och en vetenskaplig grund. Utifrån Lorentz (2016) ställer inte organisationen krav på att 

pedagogerna ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt utan lämnar det till den 

enskilda pedagogen som i sin tur inte tycker att ledningen ger de resurser som behövs i 

form av fortbildning. Detta menar Håkansson & Sundberg (2016) att det säkerligen kan 

ha flertalet bakomliggande orsaker såsom andra arbetsuppgifter med högre prioritet och 

ökade administrativa uppdrag för pedagoger.  

 

Trots att Skolverket (2012) beskriver att förskolans övergripande riktlinjer och mål i 

läroplanen till stor del utgår från Vygotskij sociokulturella perspektiv, där det sociala 

samspelet är en del i barnens inlärning (Skolverket, 2016b). Nämns inte det sociala 

samspelet i skolans läroplan Lgr11 (Skolverket, 2016a). Detta kan förstås som att det 

inte ses som lika viktigt i skolan som i förskolan, trots att forskningen visar hur viktig 

den sociala interaktionen är. Eller att det är en självklarhet att skolorna ska arbeta med 

det sociala samspelet.  

 

Det framkommer i studien att majoriteten ser det sociala samspelet som viktig för 

nyanlända elevers lärande. Forskning visar att ett interkulturellt förhållningssätt är en 

viktig del i elevers utveckling. Utifrån detta kan vi utläsa att ett ökat interkulturellt 

förhållningssätt ökar kunskapen som kan ge ett bättre socialt samspel och i 

förlängningen ett hållbart lärande. Paradoxen blir då att studien även visar att många 

respondenter inte anser att det finns ett interkulturellt förhållningssätt till nyanlända 

elever trots att det är viktigt. 

 

Vår teoretiska ansats är väl kopplad till studiens syfte. Det framkommer tydligt att det 

sociala samspelet har en betydande roll, både utifrån organisation- grupp- och 

individnivå. Genom ett kategoriskt perspektiv tas den enskilde individens kunskaper 

vara på för att det i sin tur utvecklar gruppen och skapar möjligheter tillsammans. Detta 
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går inte att göra om det inte finns en organsation som skapar förutsättningar, att skolan 

bygger på Vygotskij sociokulturella perspektiv där individer lär av varandra för att 

skapa ett hållbart lärande för en hållbar skola.  

 

9.2. Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet var en webbaserad enkätundersökning, vilket vi upplevde fyllde 

studiens syfte, då svarsfrekvensen var 68 %. Dahmström (2011) är kritisk till 

webbaserade enkätstudier då det kan uppkomma tekniska problem, något som vi inte 

upplevde i denna studie. Vi reflekterar dock över om enkäten hade utförts i pappersform 

och vilka för och nackdelar det hade medfört vid insamlandet av empirin. Vår reflektion 

var att det hade varit svårare att påminna respondenterna då vi hade varit tvungna att 

lämna ut nya exemplar och svårare att sammanställa, då det hade gjorts manuelt. 

Studiens enkät innefattade två öppna frågor vilket vi inledningsvis var tveksamma till 

då vi misstänkte att svarsfrekvensen skulle vara låg. Vi såg dock dessa frågor som 

viktiga då studien utgår från begreppet hållbart lärande och socialt samspel. Dahmström 

(2011) lyfte öppna frågor som ett verktyg för att få en fördjupad insikt i hur 

respondenterna tolkade dessa frågor och dess innehåll.  66 % av deltagarna svarade på 

de öppna frågorna, vilket Bryman (2011) anser vara acceptabelt. I och med detta fick 

studien en fördjupad inblick av respondenternas upplevelse.  

 

En annan fördel med att använda Google Formulär var att sammanställning skedde 

elektroniskt och överfördes i lättöverskådliga diagram, det gjorde dem lättare att 

analysera mot om det hade utförs i pappersform, då sammanställningen hade skett 

manuellt. I enkäten fanns det fyra svarsalternativ, i mycket liten grad, i liten grad, i stor 

grad, i mycket stor grad. Detta för att respondenterna skulle ta ställning till frågorna. 

Hade vi valt fem svarsalternativ, där det antingen hade funnits vet ej eller varken eller, 

kunde resultatet sett annorlunda ut då respondenterna kunde valt att vara neutrala. 

Dahmström (2011) menar att detta kan ha påverkat vår studie negativt då vi gjorde ett 

aktivt val att inte ha med ett svarsalternativ för osäkra respondenter. Detta skulle kunna 

givit flera respondenter men vårt val var att utesluta den svarsmöjligheten . Vi har även 

reflekterat kring om tidpunkten vi skickade ut enkäten påverkat svarsfrekvensen då 

slutet av vårterminen är en intensiv period för de flesta pedagoger. Å andra sidan var vi 

nöjda med svarsfrekvensen. Inför studien reflekterade vi över om studien skulle vila på 

två olika metoder, enkäter och fokusgrupper vilket är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Vi valde dock att enbart använda oss av enkäter då studien syfte 
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lyfter en kvantitativ fråga.  Hade vi istället använt oss av fokusgrupper hade troligtvis 

studiens resultat varit annorlunda eftersom vi då kunnat fördjupa oss i ett fåtal 

frågeställningar vilka vi sedan kunnat koppla till resultaten av enkätstudien. Studiens 

validitet är genom enkätstudien godtagbar då forskningsfrågorna besvaras. Validiteten i 

studien visar att resultatet stämmer överens med det den sägs mäta, vilket var bärande 

för att vi skulle kunna mäta studiens svar (Elbro & Poulsen, 2016).  

 

För att mäta reliabiliteten på vår enkätundersökning kunde vi ha genomfört samma 

studie på ett större antal skolor. Reliabiliteten handlar om pålitlighet att studiens svar 

inte påverkas av tillfälligheter såsom människors dagsform (Elbro & Poulsen, 2016). En 

tanke är därför att reliabiliteten kunde ökat om vi skickat ut enkäten vid två olika 

tillfällen för att därefter jämföra den insamlade empirin. Ytterligare en aspekt är om vi 

haft fler enkätfrågor för att på så sätt undersöka samstämmighet i svaren. Å ena sidan 

innefattar studiens enkätfrågor en öppen fråga för att definiera ett begrepp som studien 

bygger på. Hade den fråga inte ställts till respondenterna kunde svaren innefattat olika, 

vilket även hade påverkat reliabiliteten i studien. Utifrån studiens etiska övervägande 

gjorde vi ett medvetet val att respondenterna skulle vara anonyma, detta för att få en 

validitet i svaren då vår tanke annars var att respondenterna inte svarar sanningsenligt. 

Däremot inleds enkäten med bakgrundsfrågor och att de deltagande respondenterna 

fanns i vår närhet så kan det tänkas att detta skulle kunna få fram vem som svarat vad. 

Det ansåg vi inte vara en risk då ingen av oss visste vilka alla deltagare var och 

respondenterna var spridda på flera skolor. 

 

9.3. Pedagogiska implikationer 
Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen 

i läroplaner och kursplaner (Skollagen, SFS 2010:800) Den forskning vi har tagit del av 

visar hur viktigt det sociala samspelet är för att elever ska lyckas i sitt lärande, vilket 

tydligt framkommer i vår studie. Studiens resultat tänker vi kommer att vara ett verktyg 

för vårt fortsatta arbete inom skolan då studiens teori bygger på det sociokulturella 

perspektivet, där det sociala samspelet är grunden för fortsatt utveckling, menar vi att 

det är viktigt att veta om skolans pedagoger ser det sociala samspelet som betydelsefullt 

för de nyanlända eleverna och deras kunskapsinlärning. Skolans personal kan arbeta för 

att skapa en möjlighetsstruktur, vilket innebär att skolan strävar efter att möta eleverna, 

dels pedagogiskt men även i sociala sammanhang. I sin tur kan detta utformas och vara 
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ett verktyg för kunskapsinlärning, något som är högst relevant för specialpedagogen. Vi 

tänker att specialpedagogen har en viktig uppgift i att utveckla verksamheten. Genom 

att utgå ifrån organisation- grupp- och individnivå. Därefter organisera verksamheten 

för att möta eleven på bästa sätt. 
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10. Vidare forskning 
Utifrån denna studie kan vi utläsa att pedagogerna anser att det sociala samspelet har 

betydelse för nyanlända elevers lärande. Det framkommer även  kritik i studiens resultat 

hur organisationen prioriterar arbetet kring kompetensutveckling och resurser för att nå 

önskade mål. En tänkbar vinkling för vidare forskning är att ändra fokus från 

föreliggande studie och vinkla från om pedagoggerna ser det sociala samspelet som 

viktgit för nyanlända elevers lärande till hur de arbetar med det sociala samspelet. Det 

är även tänkbart att undersöka hur ledningen arbetar med att främja det sociala 

samspelet för nyanlända. För att få en djupare insikt och förståelse kring föregående 

frågeställningar skulle det vid vidare forskning vara intressant att använda oss av  

metoden fokusgrupper, en kvalitativ datainsamlingsmetod som kan användas för att 

undersöka respondenternas värderingar och argument för att kunna arbeta vidare med en 

likvärdig utbildning, hållbart lärande och en hållbar skola för alla skolans elever.        
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Bilagor 

Bilaga A - Enkätfrågor 

 

1.      Man    Kvinna 

  

2. Din profession 

Förskollärare                    Grundskollärare               Fritidspedagog 

  

3. Hur många år har du arbetat i yrket? 

1 - 5 år                             6 - 10 år      11 - 15 år    16 - år 

4. Beskriv vad hållbart lärande är för dig 

---------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

  

5. I vilken grad använder du nyanlända  elevers tidigare erfarenheter i 

undervisningen? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

6. Upplever du dig ha tillräcklig kunskap i mötet med nyanlända elever som har 

svenska som andraspråk?   

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

7. Anser du att det sociala samspelet  påverkar elevens möjlighet att nå 

kunskapsmålen? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

8. Hur viktigt anser du att det sociala samspelet mellan pedagog och elev är för 

lärandet? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

9. I vilken grad anser du att det sociala samspelet mellan elev och elev har för 

betydelse för lärandet? 



  
 

II 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

10. Organiserar du din undervisning för att stärka det sociala samspelet för en 

nyanländ elev? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

11. I vilken grad anser du att det skulle vara önskvärt med en ökad samverkan 

mellan eleverna på skolan för att stärka det sociala samspelet för nyanlända? 

I mycket liten grad           I liten grad   I stor grad  I mycket stor grad 

  

12. Samverkar du med andra pedagoger på skolan för att kunna nå ett hållbart 

lärande  för de nyanlända eleverna? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

13. Skulle du som pedagog vilja samverka mer med dina kollegor kring hållbart 

lärande för nyanlända elever? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

14. Upplever du att ledningen ser till behovet att arbeta med elevernas integration 

och sociala samspel? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

15. Upplever du att kompetensutveckling prioriteras för att arbeta med nyanlända 

elevernas kunskapsmål? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

16. Upplever du att kompetensutveckling prioriteras i att arbeta med nyanlända 

elevers integration och sociala samspel? 

I mycket liten grad          I liten grad    I stor grad  I mycket stor grad 

  

17. Hur resonerar du som pedagog kring det sociala samspelets betydelse för 

nyanländas elevers lärande? 



 

III 
 

 

Bilaga B – Missivbrev 

 

Hej 

Vi är två pedagoger som studerar till specialpedagoger på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

skriver nu vårt examensarbete. Inom ramen för arbetet undersöker vi hur pedagoger 

arbetar kring sociala samspel för att främja ett hållbart lärande hos elever som är 

nyanlända och har svenska som andraspråk. 

  

Vi är därför tacksamma för om Du/Ni vill ta er tid att besvara denna enkät. Vi samlar in 

material till undersökningen med hjälp av webbenkäter. Vi följer de forskningsetiska 

principerna,  svaren som kommer in behandlas konfidentiellt och är anonyma, skolan 

eller kommunens namn kommer inte att användas. Det är frivilligt att medverka i 

undersökningen. 

  

Vänligen besvara och skicka enkäten senast:  Måndagen den 12 Juni. 

  

Vid frågor kontakta oss via: 

linda.erlandsson@xxxxx 

linda.thoren@xxxxx 

  

Med vänliga hälsning 

Linda Erlandsson 

Linda Thorén 



 

IV 
 

 

 

Bilaga C - Svaren från de två öppna frågorna 
  

Vad innebär hållbart lärande för dig? 

● Kunskaper som man kan ha med sig hela livet och som skapar självständiga och 

självförsörjande individer. 

  

● Att lära sig att tillägna sig nya kunskaper på egen hand. Ett lärande som jag 

förknippar väldigt lite med faktakunskaper inför prov och mer med 

studietekniska färdigheter, kritiskt tänkande och färdigheter som exempelvis att 

kunna göra jämförelser, att kunna se skillnader och likheter, att kunna motivera 

sina åsikter med välgrundade och relevanta argument. 

  

● Undervisning som är viktigast för eleven just nu. 

  

● Lärande för livet, ett långsiktigt lärande där kunskaperna finns kvar. 

Livskunskap. 

  

● De kunskaper och färdigheter som eleven behöver för att kunna fungera i ett 

demokratiskt samhälle. 

  

● Att så många som möjligt når målen i grundskolan. 

  

● Att alla elever ska ges möjlighet att nå målen och att man som pedagog ska få 

hjälp om man behöver. 

  

● Ett lärande som ger lärdomar som gynnar elevens nuvarande och framtida skol- 

och livssituation. 

  

● Lärande som sker i samspel med andra och som bidrar till kunskaper som 

befästs. 

  



  
 

V 

● Eleverna måste få möta kunskap i olika former så att alla deras förmågor 

utvecklas. Skolan bör bidra till ett livslångt lärande för eleverna. 

  

● Det vi lär ut ska vara hållbart på alla plan, för oss lärare så vi orkar arbeta i 

många år men även att eleverna kan bära med sig sin kunskap. 

  

● Den kunskap som lever vidare, som eleven kan ha med sig hela livet. Oftast är 

det kunskap om sociala sammanhang, hur vi är och funkar. Även sådana 

kunskaper som man har nytta av t ex multiplikationstabellen. 

  

● Där jag som lärare tänker på följande; demokratiska arbetssätt samarbeta över 

ämnena olika pedagogiska metoder delaktighet och inflytande från eleverna. 

  

● Ett lärande som genererar utveckling hos alla inblandade , ped som elev. 

  

● Nytt begrepp för mig. 

  

● Hållbart lärande är för mig att vi ger eleverna färdigheter och kunskaper de kan 

använda och bygga vidare på. De "fyra förmågorna" kan hjälpa eleverna i olika 

situationer och sammanhang som kan upplevas svåra för dem. Hållbart lärande 

är en nödvändig färdighet som hjälper oss att få en hållbar utveckling. 

  

● När eleverna får kunskaper som de kan använda sig av i framtiden. 

  

● Lärande som håller och som eleverna har med sig i livet. 

  

● Långsiktig utveckling, delaktighet, inflytande från eleverna, en röd tråd I 

verksamheten etc. 

  

● Ett lärande som håller över tid. 

  

● Kunskaper som är viktiga för eleven som den har med sig i livet och har nytta 

av. 

  



  
 

VI 

● Metakognitivt förhållningssätt, strategier för förståelse, trygga ramar vid 

inlärning, intresse, stöttning. 

  

● Hållbart lärande är individanpassat lärande alltså individanpassat lärande. 

  

● Att få kunskap om olika saker som man har nytta av! 

  

● Att ta tillvara varje elevs kunskaper. Vad de har med sig i sin "ryggsäck" när de 

börjar och jobba utifrån det. 

  

● Att få möjligheten att lära på en nivå anpassad för mig. 

  

● Att kunskaperna och färdigheterna verkligen ”fastnar” hos eleven och finns med 

som viktiga fundament och pusselbitar i hens fortsatta liv och utveckling. 

  

● Lärande som man har nytta av hela livet. 

  

● Ett lärande för individen som håller över tid. 

  

● Lärande som håller över tid 

  

● När vi fokuserar på lärande och inte görande. Vi behöver jobba mer för att 

kunskaper ska befästas samt lärande som är viktigt när eleverna i framtiden ska 

möta samhällets krav och förväntningar på kompetens. 

  

● Saker man lär sig som räcker livet ut. 

  

● Att kunskapen är befäst. 

  

● En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra/ändra 

kommande generationers ekonomi, miljö och sociala påverkan. 

  

 

 



  
 

VII 

Det sociala samspelets betydelse för nyanländas lärande 

  

● Det sociala samspelet anser jag kommer först och först när det sociala samspelet 

är väl fungerande kan inlärning ske. Detta kan ta olika lång tid, men med 

intensivt fokus på det sociala samspelet så kommer man till effektivare 

inlärning. 

  

● Behärskar språket, är förmodligen den säkraste vägen till en snabb 

språkinlärning. Det är jag övertygad om. 

  

● Önskvärt vore att vi fick veta mer om eleven, skola; vilken slags skola, plus att 

vi hade lite mer tid att lägga på planeringen. 

  

● Att vara tillsammans med andra stärker språket och de kan lära sig de oskrivna 

reglerna och andra sociala regler. Eleverna kan lära av varandra. 

  

● De sociala samspelet är alltid viktigt, inte ålder, kön eller nyanländ. 

  

● Det är mycket viktigt att den nyanlända eleven får kamrater i klassen. Gärna att 

de umgås på fritiden. 

  

● Jag tror det är viktigt men jag vet inte hur jag ska utveckla det eller utnyttja det. 

Man lär sig av varandra! Och tillsammans med andra. 

  

● Det är kvalitet och inte kvantitet som är viktigt! 

  

● Får dom kompisar i klassen blir det lättare att jobba tillsammans vilket kan 

utveckla båda parterna. 

  

● Jag tycker att det sker en hel arbete på skolan som helhet i detta t ex 

gemensamhetsdagar som i pratat mellan lärarna på planeringsstadiet har detta 

som ett delvis fokus. En ökad samverkan mellan klasserna, nja, jag tycker att det 

"räcker" att försöka få till ett gott samspel och försöka få samtliga elever att 



  
 

VIII 

förstå varandras olika sociala spelregler och koder inom klassen, det är en stor 

utmaning bara det, till en början. 

  

● Det sociala samspelets har en stor betydelse för nyanlända elever. Skolan ska 

bidra till att ge eleverna trygghet och en vilja att lära sig. Möts eleverna av en 

omgivning där dem känner sig bekväma och tillfredsställda kommer även deras 

kunskapsutveckling att öka markant. Nyanlända elever har det svårt med både 

språk och känna tillhörighet så därför måste skolan möta eleverna var dem 

befinner sig både kunskapsmässigt men även känslomässigt. 

  

● Eftersom språket är en bristvara är det sociala samspelet desto viktigare och 

enligt mig lär man sig i samspel med andra. 

  

● Jag tror att de eleverna lär sig mest om de får vara i en liten grupp först där de 

kan få mycket språkträning i olika situationer. Sedan behöver de få vara med i 

klasserna och på rasterna där de får den spontana inlärningen och språket. 

  

● Mycket viktigt, då jag arbetar på en skola med lite nyanlända blir behovet lagt 

efter det att eleven kommit till skolan . elevernas sociala sampel byggs mest på 

erfarenhet och inte så mycket på vetenskaplig teori förrän i efterhand upplever 

jag. ett bra bemötande och en grund i socialt sampel är förutsättning för lärande. 

troligtvis blir kompetensutveckling mer uppfyllt på skolor där det kommer 

många nyanlända. 

  

● Forskning visar att inlärningen sker bäst i interaktion med andra, alltså har det 

sociala samspelet stor betydelse. Den pedagogiska ledaren har ett stort ansvar. 

  

● Det sociokulturella perspektivet är min ledstjärna- vi lär i samspel med andra! 

  

● Det sociala samspelet är viktigt när det gäller nyanlända elevers lärande, men det 

är inte alltid lätt då det oftast råder språkskillnader. Jag anser dock att det är 

viktigt att få eleverna så delaktiga som möjligt och att man visar dem att de kan 

mycket och att de är duktiga. Samspelet i både klassrummet och utanför mellan 



  
 

IX 

elever och pedagoger, elever och elever är väldigt viktigt då vi på det sättet kan 

förmedla hur det sociala samspelet fungerar på vår skola. 

  

● Det sociala samspelet är mycket viktigt för de nyanlända elevernas lärande och 

något som vi måste jobba med mycket i skolan. 

  

● Avgörande. 

  

● Samspelet är mycket viktigt att arbeta med. 

  

● Trygga elever lär sig mer och känner lust för att gå till skolan och lära sig nya 

saker. 

  

● Det är mycket viktigt och att det bör lägga mer fokus på detta! 

  

● Positivt, finns mycket man kan lära av varandra som man sedan kan använda sig 

av i undervisningen. 

  

● Det är en förutsättning att det sociala samspelet fungerar för att eleverna ska 

kunna lära sig. 

  

● Viktigt att elev/eleverna snabbt får hjälp med språket för att underlätta det 

sociala samspelet. 

  

● Oerhört värdefullt med studiehandledare som kan elevens språk och som då 

lättare kan hjälpa till i olika sociala sammanhang. 

  

● viktigt att känna sig välkommen och accepterad av klasskamraterna för att kunna 

fokusera på ett lärande. 

  

● Mycket viktigt att integrera tidigt och att elever möts i vardagen. För att kunna ta 

in kunskap måste varje elev känna att man trivs och bli accepterad och att man 

har ett bra klimat i klassen. 
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● Mycket viktigt! 

  

● Utan socialt samspel är eleven en främling och får svårt att fungera i skolan och 

senare även på sitt arbete. 

  

● Viktigt att eleverna får en klasstillhörighet, samtidigt som de behöver träning i 

mindre grupp. 

  

● Mycket viktigt för att utveckla språket. 

  

● Att fungera socialt är basen för att kunna lära och må bra. 

  

● Ett språk övergripande arbetssätt är viktigt och gynnar alla. På så vis kan 

nyanlända höra, pröva och använda språket i samhörighet med de andra. De 

inkluderas i undervisningen. Kooperativt lärande i grupper/par tror jag också är 

gynnsamt. Att få pröva och använda sitt nya språk i samarbete med andra men i 

mindre konstellationer. Dialoger och diskussioner är viktigt för att tillägna sig 

ett nytt språk och för det krävs mer än 1, det sker i ett socialt sammanhang. 

  

● Det är viktigt att eleven känner sig välkommen. Samt att eleverna i klassen har 

lite bakgrundsinformation. Att den nya eleven ev har flytt från sitt land, att jag 

som pedagog diskuterar detta med klassen samt titta på var (vilket land) den nya 

eleven kommer ifrån tillsammans med eleverna så att de får en förförståelse för 

de nyanländas situation. Att diskutera med klassen innan hur de tror att den nya 

eleven känner sig då den kommer till ett helt nytt land och att de inte kan göra 

sig förstådda. Detta har hjälpt mig för att skapa förståelse bland klasskamrater 

inför mottagandet av nyanländ. Det gör även att klasskamraterna kan ha en viss 

förståelse om den nya eleven inte förstår en uppgift eller vad man säger och blir 

frustrerad och skriker högt i klassrummet. De övriga blir mer hjälpsamma och 

vill hjälpa till. Allt detta gav en trygghet för min elev. 

  

● Den största och viktigaste delen är språkets utveckling i det sociala samspelet 

som utvecklas och påskyndas. 

 


