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Abstract 

The aim of the study is to investigate how class teachers and Swedish L2 teachers 

perceive their work with recently arrived immigrant pupils in grades F to 3. Six teachers 

were interviewed about how they teach so that these pupils will achieve the target skills 

in Swedish as a second language in grade 3, and about their view of the integration of 

newly arrived pupils in the ordinary class and the preparatory class. 

 

In the study the teachers say that they lack shared guidelines for receiving newly arrived 

pupils and that the charting of the pupils is inadequate. The teachers prefer direct 

placement in the ordinary class because the pupils learn from others and improve in 

their zone of proximal development. The informants feel that they have sufficient 

training to teach newly arrived pupils and that working with them contributes to their 

professional development. The results of the study indicate that development-based 

teaching can benefit newly arrived pupils. The teachers say that they teach many words 

and concepts and use concrete material.  

 

English title  

“Working with newly arrived pupils gives me experience” 

An interview study with six teachers about how newly arrived pupils achieve the goals 

in Swedish as a second language 

 

Key words 

Newly arrived pupils, L2 Swedish, teaching methods, preparatory class, direct 

placement.  
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1 Inledning 
Enligt Migrationsverkets (2012, 2016) statistik över asylansökningar i Sverige har 

antalet ansökningar ökat drastiskt från ca 32 000 år 2010 till 163 000 år 2015 och av 

dessa var ca 70 000 barn. I och med ökningen tilltar också antalet nyanlända elever i 

skolorna. Skolan är en mångkulturell plats där elever från olika delar av världen möts 

och interagerar med varandra. Utifrån Migrationsverkets (2016) statistik av 

asylansökningar kan studier kring placeringen och omhändertagandet av nyanlända barn 

vara av stor vikt för lärare. Att få grundläggande kunskaper om hur arbetet bör bedrivas 

med dessa elevers bästa i fokus är av yttersta relevans. Många undersökningar har gjorts 

om direktplacering eller placering i förberedelseklass är mest lämpat för nyanlända 

elever utan att någon har kommit fram till vad som är rätt eller fel (Jonsson 2011, 

Skolverket 2016, Skolinspektionen 2014). Alla elever har inte samma kunskaper och 

grund att stå på, men ”[s]kolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 

sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” 

(Skolverket 2011b:13). 

 

Åldern barnen har när de kommer till Sverige har ett samband med deras skolresultat. 

Är barnen 9 år eller yngre när de kommer till Sverige har de större chanser att lyckas, 

medan de som är äldre har svårt att ta igen kunskap de missat och språket kan då utgöra 

ett hinder för elevernas fortsatta skolgång (Håkansson & Sundberg 2012:112). Därför är 

hög kvalitet på undervisningen i svenska som andraspråk av största vikt för nyanlända 

elever.   

 

Enligt Skolverket (2016) är det rektorns ansvar att se till att lärarna har tillräckliga 

förutsättningar och kunskaper för att undervisa nyanlända elever. Om inte rektorns 

resurser räcker till är det huvudmannen som ska omfördela resurserna om så behövs för 

att ge de nyanlända förutsättningarna som krävs för utveckling (Skolverket 2016:16). 

 

Studien fokuserar på lärares uppfattningar om nyanlända elevers lärande och 

förhoppningen är att studien kommer att leda till förståelse för hur skolan kan hjälpa 

eleverna fram till måluppfyllelse i svenska som andraspråk. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur sex lärare upplever sitt arbete 

med nyanlända elever i årskurserna F-3.  

Studiens frågeställningar är: 

 Hur upplever lärarna mottagningen och kartläggningen av nyanlända elever?  

 Hur ser lärarna på direktplacering respektive placering i förberedelseklass av 

nyanlända elever? 

 Vad anser lärarna om sin kompetens att undervisa nyanlända elever? 

 Hur anser lärarna att de undervisar för att de nyanlända ska nå kunskapskraven i 

svenska som andraspråk?  

 

2 Bakgrund 
I följande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten för undersökningen och vad 

styrdokumenten skriver gällande nyanlända elever i skolan. Det följs av tidigare 

forskning om nyanlända elever i skolan, deras placering i förberedelseklass eller 

ordinarie klass, samt lärares utbildning och hur undervisning för elever med svenska 

som andraspråk bör bedrivas. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, där man utgår från 

att barn lär sig i sociala sammanhang (Vygotskij 1978). Vygotskij menar att elevers 

intresse för att lära grundar sig i att läraren använder sig av vad barnen redan kan och 

har detta som utgångspunkt i undervisningen. Han framhåller också utvecklingsbetingad 

undervisning, där fokus ligger på den enskilde eleven och dess personliga utveckling 

(Lindqvist 1999:58 ff). Vygotskij menar att kunskap måste erövras och eleverna måste 

få ny kunskap kopplad till det redan kända för dem, därför bör läraren ”gå via barnets 

intresse till ett nytt intresse” (Lindqvist 1999:75). Att som ensam lärare se, utveckla, ta 

tillvara på elevernas intressen, nå ut till alla elever samtidigt och hitta en nivå för 

undervisningen som passar alla kan vara väldigt svårt men något som bör eftersträvas av 

alla lärare.  

 

Att arbeta utifrån elevernas proximala utvecklingszon kan ha en positiv inverkan på 

elevernas utveckling. Den proximala utvecklingszonen handlar om att elever, genom 



 

 3 

handledning, löser uppgifter som ligger över deras kunskapsnivå, vilket i sin tur leder 

till utveckling (Vygotskij 1978; Lindqvist 1999:271).  

 

Språket har stor betydelse för utveckling men har även en social betydelse. Språket är 

en nyckel till mycket och utan ett välfungerande språk har man svårt att känna 

gemenskap i olika sociala sammanhang (Claesson 2007). Att skapa ett skolspråk med 

vanligt förekommande ord och fraser som alla elever i klassen kan använda och förstå 

kan underlätta för eleverna oavsett modersmål (Claesson 2007). Läraren behöver hitta 

olika material och göra anpassningar som hjälper eleverna att kommunicera med 

varandra trots språkliga hinder. Att uppleva gemenskap är viktigt för självkänslan och 

utvecklingen. Det är när eleverna känner sig som en del av gemenskapen som lärandet 

kan äga rum (Claesson 2007). Har klassen en bra gemenskap kan det vara till gagn för 

lärandet i ett senare skede.   

 

2.2 Styrdokument 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis den svenska definitionen av nyanländ samt 

hur skollagen styr placeringen av nyanlända elever. Det följs av en beskrivning av 

skillnader mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk i läroplanen.   

 

2.2.1 Skollagen 

Människor immigrerar till Sverige av olika anledningar. Gemensamt för dem är att de 

inte tidigare gått i den svenska skolan och att de inte har svenska som modersmål 

(Skolverket 2016:11). När en elev gått i svensk skola i fyra år anses hon/han inte längre 

vara nyanländ. De nyanlända ska bli bedömda och kartlagda i samtliga ämnen redan 

efter två månader i skolan. Resultatet används för att placera eleverna i rätt klass men 

också för att planera undervisningen (Skollagen kap. 3 12 e). Vidare står det i Skollagen 

att rektorn utifrån bedömningen ska besluta om eleven saknar kunskaper i svenska och 

behöver gå i förberedelseklass. En placering i förberedelseklass ska avslutas så fort en 

elev bedöms ha så goda kunskaper i svenska att eleven klarar av att på heltid delta i den 

vanliga undervisningen. Det framgår även att en elev inte får gå i förberedelseklass 

längre än två år (Skollagen kap. 3 §12 f. Lag (2015:246)).    
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2.2.2 Läroplanen 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011a) 

finns en lägsta kunskapskravsnivå för elever i årskurs tre i ämnena svenska och svenska 

som andraspråk. Skolverket (2011a) skriver att anledningen till att svenska som 

andraspråk finns med i kursplanen är att de elever som har ett annat förstaspråk än 

svenska ska få samma chans som andra barn att utveckla sina språkliga förmågor. 

Språket är en central del i de båda kursplanerna. 

Språk och kommunikation är det som gör oss till människor, och det 

som utvecklar oss till individer och vårt sätt att förhålla oss till 

omvärlden. Det är genom språk och kommunikation individer har 

möjlighet att göra aktiva val i olika sammanhang. Detta är därför en 

gemensam kärna för svenska och svenska som andraspråk. (Skolverket 

2011a:7) 

Elever med svenska som andraspråk ska alltså ges tid och chans att kommunicera i 

många olika sammanhang för att öva och för att delta i gemenskapen. För dessa elever 

är det viktigaste att prata och inte hur de pratar. En väsentlig skillnad mellan svenska 

och svenska som andraspråk är bland annat att ”[u]ndervisningen ska ge eleverna rika 

möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för 

tidiga krav på språklig korrekthet” (Skolverket 2011a:239). Ställs krav på språklig 

korrekthet för tidigt kan det istället hämma elevers utveckling. Rädslan för att säga fel 

kan ta över och resultera i att de inte vågar försöka uttrycka sig. Det centrala innehållet 

ser i stort likadant ut för både svenska och svenska som andraspråk, men i svenska som 

andraspråk ska eleven även kunna ords böjningsformer, meningsbyggnad, läsriktning 

och ”bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet” (Skolverket 2011b:240). 

Eleverna ska utgå från det de kan i modersmålet och se det i jämförelse med det svenska 

språket, för att förstå skillnader och utvecklas från det redan kända (a.a.). Elever med 

svenska som andraspråk ska utgå från egna referensramar och deras svenska språk ska i 

huvudsak vara begripligt och fungerande både i tal och i skrift (Skolverket 2011b). 

Skolan ska hjälpa eleverna att utvecklas och därför är kunskapskraven något olika 

beroende på om svenska är första- eller andraspråket. 

Skolans målsättning för arbetet med elever som har svenska som andraspråk är att 

eleverna ska få tillräckligt med kunskaper för att behärska det svenska språket 

(Hyltenstam 1996). Nyanlända ska få de förutsättningar som krävs för att nå samma 

nivå som elever med svenska som modersmål. Förutsättningar är däremot olika för de 



 

 5 

som har svenska som förstaspråk gentemot de som har svenska som andraspråk. Elever 

med svenska som andraspråk måste lära sig grunderna i det svenska språket samtidigt 

som de måste lära sig det ämnesspecifika språket, vilket ställer höga krav på både lärare 

och elever (Skolverket 2011a).  

Trots elevernas olika förutsättningar vid början av undervisningen i svenska, ses ett 

fungerande språk som en väsentlig del i båda ämnena.  

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning om nyanlända elevers skolgång samt för- 

och nackdelar med placering i förberedelseklass respektive direktplacering i ordinarie 

klasser.  

 

2.3.1 Nyanlända och deras väg in i det svenska skolsystemet  

Bouakaz & Bunar (2015:264 f) anser att det kan vara svårt för nyanlända elever i skolan 

innan de lär sig skolkulturen. Elever kan bära med sig en skolkultur från sitt hemland 

som inte alltid stämmer överens med kulturen i den svenska skolan. Bouakaz & Bunar 

(2015) belyser vikten av att kartlägga nyanlända elevers tidigare kunskaper så snabbt 

som möjligt för att kunna hjälpa dem att utvecklas i den svenska skolan. Lärarna som 

har nyanlända elever i klassrummet kan hjälpa dem att ta vara på den tidigare 

kunskapen för att sedan koppla den till nya situationer och överföra kunskap från ett 

sammanhang till ett annat. Läraren behöver ge dem begrepp och ord för att utöka 

ordförrådet så de klarar av vardagen (Bouakaz & Bunar 2015:268 f).  

 

2.3.2 Inkludering som en möjlighet till utveckling 

Inkludering handlar om att anpassa verksamheten efter elevers olika förutsättningar och 

behov. Inkludering innebär ”att skolan bör utformas utifrån den naturliga variation som 

finns bland barn, snarare än att ’avvikande’ elever ska integreras i strukturer som inte är 

anpassade för dem” (Nilholm 2007:97). Lärare är skyldiga att hjälpa elever att utvecklas 

efter egen förmåga och huvudtanken med inkludering är att alla ska kunna ingå i samma 

gemenskap (Persson & Persson 2012:19).  
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Språket har betydelse för integreringen av nyanlända och det är viktigt att de kan tala 

och kommunicera så att de kan fungera i samhället (Lahdenperä 2004). Som lärare är 

det viktigt att se alla elever och vad de behöver utveckla. 

 

Det finns två sätt att förhålla sig till främmande elever, antingen att se deras brister i 

jämförelse med den etablerade svenska normen och att försöka att rätta till dem, 

eller att uppmärksamma de okända kunskapsresurser som de bär med sig och 

försöka att integrera dem i en omformad skolundervisning. (Sjögren 2010:299 f) 

 

Läraren måste skapa ett klimat i klassrummet där alla elever känner sig välkomna och 

där elever känner att de kan vara sig själva. Det är inte nyanlända elever som ska ändras 

för att passa in. Nyanlända elever har erfarenheter och kunskaper om hur det är att leva i 

andra länder och i andra kulturer, vilket kan ses som en tillgång i undervisningen. Det är 

skolan och all dess personals skyldighet att ”medverka till att utveckla elevernas känsla 

för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 

gruppen” (Skolverket 2011b:12). Alla verksamma inom skolan behöver ha 

gemensamma mål och riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever. Pedagogers 

kompetens och kunskap om nyanlända elevers lärande, språk och utvecklande arbetssätt 

är avgörande för elevernas utveckling. Allra viktigast vid mottagandet har visat sig vara 

att SVA-lärare och klasslärare har ett nära samarbete och utformar lektionerna utifrån 

elevernas behov (Skolverket 2015).  

 

2.3.3 Det inkluderande klassrummet 

Beroende på kommun och skola tas nyanlända elever emot på olika sätt och i olika 

skolformer. En förberedelseklass är en skolform där nyanlända elever får chansen att 

lära sig det svenska språket, om den svenska kulturen, samhället och skolkulturen innan 

de placeras ut i ordinarie klass (Nilsson & Svensson 2012:74). I en kvalitetsgranskning 

gjord av Skolinspektionen framkom det att lärare och rektorer tycker att det är mycket 

viktigt att nyanlända elever lär sig det svenska språket under den första tiden i skolan 

(Skolinspektionen 2014:7), vilken kan sammanfalla med placeringen i 

förberedelseklass. Utifrån gällande lagstiftning är det dock inte tillåtet att gå längre än 

två år i förberedelseklass. Gibbons (2006:6) ställer sig kritisk till det och menar att det 

inte är tillräckligt utan att det tar minst fem år att lära sig det ämnesrelaterade språk som 

används i skolan. Enligt Skolinspektionen (2014:7) fokuserar undervisningen i 
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förberedelseklass så mycket på att eleverna ska lära sig svenska att dessa elever hamnar 

efter i kunskapsutvecklingen i de övriga ämnena. Den hämmade kunskapsutvecklingen 

leder i sin tur till att det blir svårt för dessa elever att följa med i den ordinarie 

undervisningen när de placerats i ordinarie klass.  

Det finns skilda åsikter om vilken placering som är att föredra för nyanlända elever. 

Skolverket (2016) menar att det alltför sällan är tanken på elevernas bästa som 

bestämmer placeringen utan snarare resurser i form av pengar och personal. Olika 

mottagningsformer passar olika elever eftersom eleverna har skilda kognitiva 

förutsättningar, lärstilar och motivation. Somliga behöver vara i en anpassad klass med 

färre elever där språket är i fokus. Skolverket (2016) anser också att läraren ofta 

glömmer bort att förklara vissa vardagliga ord för nyanlända elever eftersom dessa ord 

tas för givet. Därför kan det vara bra för nyanlända elever att starta i förberedelseklass 

för att få just språkliga förklaringar av pedagoger som är SVA-utbildade. 

Skolinspektionens (2014) kvalitetsgranskning visar att en kort placering i 

förberedelseklassen kan ge goda resultat om det finns ett nära samarbete med övriga 

skolan. Samarbetet kan innebära att ämneslärarna kommer ut i förberedelseklassen för 

att undervisa om respektive ämnen med stöd från SVA-lärarna (Skolinspektionen 2014). 

Nilsson Folkes (2015) undersökning visar att nyanlända elever känner en trygghet i att 

gå i förberedelseklass. Dessa klasser består ofta av små grupper där eleverna får många 

vänner, känner gemenskap och får lära sig det svenska språket. Det är en stor förändring 

för eleverna att gå från förberedelseklass till ordinarie klass. Det ska även finnas 

utbildade SVA-lärare i förberedelseklasser som vet hur undervisningen ska bedrivas och 

har kompetens att förklara ord, betydelser och svara på nyanlända elevers frågor. 

Förberedelseklass kan ses som inkluderande exkludering, då denna verksamhet ofta 

bedrivs isolerat från övriga skolan (Nilsson Folke 2015:72 ff). Att som nyanländ 

placeras i ordinarie klass kan upplevas som exkluderande inkludering – eleverna kan 

känna sig exkluderande trots att de sitter i ett klassrum fullt av andra barn (Nilsson 

Folke 2015:72 ff). Det är därför mycket viktigt att se till att eleverna snabbt känner sig 

inkluderade i klassen. Nyanlända elever anser att det finns både sociala och pedagogiska 

hinder vid inkludering men ”[g]enom att inkluderas i ett socialt sammanhang främjas 

språkinlärning och genom att lära sig språket skapas även bättre förutsättningar för 

inkludering” (Nilsson Folke 2015:39). 
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För andra elever är det fördelaktigt att placeras i ordinarie klass, men med individuella 

anpassningar inne i klassrummet. Eleverna ska inte placeras slentrianmässigt utan varje 

elev måste tas hänsyn till individuellt och placeras där det passar eleven. Oavsett var 

eleven placeras ställer det höga krav på skolan som aktivt ska arbeta för elevens bästa 

och för att denne ska nå målen (Skolverket 2016). Fördelar med direktplacering anser 

Nilsson och Svensson (2012:17 f) vara att eleverna integreras med jämnåriga elever och 

blir en del av gemenskapen. Nyanlända elever kan dock känna sig exkluderade i 

ordinarie klass eftersom deras språkkunskaper kan vara otillräckliga. I klassrummet kan 

det i olika situationer vara fördelaktigt att placera elever med samma modersmål 

bredvid varandra och på så sätt kunna utnyttja den proximala utvecklingszonen, då 

eleverna kan ha kommit olika långt i sin språkutveckling och kan hjälpa varandra. 

  

2.3.4 Lärares utbildning 

Enligt Nilsson Folke (2015) beror de pedagogiska bristerna ofta på att lärarna inte har 

tillräcklig utbildning, kunskap och erfarenhet för att anpassa undervisningen utifrån 

elevers olika modersmål. Lärare och pedagoger behöver därför få utbildning och 

stöttning gällande undervisningsmetoder samt hur mottagandet ska gå till. Enligt 

Skolverket (2011b) är det rektorns ansvar att se till så att personalen får den utbildning 

som krävs för den professionella yrkesutövningen (Skolverket 2011b).  

Lärare anser sig själva ha bristande kompetens gällande mottagandet av nyanlända 

elever, konstaterar Ekstrand & Nadarevic (2010), som har granskat olika 

lärarutbildningar och kommit fram till att yrket inte har den utbildning som det 

förtjänar. De anser också att lärarstudenter inte förbereds tillräckligt för att kunna 

undervisa i mångkulturella klasser. Även Persson & Persson (2012) framhåller vikten 

av en bra lärarutbildning för att skapa förutsättningar för goda elevresultat i 

grundskolan. Det tar dock lång tid innan reformen av lärarutbildningen ger effekt ute i 

grundskolan och därför är det viktigt att också satsa på kompetensutvecklingsinsatser 

hos redan verksamma lärare (Persson & Persson 2012:60).  

Peterson (2002) anser det nödvändigt att alla lärarstudenter får kunskap om 

språkutveckling, svenska som andraspråk, kännedom om andra kulturer samt 

konflikthantering för att kunna arbeta i en mångkulturell skola. Lärarna bör ha kunskap 

om hur de ska lära eleverna att respektera alla människor trots olika levnadsvillkor 

(Persson 2002). Skolan är ”en viktig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, och 
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skolan har därmed en avgörande betydelse för den framtida samhällsutvecklingen” 

(Plantin 2002:64 f).  

2.3.5 Nyanländas läs- och skrivutveckling  

Alla barn har rätt att få utbildning och utveckla sin läs- och skrivförmåga. När elever 

utvecklat detta skapas nya möjligheter som har en stor inverkan på den personliga 

tillvaron (Fridolfsson 2008). Läs- och skrivundervisningen byggs enligt Bergman 

(2000) utifrån den bas eleverna har i språket. Basen består av de förkunskaper eleverna 

fått ifrån hemmet innan de började skolan. Lärarens uppgift är att ta hänsyn till att 

exempelvis alla elever inte har samma ordförrådsbas och att skillnaderna behöver 

jämnas ut genom undervisning. Genom att ordförrådet ökar får eleverna det som behövs 

för att kunna anpassa ordvalet och stilvalörer för olika situationer samt öka sin 

grammatiska medvetenhet (a.a.). Elever som har svenska som andraspråk behöver i 

början av läsningen mycket tid och träning och det kan underlätta för dem att läraren 

använder konkret material, såsom bilder och olika föremål, i undervisningen (Wedin 

2010). Vid tester kan det dock vara svårt att bedöma elevernas kunskaper, då de 

språkliga hindren kan sätta käppar i hjulet för eleverna (Wedin 2010). 

Elever som har svenska som andraspråk saknar den grundläggande basen av vanligt 

förekommande ord, som elever med svenska som modersmål besitter (Bergman 2000). 

Elever som har svenska som modersmål, har vanligtvis i tidig ålder lärt sig nyanser i 

svenska språkets ljudsystem som underlättar läsinlärning, vilket andraspråkselever inte 

har. Andraspråkselever får möta flera olika svårigheter när det gäller förhållandet 

mellan ljud och bokstav, eftersom det kan finnas nya ljud och annorlunda 

längdförhållanden. För många elever med svenska som andraspråk är viljan stark att 

komma ikapp sina jämnårigas kunskaper och befästa den baskunskap de behöver för att 

utveckla tal och skrift, samtidigt som de håller på att lära sig andra nya saker (Bergman 

2000). När andraspråkselever har grundläggande kunskaper i svenska, slussas de in i 

ordinarie klass, vilket oftast skapar stora skillnader i kunskapsnivåer. Tids- och 

resursbrist kan leda till att andraspråkselever inte har möjlighet att få en mer grundlig 

genomgång eller förklaring som de kan behöva. För en lyckad andraspråksinlärning 

behöver läraren ta hänsyn till elevernas språkålder och deras vanliga ålder (Bergman 

2000). Språkålder innebär att vissa elever i exempelvis sjuårsåldern har en språklig 

kunskapsnivå som en fyra/fem åring samtidigt som den intellektuella åldern kan vara 

från sju år och uppåt (Bergman 2000). Många olika kunskapsnivåer i en och samma 
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klass kan vara svårt för en ensam lärare att handskas med. Hur lärare tar tillvara på och 

förhåller sig till olikheter kan undersökas på olika sätt. I denna uppsats är 

lärarperspektivet i fokus, vilket påverkar studiens metodval. 

3 Metod och material 
I följande kapitel presenteras genomförandet av studien, följt av urval och det material 

som samlats in för att ge svar gällande undersökningens syfte. Intervjuernas form, 

hänsynstagande till etiska aspekter samt bearbetningen av intervjumaterialet 

presenteras. Kapitlet avslutas med en metodologisk diskussion om studiens 

tillförlitlighet. 

 

3.1 Metodval 

Studien grundas på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att den som 

intervjuar har ett klart syfte och ställer enkla och raka frågor som sedan leder till 

innehållsrika svar (Kvale & Brinkman 2014). Vid intervjuer samlas material in, som 

kan innehålla intressanta åsikter och mönster, som kan besvara studiens frågeställningar 

(Trost 2010). Kvalitativ intervju valdes för att undersöka sex lärares tankar om arbetet 

med nyanlända elever.  

 

Studien är inriktad på lärarperspektivet och därför såg vi en fördel med att göra just 

intervjuer så att lärarnas tankar tydligt skulle framgå. Respondenterna kan dock 

utelämna viss information som kan vara viktig för studien om inte rätt följdfrågor ställs. 

Genom intervjuer framkommer det inte om respondenterna verkligen arbetar som de 

säger att de gör. Vi har medvetet valt att inte göra några observationer i de klasser som 

respondenterna arbetar i, då fokus ligger på lärarnas tankar om sitt arbete med 

nyanlända elever. Observationer hade kunnat genomföras för att jämföra det 

respondenterna säger om verkligheten, men för att få svar på studiens frågeställningar 

ansågs intervjuer vara tillräckligt.  

 

3.2 Urval och material 

Materialet består av sex lärarintervjuer. Respondenter valdes genom kriteriebaserat 

urval, vilket innebär att vi medvetet valde ut respondenter.  Urvalskriterierna var att 

respondenterna jobbar (1) på en skola där det finns nyanlända elever och (2) att de 

undervisar i årskurs F-3.   
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De medverkande i studien har olika utbildningsbakgrund (se Tabell 1) och 

arbetslivserfarenheten bland lärarna varierar mellan 10 och 25 år. Erfarenheten av att 

arbeta med nyanlända varierar också mellan lärarna. Några säger sig ha arbetat med 

nyanlända till och från under hela sin yrkesverksamma tid, medan andra har några få års 

erfarenhet. 

 

Tabell 1. Utbildningsbakgrunder för studiens medverkande 

Lärare Befattning Utbildning SVA-utbildning 

Siv SVA-lärare Lågstadielärare  30 hp 

Frida Förskoleklasslärare Förskolelärare - 

Klara Klasslärare Lågstadielärare - 

Sara SVA-lärare Grundskolelärare 1-7 60 hp 

Katrin Klasslärare Grundskolelärare 1-7 - 

Karin Klasslärare Grundskolelärare 1-7 Kompetensutvecklingskurs 

 

3.3 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) ställer etiska krav på forskningsstudier. De fyra kraven 

benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att 

respondenterna informerades om studiens syfte och rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande, samt genom att de fick samtycka till deltagande (se bilaga A). För att 

lärarna inte ska kunna identifieras och spåras togs deras verkliga namn och arbetsplats 

bort med hänsyn till konfidentialtetskravet (Vetenskapsrådet 2002). Lärarnas namn i 

studien är således fingerade (se tabell 1 ovan). Det insamlade materialet används i 

enlighet med nyttjandekravet endast för forskningsändamål och respondenterna 

informerades om att studien skulle publiceras i DiVA. 

 

3.4 Intervjuernas form och genomförande 

Intervjuerna varade mellan 25 och 40 minuter och var semistrukturerade, vilket innebär 

att vi följde en intervjuguide (se bilaga B) och följdfrågor förekom beroende på svaren. 

Vid konstruktion av en intervjuguide väljs frågor ut med förhoppning om att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Vi valde att ställa öppna frågor som kräver mer än 

ett ja- eller nejsvar eftersom vi ville ha nyanserade svar där lärarnas egna tankar tydligt 

skulle framkomma. Vi gjorde tre intervjuer var. Det kan innebära att intervjuerna inte 
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såg exakt likadana ut. Denscombe (2009) hävdar att en forskare påverkas av egna 

föreställningar och förkunskaper och därför blir forskningen på ett eller annat sätt 

påverkad av forskares normer och värderingar.   

 

Vi valde att spela in våra intervjuer för att kunna interagera med respondenterna i ett 

mer naturligt samtal än om vi antecknade deras svar. En nackdel med att spela in 

intervjuer är att informanten kan känna sig obekväm med att bli inspelad, vilket kan 

påverka intervjusvaren. Ur intervjuarens synvinkel är det dock att föredra då det vid 

inspelade intervjuer går att återge korrekta citat i studien.   

 

I denna studie gjordes en bastranskription, eftersom studiens fokus låg på vad som sas 

och inte hur (Norrby 2014). När transkriberingarna var klara, gjorde vi en 

sammanställning av de svar vi hade fått utifrån intervjufrågorna för att få fram den mest 

väsentliga informationen utifrån studiens frågeställningar.   

 

3.5 Metodologisk diskussion  

Tillförlitligheten i en studie grundar sig i fyra olika huvudkriterier: trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011). 

Studiens trovärdighet och pålitlighet upprätthålls genom att verksamma lärare har fått 

uttrycka sina tankar om sina arbetsmetoder samt fått styrka och konfirmera sina 

uttalanden om arbetsmetoderna. Studien har hög överförbarhet och är också relevant för 

verksamma lärare, vilket Bryman (2011) och Bassey (1981) anser att forskning gällande 

skola och utbildning ska vara. De menar att forskningen ska kunna bidra till en 

förbättring av verksamheten och vara användbar för verksamma lärare, vilka i sin tur 

ska kunna relatera och verkställa resultaten i sin egen undervisning.  

 

4 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis redovisas hur mottagning 

och kartläggning av nyanlända elever går till vid de skolor där lärarna arbetar och hur 

man där väljer att placera nyanlända elever. Därefter presenteras lärarnas upplevda 

kompetens för att undervisa nyanlända elever och deras undervisningsmetoder för att 

hjälpa eleverna fram till måluppfyllelse i ämnet svenska som andraspråk. 
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4.1 Mottagning och kartläggning 

Skolorna som lärarna arbetar på har introduktionsmöte med nyanlända elever. Mötets 

syfte är att skapa en kontakt mellan familjen och lärarna samt få eventuell information 

om elever och dess förkunskaper. Lärarna i studien anser att de oftast får bristfällig 

information om eleven när de kommer till skolan. Ibland får de veta om eleven har 

någon tidigare utbildning i sitt hemland. Efter samtal sker en kartläggning av elevens 

kunskaper. Siv nämner att det har varit en brist på material för kartläggningar men att de 

nu har fått det tilldelat sig av Skolverket vilket har underlättat arbetet. Sara, Katrin och 

Karin får information om elever från förberedelseklassen som finns i kommunen men då 

det inte finns någon förberedelseklass på de resterande lärarnas skolor saknas där 

motsvarande information. Kartläggningen som lärarna får, kan ibland vara bristfällig, 

men de har chans att få förtydliganden vid introduktionssamtalen där både lärare från 

klass, förberedelseklass samt föräldrar närvarar. Karin anser informationen vara 

tillräcklig, men känner behov av att även göra en egen kartläggning. 

 

Jag får bra dokumentationer från de som har kartlagt nyanlända elever men jag vill också 

göra min egen kartläggning. Första tiden med eleverna försöker jag lära känna dem för att 

skapa en egen uppfattning. Jag ska inte säga att vi gör olika bedömningar men jag behöver 

få en egen upplevelse av deras kunskaper också. Men som sagt de lämnar ifrån sig bra 

material. (Karin) 

 

Kartläggningsresultaten av elevernas förkunskaper beror mycket på om eleven tidigare 

gått i skolan i sitt hemland eller inte. Frida nämner att eleverna hon tar emot har olika 

bakgrunder och erfarenheter av skolan och behöver lära kännas för att läraren ska kunna 

planera undervisningen. 

 

Nyanlända barn har ofta inte varit i någon annan verksamhet innan de kommer till skolan 

och då är vår verksamhet den första som barnen möter. I och med det finns ingen annan 

dokumentation än det som föräldern kan förmedla om sitt barn. Därför läggs mycket energi 

på att försöka lära känna barnet först och se vad de kan och sen försöka hitta deras intresse 

och bygga deras personliga undervisning utifrån det. (Frida) 

 

Katrin berättar också om bristfällig information och vikten av elevens tidigare 

skolbakgrund. En del elever har gått lite i skolan och andra inget alls, vilket innebär att 

det även mellan nyanlända elever är stora nivåskillnader, vilket inte är helt lätt för 

läraren. 
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Den är väldigt bristande. Ibland får vi reda på om de har något skriftspråk. Om de kan läsa 

och skriva på sitt modersmål brukar framkomma. Vi har ofta barn som inte kan läsa och 

skriva på sitt modersmål heller. (Katrin) 

 

Elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter ska kartläggas efter två månader 

(Skollagen 3 kap. 12 f §. Lag (2015:246)), men det är svårt att följa, då kartläggningen 

görs på svenska. Enligt Siv är det svårt att veta om kartläggningen är rättvis angående 

vad eleven verkligen kan, då språket utgör ett hinder vid själva kartläggningen.  

 

Sammanfattningsvis anser fem av de sex lärarna att dokumentationen om nyanlända 

elever är bristfällig. Enligt Skollagen (3 kap. 12 f §. Lag (2015:246)) ska kartläggning 

ske efter två månader, vilket lärarna upplever svårt att genomföra eftersom den sker på 

svenska. Språket ses som det största hindret för både elever, lärare och föräldrar då det 

är svårt att få fram information som kan vara till hjälp vid kartläggningen. För att 

kartläggningen ska blir mer användbar anser lärarna att den borde finnas på fler 

modersmålsspråk och att lärarna ska få möjlighet att ha med en tolk vid samtalen. 

 

Samtliga lärare nämner också problematiken gällande hur eleverna ska tas emot på 

skolan. Siv nämner att på dennes skola sker mottagandet i form av faddersystem. 

Nyanlända elever hamnar på så sätt inte utanför, utan en eller två elever hjälps åt att visa 

nyanlända elever runt på skolan och umgås med denne på rasterna. De andra lärarna 

säger att de inte har några specifika riktlinjer på hur mottagandet ska ske, men att de 

håller på att utarbeta ett material där det tydligt ska stå hur tillvägagångssättet ska vara 

så det blir lika för alla. Karin upplever att varje pedagog ansvarar för hur mottagandet 

sker, men nämner att hon ser fram emot de gemensamma riktlinjerna som skolan håller 

på att arbeta fram.  

 

4.2 Nyanlända elever i klassrummet 

Lärarna nämner både för- och nackdelar med att inkludera nyanlända elever. Många 

nämner som fördel att om nyanlända elever direkt inkluderas i en klass, lär de sig 

språket snabbare då de kontinuerligt får höra det svenska språket, både i klassrummet 

och på rasterna. Många upplever att inkludering gör att eleverna lär sig snabbare genom 

att de blir tvungna att prata svenska och på så sätt får möjlighet att utveckla sina 
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språkkunskaper. Katrin menar också att det är viktigt för nyanlända elevers utveckling 

att få tillhöra en ordinarie klass och känna gemenskap.  

 

Eleverna utgår från klassrummet för att känna gemenskap med klasskamraterna och har 

klassrummet som sin hemvist. Vi har tidigare haft ett system där de har gått i 

förberedelseklass här  […] men då har de varit klassplacerade under till exempel musik, 

idrott och slöjd. Sedan ökar klassplaceringen succesivt. Men de här barnen upplevde en stor 

skillnad i gemenskapen när de fick utgå ifrån klassrummet. För oss lärare är det stressande 

att känna att man har elever som kanske inte får så mycket utbyte av undervisningen. Jag 

skulle vilja kunna hjälpa dem bättre men just nu är det inte möjligt när jag har en klass på 

20- 25 elever. Jag tror att det är bättre att de är klassplacerade direkt även om de kanske inte 

få all den hjälp de behöver, så får de ändå en gemenskap och trygghet att växa i. De lär 

känna sina klasskamrater på ett bättre sätt. (Katrin) 

 

Informanterna uttrycker att lärare ibland tar för givet att alla förstår vad som menas och 

därför inte förklarar det som behöver förklaras och förtydligas för nyanlända elever, 

vilket kan leda till att läraren inte försäkrar sig om att instruktioner och kunskap har 

befästs. Därför kan det ses som en nackdel med direktplacering, eftersom lärare inte 

hinner individanpassa undervisning när elever är på så skilda kunskapsnivåer 

(Skolverket 2016). Klara ser en fördel med inkludering men framhåller att nyanlända 

elever behöver få studiehandledning på sina modersmål.  

 

Jag ser många fördelar med att ha dem integrerade i klass. De får social tillhörighet i 

kombination med studiehandledning vilket är a och o, så de kan kommunicera med 

varandra, jätteviktigt. Jag ser en förmån nu som jag inte har haft tidigare. Det är att ha 

studiehandledning i klassrummet på arabiska. Det underlättar mycket att få hjälp med att 

förklara eller kan de ringa hem om det behövs så det inte blir några missförstånd eller så 

information går förlorad. Det tycker jag är kanon. (Klara) 

 

Fördelen med direktplacering är att det skapas en gemenskap. Eleverna vet att de ska 

tillhöra klassen en längre tid och kan därför skapa relationer till klasskamraterna. I 

klassen kan det vara en fördel att placera en nyanländ elev bredvid en elev med samma 

modersmål. Eleverna kan ha varit i Sverige olika länge och lärt sig olika saker, vilket 

kan bidra till att de lär sig av varandra (Nilsson & Svensson 2012). Eleverna kan med 

hjälp av en annan elev utföra uppgifter som ligger över sin kunskapsnivå, i den 

proximala utvecklingssonen, för att i ett senare skede kunna utföra liknande uppgifter på 

egen hand (Vygotskij 1978).  
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Sara berättar att de har en förberedelseklass och ser en fördel med det. Genom 

förberedelseklass får eleverna de förkunskaper de behöver för att kunna medverka och 

ta till sig undervisningen i ordinarie klass. 

 

[D]et är jättebra, utan den hade det inte varit lätt. Jag gillar förberedelseklassen. Att man 

behöver gå där olika länge. De ringer hit när någon har bra förkunskaper för att integreras i 

en vanlig klass. (Sara) 

 

Eleverna får inte gå i förberedelseklass längre än 2 år (Skollagen 3 kap. 12 f §. Lag 

(2015:246)), men det betyder inte att de ska gå i förberedelseklass i två år utan ska 

placeras i ordinarie klass när de fått tillräckliga kunskaper i svenska. Det har visat sig att 

nyanlända elever kan känna trygghet genom att först gå i förberedelseklass för att lära 

sig grunderna, men alla strävar efter att få börja i ordinarie klass (Nilsson Folke 2015). 

Däremot har det visat sig att det mest avgörande för nyanlända elevers utveckling är 

samarbetet mellan klasslärare, SVA-lärare och förberedelseklass (Skolinspektionen 

2014).   

 

Slutsatsen är att inkludering av nyanlända elever mestadels ses som positiv, eftersom 

eleverna får en gemenskap med sin lärare och sina klasskamrater samt att känslan av 

gemenskap kan leda till lärande. För att eleverna ska utvecklas i ordinarie klass, är det 

viktigt att eleverna får de förutsättningar de behöver, som exempelvis studiehandledning 

på sitt modersmål och utökat ordförråd.   

 

4.3 Lärarens upplevda kompetens 

Fyra av lärarna känner att de har tillräckligt med kunskap och utbildning för att 

undervisa nyanlända elever. Karin anser sig ha goda kunskaper om arbetet med 

nyanlända elever och hon anser sig ha tillräcklig utbildning.  

 

Jag har fått bra kompetensutveckling eftersom jag har jobbat på skolor där vi har haft 

mycket nyanlända barn. Det är något som ledningen har satsat på och med erfarenhet så får 

man en trygghet i det också. Speciellt när jag jobbade i [ort borttagen] så fick vi jättebra 

kompetensutveckling. (Karin) 
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Nilsson Folke (2015) och Ekstrand & Nadarevic (2010) skriver om pedagogiska brister 

hos lärarna och att de beror på brist av utbildning inom ämnet SVA. Det är något som 

Siv, Sara och Karin inte upplever. De anser sig ha tillräcklig utbildning och nämner 

vikten av att kontinuerligt få kompetensutveckling för att följa med i forskningen om 

vad som är gynnsamt för nyanlända elevers skolgång. Däremot upplever informanterna 

att de inte fått tillräckliga kunskaper om nyanländas lärande genom lärarutbildningen 

och därför har de läst kompetensutvecklingskurser för att kunna undervisa nyanlända 

elever på ett fördelaktigt sätt. Dock är det två lärare, Frida och Katrin, som upplever att 

de inte har tillräckligt med utbildning för att undervisa nyanlända elever och nämner att 

de behöver få SVA-utbildning för att kunna hantera undervisningen.  

 

Kunskap får man försöka leta sig till själv. En direkt utbildning kan jag inte säga att jag har 

så det skulle vara bra att få lite mer riktad utbildning mot just nyanlända elever. (Frida) 

 

Karin nämner tidigare att ledningen på den skolan hon arbetat på lade mycket resurser 

på kompetensutveckling inom SVA. Det är inget som Frida har erhållit på sin 

arbetsplats och det är något hon nämner att hon saknar och skulle vilja ha mer av. 

Utifrån respondenternas svar verkar skolledningens engagemang och möjligheter för 

kompetensutveckling inom nyanländas lärande variera inom olika kommuner. 

 

Lärarna nämner att undervisningen av nyanlända ger dem erfarenhet och att både lärare 

och elever lär av varandra. Kunskapen de har eller får, skaffar de sig genom både teori 

och praktik och det handlar om eget ansvar och intresse. Sara anser att lärare alltid 

måste följa med i ny forskning gällande undervisningen av nyanlända elever samt följa 

samhällsutvecklingen för att kunna utföra ett bra arbete.  

 

Jag känner att jag har tillräcklig utbildning. Kunskap, det går alltid att lära sig något nytt 

och ’fylla på’. Jag har tillräcklig kunskap för att göra mitt jobb. Jag känner inte att jag 

behöver mer utbildning däremot mer erfarenhet, men det får jag varje dag som går. (Sara) 

 

Kunskap är en viktig del i pedagogers arbete med nyanlända. Som pedagog går det 

däremot inte alltid att läsa sig till rätt eller fel, utan mycket lärs genom erfarenheter.  

Nilsson Folke (2015) förklarar att de pedagogiska bristerna beror på att pedagogerna 

inte har utbildningen, kunskapen och erfarenheten som krävs för att kunna tillgodose 
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alla elevers olika förutsättningar i klassrummet. En av informanterna, Sara, upplever 

dock att hon har tillräcklig utbildning men behöver mer erfarenhet.  

 

Sammantaget är det tydligt att lärarna upplever att de kontinuerligt lär sig och utvecklas 

genom arbetet med nyanlända elever och erfarenheterna de får har de användning för i 

det fortsatta arbetet. Kontinuerlig fortbildning är en grund för att skapa möjligheter för 

god undervisning för nyanlända elever. Lärarna ska inte enbart på egen hand behöva 

tillägna sig kunskap utan skolans huvudman ska se till att lärarna kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som de behöver (Skolverket 2011b). 

 

4.4 Undervisning i svenska som andraspråk för nyanlända 

elever 

Introduktionen till svenska språket för nyanlända elever och upplägget av 

undervisningen i svenska, anser sig lärarna inte ha några specifika riktlinjer för. Varje 

pedagog ska ge eleverna de kunskaper de behöver inom svenska. Sara är SVA-lärare 

och nämner några viktiga utgångspunkter för att de nyanlända ska lära sig svenska. 

 

Jag kan inte säga att vi har specifika riktlinjer men jag brukar börja med att öva fraser och 

ord som har med skolan att göra. Men det beror också på vad eleverna kan innan de 

kommer. Man får fånga upp dem där de är. Det viktigaste är att ge dem ord. En riktlinje 

kanske är att det inte behöver vara språkligt korrekt utan eleverna ska till att börja med våga 

uttrycka sig. Det behöver inte vara grammatiskt rätt. Jag brukar säga ’språkduscha’ dem 

lite, ge dem ord. Det inte är farligt att sitta i klassrummet och inte förstå. Vi måste vara 

medvetna om att de lär sig, förstår och snappar alltid upp någonting fast de är nyanlända. 

[…] Det är en riktlinje som jag försöker gå efter, att förklara för nyanlända att de inte ska få 

panik för att de inte förstår allt, det är okej att inte förstå allt. (Sara) 

 

De flesta lärarna nämner, likt Sara, att det är viktigt att utgå ifrån eleven och dennes 

nuvarande kunskaper för att individanpassa undervisningen, vilket stämmer överens 

med tanken bakom den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978). I 

kommentarmaterialet till kursen i svenska som andraspråk lägger Skolverket (2011a) 

stor vikt vid att elever ska ges rika möjligheter till att lära sig grunderna i språket. Sara 

understryker vikten av att ge nyanlända elever ord för att kunna kommunicera och vara 

delaktiga i klassrummet. Eleverna behöver få ett ordförråd så de klarar vardagen i 
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skolan och fungerar i samhället. Det är något som de flesta lärarna anser vara en 

utgångspunkt i undervisning.  

 

4.4.1 Strävan mot kunskapsmålen i svenska som andraspråk 

Lärarna påtalar att de alltid strävar efter att eleverna ska nå kunskapskraven för 

respektive ämne. Klara och Katrin poängterar att elevens resultat delvis kan bero på vid 

vilken ålder den nyanlända eleven kommit till Sverige men också vad eleven bär med 

sig från sitt hemland. Klara anser också att lärare ofta ställer för höga krav på eleven för 

tidigt vilket är något som kunskapskraven för SVA ska motverka. 

 

Jag tycker att vi lärare ofta går in och förväntar oss för mycket av nyanlända elever. 

Kommer en nyanländ elev i år två så kan jag inte förvänta mig att hen ska nå 

kunskapskraven i år tre. Samtidigt så är det de kraven vi jobbar mot men vi ställer för höga 

krav på dessa barn för tidigt tycker jag. […]. Jag försöker att ta små steg i arbetet med dessa 

barn. För många handlar det om att lära sig ett nytt skriftsystem och att jobba mot tilliten 

mot människor och skolsystemet och allt runt omkring. Eleverna lyfter när de får tiden på 

sig att växa. I början av undervisningen för dessa barn koncentrerar vi oss på gemenskapen 

och tilliten mer än själva undervisningen och kunskapsinhämtningen. Det är min uppgift 

som pedagog att se om de halkar efter och om jag inte får med mig vederbörande. Jag ser 

de små stegen i utvecklingen. Om den tänkta undervisningen inte fungerar testar jag något 

annat men om problemen kvarstår tittar vi på om eleven har inlärningssvårigheter eller 

liknande. Men först och främst måste eleverna få känna tillhörigheten och få en tilltro till 

sin omgivning annars går det inte att lära. Det tycker jag är jätteviktigt. (Klara) 

 

För att kunna utvecklas kunskapsmässigt behöver eleverna känna sig inkluderade och 

vara en del i gemenskapen (Persson & Persson 2012). I skolan behöver nyanlända 

elever ges tid till att bearbeta den nya miljön innan skolarbetet startar.  

 

Frida berättar att målet är att alla elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3 och för att nå 

dit behöver de få exempelvis undervisning om språkets struktur. Lärare arbetar med 

konkreta material för att göra förståelsen möjlig för nyanlända elever.  

 

Vi strävar givetvis mot kunskapskraven i årskurs tre och att så många som möjligt av våra 

elever ska nå dem. Sen försöker vi lägga upp det efter varje barn genom att titta på hur 

snabbt de tar till sig språket och hur snabbt de lär sig. Vi får använda mycket bilder, 

kroppsspråk och konkreta föremål. Vi får benämna och ge korta instruktioner och vi tänker 

på att inte prata på samma sätt som vi kanske gör med ett barn som har bott i Sverige i hela 

sitt liv. Många gånger är det så att nyanlända barn tar till sig språket ganska snabbt när de 
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väl har lärt sig orden. Sen märker man att de har svårt med meningsbyggnader eller 

böjningsformer på orden, adjektivböjningar så som stor, större, störst. De har svårt att skilja 

på honom och henne även att de kan ha ett ganska stort ordförråd. Igår, idag och imorgon, 

även ikväll är svårt att använda när de ska berätta. (Frida) 

 

Lärarna säger sig ofta glömma bort att förklara ords innebörd och betydelse, vid till 

exempel en genomgång, eftersom orden anses som lätta för de elever som har svenska 

som modersmål. Nyanlända elever behöver däremot få förklaringar till alla sorters 

småord för att kunna ta till sig och förstå dem. Skillnader i elevernas ordförråd och 

kunskapsnivåer behöver jämnas ut genom undervisning. Att ge elever ord och begrepp 

för att utöka ordförrådet är något som i sin tur kan leda till utvecklingen av läs- och 

skrivförmågan (Bergman 2000).  

 

Lärarna har kunskapskraven i årskurs tre i sikte, men är väl medvetna om att olika 

förutsättningar påverkar huruvida eleven når dessa eller ej. Bergman (2000) beskriver 

att nyanlända elever behöver få undervisning om grunderna i det svenska språket för att 

ha förutsättningarna för att nå målen. Lärarna måste prioritera att ge eleverna redskap 

för att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Lärarna i denna studie framhåller också detta 

som ytterst viktigt men menar att det i praktiken kan vara svårt att hinna med. 

 

4.4.2 Undervisningsmetoder för nyanlända elever 

Lärarna har olika metoder för att nyanlända elever ska lära sig svenska och nå de 

kunskapskrav i svenska som andraspråk som ställs i årskurs tre. Något som de flesta av 

lärarna försöker använda sig av är konkreta material, så som bilder och föremål, för att 

ge eleverna en djupare förståelse.  

 

Jag använder så mycket konkret material som möjligt så att det ska kännas nära och jag 

använder mycket bilder. Läser jag en saga till exempel så visar jag bilderna eller har med en 

figur så de förstår vad sagan ska handla om. Nu har vi fått språkvänner i skolan också som 

är från samma länder som många av barnen är och har samma modersmål så de är till stor 

hjälp vid översättning och förklaringar för barnen. Jag ser hur många barn skiner upp när de 

kan få saker förklarade på sitt eget språk där de faktiskt förstår vad det handlar om. 

Eleverna hamnar i mindre konflikter för när de inte förstår vad det handlar om kan de bli 

arga och frustrerade vilket kan gå ut över resterande klassen. När de väl får det förklarat på 

sitt eget språk och förstår har de lättare att ta till sig. (Frida) 
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På Fridas skola har de satsat på de nyanländas lärande och utveckling genom att anställa 

mer personal för att hjälpa eleverna. Personalen är inte utbildad för att arbeta i skolan 

men har goda språkkunskaper i vissa av elevernas modersmål och i svenska. 

Huvudmannen har fördelat resurserna och gett extra bidrag för att det ska vara möjligt 

(Skolverket 2016).  Enligt Frida är det viktigt att eleverna tar små steg i sin utveckling i 

det svenska språket och hon menar att förklaringar på modersmålet bidrar till elevernas 

välbefinnande. I Lgr11 står att eleverna ska koppla ny kunskap till modersmålet vilket 

är språkvännernas främsta uppgift att vara behjälpliga med. De resterande lärarna 

nämner inget om språkvänner eller stöd på modersmål utan framhåller istället 

användning av läromedel och tillvägagångssätt. 

 

Ja, jag använder mig av ett material som heter `Svenskbiten` och det tycker jag är väldigt 

bra. Det är mycket bilder och så finns det en läsebok knuten till. Det är den största material 

jag har. Mycket handlar om anpassning. Jag låter eleverna plocka och klippa och klistra. 

Jag kan exempelvis använda läromedel ämnat för årskurs ett om så behövs fast eleven går i 

trean. (Sara) 

 

Vi jobbar hela tiden med språkutvecklande arbete och genrepedagogiken. Just när det gäller 

skrivutvecklingen så är det ett jättebra stöd. När det gäller läsutvecklingen så jobbar vi med 

lässtrategier. När du läser en text kan eleven ta hjälp av ord, fraser eller bilder som de 

begriper och som därför kan hjälpa eleven framåt. Jag föredrar att arbeta laborativt och 

praktiskt så mycket det bara går. Gå och titta på saker på riktigt istället för att bara sitta i 

klassrummet. (Karin) 

 

Konkret material så som bilder och föremål beskrivs som det främsta hjälpmedlet för 

arbetet med nyanlända, vilket både lärare och tidigare forskning framhåller som 

fruktbart. Lärarna beskriver att de använder sig av mycket konkret material för att 

eleverna ska utveckla sin läs- och skrivförmåga och tidigare forskning anser det viktigt 

att eleverna får tydliga kopplingar till det svenska språket genom bland annat olika 

material (Bouakaz och Brunar 2015). 

 

4.4.3 Elevernas språkålder 

Lärarna i studien har delade uppfattningar om hur elevens ålder påverkar 

språkutvecklingen. Däremot har informanterna upplevt att mycket beror på hur eleven 

är som person och vilken möjlighet denne har för att tillägna sig kunskap. 
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Jag tycker det är olika från individ till individ. Det är lätt att säga att de yngre anpassar sig 

lättare men det är väldigt individuellt enligt min erfarenhet. Det kan lika väl vara en elev 

som kommer in sent i trean men som lär snabbt, både i det sociala och i språket. Medan vi 

vid ett tillfälle fick en elev i ettan som hade det jättesvårt. Så jag tror det är mycket från 

individ till individ. (Karin) 

 

Karins erfarenheter går alltså emot teorin om att åldern har stor påverkan på elevernas 

resultat och hon menar istället att det är väldigt individuellt. Även Sara menar att 

elevernas bakgrund har en betydande roll och ser inte att ålder är av betydelse.  

 

Vi säger att de kommer en nyanländ sjuåring utan någon tidigare skolbakgrund och en 

sjuåring som tidigare gått i skola och kan läsa på sitt modersmål. Eleven som redan kan läsa 

utvecklas, enligt mig, snabbare. Jag menar att elevers utveckling också beror på deras 

bakgrund, utveckling behöver inte vara åldersrelaterat. (Sara) 

 

Till skillnad från Karin och Sara berättar Katrin att hon har märkt att åldern spelar roll 

för elevernas utveckling. Ju yngre eleverna är när de kommer, desto mer gynnas deras 

resultat. 

 

Desto yngre eleverna är, desto lättare har de att ta till sig det nya språket upplever jag. Ett 

förskolebarn upplevs snabbare komma in i gemenskapen och i språket och gör det via 

leken. I skolan, kanske upp till mellanstadiet, är det mycket fokus på kunskapsbiten vilket 

gör att eleverna som inte har ett fullgott språk hamnar efter både språkligt och 

kunskapsmässigt. Det blir för svårt för eleverna i högre åldrar att hinna lära sig både ett nytt 

språk och ta in ny kunskap därför kan det vara en fördel att eleverna är yngre. Eftersom det 

inte ställs lika höga krav på kunskapsinhämtning är det lättare att hjälpa dessa elever att 

fokusera på att lära sig språket. (Katrin) 

 

I studien upplever dock några av lärarna att barnets ålder spelar roll för 

språkinlärningen, vilket stämmer överens med Håkansson & Sundberg (2012) som 

anser att ålder har inverkan på nyanlända elevers kunskaps- och språkutveckling. Några 

av lärarna menar att ju tidigare elever kommer desto bättre, eftersom eleven i så fall har 

längre tid på sig att lära sig svenska innan kunskapskraven ska vara uppnådda. Sara är 

en av de som ställer sig kritisk till ålderns påverkan på kunskapsinhämtningen och 

menar istället att elevens tidigare skolbakgrund påverkar utvecklingen mer. Boukaz & 

Brunar (2015) poängterar också vikten av den tidigare skolgången och menar att det är 

skillnaderna mellan olika skolsystem som har störst inverkan på nyanlända elevers 

lärande. Delade uppfattningar kan tyda på att det kanske är en kombination av 
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åldersfaktorn och andra individuella förutsättningar som i olika utsträckning bidrar till 

elevens språkutveckling.  

 

5 Diskussion  
Lärare strävar efter att kunna hjälpa alla elever att utvecklas och nå kunskapskraven för 

respektive ämnen. För att nyanlända elever ska nå kunskapskraven i årskurs tre i 

svenska som andraspråk är det viktigt att ta hänsyn till elevernas tidigare skolgång. Har 

eleverna tidigare gått i skolan har det en betydande roll gällande introduktionen i den 

svenska skolan och för fortsatt skolarbete. Bouakaz & Brunar (2015) menar däremot att 

den tidigare skolbakgrunden inte alltid stämmer överens med den svenska, vilket ibland 

kan leda till en kulturkrock. Oavsett om eleverna har erfarenheter av skolan eller inte är 

det fördelaktigt att lärarna under den första tiden visar och förklarar hur skolan fungerar 

samt hur eleverna ska arbeta för att ta till sig ny kunskap.  

Hyltenstam (1996) menar att nyanlända elever ska få tillräckligt med språkkunskaper 

och att nyanlända elevers förutsättningar ska vara likvärdiga med elever som har 

svenska som modersmål. I slutet av årskurs tre ska alla elever nå kunskapskraven i 

antingen svenska eller svenska som andraspråk. Alla lärare i studien utgår från att alla 

elever ska ha samma förutsättningar för måluppfyllelse av kunskapskraven. För elever 

som kommer som nyanlända i årskurs två kan det dock vara svårt att nå kunskapskraven 

redan året därpå. En grundförutsättning för lärandet, menar lärarna, är att utgå ifrån 

eleven och möta eleven där hon/han befinner sig kunskapsmässigt och bedriva 

undervisningen utifrån det. Lärarnas svar går tydligt att koppla till det Vygotskij kallar 

utvecklingsbetingad undervisning. Lärarna ska undervisa nyanlända elever utifrån deras 

förutsättningar och ge dem handledning och stöttning att våga utmana sig själv genom 

att prata svenska och våga lösa uppgifter som ligger över deras aktuella kunskapsnivå. 

Att arbeta utifrån den proximala utvecklingszonen är något som både elever och lärare 

kan ha stor nytta av och som kan underlätta en lärares arbete. Tid är en bristvara och 

därför kan det vara fördelaktigt om eleverna tar hjälp av varandra. För vissa elever är 

det en fördel att få förklaringar av en klasskamrat som kanske förklarar på annat sätt än 

läraren. Däremot betyder det inte att eleverna inte ska få stöttning av en lärare.  

Undervisningsmetoder som används i arbetet med nyanlända elever är att lärarna 

försöker förklara grundligt samt ta hjälp och visa med konkret material, t.ex. bilder, så 

eleverna får en djupare förståelse. Om läraren visar konkreta material vid exempelvis 
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läsning underlättar det textförståelsen för nyanlända elever (Wedin 2010). I studien 

framkom att lärarna är medvetna om fördelen med att använda konkret material i 

undervisningen men på grund av intervjumetodens begränsningar gick det inte att 

påvisa om detta sker i praktiken. 

I studien har det också framkommit både för- och nackdelar med att direktplacera 

nyanlända elever i ordinarie klass. Enligt lärarna överväger fördelarna och de menar att 

den gemenskap som skapas i klassrummet är gynnsam för nyanlända elever. Lärarna 

poängterar att gemenskap, tillhörighet och att kontinuerligt få höra det svenska språket 

är viktigt för elevernas kunskap- och språkutveckling. Claesson (2007) poängterar att en 

betydelsefull utgångspunkt för att skapa gemenskap är att eleverna har ett skolspråk. 

Läraren ska tilldela eleverna material och göra anpassningar som kan vara till hjälp för 

alla elever och förklara och lära ut ord så det svenska språket kan fungera som 

gemenskapsmarkör för eleverna. En problematik som nämnts i studien är att 

klasslärarna känner sig otillräckliga och inte har kunskapen och erfarenheten som krävs 

för att anpassa undervisningen på ett fördelaktigt sätt för nyanlända elever, vilket även 

uppmärksammas av Skolverket (2016). Lärarna i studien anser att nyanlända elever 

glöms bort i mängden och inte får tillräcklig förståelse vid genomgångar eftersom de 

har bristande kunskaper i svenska. Därför kan nyanlända elever gynnas av att få 

studiehandledning på sitt modersmål, vilket SVA-lärarna anser ytterst viktigt.  

Klasslärarna som har medverkat i studien framhåller vikten av ett samarbete med SVA-

lärarna. Vid lektionerna hos SVA-lärare har nyanlända elever möjlighet att få 

individanpassad undervisning eftersom den oftast bedrivs i mindre grupper. Därmed har 

eleverna större chans att få individuell undervisning i svenska och därigenom få ord och 

förklaringar eleven behöver.  Nyanlända elever behöver få förståelse för att de inte kan 

allt direkt och att den språkliga kunskapen kommer efterhand, vilket också klasslärarna 

behöver ha förståelse för. Studiens resultat tyder dock på att SVA-lärare och klasslärare 

inte hinner utbyta information och göra en gemensam planering för nyanlända elevernas 

skolgång i tillräcklig utsträckning, vilket kan missgynna dessa elever.  

Fördelarna med förberedelseklass är att nyanlända elever får de baskunskaper som de 

behöver för att på ett meningsfullt sätt delta i undervisning och i samhället i stort. 

Problematik som kan uppstå är att eleverna kan behöva mer tid i förberedelseklass än 

två år eftersom det tar fem år för eleverna att lära sig ett ämnesrelaterat språk (Gibbons 

2006). Det krävs att utifrån resultaten av varje elevs kartläggning och i samråd med de 
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berörda komma fram till ett beslut om placering som skapar goda förutsättningar för 

eleven att nå kunskapskraven i svenska som andraspråk.  

6 Slutsatser  
Utifrån studiens resultat föredrar lärarna en inkluderande klass, eftersom de anser att det 

har en positiv effekt på nyanlända elevers kunskapsutveckling. Lärarna i studien har 

kunskapskraven i svenska som andraspråk som riktlinjer och är medvetna om att alla 

elever har olika vägar att nå dessa mål. Det är svårt att konstatera vilken placering samt 

undervisning som är mest lämplig för nyanlända elever, utan hänsyn måste tas till 

individen och vad som främjar elevens språkutveckling mest.   

 

Utifrån resultaten är förslag till fortsatt forskning att undersöka hur kartläggningen av 

nyanlända elever går till och observera hur lärarna undervisar nyanlända elever.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Hej!  

Vi heter Jennica Lindström och Daniella Erlandsson och är två studenter från 

Linneuniversitetet i Kalmar. Vi läser vår sista termin till grundlärare med inriktning F-3. 

Vi är nu i full gång med att skriva vårt andra självständiga arbete inom svenska.  Vi har 

valt att skriva om integrering av nyanlända elever i skolan och deras väg mot 

måluppfyllelse. Syftet med arbetet är att undersöka hur nyanlända elever tas emot och 

integreras i skolan och hur skolan arbetar för att dessa elever ska nå målen i ämnet 

svenska.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 

för avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua 

dig, som har kunskap och erfarenhet som är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun 

beräknas bestå av 18 frågor och ta mellan 30-45 minuter. Vi hoppas att du vill och har 

möjlighet till att delta.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Det innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst under intervjun har 

möjlighet till att avbryta intervjun och där också din medverkan. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga hållas under sekretess och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. Arbetet kommer att publiceras på 

DiVA-portalen, som är ett öppet arkiv för publicering av studentuppsatser. 

Om du har frågor eller funderingar är du välkomna att kontakta oss för mer information. 

Tid och plats för intervjun bestämmer vi tillsammans. Dock behöver intervjun 

genomföras senast vecka 16 för att arbetet ska hinnas färdigt i tid.  

Hoppas vi ses!  

Med vänliga hälsningar  

Jennica Lindström jl222vk@student.lnu.se 

Daniella Erlandsson de222cn@student.lnu.se  

 

Ja, jag vill delta i undersökningen 

 

 Underskrift 

 

Ort och datum 
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 II 

Bilaga B Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare/SVA-lärare? 

3. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med nyanlända elever? 

4. Känner du att du har tillräckligt med kunskap/utbildning för att undervisa 

nyanlända? 

5. När det kommer nyanlända barn till dig, få du tillräckligt med information 

om eleven och dennes förkunskaper så att du vet hur du ska bygga upp din 

undervisning? 

6. Finns det gemensamma riktlinjer på skolan för hur nyanlända elever ska tas 

emot? Vilka? 

7. Finns gemensamma/specifika riktlinjer för hur undervisningen i ämnet 

svenska ska påbörjas? 

8. Hur arbetar du för att de nyanlända eleverna ska nå kunskapskraven inom läs 

och skriv i årskurs 3? 

9. Vilka förutsättningar tycker du är viktigt för att de ska få möjlighet att 

utveckla svenska som andraspråk? (specialpedagog, SVA-lärare, 

klassammansättning m.m) 

10. Ser du skillnad i elevers utveckling beroende på vid vilken ålder de kommer 

till Sverige?  

11. Vad upplever du oftast är ett hinder för de nyanlända att lära sig svenska?  

12. Gör du några anpassningar i din undervisning för de nyanlända eleverna, 

exempelvis vid genomgångar?  

13. Har du några specifika metoder eller något material du använder speciellt för 

de nyanlända eleverna inom läs- och skrivutveckling? 

14. Vilka för- och nackdelar ser du med att integrera nyanlända elever direkt i en 

klass?  

15. Vilka för- och nackdelar ser du med att eleverna först går i 

förberedelseklass?  

16. Upplever du att eleverna blir inkluderade i undervisningen i klassrummet? 

Om inte, varför? Om ja, vad/ hur har gjorts? 

17. Vad anser du är bäst när det gäller nyanländas möjligheter att lära sig 

svenska, genom inkludering i en ordinarie klass eller förberedelseklass/ 

specialundervisning? 

 

 

 


