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SAMMANFATTNING 

TITEL ENGLISH TITLE 

Två organisatoriska modeller för 

undervisning och deras inverkan på 

språkutvecklingen hos elever med svenska 

som andraspråk 

En systematisk litteraturstudie om för- och 

nackdelar med inkluderande respektive 

direktintegrerande undervisning 

The influence of two organizational models 

for teaching and their impact on the 

language development of students with 

Swedish as a second language 

A systematic literature study on the pros and 

cons of inclusive and direct integrating 

teaching 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur språkutvecklingen hos svenska som andraspråkselever 

påverkas i en inkluderande respektive direktintegrerande undervisning med förstaspråkselever. 

För att uppfylla syftet tillämpades en systematisk kvalitativ litteraturstudie. Genom en tematisk 

innehållsanalys och med hjälp av databaserna ERIC, Libris, Google Scholar och DiVA 

inkluderades 15 studier i denna uppsats. Resultatet visar att det finns både för- och nackdelar 

med en inkluderande undervisning. Bland annat bidrar en inkluderande undervisning till att det 

uppstår en social gemenskap mellan alla elever samtidigt som andraspråkselever utvecklar det 

svenska språket i samspel med elever som har svenska som sitt förstaspråk. Däremot har det 

visat sig att brister i kartläggningar av andraspråkselevers tidigare erfarenheter kan leda till att 

de inte får den undervisning som de är i behov av. Det råder delade meningar om 

direktintegrering då de nyanlända eleverna å ena sidan får ständig tillgång till det svenska 

språket, å andra sidan kan eleverna känna sig ensamma då de saknar kunskap om det svenska 

språket och därför har svårt för att kommunicera med andra. 
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språkutveckling 
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1. Inledning 
Nyanlända elever erbjuds huvudsakligen två olika undervisningsformer när de kommer till en 

svensk skola, antingen förberedelseklass eller direktintegrering. En förberedelseklass för 

nyanlända elever innebär att eleverna sätts i separata undervisningsgrupper med anpassad 

studiegång (Bunar, 2010). Direktintegrering är en organisatorisk modell för undervisning av 

nyanlända elever där det svenska språket används naturligt oavsett deras tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Detta är även något som bidrar till en snabbare språkutveckling (Bunar, 2010).  

Skollagen (2019) är däremot inte helt överens med Bunar (2010). Skollagen (2019) skriver att 

en elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket inte ska direktintegreras förrän 

eleven har införskaffat kunskaper i det svenska språket som är goda nog för att kunna delta i 

ordinarie undervisning (Skollagen, 2019).  

  

Inkludering, som omfattar både SvA-elever och elever med funktionsnedsättning, innebär 

enligt Nilholm och Göransson (se Skolverket 2018a) att skolan ska förhålla sig positivt till 

elevers olikheter och se dem som en tillgång i undervisningen. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, rev 2019) ges ingen omfattande beskrivning av 

begreppet inkludering utan det är snarare upp till varje kommun och skola att komma överens 

om hur de väljer att implementera inkludering för att stödja eleverna i sitt lärande (Morén, 

2015). Däremot framhävs olika kännetecken för hur en inkluderande skola ska vara. Lgr 11 

(2019) lyfter bland annat fram begreppet gemenskap som ska öka tilliten mellan eleverna i 

klassrummet. Eleverna ska å ena sidan kunna möta olika erfarenheter som ett inkluderat 

klassrum tillför för att utveckla sin kunskap och sitt lärande. Å andra sidan behöver inte ett 

inkluderande klassrum alltid ge positiva effekter på lärande (Lgr 11, rev 2019). I denna studie 

innebär begreppet inkludering att SvA-elever har svensklektioner tillsammans med de elever 

som har svenska som förstaspråk. När SvA-elever placeras “inom klassens ram” förutsätter det 

att läraren har förmåga planera och organisera undervisningen så att båda grupperna får den 

språkutveckling de behöver och som kursplanerna kräver (Kaya, 2014). 

 

Skolverket (2019) lyfter fram att det finns en förväntan på att lärare ska kunna planera och 

genomföra inkluderande undervisning där alla elevers språkutveckling främjas. Den språkliga 

utvecklingen kan ske genom direktintegrering för nyanlända elever eller genom inkluderande 

undervisning för SvA-elever (Skolverket, 2019). En studie som presenterar för- och nackdelar 

med inkluderande respektive direktintegrerande undervisning är därför relevant. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur språkutvecklingen hos svenska som andraspråkselever 

påverkas i en inkluderande respektive direktintegrerande undervisning med 

förstaspråkselever. 

  

Utifrån vårt syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

● Vad finns det för fördelar med inkluderande undervisning för språkutvecklingen hos 

SvA-elever? 

● Vad finns det för nackdelar med inkluderande undervisning för språkutvecklingen hos 

SvA-elever? 

● Vad finns det för fördelar med direktintegrering för språkutvecklingen hos nyanlända 

elever? 

● Vad finns det för nackdelar med direktintegrering för språkutvecklingen hos nyanlända 

elever? 
 

2. Centrala begrepp 
I detta avsnitt presenterar och förklarar vi de centrala begreppen som återkommer i studien. 

Inledningsvis presenteras huvudbegreppet svenska som andraspråk (SvA) och därefter 

språkutveckling, inkluderande undervisning och direktintegrering. 
 

2.1 Svenska som andraspråk 
Det råder fortfarande en viss oklarhet om definitionen av begreppet svenska som andraspråk 

(Sahleé, 2017, s. 9). Ett sätt att skilja ett förstaspråk från ett andraspråk är att utgå från vilket 

språk ett barn tillägnar sig först genom föräldrarna, det vill säga ursprungskriteriet (Skutnabb-

Kangas, 1981). Det innebär att ett barn kan ha flera språk som sitt förstaspråk om de utvecklas 

simultant. En successiv tvåspråkighet är det i stället tal om när ett barn lär sig andraspråk senare, 

t ex i skolan (Håkansson, 2003, s. 145). För att förtydliga vilka ämnet SvA är avsett för har 

Skolförordningen tagit fram en förklaring. De skriver:  

       

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, 

och 
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3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. 

     Vem som ska läsa ämnet SvA bestäms i enlighet med rektorn. 

      (Skolförordningen 2011:185, 5 kap, §4) 

  

I enlighet med Skolförordningens (2011) beskrivning är inte alla flerspråkiga barn i behov av 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Syftet med ämnet är att det ska finnas 

tillgängligt för elever som är i behov av extra stöd för att dessa ska få möjligheten att främjas i 

sin språkutveckling (Kaya, 2019). 

 

Statistiskt material från rapporten Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans 

verksamhet framtaget av Skolverket (2008) visar att det till största del är 

andragenerationsinvandrare med sämre förutsättningar hemifrån som deltar i undervisning i 

svenska som andraspråk. Av de elever som däremot är förstagenerationsinvandrare, det vill 

säga nyanlända, deltar i stort sätt alla i undervisning i svenska som andraspråk. En 

andragenerationsinvandrare innebär att en person är född i Sverige men att minst en av 

föräldrarna är född utomlands. Överlag har andragenerationsinvandrares föräldrar lägre 

utbildning och lägre kvalificerade yrken. Andragenerationsinvandrare med goda 

förutsättningar hemifrån som är duktiga på svenska samt elever födda i något nordiskt land är 

vanligtvis de elever som deltar i ordinarie undervisning (Skolverket, 2008). 

 

2.2 Språkutveckling 
Enligt Sallinen (2009) är språkutveckling en process som barn tillägnar sig redan innan födseln. 

Den är en stor del av barnets framväxt och den behöver uppmuntras kontinuerligt. 

Omgivningen spelar en stor roll för hur barnets språk bildas, formas och utvecklas (Sallinen, 

2009). Skolverket (2012, s. 25–26) beskriver språkutveckling på följande sätt ”[...] att tillägna 

sig en allt bredare och djupare repertoar av varierande språkliga verksamheter”. Det innebär att 

eleverna behöver lära sig att använda språket i ändamålsenliga och meningsfulla sammanhang 

och inte enbart lära sig genom stavning och ordkunskap (Skolverket, 2012). Elevernas 

språkliga och framför allt fonologiska medvetenhet de tidiga åren i skolan stärks genom till 

exempel arbete med rim och ramsor, sånger, dikter, språkövningar, språklekar men också 

genom att härma andra (Bogdanowicz & Bogdanowicz, 2016; Bjar & Liberg, 2010). Enligt 

Centerheim - Jogerroth (1998) och Svensson (1998) är språkförståelse en viktig faktor för att 
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barn ska kunna utveckla sitt tal. Idag förväntas elever i grundskolan kunna berätta, återberätta, 

beskriva, förklara, diskutera, värdera, jämföra etc. vilket gör att språket har en stor betydelse 

(Lgr 11, rev 2019). Wedin (2011a) lyfter fram att en elev som ges möjlighet till deltagande i 

samtal om texter får chansen att uttrycka sig på sådant språk som inte vanligtvis används i hens 

vardagsspråk och kan därför utveckla ett så kallat skolspråk.  

  

Eftersom den muntliga språkutvecklingen inträffar tidigare än den skriftliga framförallt för små 

barn (Wedin, 2011b, s. 3) är det avgörande både på första- och andraspråket att den miljö som 

omger barn stimulerar dem att stärka förmågan att samtala och kunna växla roll som lyssnare 

och talare (Lgr 11, rev 2019, s. 7). Att utveckla den muntliga förmågan på ett andraspråk kan 

vara utmanande då eleven måste skapa förståelse för samtalet och samtidigt kunna artikulera 

en respons, vilket kräver mycket uppmärksamhet och engagemang från en SvA-elev 

(Skolverket, 2018b, s. 1). Därför behöver SvA-elever undervisningssituationer som ger dem 

tid att kunna formulera och även omformulera sig. 
 

2.3 Inkluderande undervisning 
I denna studie talar vi om SvA-elever som inkluderas i ordinarie undervisning med elever som 

har svenska som förstaspråk. Inkluderande undervisning för SvA-elever kräver att lärare har 

en medvetenhet om hur svenska språket ska användas i klassrummet för att undervisningen ska 

vara språkutvecklande för alla elever. Skolverket (2013) förklarar begreppet inkludering 

genom att sätta det i relation till begreppen exkludering, integrering samt segregation. I denna 

studie används begreppet exkludering liktydigt med begreppet separat undervisning eftersom 

begreppet är det mest framträdande i den valda litteraturen. 

 
Figur 1. Bilden förtydligar de skillnader som finns mellan begreppen inkludering, 

exkludering, segregation och integration (Skolverket, 2013, s. 55). 
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Inkludering är som vi beskrivit tidigare ett mångfasetterat begrepp som kan användas för elever 

med olika kulturella bakgrunder men även för barn med olika funktionsnedsättningar 

(Kindwall, 2014). Det innebär att en skola ska anpassa sig efter de olikheter som finns bland 

människor (Göransson & Nilholm, 2013, s. 22–25; Nilholm, 2006, s. 34). I Läroplan för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, rev 2019, s. 5) finns ett avsnitt som 

behandlar just detta och det heter förståelse och medmänsklighet. Avsnittet pläderar för att 

skolan ska ha förståelse för andra människor, deras kultur och värderingar. Genom en 

inkluderande undervisning är eleverna involverade i gemenskapen, lärandet och de 

demokratiska processerna som sker på skolan. Alla elever är tillgångar i undervisningen och 

har samma rätt att delta. Att inkludera handlar om att förändra skolmiljön för att göra den 

anpassningsbar till elevers olikheter (Skolverket, 2013, s. 56). 

  

Göransson och Nilholm (2013) lyfter fram tre olika aspekter av inkludering. För det första 

spelar de rumsliga aspekterna, alltså var eleven befinner sig i klassrummet, en stor roll för om 

eleven är inkluderad i undervisning eller inte. För det andra är det viktigt att eleven känner sig 

inkluderad i undervisningen. För det tredje ska den inkluderande undervisningen ses som ett 

lärande där alla elever är inkluderade oavsett deras tidigare kunskaper (Göransson & Nilholm, 

2013, s. 28–29; Persson & Persson, 2012). 

 

2.4 Direktintegrering  
Direktintegrering innebär att en skolelev placeras i ordinarie klass direkt när hen anlänt till  

Sverige eller efter att hen fått en introduktion i hur svensk skola och samhälle fungerar på en 

mottagningsenhet i kommunen (Bunar, 2010). Genom direktintegrering undviker elever som 

direktintegreras att separeras från övriga elever (Bunar 2010). Det är upp till varje skola att 

själva besluta hur de vill förhålla sig direktintegrering. Skolan har ett viktigt uppdrag att göra 

en individuell bedömning utifrån varje elevs särskilda behov (Blob, 2004). 

Utbildningsdepartementet skriver i Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) att 

anledningen till att skolor väljer att direktintegrera nyanlända elever beror på att dessa får direkt 

kontakt med svenskspråkiga elever vilket medför att nyanlända elever snabbt lär sig svenska 

språket i interaktion med andra (Skolinspektionen, 2017). Ett annat begrepp som vanligtvis 

förekommer i samband med direktintegrering är språkbad. Med språkbad menas att eleverna 

enbart undervisas på det nya språket. Detta brukar ske mellan åldrarna fem och nio. Syftet med 
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direktintegrering är att eleven ska nå en funktionell tvåspråkighet och för att detta ska ske 

behöver eleven “bada” i det nya språket både i hemmet och i skolan (Sundman, 2013).  
 

3. Metod och material 
Den valda metoden för detta arbete är en systematisk kvalitativ litteraturstudie. I detta avsnitt 

beskriver vi hur data har sammanställts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
  

3.1 Insamlingsmetod 
Studien inleddes med sökningar i olika databaser för att få fram avhandlingar, rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Vid sökning av artiklar användes till en början sökorden inkluderande 

undervisning, svenska som andraspråk, direktintegrering och språklig utveckling. Sökningen 

resulterade i många artiklar men majoriteten berörde inte vårt tema. Därför avgränsade vi oss 

ytterligare genom att använda sökord som tvåspråkiga klassrum, kodväxling, direktintegrering, 

nyanlända, attityd, ny i Sverige, invandrarelever, mångfald, interaktion, classroom 

communication, swedish, second language learning, language skills och language 

development.  

 

Databaserna som användes till en början var ERIC (Educational Resources Information 

Center), Libris samt Google Scholar. En omfattande litteraturöversikt bör bestå av minst tre 

databaser (Folkhälsomyndigheten, 2017, s. 40). I ERIC, Libris och Google Scholar finns en del 

fulltextlänkar som bland annat refererar till avhandlingar, rapporter och vetenskapliga artiklar 

(Linnéuniversitetet, 2019a, 2019b, 2019c). I och med materialbrist har vi även utgått från 

studentuppsatser som söktes fram genom det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Detta då 

det inte fanns tillräckligt många verk av forskare att tillgå.  

 

Genom att använda oss av ett flertal databaser, både engelska och svenska, fick vi ett bredare 

urval både av tidigare men även aktuell forskning. Databaserna och sökmotorn bidrog till att 

nio rapporter, vetenskapliga artiklar och avhandlingar inkluderades i studien. För att utöka vårt 

forskningsunderlag valde vi även att använda manuell sökning, även kallat sekundär sökning. 

Den manuella sökningen genomfördes utifrån de inkluderade och exkluderade artiklarnas 

referenslistor. Detta innebär att vi läste referenslistan i alla artiklar, oavsett om de användes i 

studien eller inte, för att se om vi kunde hitta intressanta titlar som berörde vårt område. En 

sekundärsökning kan bidra till att ytterligare intressant litteratur blir funnen (Östlund, 2006). 
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Den manuella sökningen bidrog till att ytterligare sex studier inkluderades. I nedanstående 

tabell beskriver vi hur sökningen av samtliga artiklar gick till genom att redogöra för den 

fritextsökning samt de MeSH-termer som användes i de olika databaserna. 

 

DATABAS FRITEXTSÖKNING, MeSH-TERMER, BOOLESKA OPERATORER ANTAL 
TRÄFFAR 

GOOGLE 
SCHOLAR 

svenska som andraspråk* nyanlända* attityd* språkutveckling* ny i Sverige* 
invandrarelever* 

278 

GOOGLE 
SCHOLAR 

inkluderande undervisning* svenska som andraspråk* mångfald* språkutveckling* 
interaktion* 

1170 

GOOGLE 
SCHOLAR 

svenska som andraspråk* flerspråkigt klassrum* språkutveckling* mångfald* 1360 

GOOGLE 
SCHOLAR 

för- och nackdelar med inkluderande undervisning* svenska som andraspråk* sva-
elever* 

100 

LIBRIS svenska som andraspråk* 242 

LIBRIS nyanlända elever* skola* 125 

LIBRIS svenska som andraspråk* språkutveckling* 49 

ERIC classroom communication AND swedish AND second language learning AND 
language skills AND language development 

2 

DiVA nyanlända elever* direktintegrering* 13 

Tabell 1. Tabellen visar fritextsökning och MeSH-termer med booleska operatorer i de olika 

databaserna som inkluderats i denna studie.   

 

I databaserna ERIC, Libris, Google Scholar och DiVA använde vi både fritextsökning och 

MeSH-termer (Medical Subject Headings). Fritextsökning är ett sätt att söka på titel, ämnesord, 

abstrakt, tidskrift och författare (Bibliotek Futurum, 2017) och används mestadels för att söka 

efter kvalitativ litteratur (Folkhälsomyndigheten, 2017, s. 40). Vid sökning med MeSH-termer 

ligger fokus framförallt på ämnesinnehållet för en mer detaljerad sökning (Futurum Bibliotek, 

2007). Booleska operatorer är ett sätt att kombinera olika sökord. De mest vanliga är AND, 

OR och NOT (Karolinska Institutet, 2018). I denna studie användes detta sätt enbart vid 

sökning i databasen ERIC där AND tillämpades som en boolesk operator. För att säkerställa 

att artiklarna är vetenskapliga har vi tillämpat funktionen peer reviewed och varit noggranna 

med att kontrollera att de har varit accepterade.  
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3.2 Urval 
Databassökningen resulterade i totalt 15 rapporter, avhandlingar och vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan år 1995 och 2019. Två av dessa är studentuppsatser. En del sökord 

utmynnade i ett stort antal sökträffar vilket vi försökte avgränsa genom att tillägga fler konkreta 

sökord, ange ett senare år för publikationsdatum och använda oss av peer reviewed som vi 

tidigare beskrivit. För att välja de artiklar som passade bäst in i vårt område började vi med att 

läsa artiklarnas rubrik och därefter abstrakt. Utifrån abstrakt valdes studier som var relevanta 

för denna studie ut. Resultatet av databassökningen dokumenterades i form av två tabeller (se 

bilaga 1 och 2). En mer detaljerad beskrivning av artiklarnas innehåll presenteras i avsnitt 6. 

Resultat.  
 

3.3 Analysmetod 
Vid granskning av artiklarna användes en tematisk innehållsanalys, närmare bestämt den 

modell som presenteras av Gildberg et al. (2015). Anledningen till att vi använde en tematisk 

innehållsanalys är att modellen på ett enkelt och lättförståeligt sätt stegvis beskriver hur en 

systematisk litteraturstudie kan användas. Vi har enkelt kunnat bocka av varje steg när det 

genomförts, men även kunnat återuppta steg ifall det behövts. Analysmetoden har varit en 

tillgång vid val av relevanta artiklar men har också använts för att sålla bort icke-relevant 

material. Modellen består av sju steg där innehållet i artiklarna identifierades, analyserades och 

sattes i relation till litteraturstudiens frågeställningar. Dessa sju steg beskrivs i tabellen nedan. 

 

STEG DEFINITION 

1 All text läses översiktligt för att skapa sig en överblick av innehållet.  

2 Texten läses på ett systematiskt sätt och sätts i relation till artikelns syfte och frågeställningar. 

3 Texten kodas genom textmarkeringar och numrering. Numreringen sker på de sidor som 

textmarkeringarna gjordes på. 

4 Materialet kondenseras, vilket innebär att texten ändras och förenklas. 

5 Texten kategoriseras på ett sätt att resultatet börjar träda fram.  
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6 Materialet sätts därefter i relation till forskningsfrågan. 

7 Materialet grupperas utifrån huvudteman och subteman.  

Tabell 2. Studiens tematiska innehållsanalys och dess sju steg enligt Gildberg et al. (2015).  

 

I nedanstående tabell ger vi ett exempel, utifrån artikeln Interkulturell undervisning – ett 

pedagogiskt dilemma: talet om undervisning i svenska som andraspråk och förberedelseklasser 

skriven av Lena, Fridlund (2011), på hur studiens tematiska innehållsanalys och dess sju steg 

tillämpades i samtliga artiklar. Vi har valt att modifiera Gildberg et al. (2015) modell genom 

att slå ihop steg fem och sju. Anledningen till detta är att steg fem och sju ser nästintill identiska 

ut.  

 

Steg Stegen kopplade till artikeln Bocka av: 

1. Texten är läst 
översiktligt. 

  
 

2. Innehållet är 
kopplat till artikelns 
syfte och 
frågeställningar.   

Innehållet är kopplat till artikelns syfte och frågeställningar, samtidigt 
som artikeln avslutas med att innehållet och syftet knyts samman.  

3. Textmarkering 
och numrering. 

Textmarkering 1: “[...]eleverna får undervisning skild från skolans 
övriga elever [...] förväntas ge en miljö̈ präglad av det lugn och den ro 
som eleverna anses behöva för att såväl språkutveckling som 
integration ska gynnas på̊ ett så bra sätt som möjligt.” (Fridlund, 
2011, s. 151). 
  
Textmarkering 2: “Elever som undervisas i svenska som andraspråk 
klarar sig sämre i skolan än andra elever med utländsk bakgrund.” 
(Fridlund, 2011, s. 233). 
  
Textmarkering 3: “[...] elever som placeras inom den ordinarie 
undervisningen oavsett om de tillhör kategorin nyanlända eller 
kategorin elev med svenska som andraspråk klarar sig betydligt bättre 
i skolan” (Fridlund, 2011, s. 233). 
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4. Kondensering. Textmarkering 1: SvA-elever undervisas separat eftersom de är i 
behov av att sitta i en lugn miljö för att främja sin språkutveckling. 
  
Textmarkering 2: Det har visat sig att elever med utländsk bakgrund 
och som läser ämnet svenska kommer ut med bättre resultat än vad 
elever i ämnet SVA gör.  
 
Textmarkering 3: Nyanlända elever som tillhör den ordinarie 
undervisningen klarar sig bättre i skolan.  

 

5. Kategorisering. 
  
7. Huvud- och 
subteman. 

Kategori: Fördelar med separat undervisning 
Textmarkering 1: SvA-elever undervisas separat då de är i behov av att 
sitta i en lugn miljö för att utvecklas språkligt och går därför miste om 
den inkluderande undervisningen. 
Huvudtema: Separat undervisning 
Subtema: Miljö 
  
Kategori: Nackdelar med separat undervisning 
Textmarkering 2: Det har visat sig att SvA-elever som inte inkluderas 
med övriga elever går ut med lägre resultat än övriga elever.  
Huvudtema: Separat undervisning 
Subtema: Resultat 
  
Kategori: Fördelar med inkluderande undervisning 
Textmarkering 3: Nyanlända elever som inkluderas i ordinarie 
undervisning med övriga elever klarar sig bättre i skolan.  
Huvudtema: Inkluderande undervisning 
Subtema: Resultat 

 

6. Materialet i 
relation till 
forskningsfrågan. 

Besvarar båda frågeställningarna: 
1. Vad finns det för fördelar med inkluderande undervisning för 
språkutvecklingen hos SvA-elever på lågstadiet? 
2. Vad finns det för nackdelar med inkluderande undervisning för 
språkutvecklingen hos SvA-elever på lågstadiet? 

 

Tabell 3.Tabellen visar ett exempel från en artikel av Fridlund, Lena (2011) i relation till 

innehållsanalysen av Gildberg et al. (2015).  

 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat om de fördelar respektive nackdelar med avseende 

på språkutvecklingen som uppkommer när SvA-elever inkluderas med förstaspråkselever. Vi 

lyfter även fram hur direktintegrering påverkar nyanlända elevers språkutveckling. Detta gör 

vi genom att presentera innehållet från valda avhandlingar, rapporter samt vetenskapliga 

artiklar i relation till studiens syfte och frågeställningar. För att utöka studiens resultat har vi 

inkluderat två studentuppsatser från DiVA. Resultatet är indelat i fyra teman där det första 

temat behandlar fördelarna med inkluderande undervisning, det andra nackdelarna med 
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inkluderande undervisning. Därefter behandlar vi fördelarna med direktintegrering och sedan 

nackdelarna med direktintegrering. 
  

4.1 Fördelar med inkluderande undervisning 
I en studie av Inger Gröning (2006) undersöks samtal när en SvA-elev och elever med svenska 

som förstaspråk inkluderas i undervisning med varandra. Studiens deltagare går i grundskolan 

och arbetar under studiens genomförande med uppgifter som ingår i SO-ämnet. Vid det 

undersökta samtalet fick eleverna titta på bilder som föreställde samiska slöjdföremål. Utifrån 

dessa bilder var elevernas uppgift att samtala om vad föremålen föreställde och vad de var 

tillverkade av. Resultatet av studien visar att samtalet som sker mellan eleverna främjar deras 

språkutveckling samtidigt som eleverna utvecklar kunskap i och om uppgiften de blivit 

tilldelade. När eleverna samtalar med varandra sker dialogiska, utforskande utbyten vilket 

medför att eleverna skapar språkliga kunskaper tillsammans. SvA-eleven Elham, som går på 

mellanstadiet, fick möjlighet att inkluderas i samtalsdiskussioner med sina klasskamrater 

Hannah och Siri. De hade ett rikt och varierat förstaspråk vilket i sin tur främjade Elhams 

språkutveckling i sitt andraspråk (Gröning, 2006). 

 

Ann-Carita Evaldsson (2002) har genomfört en kvalitativ studie som undersöker hur etnisk och 

språklig mångfald organiseras i det vardagliga samspelet mellan elever på en mellanstadieskola 

någonstans i Sverige. Cirka 2/3 av eleverna på skolan var födda i ett annat land än Sverige. 

Författaren använde sig av fältanteckningar samt band- och videoinspelningar i olika 

situationer på skolgården och i klassrummet där eleverna fick möjlighet att använda olika språk. 

Därefter gjordes en analys för att undersöka hur eleverna hade interagerat med varandra i de 

olika situationerna. Syftet med studien var att analysera interaktioner som skedde mellan elever 

(svensk- och spansktalande) när dessa hade inkluderats i undervisning genom flerspråkiga 

samspel (kodväxling, språköverskridande, skämtande). Resultatet visade att kodväxling, 

språköverskridande och skämtande bidrog till att de spansktalande eleverna stärktes i sin 

språkutveckling när de inkluderades med svensktalande elever (Evaldsson, 2002). 

  

Eva Wirén et al. (2008) har genomfört en studie där syftet är att skapa en djupare förståelse för 

språkutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. Studien har sökt svar på frågor 

om hur undervisning organiseras t.ex. varför vissa elever läser svenska som andraspråk. En 

annan fråga som ställts är hur ämnet svenska som andraspråk påverkar skolresultat. Studien 
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genomfördes med hjälp av en enkät som besvarades av skolledningen i 900 grundskolor och 

intervjuer som besvarades av rektorer, lärare samt elever på totalt 13 grundskolor i fyra 

kommuner. Utöver enkäter och intervjuer användes även ett statistiskt material kallat UGU-

materialet (utvärdering genom uppföljning) som en uppföljning av elever från årskurs 3 till 

årskurs 9. Resultatet visar att elever som deltagit i separat undervisning i ämnet SvA går ut 

skolan med lågt meritvärde. Wirén et al. (2008) studie lyfter fram vikten av att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov för att främja elevernas skolprestationer. Anpassning 

behöver inte enbart betyda förenklade eller svårare uppgifter. Istället är inkluderande 

undervisning med SvA-elever och elever som läser svenska som förstaspråk en anpassning som 

bidrar till att elever får delta i språkliga samspel med varandra (Wirén et al., 2008). 

 

4.2 Nackdelar med inkluderande undervisning 
Amanda Sköldenäs (2017) har genomfört en studie om hur skolor arbetar med inkluderande 

undervisning för SvA-elever. Studien utgår från ett frågeformulär som har besvarats av fem 

lärare, varav tre lärare har kompetens i att undervisa SvA-elever och resterande två saknar 

kompetens men har erfarenhet av nyanlända elever. Lärarna anser att det finns nackdelar med 

att undervisa SvA-elever i inkluderande undervisning. En nackdel med att inkludera SvA-

elever i den ordinarie undervisningen är att som lärare kunna anpassa undervisningen efter 

SvA-elevernas behov. Genom att undervisa SvA-eleverna separat får de möjlighet till att arbeta 

i mindre grupper, vilket ger lärarna möjlighet att individanpassa men också lägga ner mer tid 

på varje elev. Detta är något som även Gibbons (2016) lyfter fram. Svårigheterna med att 

bedriva undervisning när SvA-elever inkluderas med elever som har svenska som förstaspråk 

är att dessa elever inte alls är på samma nivå i den muntliga språkutvecklingen. Det gör att en 

grupp av elever missgynnas av undervisningen och bromsas i den muntliga språkutvecklingen 

eftersom undervisningen anpassas efter antingen SvA- eller förstaspråkselevers behov 

(Gibbons, 2016). 

 

Lena Fridlund (2011) har i sin avhandling undersökt hur skolor arbetar med begreppet “en 

skola för alla”. Studien genomfördes på en grundskola genom att författaren använde sig av 

etnografisk forskning (fältstudier), intervjuer samt dokumentanalys. En undersökning gjordes 

med fokus på separat undervisning i svenska som andraspråk. Under två år samlades empiriskt 

material i form av intervjuer, observationer och dokumentationer in. Resultatet visar bland 

annat att SvA-elever är i behov av att sitta i en lugn miljö i mindre grupper för att främja sin 



 

 
17 

språkliga utveckling. När elever arbetar i mindre grupper är det möjligt för läraren att möta 

deras behov, något som inte är lika enkelt i det inkluderande klassrummet där både SvA-elever 

och elever med svenska som förstaspråk har olika behov (Fridlund, 2011). 

 

4.3 Fördelar med direktintegrering 
Jenny Nilsson och Monica Axelsson (2013) har genomfört en studie där de observerat samt 

intervjuat lärare och nyanlända elever från årskurs åtta till nio. Syftet med studien var att skapa 

en bild av hur nyanlända elever och lärare upplever förberedande respektive ordinarie klass. Vi 

har valt att presentera hur lärarna i studien upplevde att direktintegrering påverkade nyanlända 

elevers språkutveckling. Resultatet av de kvalitativa intervjuerna med lärarna visade att de 

upplevde både för- och nackdelar med att nyanlända direktintegrerades. I detta avsnitt lyfter vi 

fram fördelen. Fördelen med direktintegrering var att eleverna fick ständig tillgång till det 

svenska språket när de direktintegrerades med övriga elever. Detta bidrog till att det svenska 

språket hos nyanlända elever utvecklades relativt snabbt (Nilsson & Axelsson, 2013). 

 

I en studie skriven av Päivi Juvonen (2015) beskrivs lärarnas synpunkter på att nyanlända 

elever direktintegreras. Med hjälp av en enkätstudie fick 500 lärare i två kommuner i Sverige 

svara på två frågor om direktintegrering. Lärarna fick skriva ner för- och nackdelar som finns 

med att låta elever integreras direkt i undervisning. En av fördelarna som det sammanställda 

resultatet visade var att eleverna utvecklade det svenska språket snabbare när de inkluderades 

direkt i ordinarie klass. Anledningen till detta var att de konstant fick tillgång till det svenska 

språket (Juvonen, 2015). 

 

I en studie skriven av Evelina Engblom och Emelie Jutehed (2015) har sju olika lärares tankar 

och uppfattningar om elever som direktintegrerats i ordinarie undervisning analyserats. För att 

kunna genomföra studien tog författarna hjälp av semistrukturerade intervjuer som innebar att 

lärarna som intervjuades tilldelades färdiga frågor som de skulle besvara. Resultatet visade att 

lärarnas tankar och uppfattningar om direktintegrering varierade eftersom arbetet med 

direktintegrering skiljde sig åt på deras olika skolor. En del lärare ansåg att direktintegrering 

kunde leda till inkludering i klassrummet medan andra ansåg att det kunde leda till segregering. 

Något som lärarna däremot var överens om var att språkinlärningen drog fördel av 

direktintegrering. Lärarna menade att eleverna utvecklade sitt språk snabbare genom att 
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direktintegreras i jämförelse med vad de hade gjort i en förberedelseklass eller annan specifik 

undervisning (Engblom & Jutehed, 2015). 

 

Ulrica Andersson (2010) går i sin studie in på rektorer och lärares olika synpunkter på 

direktintegrering. Pedagogerna menade bland annat att nyanlända elever kom in i det sociala 

samspelet med svenska kamrater relativt snabbt. Eleverna hade dessutom lättare att anpassa sig 

till den svenska skolkulturen och arbetssättet vid direktintegrering. Det blev inget ”vi” och 

”de”. Pedagogerna ansåg även att språkutvecklingen hos de nyanlända eleverna stärktes när de 

direktintegrerades med svenska kamrater (Andersson, 2009).  

 

I sin studie undersöker Asta Cekaite (2007) hur Fusi, en 7-årig flicka som har svenska som 

andraspråk, utvecklat sin sociala och språkliga kompetens under sitt första år i den ordinarie 

undervisningen i ämnet svenska på en svensk skola. Flickan har ett flertal gånger studerats 

enskilt under början, i mitten av och i slutet av sitt första skolår. Ju längre flickan kom in i sitt 

första skolår desto bättre lärde hon sig tala så att andra kunde förstå henne. I studien synliggörs 

förändringar i flickans språk och sociala utveckling som skett under det pågående läsåret. 

Flickans språkkunskaper påverkade deltagandet i flertalssamtal där hon enligt författaren blev 

klassad som antingen ett tyst barn, ett högröstat barn eller en duktig elev. Studien visade att 

inkludering med svensktalande elever bidrog till utveckling i det svenska språket hos flickan 

samtidigt som det sociala samspelet mellan flickan och de andra eleverna ökade (Cekaite, 

2007). 

 

Lena Fridlund (2011) har i sin avhandling undersökt hur skolor arbetar med begreppet “en 

skola för alla”. Studien genomfördes på en grundskola där författaren använde sig av 

etnografisk forskning (fältstudier), intervjuer samt dokumentanalys. En undersökning gjordes 

med fokus på separat undervisning i svenska som andraspråk. Under två år samlades empiriskt 

material i form av intervjuer, observationer och dokumentationer in. Resultatet visade bland 

annat att elever som anlänt sent till Sverige (vid ca: 7 års åldern) och följt den ordinarie 

undervisningen i ämnet svenska, har klarat sig bäst i skolan. De sent ankomna eleverna har 

bland annat främjats i sin språkutveckling när de blivit inkluderande i undervisning med 

svensktalande elever. Genom att skapa ett inkluderande klassrum blir grupperna heterogena 

vilket lyfter fram olikheter och mångfald som är viktigt för elevernas lärande, men också ett 

sätt att visa eleverna att de kan lära av varandra. Sammanfattningsvis visar undersökningen att 
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det är fördelaktigt för flerspråkiga elever och deras språkutveckling att inkluderas med elever 

som har svenska som förstaspråk (Fridlund, 2011).  
 

4.4 Nackdelar med direktintegrering 
Som vi tidigare nämnt undersöker Asta Cekaite (2007) hur en 7-årig flicka med svenska som 

andraspråk utvecklat sin sociala och språkliga kompetens under sitt första år i den ordinarie 

undervisningen i ämnet svenska på en svensk skola. I avsnitt 5.3 lyfte vi fram fördelarna med 

direktintegrering och i detta avsnitt presenteras nackdelarna. Resultatet visade att flickan i 

början av skolåret skrek mycket i ren frustration för att hon ville tala men inte kunde förklara 

sina tankar. Under denna period var flickan ofta ensam, både i klassrummet och på rasterna. 

Om det hade något med språket att göra där hon kände att hon inte kunde kommunicera, vet vi 

däremot inte (Cekaite, 2007). 

 

Även Ulrica Andersson (2010) går i sin studie in på rektorer och lärares olika synpunkter på 

direktintegrering. I avsnitt 5.3 lyfte vi fram fördelarna med direktintegrering och i detta avsnitt 

presenteras nackdelarna. Utifrån pedagogernas intervjuer framkom en problematik med 

direktintegrering. Bland annat ansåg de att det fanns en svårighet med att undervisa och stötta 

elever på rätt sätt på grund av deras bristande skolbakgrund och språk. Det gällde framförallt 

de äldre eleverna eftersom de hade en annan personlig mognadsnivå samt andra behov i 

jämförelse med de yngre eleverna (Andersson, 2009).  

 

Skolinspektionen (2014) har genomfört en kvalitetsgranskning om svenska skolor ger de 

förutsättningar nyanlända elever är i behov av för att nå den språkliga kompetens som krävs 

när de inkluderas med elever med svenska som förstaspråk. Skolinspektionen valde ut 35 

slumpmässiga nyanlända elever på tio olika skolor i Sverige och besökte dessa på deras skolor. 

Generellt visade studiens resultat att en fjärdedel av eleverna i urvalet inte fick en undervisning 

som var anpassad efter deras behov samtidigt som lärarna saknade kunskap och kompetens i 

att undervisa nyanlända elever. En fokusgrupp med två av dessa elever har därefter studerats 

genom observationer, intervjuer och dokumentstudier. Dokumentstudier innebär att det finns 

en så kallad elevmapp med dokumentation om varje deltagande elev. Ahmed, en av dessa två 

elever, kom till Sverige vid cirka 12 års ålder och inkluderades i den ordinarie undervisningen 

fick han undervisning på det svenska språket. Lärarna gjorde inför Ahmeds ankomst ingen 

kartläggning på hans tidigare kunskaper och språkliga förutsättningar. De berättade däremot 

att Ahmed var underkänd i de flesta ämnena och att det berodde på hans bristande kunskaper i 
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det svenska språket. Lärarna berättade även att de inte anpassar sin undervisning trots att 

Ahmed inte är på samma språkliga nivå som övriga elever. De anser att tidsbrist, resurser och 

lämpliga verktyg saknas för att kunna göra undervisningen anpassningsbar för Ahmeds 

språkutveckling (Skolinspektionen, 2014). 

 

Även Jenny Nilsson och Monica Axelsson (2013) har genomfört en studie där de observerat 

samt intervjuat lärare och nyanlända elever från årskurs åtta till nio. En nackdel med 

direktintegrering var att lärarna hade önskat att eleverna fått grunderna i det svenska språket 

innan de integrerades i den ordinarie undervisningen eftersom dessa elever upplevdes behöva 

mycket stöttning, något som lärarna enligt sig själva inte hade tid med. Ytterligare en nackdel 

var enligt lärarna elevernas ensamhet. Eftersom eleverna inte kunde språket när de 

direktintegrerades kunde det medföra att de upplevde ensamhet bland kamraterna (Nilsson & 

Axelsson, 2013). 

 

Meta Cederberg (2006) har undersökt hur 12 olika kvinnor med utländsk bakgrund upplevde 

och blev bemötta av den svenska skolan när de flyttade till Sverige som tonåringar. När 

författaren sammanställde de genomförda intervjuerna konstaterade hon att en övergång för en 

nyanländ elev till en ordinarie undervisning med elever som har svenska som förstaspråk inte 

får ske för snabbt. En nyanländ elev riskerar att hamna i en negativ spiral med svårigheter att 

följa med i den ordinarie undervisningen och på så vis främjas i sin språkutveckling. 

Undervisning av lärare som sker med majoriteten svensktalande elever har en effektivitet i 

språket som gör det svårt för en nyanländ elev att förstå och hänga med i (Cederberg, 2006). 

 

I en studie skriven av Päivi Juvonen (2015) beskrivs lärarnas synpunkter på att nyanlända 

elever direktintegreras. En av de nackdelar med direktintegrering som lärarna hänvisade till var 

sig själva. Lärarna ansåg att de själva saknade kunskaper om och hur de skulle undervisa 

nyanlända elever för att främja deras språk- och kunskapsutveckling. Lärarna tog även upp att 

tiden inte räckte till för att kunna ge de nyanlända eleverna det stöd som de var i behov av 

(Juvonen, 2015). Att tiden inte räcker till är även något som även återfinns i Nilsson och 

Axelsson (2013) studie om direktintegrering. När det kom till eleverna låg fokus på utanförskap 

då dessa saknade förmågan att tala svenska språket och hade därför svårigheter med att nå 

kunskapsmålen (Juvonen, 2015). 
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Nihad Bunar (2014) har framställt empiriskt grundade analyser om nyanlända elever som 

direktintegreras i den svenska grundskolan. Dessa analyser är ett komplement för att förstå 

vilka organisatoriska modeller som ger nyanlända elever möjlighet till bland annat, god 

språkutveckling. De elever som undersökts är elever som kommit till Sverige strax innan 

skolstart eller under skoltid. Studien har sin utgångspunkt i intervjuer, deltagande observationer 

och analyser. Utifrån analyserna har Bunar (2014) försökt skapa en förståelse om 

direktintegrering ger nyanlända elever möjlighet att främjas i sin språkutveckling när de 

inkluderas i ordinarie klass. Resultatet från de empiriska analyserna visade att direktintegrering 

av nyanlända elever utan studiestöd på modersmål och utan språkutvecklande arbete av lärarna 

riskerade att medföra en negativ utvecklingskurva för elevens språkutveckling. Samtidigt visar 

analyserna att direktintegrering av nyanlända elever inte är någon garanti för inkludering i 

undervisning och andra sociala sammanhang (Bunar, 2014). 

 

Christina Rodell Olgaç (1995) tar i sin studie upp omständigheterna med att ett nyanlänt barn 

många gånger bär med sig traumatiska erfarenheter från sina hemländer. Hon menar att en 

direktintegrering för nyanlända elever inte är att rekommendera eftersom dessa behöver en lugn 

start i skolan. Direktintegrering bidrar inte alltid till detta. När en nyanländ direktintegreras får 

hen inte samma möjlighet att främjas i sin språk- och kunskapsutveckling, att arbeta i mindre 

grupper och heller inte undervisning som är anpassad efter hens behov. För att eleverna på ett 

någorlunda sätt ska kunna bearbeta sitt trauma, vilket Rodell Olgaç (1995) menar att eleverna 

kan göra till en viss gräns, är det viktigt att lärarna kan bemöta dessa trauman och ta hänsyn till 

vad eleverna varit med om samtidigt som de ska vara ett stöd. 
 

5. Diskussion 
I denna del kommer vi att diskutera och reflektera över några av de urval som framkommit i 

metod- och resultatdelen.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Studierna i denna uppsatsen har en stor kvalitativ ansats då resultatet bygger på observationer, 

intervjuer och enkäter om elevers språkutveckling. Kvantitativa studier med kontrollgrupper 

som kan visa på skillnader i elevers språkutveckling beroende på vilken organisatorisk modell 

som har använts saknas däremot.  
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Att besvara frågeställningen Vad finns det för fördelar med inkluderande undervisning för 

språkutvecklingen hos SvA-elever? är svårt, eftersom begreppet språkutveckling är 

svårdefinierat. Dels på grund av att det är svårt att avgöra vilken typ av språkutveckling som 

har skett bland eleverna eftersom det inte framkommer i studiernas resultat. Därför är det också 

svårt att avgöra hur man kan veta att eleverna har utvecklats språkligt och eftersom studierna 

enbart påtalar att det har skett en språkutveckling men inte på vilket sätt.  

 

Utifrån egna erfarenheter från fältstudier skiljer ofta lärare på SvA-elever och svensktalande 

elever i undervisning i ämnet svenska av den anledningen att SvA-elever ska få anpassad 

undervisning. Detta arbetssätt går att ifrågasätta eftersom tre studier i denna uppsatsen visar att 

SvA-elever stärks i sin språkutveckling när de undervisas tillsammans med svensktalande 

elever (Gröning 2006; Evaldsson 2002; Wirén et al. 2008). Varför väljer vissa skolor, trots att 

SvA-elever främjas i sin språkutveckling i inkluderade undervisning med svensktalande elever 

skilja på eleverna i ämnet svenska? Kan det vara så att pedagogerna anser att det är lättare att 

anpassa undervisningen när SvA-eleverna undervisas i ämnet svenska som andraspråk och 

resterande elever i ämnet svenska eller kan det vara så att pedagogerna anser att de inte har 

tillräckligt med kunskap för att kunna undervisa i ett flerspråkigt klassrum? Eftersom lärarna i 

denna litteraturstudiens resultat påpekar att de saknar kunskap om hur de ska undervisa i ett 

inkluderande klassrum med SvA- och svensktalande elever för att främja elevernas 

språkutveckling är det möjligtvis bättre att SvA-elever placeras utanför ramarna för ett 

inkluderande klassrum och istället undervisas separat. Mer om lärares kunskapsbrister vad 

gäller språkutveckling för SvA-elever i inkluderande undervisning går att läsa om i nästa 

avsnitt. 

 

Beträffande frågeställningen Vad finns det för nackdelar med inkluderande undervisning för 

språkutvecklingen hos SvA-elever? innebär inkluderande undervisning att SvA-elever går miste 

om språklig undervisning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar 

(Skolinspektionen, 2014). Samtidigt behöver lärare idag mer utbildning för att kunna 

genomföra inkluderande undervisning vilket Juvonens (2015) studie styrker då lärarna i den 

studien ansåg att de saknade kunskap för att främja alla elevers språkutveckling i inkluderande 

undervisning. Vi anser att det finns en problematik med att lärare behöver utbildas eftersom 

det finns bakomliggande faktorer som kan påverka dessa beslut såsom pengar, tid och andra 

resurser som måste tillämpas när lärare ska genomgå en utbildning istället för att undervisa 
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skolelever. Resurser på skolor är idag ytterst begränsade, men enligt Nilholm (2014) bör inte 

skolor prioritera ekonomin när det kommer till undervisning i och med att lärare behöver få 

vidareutbildas för att kunna undervisa. 

 

Beträffande frågeställningen Vad finns det för fördelar med direktintegrering för 

språkutvecklingen hos nyanlända elever? visar vår litteraturstudie att nyanlända elever som får 

direkt tillgång till svenska språket genom direktintegrering, utvecklar språket snabbare 

(Nilsson & Axelsson 2013; Juvonen 2015; Engblom & Jutehed 2015). Som vi tidigare nämnt 

framgår det heller inte i dessa studier vilken typ av språkutveckling som sker hos eleverna. Vår 

tolkning av studierna är att det är nyanlända elevers muntliga språkutveckling som utvecklas 

snabbt i kontakt med svensktalande elever. Däremot går det att fråga sig hur den skriftliga 

utvecklingen i det svenska språket påverkas när nyanlända direktintegreras i undervisningen 

då vi, i enlighet med Walter, Ong (1991), menar att det är en stor skillnad mellan att kunna tala 

och skriva. Det framgår heller inte vad det innebär med snabb språkutveckling. Det går att fråga 

sig i vilken omfattning den snabba språkutvecklingen sker. Innebär det att nyanlända elever 

hinner ikapp svensktalande elever i språkutvecklingen eller att de följer en generell 

utvecklingskurva där elevernas språk utvecklas snabbare än tänkt och i vilken ålder sker detta 

i så fall? Det är skillnad på att komma som nyanländ till Sverige när man är sju år i jämförelse 

med om man är 15 år eftersom en 15-åring har gått miste om svenskspråkig undervisning i nio 

år medan sjuåringen bara missat ett år, något som i sin tur borde påverka elevernas 

språkutveckling på olika sätt. 

 

När det gäller frågeställningen Vad finns det för nackdelar med direktintegrering för 

språkutvecklingen hos nyanlända elever? visar vår litteraturstudie att en nackdel med 

direktintegrering är lärares tidsbrist när det handlar om att stötta nyanlända elever i deras 

språkutveckling. Att lärare tar upp tidsbrist som en faktor när det handlar om att ge alla elever 

språkligt stöd har varit genomgående i denna studie och problematiserar direktintegrering av 

nyanlända elever. Om lärare upplever tidsbrist när nyanlända elever ska direktintegreras i deras 

undervisning går det att fråga sig om modellen är rätt metod att tillämpa för att främja dessa 

elevers språkutveckling. Även känslan av ensamhet är återkommande vid direktintegrering 

eftersom eleverna inte kan språket som övriga kamrater talar (Juvonen, 2015; Nilsson & 

Axelsson, 2013). Enligt lärarna upplevde eleverna ensamhet när de direktintegrerades med 

svensktalande elever. Däremot framgår det inte i vilket sammanhang de nyanlända eleverna 
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upplevde ensamhet, det vill säga om det var i undervisningen, på skolgården eller någon annan 

plats på skolans område. Vi anser att det är viktigt att skilja på vad lärarna upplever att eleverna 

känner och vad eleverna själva känner. En del elever trivs med att vara ensamma medan det 

för andra elever måste få ta sin tid att hitta en plats i gruppen. Det är även viktigt att poängtera 

att lärare har en viktig uppgift att se till att elever inte hamnar utanför gruppen. 

 

I denna studie lyfte vi fram två elevfall som handlar om en 7-årig-flicka, Fusi, samt en 12-årig 

pojke, Ahmed. Fallet med den 7-åriga flickan visade att hon behövde tid för att 

direktintegrering skulle vara gynnsamt för hennes språkutveckling. Till en början agerade hon 

i ren frustration för att ingen i klassrummet förstod henne men på sikt kunde hennes 

språkutveckling främjas och det skedde främst i kontakt med svensktalande kamrater (Cekaite, 

2007). Däremot visade fallet med Ahmed att lärare inte hade tillräckligt med tid och resurser 

för att skapa främjande undervisning och de gjorde heller ingen kartläggning inför hans 

ankomst. Det innebar att hans språkutveckling inte gynnades av direktintegrering 

(Skolinspektionen, 2014). En anledning till att det blev lättare för den 7-åriga flickan att 

direktintegreras skulle kunna vara att hon befann sig i en ålder där barn vanligtvis är mer öppna 

för att inkluderas med andra barn. Ahmed däremot, kom till Sverige när han var ca 12 år 

gammal, en ålder där de flesta barn redan hade hittat sin vänskapskrets. Det gjorde det svårt för 

honom att främjas i språkutvecklingen med stöd av svensktalande kamrater. Det är dock viktigt 

att ta hänsyn till att det är stor skillnad mellan en 7-åring och en 12-åring eftersom det är svårare 

att lära sig ett nytt språk efter en viss ålder. En annan anledning till att den 7-åriga flickan på 

sikt kunde främjas i sin språkutveckling och gynnas av direktintegrering berodde på att hon var 

under uppsikt och personalen som arbetade med henne kunde följa hennes utvecklingsprocess. 

När Ahmed däremot ankom till den svenska skolan skedde ingen kartläggning om honom och 

hans tidigare erfarenheter och det fanns heller inte tid att skapa undervisning som främjade 

hans språkutveckling. Därför påverkades den negativt av att han direktintegrerades. 

 

Utifrån studiens resultat framgår det att inkluderande undervisning medför att SvA-elever 

känner en social samhörighet med övriga elever medan nyanlända elever som direktintegreras 

känner sig ensamma eftersom de inte talar språket som övriga elever (Wirén et al. 2008; Cekaite 

2007; Nilsson & Axelsson 2013). Det är något som talar för att inkluderade undervisning är 

mer gynnsamt för elevernas sociala relationer i skolan. Däremot är det svårare att avgöra vilken 

organisatorisk modell som skolor bör implementera i sin undervisning för att på ett effektivt 
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sätt främja SvA- och nyanlända elevers språkutveckling eftersom resultatet i denna studie visar 

att både inkluderande undervisning och direktintegrering är gynnsamt för SvA- och nyanlända 

elevers språkutveckling. Däremot framgår det inte av studiens resultat vilken av de 

organisatoriska modellerna som fungerar bäst vilket tyder på att det finns ett behov av vidare 

forskning. 

 

Det framgår tydligt att de organisatoriska modellerna, direktintegrering och inkluderande 

undervisning, bidrar till att SvA- och nyanlända elever utvecklar det svenska språket i 

undervisning med förstaspråkselever (Gröning 2006; Evaldsson 2002; Nilsson & Axelsson 

2013; Juvonen 2015; Engblom & Jutehed 2015; Cekaite 2007; Fridlund 2011). Däremot 

framgår det inte i någon av modellerna vilken utveckling som åsyftas, den skriftliga och/eller 

den muntliga utvecklingen. En annan likhet är att båda modellerna kräver att lärarna är 

utbildade och kan undervisa i ett flerspråkigt klassrum för att gynna alla elevers 

språkutveckling. Saknas detta kan det finnas en risk att lärarna inte anpassar undervisningen 

efter elevernas behov och förutsättningar, vilket i sin tur kan påverka språkutvecklingen. Det 

är även viktigt att se till att eleverna inte känner sig ensamma när de deltar i undervisning med 

förstaspråkselever, framförallt om de inte kan språket, vilket både direktintegrering och 

inkluderad undervisning kan resultera i. Den största skillnaden mellan nyanlända elever som 

direktintegreras och SvA-elever som inkluderas i den ordinarie undervisningen är att de 

nyanlända eleverna får direkt tillgång till det svenska språket, medan SvA-elever får 

grundkunskaperna i det svenska språket genom separat undervisning innan de inkluderas i 

undervisning med förstaspråkselever. Detta kan å andra sidan ha sina för- och nackdelar 

eftersom SvA-eleverna får en sämre självkänsla av att skiljas från resterande elever, men 

samtidigt kan nyanlända elever uppleva en känsla av förvirring då de varken kan språket eller 

orientera sig i den nya skolkulturen.  

 

Skolans kanske viktigaste uppgift för att skapa en gynnsam inkluderande och 

direktintegrerande undervisning är att kartlägga SvA- och nyanlända elevers erfarenheter, 

förutsättningar och behov för att deras språkutveckling ska främjas på bästa sätt 

(Skolinspektionen, 2014). Det är också viktigt att ta hänsyn till de faktorer som påverkar 

inkluderande undervisning och direktintegration positivt respektive negativt.  
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5.2 Metoddiskussion 
Styrkan med en systematisk litteraturstudie är att den på ett enkelt sätt kan presentera 

översiktlig information för läsaren. Svagheten är däremot att enbart en del av forskningen 

presenteras samtidigt som det finns en risk för att felaktiga slutsatser dras (Forsberg & 

Wengström, 2003). Vi har därför varit så objektiva som möjligt under arbetsprocessen för att 

undvika dessa misstag genom att analysera och reflektera över innehållet i studierna ett flertal 

gånger för att sedan kunna koppla innehållet till denna litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en systematisk 

litteratursökning i databaserna DiVA, Libris, Google Scholar och Eric för att täcka ett så brett 

område av relevant litteratur som möjligt, men också för att minska risken av att relevant 

litteratur skulle exkluderas. Inklusionskriterierna var bland annat att artiklarna skulle finnas 

tillgängliga i fulltext för Linnéuniversitet att ta del av, vilket kan ha medfört att relevant 

litteratur missats. Till en början valde vi även att begränsa årtalet för studierna av den anledning 

att få ett nutida perspektiv. I och med att detta bidrog till att få studier hittades, valde vi att 

utöka årtalet. En annan nackdel med litteraturstudier är att det inte finns något utrymme för 

följdfrågor eller förklaringar vid otydligheter. Detta kan i sin tur leda till feltolkningar av 

deltagarnas upplevelser. I detta sammanhang hade en kvalitativ studie i form av intervjuer och 

observationer mellan författarna och deltagarna varit gynnande för att få en djupare bild om 

personernas upplevelser, tankar samt erfarenheter.  

 

Artiklarna i studien bearbetades genom en tematisk innehållsanalys som beskrivs av Gildberg 

et al. (2015). Analysen överlag var omfattande och tidskrävande men samtidigt lämplig för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. I och med att analysen var omfattande och 

tidskrävande finns risken att vi inte varit så noggranna som vi annars kunde varit om tid funnits. 

Det var enkelt att orientera sig i de olika huvud- samt underkategorier och att kunna bocka av 

de olika delarna allt eftersom. I denna studie användes även MeSH termer samt fritextsökingar. 

Det finns en risk att relevanta artiklar missas när sökord slås ihop och av denna anledning 

gjordes sökningar i två omgångar. Detta innebär att vi under en sökning använde oss av det 

engelska begreppet “inclusive education” och under en annan använde vi begreppet 

“inclusion”. Etiska överväganden lyftes inte fram i särskilt många artiklar och därför går det 

inte heller att säkerställa att studierna tagit hänsyn till dessa, vilket kan påverka kvalitén.  
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6. Fortsatt forskning 
Det som nu saknas är att faktiskt gå ut till olika skolor och se hur de arbetar med inkluderande 

undervisning samt ta reda på vad lärarna anser gynnar andraspråkselevers språkutveckling. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan man ta reda på om, och i så fall på vilket sätt, 

elevernas språkutveckling stöds av en viss organisatorisk modell. Hur får man veta att det 

faktiskt har skett en utveckling hos en elev eller en grupp elever? Ytterligare ett sätt är att fråga 

eleverna vad de själva tycker. Vi anser att mycket av den lästa litteraturen går in på vad det är 

som ska göras, men inte mycket av det beskriver hur den ska göras. Utifrån det analyserade 

materialet som till största del visar att den inkluderande undervisningen är mer gynnsam än vad 

den exkluderande undervisningen är vore det intressant att se vilka delar av den inkluderande 

undervisningen som är mest fördelaktig för elevernas språkutveckling. Dessa delar skulle både 

skolor och pedagoger sedan kunna implementera mer i undervisningen för att gynna 

andraspråkselevers språkutveckling. Det vore givande att se andraspråkslärare delta i den 

inkluderande undervisningen för att se om det på något sätt kan vara gynnsamt för elevernas 

språkutveckling. Detta istället för att ha en separat undervisning med enbart andraspråkselever 

och andraspråkslärare. Avslutningsvis vore det spännande att läsa studier om hur pedagogerna 

implementerar elevernas andraspråk, tidigare kunskaper och kultur i den inkluderande 

undervisningen på ett gynnsamt och lärorikt sätt så att eleverna får möjlighet att lära av 

varandra. 

 

7. Slutsats 
Resultatet i studien visar att det finns både för- och nackdelar med att inkludera SvA-elever 

och direktintegrera nyanlända elever i undervisning med elever som har svenska som 

förstaspråk. I resultatet som belyser för- och nackdelar med inkluderande undervisning lyfter 

vi fram språkutveckling, delaktighet och socialt samspel som fördelar i en inkluderande 

undervisning. Medan nackdelarna handlar om brister i kartläggningarna av nyanlända elever, 

vilket har visat sig vara problematiskt för många svenska skolor.  Resultatet som belyser för- 

och nackdelar med direktintegrering visade att nyanlända eleverna utvecklade det svenska 

språket snabbare när de direktintegrerades i undervisningen. Däremot bidrog direktintegrering 

till utanförskap då eleverna saknade språket och inte kunde kommunicera med sina kamrater. 

Vi anser att det behövs mer forskning inom området eftersom den aktuella forskningen visar 

att SvA-elever och nyanlända elever riskerar att hamna efter i den svenska skolundervisningen. 

Samtidigt uppstår problem när en lärare inte vet hur han eller hon ska bemöta och undervisa i 
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ett flerspråkigt klassrum (Skolinspektionen, 2014). Lärare idag saknar kunskap om flerspråkiga 

elevers behov, vilket har stor betydelse för deras kunskap och sociala relationer i framtiden 

eftersom en språklig osäkerhet kan leda till en dålig självbild. Vi anser att en medvetenhet om 

flerspråkiga elevers förutsättningar och behov ger lärare möjligheter att kunna skapa goda 

förutsättningar för SvA-elever i inkluderande undervisning och för nyanlända elever som 

direktintegreras i undervisning. En viktig förutsättning för detta är att ta hänsyn till att elever 

behöver tid för att kunna anpassa sig själva och sin språkliga kompetens till undervisning med 

svensktalande elever. 
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