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Sammanfattning 
 

Studien riktar sig till undervisning i årskurserna 1-3. Syftet med studien är att få mer kunskap 
om lärares didaktiska verktyg som används för att undervisa direktintegrerade nyanlända 
elever i det ordinarie undervisningen. Vidare är syftet att få ökad förståelse för de möjligheter 
och svårigheter lärare upplever kring direkintegrerade nyanlända elever utifrån sin egen 
undervisning. För att uppnå detta syfte har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts 
som metod. Resultatet visar att lärarna använder många olika didaktiska verktyg i sin 
undervisning. Det framkommer även att lärarna använder ungefär samma didaktiska verktyg 
oberoende av årskurs. Det visade sig även att lärarna upplevde många svårigheter i 
verksamheten med direktintegrerade nyanlända elever. De möjligheter som de beskrev var 
betydligt färre. Svårigheterna innefattar allt från tid och arbetsbelastning till ekonomiska 
frågor. Möjligheterna i studien berörde till största del frågor rörande resurser som andra 
pedagoger. Frågor som behörighet och fortbildning samt undervisning på elevernas första- 
och andraspråk diskuteras.  
 

Nyckelord: direktintegrering, didaktiska verktyg, svenska som andraspråk, 
klassrumsundervisning   



        

Examensarbetet har planerats, skrivits och bearbetats tillsammans i alla avseenden. Intervjuerna och 
transkriberingarna delades lika mellan studenterna.   



        

Innehållsförteckning	 	

1. Inledning	.........................................................................................................................................	1	
1.2 Syfte	.........................................................................................................................................................	3	
1.3 Frågeställningar	...................................................................................................................................	3	

2. Bakgrund	........................................................................................................................................	4	
2.1 Nyanländ elev	........................................................................................................................................	4	
2.2 Språk och resurser	...............................................................................................................................	5	

2.2.1 Första- och andraspråk	..................................................................................................................................	5	
2.2.2 Flerspråkighet	...................................................................................................................................................	6	
2.2.3 Skolspråk och vardagsspråk	........................................................................................................................	6	
2.2.4 Studiehandledning	..........................................................................................................................................	6	
2.3 Klassrumsklimat	..................................................................................................................................................	7	

3. Teoretiskt begrepp	.......................................................................................................................	8	
3.1 Didaktiska verktyg	...............................................................................................................................	8	

4. Teoretiskt ramverk	......................................................................................................................	9	
4.1 Modell för andraspråksinlärning	.....................................................................................................	9	

4.1.1 Maximalt kognitivt engagemang och maximal identitetsinvestering	..........................................	10	
4.1.2 Fokus på innehåll	..........................................................................................................................................	10	
4.1.3 Fokus på språk	................................................................................................................................................	11	
4.1.4 Fokus på språkanvändning	.........................................................................................................................	11	
4.1.5 Aktivering av tidigare kunskaper	.............................................................................................................	12	

5.1 Direktintegrering som organisationsform	....................................................................................	13	
5.2 Möjligheter och svårigheter, upplevelser från både lärare och elever	...................................	14	

5.3.1 Undervisning i svenska som andraspråk	...............................................................................................	15	
5.3.2 Undervisning med dator och surfplatta som verktyg	........................................................................	16	
5.3.3 Undervisning genom elevens första- och andraspråk	.......................................................................	17	
5.3.4 Studiehandledarens roll i klassrumsundervisningen	.........................................................................	18	

6. Metod	...........................................................................................................................................	21	
6.1 Urval och begränsningar	..................................................................................................................	21	

6.1.1 Urvalskriterier	................................................................................................................................................	21	
6.2 Urvalsgrupp	........................................................................................................................................	22	
6.3 Genomförande	....................................................................................................................................	22	
6.5 Analysmetod	........................................................................................................................................	23	

7. Resultat och analys	....................................................................................................................	25	
7.1 Didaktiska verktyg	.............................................................................................................................	25	

7.1.1 Läs- och skrivinlärningsmetoder	..............................................................................................................	25	
7.1.2 Bildstöd	.............................................................................................................................................................	26	
7.1.3 Digitala verktyg	.............................................................................................................................................	27	
7.1.4 Kommunikation genom kroppsspråk, gester och miner	...................................................................	28	
7.1.5 Skrivövningar	.................................................................................................................................................	29	

7.2 Påverkansfaktorer	.............................................................................................................................	29	
7.2.1 Klassrumsklimat	............................................................................................................................................	30	
7.2.2 Identitet	.............................................................................................................................................................	31	



        

7.3 Finns det något bra material för direktintegrerade nyanlända elever?	................................	32	
7.4 Vilket stöd har lärare i sin verksamhet?	.......................................................................................	33	

7.4.1 Lärarnas tankar om behörighet och fortbildning	................................................................................	33	
7.4.2 För hög arbetsbelastning och för lite resurser i klassrummet	.........................................................	35	
7.4.3 Möjligheter och svårigheter kring elevernas förstaspråk	.................................................................	37	
7.4.4 Möjligheter till ett gemensamt språk & svårigheter med språkförbristningar	..........................	39	

7.5 Lärares tankar om direktintegreing	..............................................................................................	41	
Sammanfattning och slutsatser	.............................................................................................................	42	

8. Diskussion	...................................................................................................................................	45	
8.1 Metoddiskussion	.................................................................................................................................	48	
8.2 Förslag till vidare forskning	............................................................................................................	49	

Referenser	........................................................................................................................................	50	

Bilagor	..............................................................................................................................................	53	
Bilaga 1	.......................................................................................................................................................	54	
Bilaga 2	.......................................................................................................................................................	55	



1 
 

1. Inledning 

Titeln vi har valt till detta examensarbete är ett citat från en av informanterna som har deltagit  

i studien. Vi valde detta för att det var så talande, det var precis så vi kände efter våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Vi fick då erfarenhet av direktintegrerade nyanlända elever 

som blev placerade i årskurs 1, 2 och årskurs 3. Vi upplevde att vi saknade kunskaper och 

metoder om hur vi bedriver undervisningen i klassrummet så att den blir givande för dessa 

elever och samtidigt givande för övriga elever i klassen.  

I läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) står det att 

utbildningen ska vara likvärdig för alla elever oavsett var i landet den anordnas. Med detta 

menas inte att undervisningen ska vara likadan överallt, utan den ska utgå från eleven och 

driva lärandet framåt utifrån varje elevs förutsättningar, bakgrund, tidigare erfarenhet, språk, 

kunskaper och behov. När den nya läroplanen infördes 2011, infördes även i Skollagen ett 

krav på lärarlegitimation för att få undervisa. Lärarlegitimationen innebär att du ska besitta en 

behörighetsgivande lärarexamen (Skolverket, 2018). Lärare i årskurs 1-3 fick förut 

automatiskt behörighet i ämnet svenska som andraspråk om de hade läst kurser i svenska på 

lärarutbildningen. Sedan december 2013 har detta ändrats och det krävs nu ett minimum av 

7,5 högskolepoäng för att vara behörig i svenska som andraspråk i årskurs 1-3. (Skolverket, 

2015a; Skolverket, u.å.) Utifrån detta uppkommer frågan om hur många lärare som faktiskt 

har kunskap om svenska som andraspråk som befogar behörighet i ämnet. De pedagogiska 

problemen som vi upplever är att vi och många andra blivande- och verksamma lärare inte 

känner att vi har kompetens nog att undervisa direktintegrerade nyanlända elever. Det vi 

också upplever som problematiskt är att lärare inte har ett gemensamt språk att kommunicera 

på med hela klassen eftersom direktintegrerade nyanlända elever ofta varken kan 

kommunicera på svenska eller engelska. Detta kan göra det svårt att utgå ifrån varje elevs 

förutsättningar, bakgrund, tidigare erfarenhet, kunskaper och behov. Frågan är, blir 

utbildningen verkligen blir likvärdig för alla?  

Vår ambition med denna studie är att tillägna oss didaktiska verktyg för att bedriva vår 

framtida undervisning för direktintegrerade nyanlända elever. Vi vill även kunna applicera 

dessa verktyg i undervisningen för att göra den likvärdig för alla elever i det ordinarie 

klassrummet. Detta för att främja de nyanlända elevernas, såväl som övriga elevers språk- 
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och kunskapsutveckling i ett klassrum där delar av klassen har svenska som förstaspråk och 

delar av klassen har svenska som andraspråk.   
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samt få mer kunskap om hur lärare bedriver sin 

undervisning för direktintegrerade nyanlända elever i det ordinarie klassrummet så att den 

blir gynnsam för dessa elever men också för övriga elever i klassen. Vi vill även med denna 

studie få en ökad förståelse kring de möjligheter och svårigheter som lärare upplever med sin 

egen undervisning, direktintegrering och verksamheten i stort.  

1.3 Frågeställningar 

• Vilka didaktiska verktyg beskriver verksamma klasslärare att de använder sig av i 

klassrummet med direktintegrerade nyanlända elevers svenska som 

andraspråksundervisning inom årskurserna 1-3? 

• Vilka möjligheter och svårigheter beskriver klasslärare med sin egen verksamhet och 

direktintegrering för nyanlända elever i årskurserna 1-3? 
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2. Bakgrund 

Denna bakgrund tar upp olika aspekter som är viktiga för att ge en förförståelse för denna 

studie. Begreppen nyanländ elev kommer att beskrivas utifrån skollagen följt av en 

beskrivning om hur begreppet kommer att användas i denna studie. Vidare kommer olika 

organisationsformer för direktintegrerade nyanlända elevers skolgång att lyftas fram. Detta 

för att det utgör en stor debatt i Europa och Sverige. Vilka organisationsformer finns? Vilken 

är mest fördelaktig? Vilket stöd har eleverna rätt till i klassrummet? 

Det här är frågor som vi kommer att redogöra för i bakgrunden under rubrikerna; nyanlända 

elever och organisationsformer för skolgång samt studiehandledning. Under rubrikerna; språk 

och resurser samt klassrumsklimat motiverar vi varför de har en viktig del i bakgrunden.  

2.1 Nyanländ elev 

Skollagen (2016 3 kap. 12 a §) beskriver en nyanländ elev som en elev som har varit bosatt 

utomlands, som nu är bosatt i landet samt har börjat sin utbildning i Sverige senare än 

höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Efter fyra år av skolgång i 

landet räknas eleven inte längre som nyanländ. (2016 3 kap. 12 a §) Denna definition har 

alltså ingenting att göra med när eleven anlände till Sverige utan syftar till när eleven 

påbörjade sin utbildning i svensk skola. (Kaya, 2016) 

 

Eftersom en elev räknas som nyanländ i fyra år från att hen har börjat svensk skola kan det 

vara stora skillnader i deras språk- och ämneskunskaper. Vi vill därför vara tydliga med att 

beskriva att i denna uppsats syftar direktintegrerad nyanländ elev till en elev som inte har fått 

någon introduktion till det svenska språket, som exempelvis förberedelseklasser. En 

direktintegrerad nyanländ elev syftar till en elev som direkt har blivit placerad i ordinarie 

åldersbaserad undervisning och som alltså inte kan kommunicera på det svenska språket.  

 

En nyanländ elev som ska påbörja sin utbildning i svensk skola kan placeras endera i 

förberedelseklass eller inkluderas direkt i den ordinarie undervisningsgruppen, så kallad 

direktintegrering. Placeringen beror på den kartläggning och den inledande bedömning som 

görs på elevens kunskaper och styrkor. Den inledande bedömningen ska ske inom två 

månader då den nyanlända eleven har mottagits inom skolväsendet. (Skolverket, 2016) 

Organisationen och genomförandet av undervisningen av nyanlända elever ser olika ut för 
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olika kommuner. Vissa kommuner väljer att inte inrätta förberedelseklasser utan placerar de 

nyanlända eleverna direkt i ordinarie undervisningsgrupper. Det kan bero på ett pedagogiskt 

ställningstagande från kommunen alternativt ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. 

(Utbildningsdepartementet, 2013)  

 

Europeiska kommissionen (2016) anordnade tillsammans med Sverige en konferens för att 

tillsammans med andra europeiska länder diskutera mottagandet av nyanlända elever och 

deras skolgång.  Det pågår i de flesta länder en debatt om nyanlända elever ska placeras i en 

förberedelseklass eller om de ska direktintegreras i en ordinarie klass. Det verkar inte finnas 

något självklart svar. Professor Nihad Bunar som deltog i konferensen menar att det finns 

olika organisationsmodeller och att dessa kan ses från olika perspektiv. Förberedelseklass kan 

ses som en form av segregation då denna organisation är avskild från den ordinarie skolan, 

men nyanlända elever som direktintegreras har dock en språkbarriär att överkomma som kan 

leda till social isolering och utanförskap. Fortsättningsvis anser Bunar att det inte handlar om 

vilken organisationsmodell man väljer utan det är elevernas olika behov som ska driva 

undervisningen framåt. Oberoende av organisation bör undervisningen utgå ifrån elevens 

individuella behov tillsammans med höga förväntningar och hög stöttning. (Europeiska 

kommissionen, 2016)  

2.2 Språk och resurser 

I detta avsnitt tar vi upp viktiga språkliga begrepp, resurser och fördelarna som finns med 

flerspråkighet. Dessa områden är viktiga för förförståelsen av ämnet nyanländ men också för 

att förstå studien och dess resultat.  

2.2.1 Första- och andraspråk 

Modersmål menar Basaran (2016) är det första språk som eleven på ett naturligt sätt har lärt 

sig från sin närmiljö. Detta betyder alltså att en elev kan ha fler än ett modersmål, exempelvis 

när en elevs föräldrar pratar olika språk. Forskare hävdar idag att begreppet förstaspråk bör 

användas framför modersmål. Detta för att det ska bli tydligt att det är det första språket eller 

språken som en person lär sig som det handlar om. (Lahdenperä 2017; Lainio 2013) Svenska 

som andraspråk syftar alltså till det andra språket barnet lär sig efter modersmålet, eller 

förstaspråket. Begreppet andraspråk kan beskrivas som när språket lärs i den miljö där det 

talas och används. (Elmeroth, 2017) 



6 
 

2.2.2 Flerspråkighet 

Det finns många fördelar med flerspråkighet därav också modersmålsundervisning som en 

tillgång. Garcia (2009) lyfter fram fördelar med tvåspråkighet i en forskningsöversikt. 

Fördelar som att tvåspråkiga barn kan orientera sig och analytiskt granska olika språk, de 

utvecklar alltså en form av metaspråklig medvetenhet. Barn som är tvåspråkiga har lättare för 

att lära sig fler språk, då de har utvecklat en annan form av språklig kompetens än elever med 

ett förstaspråk. Vidare utvecklar de även sin identitet genom olika lager och perspektiv som 

de erhåller genom de olika språken och dess kulturer. (Garcia, 2009)  

2.2.3 Skolspråk och vardagsspråk 

Hajer & Meestringa (2014) redogör för vikten av ett skolspråk. Med detta menar de ett språk 

som eleverna stöter på i undervisningssammanhang, såsom ämnesrelaterade ord och uttryck. 

Det är viktigt att lärarna förser eleverna med ett skolspråk under lektionstid då inte alla barn 

har tillgång till detta språk utanför skolan. Gibbons (2016) menar att för att eleverna ska lära 

sig skolspråket krävs god språk- och ämnesundervisning, det räcker inte med att 

andraspråkseleverna endast närvarar i klassrummet. Hajer & Meestringa (2014) tar upp ett 

praktiskt exempel på skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk. Det exempel på 

vardagsspråk de tar upp är när en familj lägger en sockerbit i en kopp te och föräldrarna 

berättar sedan för barnet att sockerbiten löser upp sig i vattnet. Detta är en förklaring som är 

accepterat i ett vardagligt sammanhang. I skolan på en lektion i exempelvis naturkunskap 

pratar läraren snarare om hur fast materia blandas med vätska, alltså flytande materia. Det är 

denna typ av ämnesrelaterade ord och begrepp som hör till skolspråket. (Hajer & Meestringa, 

2014) 

2.2.4 Studiehandledning 

I 5 kap. 4 § av Skolförordningen (SFS 2011:185) står det att nyanlända elever har rätt att få 

studiehandledning på sitt modersmål, om eleven är i behov av det. Det är alltså skolans 

uppdrag att organisera undervisningen för nyanlända elever, detta för att de ska få möjlighet 

att utveckla kunskaper i alla skolämnen samtidigt som de lär sig sitt andraspråk (Skolverket, 

2015b). Studiehandledning kan ske under olika tillfällen under en skoldag, både före, under 

eller efter ett undervisningsmoment. Studiehandledning före ett undervisningsmoment passar 

främst de elever som inte hunnit så långt i sin andraspråksinlärning. Att ge handledningen 

under lektionen ger studiehandledaren en inblick i den aktuella undervisningen samt att 



7 
 

eleven kan få hjälp och stöd direkt i form av förklaringar av ord. Att ge eleven handledning 

efter lektionen har visat sig vara framgångsrik då det efter lektionen finns det då möjlighet att 

repetera samt ta upp relevanta begrepp som eleven kanske inte förstått under lektionen. En 

annan modell som visat sig vara effektiv är när eleven individuellt eller tillsammans med en 

till elev får sin studiehandledning utanför klassrummet. Detta sker med samma material som 

den ordinarie klassen använder sig av. (Lahdenperä, 2017) 

2.3 Klassrumsklimat 

Klassrumsklimat är en viktig del i denna studie. Detta då klassrumsklimatet har betydelse för 

undervisningen och för elevernas engagemang och motivation (Cummins, 2001). 

Klassrumsklimat kommer även att belysas i avsnittet teoretiskt ramverk (se avsnitt 4).  

 

Åberg (1995) menar att gruppklimatet i klassen spelar en stor roll för hur eleverna hanterar 

skolarbetet. Varje grupp har ett speciellt klimat och en speciell gruppdynamik som 

medlemmarna i gruppen skapar tillsammans. Denna gruppdynamik skapas utifrån 

förväntningar på varandra, känslan för varandra samt beroenden av varandra. Detta kan leda 

till att eleverna skapar en närhet och en gemenskap där de kan känna tillhörighet, men det kan 

även leda till att elever känner sig utstötta. Åberg (1995) anser att om en person trivs på sin 

arbetsplats tenderar den till att göra ett bra jobb, samma gäller för eleverna. Om en elev trivs i 

sin klass och har goda relationer till sina klasskamrater når den ofta bra resultat i skolarbetet. 

Ekstrand & Lelinge (2007) framhåller också vikten av goda relationer i klassrummet. De 

menar att en viktig del av klassrumsklimatet är att lära känna varandra i klassen. I ett 

klassrum där läraren känner eleverna och där eleverna känner till varandras bakgrund, kultur, 

svårigheter, behov och drömmar skapas goda relationer. Detta leder till en vänlighet mellan 

elever och mellan lärare och elever samt en ödmjuk och respektfull ton vilket är ett villkor till 

ett gott klassrumsklimat. En annan förutsättning som Ekstrand & Lelinge lyfter upp är att 

läraren är en god och stark ledare i klassrummet. Detta innebär att manövrera svåra 

situationer och se lösningar på dessa. Läraren är personen med inflytande som ska skapa 

trygghet i klassrummet och som eleverna ska känna att de kan lita på och som står på deras 

sida. 
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3. Teoretiskt begrepp 

Det teoretiska begrepp som ligger som grund för denna studie är didaktiska verktyg. Detta för 

att den första frågeställningen grundar sig i vilka didaktiska verktyg lärare beskriver att de 

använder i undervisningen för direktintegrerade nyanlända elever. Vi har gjort ett medvetet 

val med det breda begreppet didaktiska verktyg. Detta för att fånga upp ett så brett spektrum 

som möjligt från de beskrivningar som lärarna ger. Vi kommer här beskriva vad begreppet 

innebär, detta för att ge en bättre förståelse för syftet och studiens första frågeställning. 

3.1 Didaktiska verktyg 

Lindström & Pennlert (2012) beskriver lärares didaktiska kompetens som att ha kunskap om 

undervisning och lärande samt kunskap i att praktiskt kunna undervisa. Detta innefattar 

många delar. Lärare måste ha ämneskompetens, vilket betyder att läraren måste ha kunskaper 

om vilket innehåll de ska förmedla i undervisningen. De måste då förhålla sig till läroplanen, 

elevernas förkunskaper samt göra ett urval av innehåll. Lärare måste även ha social 

kompetens då undervisning handlar om att förmedla kunskap till andra människor. Det 

handlar således om interaktion mellan människor, både mellan lärare och elev samt elever 

emellan. Lärare ska alltså skapa miljöer och undervisningssituationer där elever är 

intresserade och uppmärksamma på innehållet av undervisningen för att sedan stimuleras att 

bearbeta det på olika sätt. Det är lärarens jobb att hitta passande former för bearbetning och 

undervisning. Bransford (2000) anser att det finns olika former av undervisning som passar 

olika elever och undervisningssituationer och drar paralleller till en verktygslåda. Med detta 

menar Bransford att läraren använder och väljer de didaktiska verktyg som är mest lämpade 

för situationen, innehållet och eleven. Gärdenfors (2010) anser att det är viktigt att lärarens 

verktygslåda är fylld med många olika sätt att undervisa på och att som lärare kunna anpassa 

dessa verktyg till olika undervisningssituationer och olika elever. 

Det är alltså alla de verktyg som lärare har i sin verktygslåda som vi väljer i denna studie att 

kalla didaktiska verktyg. Det är dessa som vi vill lyfta fram utifrån lärares beskrivningar av 

svenska som andraspråksundervisningen 
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4. Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk är en modell för andraspråksinlärning av Jim Cummins professor 

i språkvetenskap (2001). Modellen fokuserar på interaktionen mellan lärare och elev och 

beskriver utifrån det, viktiga aspekter i andraspråksinlärning. Vi kopplar detta till vårt syfte 

då avsikten är att undersöka lärares didaktiska verktyg i svenska som 

andraspråksundervisningen av direktintegrerade nyanlända elever. Vidare kommer ramverket 

att användas till att strukturera intervjuerna samt användas till att analysera lärarnas 

beskrivningar och upplevelser.  
 

4.1 Modell för andraspråksinlärning 

 

Figur 1: Att utveckla en god studiemässig förmåga (Cummins 2001, s.9)  
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För att skolor ska utveckla en god språkpolicy där inkluderande, språkutvecklande 

undervisning sker i samspel med elever menar Cummins att delarna i ovanstående modell är 

nödvändiga. (Cummins, 2001) För att lättare förstå de olika komponenterna i Cummins 

modell kommer vi att mer ingående beskriva dessa nedan.  

4.1.1 Maximalt kognitivt engagemang och maximal identitetsinvestering 

Cirkeln i modellen beskriver samspelet mellan lärare och elev, det är i interaktionen mellan 

varandra som inlärning sker. Elevernas kognitiva engagemang måste vara stort för att de ska 

göra framsteg i sin inlärning. Undervisning och klassrumsklimat kan gynna detta genom att 

läraren skapar ett klimat och en undervisning där eleverna känner sig engagerade och 

inspirerade. Det är då fördelaktig för läraren att lära känna sina elever, deras kultur, bakgrund 

och kunskaper för att kunna uppnå detta. För att eleverna ska känna lust att lära i denna 

inlärningsprocess bör interaktionen mellan lärare och elev alltså främja elevens personliga, 

språkliga och kulturella identitet. Desto mer kunskap eleverna tillägnar sig desto mer stärks 

deras självbild vilket resulterar i att eleverna blir mer engagerade i sitt eget lärande. För att 

lära sig ett nytt språk krävs det interaktion och aktivt deltagande med andra människor i 

kulturen. Läraren bör skapa en miljö där eleverna känner att de blir respekterade, bekräftade, 

stöttade och välkomnade, så de vill och vågar kommunicera och interagera med andra i 

närmiljön. (Cummins, 2001) 

Fokus på innehåll, språk och språkanvändning samt aktiveringen av elevens tidigare 

erfarenheter och kunskaper kommer att beskrivas nedan. Dessa kategorier ska ses som 

aspekter av interaktionen mellan lärare och elev.   

4.1.2 Fokus på innehåll 

Cummins (2001) beskriver att grundtanken i modellen är att det innehåll som lärare 

behandlar måste tydliggöras i undervisningen för att eleverna ska utveckla kritisk litteracitet. 

Med detta menar Cummins att reflektera och kritiskt förhålla sig till läsning. En förutsättning 

för kritisk litteracitet är att detta förhållningssätt utvecklas i samarbete mellan lärare och elev. 

Skoog (2012) beskriver kritisk litteracitet som innebörden av att vara läs- och skrivkunnig. 

Detta innebär att kritiskt förhålla sig till frågor som rör identitet, kultur, språklig mångfald 

samt maktaspekter i både talat språk som i texter. Cummins (2001) menar att för att uppnå 

kritisk litteracitet bör läraren använda sig av elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för 

att bygga upp förförståelse för innehållet och ställa frågor som aktiverar elevernas tänkande, 
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känslor och erfarenheter. Vidare är det angeläget att läraren vägleder eleverna i 

textorientering med fokus på informationen den ger. Läraren bör tillsammans med eleverna 

kritisk granska vad texten handlar om och diskutera möjliga alternativ eller svar på frågor de 

kan ha. Slutligen är det viktigt att de får bearbeta detta på flera sätt för att bättre befästa dessa 

kunskaper. Detta kan ske genom exempelvis målningar, berättelser eller drama. (Cummins, 

2001)  

4.1.3 Fokus på språk 

För att eleverna ska utveckla sin språkliga medvetenhet krävs det att undervisningen 

behandlar den på olika sätt. Cummins beskriver språklig medvetenhet som ett sätt att förstå 

språkets form och struktur som förhållandet mellan ljud och bokstav, stavning, grammatik 

och vokabulär. Det är viktigt att skapa möjligheter för eleverna att fördjupa sin medvetenhet 

om hur deras språk fungerar och är uppbyggda samt sambanden mellan dessa. För att 

inlärningen av språkets struktur ska vara effektivt måste detta kombineras med en stor 

inströmning av svenska samt många tillfällen att använda språket, både skriftligt och 

muntligt. Ett mål är att eleverna ska kunna uttrycka sig och använda sitt språk i olika 

situationer. (Cummins, 2001) Det är viktigt att läraren formar sin undervisning så att eleverna 

kan öva sin språkliga medvetenhet. Detta genom att eleverna får många tillfällen och olika 

sätt att använda sitt andraspråk på. 

4.1.4 Fokus på språkanvändning 

Vid fokus på språkanvändning är det viktigt att fokusera på såväl den språkliga strukturen, 

som användning av andraspråket och effektiva inlärningsstrategier för att känna sig trygg i 

sin andraspråksanvändning. Det är betydande för eleverna att kunna uttrycka sin personliga 

identitet på andraspråket för att känna att språket är meningsfullt och användbart. För att 

uppnå detta behöver de uppmuntran och stöd som främjar muntlig och skriftlig 

tvåvägskommunikation. Aktiv språkanvändning som drama, rollspel, kreativt skrivande och 

utforskande av känslor kan bidra till en positiv självbild hos eleverna. Detta bidrar till att 

eleverna reflekterar kring sina egna mål, värderingar och ambitioner. (Cummins, 2001) 

Sammanfattningsvis är det viktigt att läraren skapar ett klassrumsklimat och undervisning 

som är uppmuntrande och meningsfull samt främjar aktiv språkanvändning och elevernas 

personliga identitet.  
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4.1.5 Aktivering av tidigare kunskaper 

Modellen lyfter upp betydelsen av att alla ovanstående aspekter måste bygga på elevernas 

tidigare kunskaper och att läraren bör aktivera dessa i undervisningen. Aktivering av elevens 

tidigare erfarenheter gör inlärningsprocessen effektivare, eleven blir bättre på att kunna 

hantera ny information och därmed bättre på att bygga upp ny kunskap. Aktivering av 

tidigare kunskaper kan innebära att läraren lär känna eleven och är uppmärksam på de 

intressen samt personliga erfarenheter som eleven delger. På detta vis kan undervisningen bli 

mer stimulerande för eleverna. (Cummins, 2001) För att ta del av elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter när ett gemensamt språk saknas, kan lärare ta hjälp av den 

kartläggning som är gjord samt studiehandledare eller modersmålslärare.  
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för studier som behandlar organisationsformer, specifikt 

direktintegrering samt lärare och elevers upplevelser kring detta. Även studier som belyser 

undervisning och elevers andraspråksinlärning tas upp från olika perspektiv. Dessa studier 

belyser dels didaktiska verktyg som kan användas i undervisningen men beskriver också 

möjligheter och svårigheter med undervisning, direktintegrering och andraspråksinlärning. 

Tidigare forskning beskrivs både utifrån ett nationellt och ett internationellt perspektiv. 

5.1 Direktintegrering som organisationsform 

I en enkätstudie som genomförts av Päivi Juvonen (2015) berättar lärarna om både 

möjligheter och svårigheter med organisationsformen direktintegrering. Lärarna tar upp 

svårigheter som tid, resurser och bristande kunskaper. Den tid och stöttning som 

direktintegrerade nyanlända elever behöver menar lärarna är tufft då de ofta är själv i 

klassrummet. Fortsättningsvis anser många lärare att direktintegrering blir personalkrävande. 

Det skulle behövas extra resurser som dessutom gärna ska kunna elevens förstaspråk, vilket i 

praktiken är svårt att uppfylla. Enligt denna studie upplever även lärarna att de inte har 

tillräckligt med ämneskunskaper för att undervisa i svenska som andraspråk och de 

efterfrågar fortbildning. (Juvonen, 2015) Winlund, Lyngfelt, Wengelin (2017) har gjort en 

fallstudie med syftet att undersöka två direktintegrerade nyanlända elevers första 

litteracitetspraktiker. Eleverna som är sju respektive åtta år med ingen tidigare skolbakgrund 

har observerats under tio veckor. Winlund m.fl. (2017) diskuterar i studiens slutsats vilken 

organisationsform som är mest fördelaktig för direktintegrerade nyanlända elever. De menar 

att förberedelseklass kan vara fördelaktigt då språket i klassrummet bättre kan anpassas efter 

elevernas egen språkliga förmåga. Däremot kan direktintegrering vara fördelaktigt, dock med 

förutsättningen att klassläraren får den fortbildning som krävs på området som exempelvis 

kunskaper om andraspråksinlärning, läs- och skrivutveckling samt kunskap om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. (Winlund m.fl. 2017) Åsa Wedin och Anneli Wessman 

(2017) har gjort en studie i syftet att analysera förhållandet mellan en grundskolans 

språkpolicy och språkundervisning i årskurserna 3-6. Till skillnad från lärarna i Juvonens 

studie och till likhet med förutsättningarna som Winlund m.fl. beskriver så har alla lärare på 

denna skola fått nödvändig vidareutbildning inom området svenska som andraspråk. Denna 

vidareutbildning omfattar 30 högskolepoäng, alltså en termins universitetsstudier. De har 
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tillsammans på skolan utvecklat en språkpolicy och lärarna arbetar med språk- och 

innehållsintegrerad inlärning. Investeringen på lärarna har lett till att skolan har avskaffat 

förberedelseklass och nyanlända elever direktintegreras numera i ordinarie undervisning. 

Skolans satsning på skolans språkpolicy och mottagandet av direktintegrerade nyanlända 

elever resulterade i en handlingsplan för mottagning av direktintegrerade nyanlända elever, 

ett program för nyanlända elevers lärande samt riktlinjer för studiehandledning. Detta innebär 

att eleverna får använda alla sina språk vid språkinlärningen, vare sig språkinlärningen syftar 

till elevernas första eller andraspråk. Detta kommer att beskrivas närmare i avsnitt 5.3.3.  
 

5.2 Möjligheter och svårigheter, upplevelser från både lärare och 

elever 

Juvonens studie (2015) kring lärares beskrivningar och attityder till direktplacering av 

nyanlända elever visade på både för- och nackdelar med detta. De fördelar som lärarna 

beskrev var få, dock berörde de alla samma teman. Lärarna beskrev den sociala miljön som 

en fördel. Många lärare lyfte upp betydelsen av direktintegrering som ett sätt att komma in i 

samhället. De anser att det är viktigt att få kompisar som pratar svenska som de kan umgås 

med på raster och liknande. Lärarna menar att detta gör att eleverna lär sig kommunicera på 

det svenska språket snabbare. Frances Giampapa (2010) har gjort en studie under ett och ett 

halvt års tid kring lärares verksamhet på en skola som har många nyanlända- och 

andraspråkselever. Studien som genomfördes i Toronto, Kanada fokuserar på lärares och 

elevers upplevelser kring innebörden av att lära sig ett nytt språk, samt hur undervisningen i 

klassrummet kan utformas. Både Juvonen (2015) och Giampapas (2010) studier visar på 

motsatta positiva perspektiv av direktintegrering. Eleverna i Giampapas studie (2010) är nio 

år och beskriver de positiva sidorna av direktintegrering som bland annat att de får känna sig 

kompetenta då de kan använda sig av sitt förstaspråk vid inlärningen av sitt andraspråk. Detta 

genom att de kan kommunicera sina kunskaper och styrkor på ett språk som de behärskar.  

 

Lärarna i Juvonens studie (2015) menar däremot att de direktintegrerade nyanlända eleverna 

har lättare att tillägna sig andraspråket om de har många människor runt omkring sig som 

pratar det, som exempelvis kompisar i klassen. Både lärarna i Juvonens studie (2015) och 

lärare och elever i Giampapas studie (2010) beskriver svårigheter med direktintegrering. De 

svårigheter som lärarna i Juvonens studie (2015) beskriver är betydligt fler än fördelarna. 
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Dessa lärare beskriver att de inte har de språkkunskaper och den tiden som behövs för att ge 

direktintegrerade nyanlända elever den omfattning av stöttning som de behöver då de inte har 

ett gemensamt språk att kommunicera på. Bristen på kommunikationsmöjligheter mellan 

lärare och elev gör det enligt lärarna även problematiskt att ta reda på vilken kunskapsnivå 

eleverna är på. Detta gjorde att lärarna i studien uttryckte det som svårt att anpassa 

undervisningen efter elevens kunskaper och behov. De ansåg även att det kan vara 

problematiskt för dessa elever att uppnå kunskapskraven, vilket kan medföra att exempelvis 

estetiska ämnen blir bortprioriterade av lärarna då mer fokus läggs på exempelvis svenska 

och matematik. De svårigheter som eleverna i Giampapas studie (2010) lyfter fram är att 

deras förstaspråk är något som ska lämnas vid klassrumsdörren. Eleverna tror dock att om de 

skulle få möjlighet att interagera sitt förstaspråk, sin kultur och sin identitet i 

klassrumssituationer, skulle känslor som rädsla och skam uppstå. Dessa känslor grundar sig i 

vad övriga elever och lärare skulle tycka och tänka samt deras reaktioner om de skulle visa 

detta i en skolsituation. En lärare i Juvonens studie (2015) beskriver direktintegrering som en 

situation som kan upplevas som osäker och otrygg för enskilda barn. Även en av lärarna som 

är central i Giampapas studie (2010) berättar om sin egen erfarenhet av att som elev bli 

direktintegrerad i en ny klass i ett nytt land. Hon beskriver direktintegreringen som ett trauma 

där hon kände sig rädd, förvirrad och inkompetent, där hon inte förstod någon eller något av 

vad som pågick i klassrummet. Till sist menar en lärare i Juvinens studie (2015) att bristen på 

kommunikation är en svårighet, då det kan leda till att eleven inte har någon att leka med på 

rasterna vilket kan leda till konflikter och utåtagerande beteende. 
 

5.3 Ordinarie undervisning och nyanlända elevers språkinlärning  
I detta avsnitt lyfter vi fram olika studiers perspektiv på hur undervisningen kan organiseras i 

det ordinarie klassrummet. I denna del redogör vi även för vad forskning säger om 

undervisning på både elevernas första- och andraspråk, varför vi har valt just denna forskning 

är för att den visar på sätt hur lärare kan hantera bristen på ett gemensamt språk  

5.3.1 Undervisning i svenska som andraspråk  

Syftet med studien som Winlund m.fl. (2017) har gjort är som redan sagt att undersöka två 

direktintegrerade nyanlända elevers första litteracitetspraktiker. Studiens frågeställningar 

riktar sig bland annat till klassrumsundervisning och vilka avkodningsstrategier eleverna 

använder sig av, samt elevernas meningsskapande utifrån olika texter. Undervisningen för de 
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båda eleverna baseras på helordsmetoden och läromedlet Svenskbiten. I boken får eleverna 

lära sig nya ord med hjälp av bilder som kommer tillbaka i olika sammanhang. De svårigheter 

som kunde uppfattas utifrån observationerna var att det var svårt att lära sig läsa och skriva 

ord på grund av att eleverna inte hade tillägnat sig det svenska ljudsystemet, alltså att de inte 

förstod kopplingen mellan ljud och bokstav och vice versa. Det var också svårt för eleverna 

då många ord var helt främmande och framstod i sammanhang som inte var bekant för 

eleverna. Ord som däremot var bekanta och som ingick i ett bekant sammanhang var lättare 

att läsa ut som helord samt var lättare att förstå innebörden av. Detta för att de då kan nyttja 

de förkunskaper de har för att förstå och tolka innehållet i texten. Det resultat som Winlund 

m.fl. (2017) kan konstatera utifrån sin studie pekar på att avkodning och meningsskapande 

hänger ihop, alltså när bilder ingår i ett för eleven redan känt sammanhang tydliggör det 

innehållet för eleverna och synliggör språkliga aspekter. Det som också var hjälpsamt för en 

av pojkarna var gruppövningar med klasskamrater. Winlund m.fl (2017) ger ett exempel på 

en övning med tokiga meningar som barnen skulle arbeta med gruppvis. Uppgiften var att 

skapa och skriva tokiga meningar. Barnen försökte med hjälp av kroppsspråk och gester visa 

de tokiga meningarna för den nyanlända eleven. Detta engagerade pojken, han verkade förstå 

barnens förklaringar och innehållet i meningarna. Gruppövningar visar sig alltså vara 

fördelaktigt, detta genom att övriga barn försöker hjälpa till med förståelse genom att till 

exempel använda sig av kroppsspråk, gester och miner (Giampapa, 2010; Winlund m.fl. 

2017).  

5.3.2 Undervisning med dator och surfplatta som verktyg  

Vannestål (2012) har skrivit en artikel som presenterar resultat från flera mindre 

forskningsstudier med fokus på informations- och kommunikationsteknik (IKT) i Sverige. 

Studierna riktar sig till grundskolans alla årskurser, gymnasieskolan samt vuxenutbildning. 

Resultatet av alla studier visar på flertalet pedagogiska vinster av användandet av IKT. Det 

har visat sig fördelaktigt att lättare kunna individanpassa, dels utifrån intressen, motivation 

samt utifrån kunskapsnivå. Vidare kan IKT användas till att förmedla, illustrera och instruera 

innehåll med hjälp av bilder, filmer, videoklipp, ljudfiler, PowerPoints med mera. Detta är 

gynnsamt för alla elever men kanske särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter och 

andraspråkselever, då det ger dem möjlighet att både se språket i ett sammanhang men också 

höra hur ord uttalas. Läromedel i bokform är ofta dyrt och används därför i många år för att 

spara på kostnaden, vilket kan göra att de fort blir inaktuella. Ur en ekonomisk aspekt så kan 
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IKT vara förmånligt då det kan bidra till lägre läromedelskostnader, då det finns billigt eller 

gratis material att använda istället för böcker. Winlund m.fl. (2017) belyser hur IKT kan se ut 

i klassrumspraktiken. I deras studie visade det sig vara fördelaktigt för direktintegrerade 

nyanlända elever när de arbetade med IKT enskilt eller en-till-en, i grupp eller i helklass. 

Eleverna visade stort intresse för interaktiva hjälpmedel, vilket engagerade eleverna i deras 

lärande. Surfplattan kunde exempelvis användas för att öva på att höra och se kopplingen 

mellan bokstav och ljud i olika ord. Interaktiva hjälpmedel visade sig också vara fördelaktig 

vid genomgångar eller som alternativ för lärares högläsning, detta genom att en så kallad 

“läs-med-saga” visades på smartboard. “Läs-med-saga” innebär att bilder och text ur en bok 

visas samtidigt som eleverna får lyssna till berättelsen. Genom observation kunde man se att 

eleven använde sig av bilder och ordbilder för att förstå delar av innehållet. (Winlund m.fl. 

2017) 

5.3.3 Undervisning genom elevens första- och andraspråk 

Skolan i Toronto har många nyanlända- och andraspråkselever, följaktligen har lärare 

tillsammans skapat en kommitté som ska främja elevernas månglitteracitet, olika kulturer och 

elevers identiteter (Giampapa, 2010). Likt skolan i Toronto har även den svenska skolan som 

Wedin & Wessman (2017) beskriver skapat ett forum på skolan som arbetar mot skapandet 

av en språkpolicy samt en språk- och innehållsintegrerad undervisning. Ewa Bergh Nestlog 

och Elisabeth Zetterholm (2017) har skrivit en artikel om en longitudinell studie de har gjort i 

Sverige. Studien följer tre andraspråkselever från årskurs 1 till årskurs 3. Denna studie syftar 

till att förstå hur elever, föräldrar och lärare kan samarbeta kring elevernas flerspråkighet och 

textskapande. Dessa tre skolors pedagogik handlar om att ta tillvara på elevers alla språk och 

genom detta främja deras andraspråksinlärning. Detta kan till exempel vara genom att skriva 

berättelser, poesi eller andra typer av texter både på första- och andraspråket. (Bergh Nestlog 

& Zetterholm, 2017; Giampapa, 2010; Wedin & Wessman, 2017)  

 

Tidigare erfarenheter samt att lära av varandra är fördelaktigt att använda i undervisningen 

(Bergh Nestlog & Zetterholm, 2017; Giampapa, 2010). Denna typ av undervisning på skolan 

i Toronto (Giampapa, 2010) fokuserar på meningsskapande aktiviteter, identitet och kultur 

genom olika ämnen och med olika tillvägagångssätt, såsom diskussioner, rollspel och andra 

kreativa arbetssätt. Detta kan ske i form av par- och gruppövningar så att eleverna kan ta 

hjälp av varandra. Med detta tillvägagångssätt ger det eleverna en möjlighet att röra sig inom, 
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mellan och bortom olika texter och språk. På skolan i Wedin & Wessman studie (2017) ger 

de exempel på undervisning där eleverna lär sig av varandra. Det kan vara i form av 

workshops där de nyanlända eleverna får berätta på valfritt språk om sitt ursprung och vilket 

språk de anser vara deras starkaste. På denna skola arbetar de även varje månad med ett nytt 

språk. Det innebär att de på skolan lär sig några ord och uttryck på ett för månaden valt språk. 

De hade exempelvis arabiska som månadens språk inför mottagandet av nyanlända elever 

från Syrien. Bergh Nestlog & Zetterholm (2017) beskriver en skola som skapar dessa 

erfarenheter tillsammans genom upplevelser och undervisning i skogen. Dessa upplevelser 

får eleverna sedan sätta ord på genom att både använda vardagsspråk och skolspråk. Detta på 

grund av att innehållet i deras texter dels fokuserar på naturvetenskapliga fakta och dels på 

vardagliga händelser som att bygga kojor och grilla. Det som skiljer sig åt från de andra två 

skolorna (Giampapa, 2010; Wedin & Wessman, 2017) är att denna skola involverar 

föräldrarna i lärandet. Eleverna samtalar med föräldrar eller annan vuxen som 

modersmålslärare om texterna för att sedan skriva dessa på sitt förstaspråk. Med detta 

tillvägagångssätt möjliggör det utvecklingen av skolspråket och dess ämneskunskaper på 

elevernas båda språk. Bergh Nestlog och Zetterholm (2017) lyfter dock fram att det kan vara 

komplicerat för enspråkiga lärare utan samarbete med modersmålslärare att lyckas med detta 

i praktiken. Författarna menar däremot att det är fullt genomförbart om lärarna har god 

kunskap om detta typ av arbetssätt samt lägger extra tid på planeringen. 

 

Sammanfattningsvis behandlar undervisningen på dessa skolor relationer, bemötande och 

identitetsskapande och genom detta utveckla elevernas första- och andraspråk (Bergh Nestlog 

& Zetterholm, 2017; Giampapa, 2010; Wedin & Wessman, 2017). 

5.3.4 Studiehandledarens roll i klassrumsundervisningen 

Två skolor lyfter upp den betydande roll studiehandledare har för nyanlända elevers 

språkinlärning (Wedin & Wessman 2017; Winlund m.fl.2017). Den skola som Wedin & 

Wessman (2017) berättar om arbetar mycket med workshops tillsammans med 

studiehandledare och lärare som stödjer elevernas flerspråkiga inlärning. Vidare berättar de 

om hur eleverna i undervisningen får använda sina tidigare erfarenheter genom att skriva allt 

från berättelser till dikter med temat identitet. De lyfter fram hur detta kan se ut för en 

direktintegrerad nyanländ elev som ännu har begränsade språkkunskaper i svenska. Eleven 

fick först hjälp av studiehandledaren som förklarade uppgiften. Eleven fick sedan sedan själv 



19 
 

skriva en text om hur hon kom till Sverige på arabiska, därefter översatte de den arabiska 

texten till svenska. Meningen med detta textskapande var för att eleverna ska kunna uttrycka 

och konstruera olika typer av identiteter, både i relation till andra, etnicitet, socialt och den 

identitet de själva ville uppnå och uppfattas som. Även Winlund m.fl. (2017) kunde 

konstatera att det var gynnsamt om eleven hade fått förbereda sig på förstaspråket med 

studiehandledare innan den ordinarie genomgången. Under denna förberedelse gick 

studiehandledaren igenom svåra begrepp och ämnesrelaterat språk på elevernas första- och 

andraspråk, utan detta visade det sig vara svårt för eleverna att följa med i undervisningen. 

Det visade sig i under studiens observationer att när de direktintegrerade nyanlända eleverna 

inte förstod vad som sades vid genomgångar eller högläsning så hade de svårt att hålla 

koncentrationen uppe, andra saker blev mer intressanta såsom att busa med bänkkamrater, 

leka med diverse prylar eller dylikt. Denna språkförbristning gjorde det också svårt för de 

direktintegrerade nyanlända eleverna att delta i meningsskapande aktiviteter, just för att de 

inte förstod eller kunde ta del av innehållet i den. (Winlund m.fl. 2017)  

 

Helen Avery (2017) har gjort en fallstudie med syftet att undersöka samarbetet mellan 

klasslärare och studiehandledare. Studien genomfördes på en svensk skola med fokus på 

årskurserna 4-6. Avery lyfter fram de svårigheter som klasslärare och studiehandledare 

beskriver med detta samarbete. Både klasslärarna och studiehandledarna förklarar att de 

saknar tid för både individuell planering och planering med varandra. Studiehandledarna som 

även jobbar som modersmålslärare på denna skola anser att det inte finns tid för ett naturligt 

utbyte med klasslärarna. Detta för att modersmålsundervisningen sker efter skoltid när lärarna 

har sin planeringstid. Bristen på gemensam planering menar studiehandledarna resulterar i att 

de inte får tillgång till arbetsmaterial eller information om lektioner i förväg. Detta gör det 

svårt att för studiehandledare att genomföra sitt uppdrag vilket gör att den ringa tid eleverna 

får med studiehandledaren inte blir optimal. Båda parterna anser att samarbetet hade blivit 

naturligt och hade kunnat fungera bättre om modersmålslärare/ studiehandledare hade varit 

knutna till en skola samt varit en del av arbetslaget. Detta för att få en rutin och tid för 

planering. En annan svårighet som de båda parterna nämner är att informationen från den 

nyanlända elevens kartläggning är bristande. Den bristande informationen handlade om 

elevens hemförhållande samt tidigare erfarenheter och behov. De menar att tidigare 

organisationer inte alltid kommunicerar denna information eller att informationen de får inte 

är tillräcklig. Både klasslärare och studiehandledare lyfter upp vikten av tidigare erfarenheter 
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och information om elevens behov som en förutsättning för undervisning och lärande. 

(Avery, 2017)  
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6. Metod 

För att kunna nå studiens syfte och besvara dess frågeställningar har vi gjort en kvalitativ 

intervjustudie. Den här intervjustudien har gjorts med lärare ute på fältet som har eller har 

haft direktintegrerade nyanlända elever i sin klass inom de senaste 2 åren. Vi valde en 

semistrukturerad form av intervju. Denna form av intervju innebär att en intervjuguide med 

ämnesområden och frågor användes men frågor ställdes i den ordning som samtalet bjöd in 

till. Vissa frågor var dock fasta och ställdes till alla informanter. (Stukát, 2011) Målet för de 

semistrukturerade intervjuerna var att informanterna skulle reflektera över samma teman och 

specifika frågor. Om informanten tog upp ämnen som var särskilt intressanta togs dessa 

tillvara på. (Gillham, 2008) 

Vi valde semistrukturerad intervjuform då studiens frågeställningar riktar sig till hur lärare 

beskriver att de undervisar direktintegrerade nyanlända elever samt de möjligheter och 

svårigheter de upplever kring direktintegrering. Motiveringen till valet av att använda en 

semistrukturerad intervjuform grundade sig i att det var lärarens berättande som stod i fokus. 

De frågor som informanterna fick reflektera över och beskriva var, hur de bedriver sin 

undervisning och olika aspekter som är av betydelse för detta.  

6.1 Urval och begränsningar 

Vi valde att intervjua åtta verksamma klasslärare från två kommuner i norra Sverige. Valet 

grundade sig i att båda dessa kommuner fokuserar på organisationsformen direktintegrering 

när det kommer till att placera nyanlända elever i årskurs 1-3. Urvalet begränsades dels 

utifrån vilken organisatorisk form kommunerna tillämpar i de avsatta åldrarna men också 

examensarbetets omfång vilket inte ger utrymme för ett större urval.  

6.1.1 Urvalskriterier 

De kriterier lärarna var tvungna att uppfylla för att delta i studien var: 

• Informanten arbetar som klasslärare i årskurserna 1-3 

• Informanten har tagit emot en direktintegrerad nyanländ elev de senaste två åren.  
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6.2 Urvalsgrupp 

Vi intervjuade åtta klasslärare som undervisar i årskurserna 1-3. Vi valde att intervjua lärare 

från årskurs 1, 2 och 3. Detta för att kunna ta del av perspektiv från olika årskurser i studien.  

I denna tabell presenterar vi de informanter som har deltagit i studien. Urvalsgruppen är 

fördelad på sex olika skolor i två kommuner.  Lärarna har fått benämningarna L1-L8. Vidare 

visar figuren vilken årskurs lärarna är verksamma i, hur länge de har arbetat som lärare inom 

årskurserna F-3 samt om de har behörighet i svenska som andraspråk. Svenska som 

andraspråk kommer hädanefter att benämnas som sva.  

 

Lärare Årskurs Verksamma år i F-3  Behörighet SVA 

L1 åk 1 4 år  Ja 

L2 åk 1 43 år Ja 

L3 åk 1 20 år Ja 

L4 åk 3 12 år Ja 

L5 åk 2 3 år  Ja 

L6 åk 2 22 år Ja 

L7 åk 2 10 år  Ja 

L8 åk 2 10 år Ja 

Tabell 1, Informanterna 

6.3 Genomförande 

Vi tog kontakt med rektorer via mail. Majoriteten av rektorerna svarade inte på dessa mail 

och de rektorer som svarade hade inga lärare i tjänst som uppfyllde studiens krav. Nästa steg 

var att försöka kontakta lärare direkt via mail, men eftersom lärares mail sällan står utskrivna 
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på kommunernas hemsidor, så fick vi söka andra vägar. Vi tog kontakt med handledare från 

tidigare verksamhetsförlagda utbildningar, bekanta som arbetar inom skola och genom deras 

kontakter och egna fick vi intervjuer med åtta informanter.  

 

Genomförandet av intervjun gick till som följande: en var samtalsledare och ansvarig för 

intervjun. Den andra satt med under intervjun för att observera, anteckna och ställa frågor i 

samtalet vid möjlighet. Vi var samtalsledare för fyra intervjuer och transkriberade fyra 

intervjuer vardera. Varje intervju tog ungefär en timme och dokumenterades med hjälp av en 

diktafon. Tid och plats för varje intervju bestämdes i förväg av informanten. Detta för att hen 

skulle känna sig trygg och avslappnad då intervjun genomfördes, vilket var viktigt för oss. 

Innan intervjun startade blev läraren informerad om våra olika roller under intervjun. Varje 

intervju började sedan med att läraren fick ett informationsblad (se bilaga 1) som vi sedan 

gick igenom tillsammans. Informationsbladet informerade läraren om syftet med 

examensarbetet, var uppsatsen kommer att publiceras samt forskningsetiska överväganden. 

De forskningsetiska överväganden som vi förhåller oss till är vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Dessa principer är består av fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna fick informationen om att deras deltagande i studien är frivilligt, de kan 

avbryta sitt deltagande i studien när som helst samt välja att inte besvara vissa frågor. Vidare 

informerades lärarna om att de är anonyma i studien och att personuppgifter och etiskt 

känsliga uppgifter därmed inte kommer att kunna identifieras av en utomstående. Detta 

betyder att både skola, elever och lärare är anonyma. Informanterna informerades även om att 

uppsatsen kommer att publiceras på det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) och att 

informationen de har gett inte kommer att användas till kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften. Till sist fick informanterna frågan om de samtycker till att delta i 

studien under dessa villkor. (Vetenskapsrådet, 2002) Därefter startades intervjun, till hjälp 

använde vi en intervjuguide (se bilaga 2) som baseras på studiens teoretiska ramverk (se figur 

1).  

 

6.5 Analysmetod 

Vi har använt oss av en kvalitativ analysprocess av Simon Lindgren (2014). Vi valde följande 

tillvägagångssätt för att vi systematiskt ville analysera vårt insamlade material till ett mer 
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lätthanterlig och strukturerat data. Det första steget i analysprocessen var att transkribera 

insamlat data. Detta för att all data måste skapas till en text som är analyserbar, dock behöver 

det som inte känns relevant transkriberas. Vid transkriberingen uteslöts alltså sådant som inte 

ansågs vara relevant för studien. Detta kunde exempelvis vara när läraren började prata om 

andra skolämnen, diskussioner om fortbildning som mattelyftet och läslyftet samt skratt, 

pauser, hostningar och så vidare. Nästa steg i processen var kodning och användes för att 

göra transkriberat data mer strukturerat samt för att hitta mönster som var relevanta för 

studien (Lindgren, 2014). Kodningen skedde först efter frågeställningarna. Detta gjorde att de 

didaktiska verktygen kunde urskiljas och delas in i koder. Därefter sorterade vi all data som 

var kvar efter vad lärarna nämner som involverar ett specifikt innehåll och dessa bildade egna 

koder: studiehandledning, modersmål, behörighet, fortbildning, tid, övriga resurser, 

språkförbristningar, gemensamt språk, direktintegrering, skolbakgrund, material, läromedel, 

klassrumsklimat och identitet. Kodningen har gjorts och analyserats i flera omgångar för att 

få fram lämpliga kategorier. De skapade koderna organiserades sedan i förhållande till 

varandra. Detta innebar att vissa koder förenades och bildade ett tema, så kallad tematisering 

(Lindgren, 2014). Ett exempel på detta är att studiehandledning och modersmål tillsammans 

bildade temat; möjligheter och svårigheter kring elevernas förstaspråk. Sista steget i 

processen handlar om summering, vilket kan ses som en konsekvens av de data som 

analyserats (Lindgren, 2014). För att presentera tematiseringarna på ett överskådligt sätt 

gjordes huvudrubriker som strukturerade upp alla teman. Under sammanställningen så 

analyserades tematiseringarna mot studiens teoretiska ramverk (se figur 1). Detta gjordes 

genom att undersöka hur lärarnas beskrivningar stod i relation till de olika delarna i modellen 

(Cummins, 2001). Förekom det några likheter eller skillnader mellan lärarnas beskrivningar 

och modellen? Föreligger det några anledningar i lärarnas beskrivningar som förklarar det 

ena eller det andra? I analysen förekommer det även stöd från tidigare forskning samt stöd 

från bakgrunden. Resultat och analys presenteras i nästa avsnitt (se avsnitt 7).  
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Resultat och analys är i 

denna studie sammanflätat och kommer att presenteras som en helhet. I slutet av detta kapitel 

presenteras en sammanfattning kombinerat med slutsatser av resultatet.    

7.1 Didaktiska verktyg 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de didaktiska verktyg som lärarna beskriver att de 

använder sig av i sin undervisning.  

7.1.1 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

De metoder som lärarna använder vid läs- och skrivinlärning är antingen ljudmetoden, 

helordsmetoden eller en kombination av dessa två. L2, L3, L7 och L8 beskriver att de 

använder sig av en metodkombination vid läs- och skrivinlärning för direktintegrerade 

nyanlända elever. Denna metodkombination innefattar både ljudmetoden och 

helordsmetoden. L2 beskriver metodkombinationen som att dels ta det långsamt med varje 

ljud för sig och jobba metodiskt med varje bokstav samt använda bildkort och ordbilder för 

att lära hela ord. L3 beskriver att hon använder helordsmetoden till mer muntliga övningar 

och ljudmetoden används till största del till det skriftliga arbetet. Både L7 och L8 menar att 

valet av metod beror på i vilken årskurs undervisningen sker. L8 beskrev detta som följande: 

 

Svenskan blir ju… det beror på i vilken årskurs de kommer, känner jag. Det 

är klart, är det i 1:an när de andra håller på att forma bokstäver och sådär så 

känns det ju lite smidigare att använda samma material men är det högre 

åldrar måste man ju försöka hitta något annat material men jag kan inte säga 

rakt av vad jag använder då. (L8) 

 

L8 menar alltså att det är skillnad på material och metod beroende på i vilken årskurs de 

nyanlända eleverna direktintegreras in i. Det framgår dock inte vilken metod hon faktiskt 

använder i de högre årskurserna. Det verkar, utifrån detta svar, som att hon vill utgå från 

samma material till alla barn. L7 anser däremot att det handlar om att fånga upp det 

undervisningen behandlar i årskurs 1. Med detta menar hon att gå tillbaka till att vara noga 

med ljuden för att sedan bygga vidare på det genom att ljuda ihop enkla ord och meningar. L7 
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beskriver också att de även har arbetat mycket med ordbilder. Hon beskriver ordbilder som 

en väsentlig del för att kunna bygga upp ett ordförråd, särskilt med en direktintegrerad 

nyanländ elev. Denne lärares metoder är blandade och hon tror inte på att endast använda sig 

av en metod. Flera av lärarna är överens om att det inte går att arbeta renodlat efter en metod 

när det kommer till direktintegrerade nyanlända elevers språkinlärning, då de både lär sig 

språket muntligt och samtidigt lär sig läsa och skriva.  

 

L1, L4 och L5 beskriver att de använder ljudmetoden.  De förklarar att deras läs- och 

skrivinlärningsmetod för direktintegrerade nyanlända elever syftar till hur undervisningen går 

till i åk F-1. L1 är verksam i årskurs 1 och hans metoder syftar till det vad undervisningen 

fokuserade på i förskoleklass. L4 som är verksam i årskurs 3 och L5 som är verksam i årskurs 

2 menar att deras undervisning av direktintegrerade nyanlända elever inriktar sig på vad 

undervisningen fokuserade på i årskurs 1. De förklarar att de arbetar med varje ljud för sig, 

forma bokstäver och börja avkoda, för att sedan bygga vidare till hela ord. Detta för att eleven 

ska utveckla ett stort ordförråd. Till skillnad från övriga lärare så arbetar L6 med 

helordsmetoden när hon har elever i klassen med svenska som andraspråk. Hon arbetar alltså 

med ordbilder för att eleverna på den vägen ska knäcka läskoden. Det som också skiljer L6 

metoder från övriga lärare var hennes samarbete med modersmålslärare. Ett samarbete som 

detta kan innebära att eleverna lär sig sitt andraspråk med hjälp av sitt förstaspråk och 

därigenom fördjupar sin språkliga medvetenhet på båda språken (Cummins, 2001).  

 

Alla lärare försöker med blandade metoder att utveckla elevernas språkliga medvetenhet. 

Detta gör de genom undervisning om språkets form samt genom att synliggöra struktur som 

förhållandet mellan ljud och bokstav, vokabulär och grammatik. Genom att ge elever många 

möjligheter att försöka uttrycka sig muntligt samt skriva det de kan på svenska övar de på sin 

språkliga medvetenhet. (Cummins, 2001) 

7.1.2 Bildstöd 

Hälften av lärarna nämner att de använder bilder för att kommunicera och tydliggöra innehåll 

samt stötta eleverna. De förklarar bildstödet som en viktig del av undervisningen för att 

tydliggöra innehållet när eleverna inte förstår språket. Samt att de anser att det är en viktig del 

i stöttningen för att eleverna ska kunna bygga upp ett ordförråd. En grundtanke i studiens 

teoretiska ramverk är att de innehåll som behandlas i undervisningen med fördel kan 

tydliggöras med exempelvis bildstöd för att eleverna ska kunna förstå och delta i 
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undervisningen (Cummins, 2001). L4 beskriver att hon använder sig mycket av bilder, samt 

att rita och visa vissa ord för att skapa förståelse för eleverna som ännu inte kan svenska. L1 

beskrev också rita som ett verktyg som är användbart i olika situationer. L1 beskrev ritsaga 

som ett sätt att använda verktyget. Denna lärare tar då upp olika vardagsnära situationer som 

han har försökt förklara genom att rita. L2 lyfter dock upp en problematik med bilder som 

stöd: 

 

För det gäller ju att lära sig att det här är en mås, om man ska kunna ljuda 

ihop m å s. För det är ju meningslöst att ljuda ihop mås om man inte vet vad 

det är. Bilder kan ju vi relatera till men har man inte vuxit upp här så har man 

ju inte samma relation till bilder som vi har för det är ju från vår kultur, som 

exempelvis mås. (L2) 

 

L2 beskriver det som en svårighet att förklara vad ett ord innebär även fast bildstöd finns 

tillgängligt. Hon lyfter upp att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, som i detta 

exempel mås, kanske skiljer sig från ett barn som är uppvuxen i Sverige och har stött på 

ordet, sett bilder samt sett en mås i naturen tidigare. Problematiken är då att fast man har 

bilder som stöd så kanske eleven inte har samma förståelse till de bilderna som vi har. 

Problemet blir alltså i det här fallet att tydliggöra att det handlar om en specifik sorts fågel 

och inte kategorin fågel som en helhet. Att aktivera elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter enligt det teoretiska ramverket (Cummins, 2001) kan vara en svårighet för lärare 

att göra på egen hand med direktintegrerade nyanlända elever. Detta dels på grund av bristen 

på ett gemensamt språk, brist på tillgängligt stöd som studiehandledare men även på grund av 

bilderna i sig. Det kan bero på att bilder kan ha olika betydelser för olika individer beroende 

på var i världen den kommer ifrån som L2 beskrev i exemplet ovan.  

7.1.3 Digitala verktyg 

Nästan alla lärare lyfter fram digitala hjälpmedel som ett didaktiskt verktyg de använder sig 

av i varierande utsträckning. Vissa av lärarna utnyttjar detta i stor grad genom olika program, 

webbsidor och appar medan andra använder det mer som ett bildstöd.  

L1, L4 och L5 använder Ipad eller dator som ett verktyg som eleven kan sitta själv med. 

Eleven får använda språkappar eller språkutvecklande material för att träna ljud och 
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bokstäver som exempelvis Skolplus, Digitala spåret, Livet i bokstavslandet, Bornholmslek. 

L4 nämner också att hon visar filmer och ljudfiler som eleverna kan se på egen hand.  

L1 berättar att han även använder digitala hjälpmedel i helklass för att exempelvis tydliggöra 

innehållet i högläsning. Detta genom högläsning via mediawebben.se samt med hjälp av en 

hovercam. Digitala verktyg kan hjälpa till att tydliggöra innehållet i undervisningen samt 

stödja elever att reflektera över sin läsning (Cummins, 2001).  

 L7 och L8 berättar också om hur de utnyttjar digitala hjälpmedel i helklass. De utnyttjar 

smartboard och verktyget InPrint till stor del. Detta verktyg fokuserar på att visa ord, 

situationer och annat i form av symboler och bilder. L8 använder det genomgående när hon 

skriver meningar på smartboard och använder då InPrint för att illustrera meningen i bilder 

för att tydliggöra för de elever som inte kan läsa de skrivna orden. Även L7 beskriver att hon 

använder sig av verktyget InPrint, men mer för att tydliggöra instruktioner och enstaka ord 

för eleverna.   

L3 beskriver att hon har använt Google translate och andra översättningsprogram som 

verktyg för att försöka kommunicera och förklara för eleven på hens förstaspråk, dock med 

lite varierande resultat. Det finns en viss problematik med detta då det dels lätt kan bli 

missförstånd när översättningen inte alltid är helt rätt. Detta är en svårighet då läraren inte 

förstår att det kanske inte blir rätt på elevens språk. Detta på grund av att ord kan ha olika 

betydelser i olika språk, vilket skulle i detta avseende kunna skapa stora missförstånd. Om 

eleven dessutom inte kan läsa på sitt förstaspråk, hjälper inte översättningen om inte läraren 

kan uttala det hen vill översätta.  

7.1.4 Kommunikation genom kroppsspråk, gester och miner 

Nästan alla lärare beskriver kroppsspråk, gester och miner som ett verktyg för 

kommunikation. De förklarar detta verktyg som ett medel för att kommunicera och förmedla 

information. Det är en betydande del att uppmuntra alla elever att försöka kommunicera och 

på detta sätt främja en muntlig tvåvägskommunikation (Cummins, 2001). Några lärare ger 

exempel på detta och berättar hur duktiga de övriga eleverna i klassen är på att försöka 

kommunicera med alla medel möjliga som exempelvis att peka, använda kroppen och 

liknande. Ett exempel på hur lärarna använder detta verktyg är genom att peka på olika saker 

och namnge dessa som stol, bord. låda. Ett annat sätt, som L1 använder sig mycket av, är 

skådespel. Vid drama får eleverna uttrycka känslor och situationer med kroppsspråk, gester, 

miner och med sin egna språkliga förmåga (Cummins, 2001). L1 menar att utöver drama kan 
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kommunikation ske på fler sätt än ett då eleven kan visa med kroppsspråk och miner vad hen 

gillar och inte gillar. 

7.1.5 Skrivövningar 

Nästan alla lärare beskriver att eleverna får skriva av det läraren eller klasskamraterna har 

skrivit. Vissa förklarar hur detta går till och varför de gör det, andra nämner det mer i 

förbifarten. L3 berättar exempelvis att när de har olika skrivövningar som dagboksskrivning, 

så har eleven fått rita en bild först för att sedan försöka skriva på sitt förstaspråk eller så har 

hon skrivit något som eleven sedan har fått skriva av. L5 beskriver en annan situation där den 

nyanlända eleven har deltagit i gruppuppgifter men eftersom eleven inte förstår och kan 

producera skrift för egen maskin så har han då fått skriva av sina klasskamrater:  

Sedan när de hade gruppuppgifter fick han sitta tillsammans med de övriga 

eleverna och egentligen skriva av. Men han hade ju svårt att forma bokstäver 

när han kom, så han fick en A-Ö bok och sitta och forma bokstäver i medan 

de andra kanske satt och skrev. När han kunde börja forma bokstäver då 

kunde han börja skriva av det de övriga barnen skrev. (L5) 

 

L5 förklarar att varför eleven får skriva av är för att han på något sätt ska kunna vara delaktig 

i den ordinarie undervisningen och inte arbeta med andra uppgifter än övriga barn. Att skriva 

av är ett annat sätt för eleven att öva på att forma bokstäver än en A-Ö bok. Att skriva av kan 

fungera som en möjlighet för elever att se hur språket är uppbyggt med ord och meningar 

(Cummins, 2001).  

 

Som beskrivet tidigare försöker L3 använda sig av elevens förstaspråk vid skrivövningar, det 

försöker även L1. Han menar att elevernas förstaspråk kan fungera som en tillgång i 

undervisningen. Denna lärare förklarar att de språk som finns i klassen, som han behärskar 

lite grann, använder han då och då i sin undervisning, mest då det kommer till enstaka ord 

eller siffror. 

7.2 Påverkansfaktorer 

I denna del kommer vi att redogöra för de faktorer som lärarna beskriver påverkar deras 

verksamhet. Dessa faktorer går under rubrikerna klassrumsklimat och identitet. 
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7.2.1 Klassrumsklimat 

Studiens teoretiska ramverk lyfter upp betydelsen av att ha ett gott klassrumsklimat där lärare 

försöker lära känna sina elever, deras kultur och bakgrund. Detta för att eleverna ska känna 

sig sedda och inspirerade (Cummins, 2001).  Alla lärare beskriver i denna del viktiga aspekter 

av hur de arbetar med klassrumsklimatet. Flera av lärarna förklarar att det är viktigt att 

eleverna i klassen i förväg får veta att en ny elev ska börja och vilka förutsättningar den 

eleven har. L1 brukar i förväg berätta för eleverna om den direktintegrerade nyanlända 

elevens förutsättningar och att det till stor del rör sig om språket, att den nya eleven inte 

förstår eller kan prata svenska. L2, L5, L7 och L8 förbereder gruppen genom att diskutera 

med klassen hur det känns att vara ny och hur vi alla är olika. L2 nämner hur viktigt det är att 

belysa detta samt vart vi kommer i från, hur vi ser ut, vad vi kan och vad vi gör. Hon menar 

att det är viktigt att belysa det ur olika vinklar och göra elevernas språk till en tillgång. Både 

L2 och L8 lyfter fram som exempel att de säger godmorgon på alla språkrötter som finns i 

klassen. L5 beskriver att hon också arbetar med case-övningar för att skapa ytterligare 

förståelse och så att eleverna får prova på att sätta sig in i den direktintegrerade nyanlända 

elevens situation.  

 

Trygghet är också en stor del i skapandet av klassrumsklimat, detta lyfter L6 och L7 fram. L6 

förklarar att “Klassrumsklimat är a och o, om de inte känner sig trygga så kommer de inte att 

lära sig någonting, så krass kan jag vara.” Fortsättningsvis menar hon att varje gång klassen 

får en ny elev så händer det något med gruppdynamiken och hon anser då att det är viktigt att 

arbeta med gruppkonstellationer, grupptryggheten och allas lika värde. L7 berättar att eleven 

ska känna att skolan är en trygg plats där ingenting kan hända: 

 

Ska vi på utflykt så använder vi bildstöd och förbereder men när jag frågar 

henne: vet du var vi är på väg? Så vet hon ändå inte det utan hon bara hänger 

med och då borde hon ju känna sig rätt så trygg med oss. Det har vi ju jobbat 

mycket med att det ska vara en trygg plats och det kommer inte att hända 

någonting här. (L7) 

 

L7 beskriver att det krävs en trygghet för att följa med klassen på en utflykt utan att ha en 

aning om vart de ska, hur länge de ska vara borta och vad som kommer att ske. Både L7 och 

L4 menar att ett grundligt arbete med klassrumsklimat och trygghet är en förutsättning för att 
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ta emot nya elever och för att dessa ska känna sig inkluderade. Detta för att den nyanlända 

eleven verkligen ska känna sig som en del i klassen och få en tillhörighet med kompisar, 

menar också L2. Fortsättningsvis anser hon att detta ofta är anledningen till att de nyanlända 

eleverna blir direktintegrerade åldersadekvat och inte efter kunskap. L1, L3 och L5 beskriver 

hur hjälpsamma och snälla barnen är mot den nyanlända eleven då de försöker kommunicera 

med alla medel som går, teckenspråk, pekar eller liknande. L2 lyfter fram en annan vinkel 

och menar att barnen också snabbt lär sig på lektionerna att hjälpa till på rätt sätt genom att 

peka, visa med kroppen, material eller liknande sätt, alltså utan att bara säga svaret. 

7.2.2 Identitet 

Även om klassen är trygg, tillåtande och öppen mot nya kamrater så menar L4 att det är 

svårare för en blygare person att komma in i gruppen än en som är utåtriktad. L4 framhåller 

utifrån sin erfarenhet att det även visar sig i språkutvecklingen då den går fortare framåt för 

den eleven som vågar kommunicera mer på det svenska språket. Lärarna beskriver att det är 

svårare med de elever som är tysta och inte vill/kan kommunicera, både för eleven och för 

läraren själv. För eleven blir det svårare att komma med socialt i gruppen. För läraren är det 

dels svårt att veta var de direktintegrerade nyanlända eleverna befinner sig i sin 

språkutveckling, men också att få dem att delta i undervisningen. Fortsättningsvis lyfter L1 

och L3 att det också gör det svårt att lära känna barnet när hen inte vill/kan kommunicera, 

vilket gör det svårt att använda deras tidigare kunskaper eller intressen i undervisningen. Det 

handlar om att fortsätta uppmuntra aktiv språkanvändning för att längre fram kunna ta reda på 

intressen och tidigare erfarenheter (Cummins, 2001). L1 menar att vissa nyanlända barn som 

kommer inte säger ett ord förrän de känner att de kan hela det svenska språket. En positiv 

sida av denna brist på muntlig kommunikation är att kommunikation kan ske på fler sätt än 

ett då eleven kan visa med kroppsspråk vad hen gillar och inte gillar. L5 beskriver att hon kan 

se skillnader mellan aktiv språkanvändning i och utanför klassrummet: 

 

Det tog väl bara någon månad innan han i alla fall började säga barnens namn 

och sådär. Sedan var han ju inte så att han pratade mycket i klassrummet men 

man hörde honom ute i korridoren och ute på skolgården. Så skolspråket var 

ju svårt men det sociala språket funkade för han lekte väldigt mycket och 

mestadels med svenska barn i området han bodde så det sociala språket kunde 

han.(L5) 
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L5 menar att den aktiva språkanvändningen inte syns på samma sätt inom klassrummets 

ramar som i det sociala. Skillnaden på språkanvändningen i och utanför klassrummet kan 

bero på att barn välkomnar och stöttar den direktintegrerade nyanlända eleven på samma nivå 

som det barnet själv är på, vilket gör att de vågar kommunicera och interagera mer med sina 

jämnåriga (Cummins, 2001). Det kan också vara för att skolspråket är mycket svårare att 

behärska än vardagsspråket (Hajer & Meestringa, 2014; Gibbons, 2016) och att den sociala 

leken är mer tillåtande, därav kontrasten. L8 lyfter fram en annan sida än de som nämnts 

ovan, nämligen att unga barn inte är lika rädda för att våga prata som äldre. Hon menar att 

detta syns i sociala sammanhang som lekar. 

 

Några lärare lyfter upp från erfarenhet att det kan bildas frustration, ilska och konflikter när 

elever inte kan framföra eller kommunicera det de vill. L7 anser att detta bland annat kan visa 

sig när eleven får arbeta med ett annat material än övriga klasskamrater, vilket kan kännas 

utpekande för eleven. L1 anser att det är viktigt att eleverna inte ska få en våldsam bild av sig 

själv och att det är av vikt att arbeta med detta då det oftast inte stämmer. L2 menar att det är 

svårt att hjälpa dessa elever som bär på så mycket ilska och som inte vill, hon förklarar att det 

är en väldigt hög tröskel för dem att börja prata och kommunicera med andra på svenska.   

7.3 Läromedel och material för direktintegrerade nyanlända elever 

Material och läromedel för direktintegrerade nyanlända elever har de flesta lärarna i den här 

studien beskrivit som svårt. Svårigheten har legat i att både hitta något som är bra, något som 

är på rätt nivå och att det i så fall blir ett annat material än vad övriga barn använder. Några 

lärare lyfter också upp att det handlar om en kostnadsfråga. L2 menar att de läromedel som 

finns i svenska är väldigt bra och roliga, dock bygger dessa på att barnen har en förförståelse 

och språklig grund i svenska att stå på. Läromedlen går dessutom väldigt fort fram och börjar 

på en för avancerad nivå för de nyanlända barnen. L4 berättar om att hon har haft svårt att 

hitta något läromedel som passar hennes direktintegrerade nyanlända elever. Det material 

som hon har letat fram är från förskoleklassens verksamhet, men även det har visat sig vara 

för svårt. Hon säger också att andra material som finns på marknaden som är anpassat för 

svenska som andraspråk har hon inte fått köpa in på grund av kostnaden. Detta har i sin tur 

lett till att hon har fått skapa sitt eget material. Det finns en viss uppgivenhet bland lärarna på 

grund av bristen på material eller läromedel. L5 uttrycker sig som följer: 
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Det kände jag när jag skulle ta emot han här nu, men shit vad ska jag ge 

honom? Någonting måste han ju ha i handen. Matten går ju ganska bra, men 

sen att komma från att inte kunna ett ljud, inte kunna en bokstav. Han kunde 

lite på engelska, någon bokstav. Men har man ingenting, kan ingenting då är 

det ju tur att datorer finns. Just att skolplus finns. Digitala verktyg underlättar 

ju, särskilt när det inte finns något annat bra material. (L5) 

 

L5 belyser hur de flesta lärarna i denna studie känner, att de inte vet vilket material de ska ge 

den nyanlända eleven. Hon belyser också hur svårt det är att använda olika material när 

eleven inte har några grundläggande språkkunskaper i svenska. L5 är den som använder 

digitala verktyg mest och tycker att digitala material har fungerat bättre än de som finns i 

bokform. Enligt Vannestål (2017) har digitala hjälpmedel visat sig vara fördelaktig genom att 

lättare kunna individanpassa innehållet i undervisningen efter varje elevs behov. Det visade 

sig vara särskilt gynnsamt för andraspråkselever då digitala hjälpmedel ger möjlighet till att 

se och höra språket i ett sammanhang. Dessutom menar Vannestål (2017) att utifrån en 

ekonomisk synvinkel kan detta vara förmånligt då det finns mycket material som antingen är 

gratis eller billigare än läromedel i bokform. Till skillnad från L5 och det Vannestål har lyft 

fram, har L7 haft väldigt svårt att hitta även digitala verktyg som hon anser passar hennes 

nyanlända elev. Hon anser att de material som finns i svenska som andraspråk är alldeles för 

svåra för direktintegrerade nyanlända elever.  

7.4 Lärares möjligheter till stöd i verksamheten 

I detta avsnitt presenterar vi olika perspektiv på det stöd som lärarna upplever att de har eller 

saknar i sin verksamhet. 

7.4.1 Lärarnas tankar om behörighet och fortbildning 

Lärarna fick frågan om de har behörighet i svenska som andraspråk. Alla lärarna svarade ja, 

enligt deras lärarlegitimation. L1 och L2 pratar om att behörigheten på lärarlegitimationen 

kan tas med en nypa salt. L2 beskriver att hon inte riktigt förstår vart hennes behörighet i sva 

kommer ifrån då direktintegrerade nyanlända elever var så pass ovanligt när hon gick sin 

lärarutbildning. Hon tror även att behörigheten har att göra med att hon har fått en så grundlig 

utbildning i läs- och skrivinlärning och att det ska kunna appliceras på alla elever.  Både L1 

och L2 ifrågasätter den behörighet som det står att de har:  
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Ja men det där med behörighet… Jag är ju behörig i samiska skolan också 

upp till årskurs 6 och så har jag SO upp till årskurs 6 och jag kan ju ingenting. 

Jag har ju inte ens haft SO på lärarutbildningen så det är ju lite man får ta det 

med en nypa salt. (L1) 

 

L1 förklarar att han har behörighet i samhällskunskap och samiska skolan, men berättar att 

dessa delar inte har ingått överhuvudtaget i hans lärarutbildning. Han uttrycker också att han 

inte känner att han har kompetens att undervisa i varken samhällskunskap som ämne eller i 

samiska skolan. L2 beskriver behörighet som följande “jag har också behörighet i musik, 

vilken jag också kan ifrågasätta starkt.” L2 menar med detta att hon både är behörig i svenska 

som andraspråk och musik, vilket likt L1 är ämnen som inte ingått i hennes lärarutbildning. 

L2 har å andra sidan som tidigare nämnt en grundlig utbildning i läs- och skrivinlärning samt 

fått fortbildning i form av en kurs som fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Detta gör att hon känner att hon har viss kompetens i ämnet trots att hon inte har 

läst kurser specifikt i svenska som andraspråk. 

 

Lärarna beskriver olika erfarenheter av fortbildning. Tre av lärarna berättar att de har fått 

fortbildning i sva medan en av lärarna berättar att hon har läst till fler kurser i svenska. I L6 

klass arbetade hon och en till lärare heltid. Både L6 och hennes kollega har fått fortbildning i 

sva samt att L6 har vidareutbildat sig genom att läsa till kurser i specialpedagogik. Detta 

beskrev hon som fördelaktigt då de kunde dela upp ansvaret utifrån sina specifika 

kompetenser, samt att det skapade en trygghet för eleverna att inte behöva träffa flera olika 

pedagoger.  L6 menar trots detta att hennes egen språkbegränsning gör att hon känner sig 

otillräcklig. Exempelvis vid en genomgång förklarar L6 att hon omöjligt kan hjälpa alla 

elever på deras olika språk. L6 och L7 beskriver en känsla av otillräcklighet, kunskap om 

både hur en andraspråksutvecklingsprocess ser ut och hur de ska undervisa: 

 

[...] därför att min begränsning är ju att jag kan bara svenska och engelska 

och i en klass med så många olika språk så är det ju omöjligt för mig att veta 

vad de olika orden heter på de olika språken. (L6) 
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[...] det här när man inser att man ska lära någon ett språk från grunden, alltså 

var börjar man? Ska man lära den fraser, bokstäver, ljud? i vilken ände börjar 

man? (L7) 

 

L7 beskriver att det är svårt att veta hur hon ska gå tillväga i undervisningen av en nyanländ 

elev. L7 känner på detta sätt då hon inte har fått någon fortbildning och känner att hon saknar 

behörighet i ämnet. Hon förklarar att varken hon eller eleven får den stöttning som behövs i 

denna process, vilket hon beskriver tidvis kan skapa en hopplöshetskänsla. Även L4 beskriver 

en liknande känsla:  

 

Jag har ju inte fått någon utbildning om hur man tar emot nyanlända och vad 

som är det bästa. Vi har inte fått gå någon kurs vi har inte fått läsa någon 

litteratur om det och det är ju inget man hinner utanför sitt jobb. (L4) 

 

L4 beskriver det som en nackdel att hon inte har fått någon utbildning i hur hon ska ta emot 

nyanlända elever och hur hon ska undervisa dessa barn. L4 anser att hon egentligen har blivit 

lämnad själv med uppdraget att undervisa de direktintegrerade nyanlända eleverna. Hon 

känner inte att hon har fått något stöd av skolan och att det inte finns tid till att på egen hand 

gå kurser eller läsa litteratur utanför arbetstid heller, då arbetet ändå tar så stor tid. L8 har inte 

heller fått någon utbildning och enligt henne så är det på eget ansvar att hitta dessa kurser. 

Hon menar att även om hon skulle hitta dessa, är det ändå är svårt att få gå kurserna då det 

handlar om en kostnadsfråga. Enligt studiens teoretiska ramverk är lärarens roll viktig för att 

skapa en miljö där eleverna känner sig stöttade och välkomnande så att de vill och vågar 

kommunicera på andraspråket med andra i miljön (Cummins, 2001). Detta förutsätter också 

att läraren känner sig stöttad i sin miljö, alltså av skola, rektor och den kommun hen arbetar i.  

7.4.2 För hög arbetsbelastning och för lite resurser i klassrummet 

Nästan alla lärare belyser bristen på tid ur olika perspektiv. Det vanligaste som de berättar om 

är att det inte finns tillräckligt mycket tid för att ge de direktintegrerade nyanlända eleverna 

det de behöver i undervisningen. Några lärare menar att eftersom tiden inte räcker till, blir det 

en stor arbetsbelastning. L2 lyfter fram bristen på tid som ett problem: 
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Det allra bästa vore ju om man kunde ha förberett barnet i fråga på vad det är 

man ska prata om så att den har någon förförståelse men det hinner man ju 

inte i det verkliga livet. Det är ju väldigt svårt att hinna med det. (L2) 

 

 L2 lyfter alltså fram detta som en svårighet, att bygga undervisningen på elevens tidigare 

kunskaper och menar att arbetsbelastningen redan är så hög att det blir svårt att lägga till 

ytterligare uppgifter i yrkesrollen. Det är viktigt att bygga upp förförståelsen genom tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Cummins, 2001).  

 

L5 beskriver ett annat perspektiv av arbetsbelastningen, då hon måste förkorta, skriva om och 

översätta veckobrev till franska för att kunna förmedla information till föräldrarna. Lärarna 

tycker att de har för stor arbetsbörda och för lite stöd. Lärarna förklarar att de inte får 

tillräckligt med stöd inne i klassrummet i den dagliga verksamheten. L7 menar att de 

direktintegrerade nyanlända eleverna behöver en-till-en undervisning en viss del av dagen. 

Hon berättar att på hennes skola är de inte tillräckligt resursstarka för det. Det som dock 

skiljer sig från de andra lärarnas beskrivningar är att L7 fick tillgång till en tolk vid elevens 

introduktion till skolan. Tolken fanns där som stöd för att visa de praktiska aspekterna på 

skolan, såsom toaletter, matsal och liknande. Lärarna förklarar ändå att de har viss hjälp av 

olika pedagoger i varierande grad. L1 och L4 förklarar att direktintegrerade nyanlända elever 

får hjälp och stöttning av specialpedagog/speciallärare ett par gånger i veckan, då de 

fokuserar på grunderna i språket som ljud och läsning. L3 och L7 beskriver att deras 

direktintegrerade nyanlända elever får denna hjälp av en fritidspedagog. Hälften av lärarna 

lyfter särskilt fram sva-undervisning som ett stöd i den dagliga verksamheten, dock sker detta 

oftast utanför klassrummet. De lyfter fram sva-undervisning som ett stöd och en möjlighet till 

elevernas språkutveckling. Detta ser lite olika ut på de olika skolorna. Vissa har en sva-lärare 

som endast undervisar nyanlända elever i svenska som andraspråk, andra har inte den 

tillgången och har tagit hjälp av specialläraren i stället. Vissa skolor har tillgång till sva-

undervisning en gång i veckan medan andra har tillgång till betydligt mer.  

 

Denna del belyser skillnaden på tillgångar och vilka resurser olika skolor har att röra sig med. 

Resurserna för de direktintegrerade nyanlända eleverna skiljer sig så pass mycket från skola 

till skola, att vissa elever får tillgång till en-till-en eller gruppundervisning av en utbildad sva-

lärare medan andra får hjälp av en fritidspedagog. Blir utbildningen verkligen likvärdig om 

de resurser eleverna får beror på vilken skola de går på? 
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7.4.3 Möjligheter och svårigheter kring elevernas förstaspråk 

Både L6 och L8 beskriver det som en stor möjlighet för undervisningen att samarbeta med 

modersmålslärare. Lärare 8 menar att modersmålsläraren kan hjälpa till med förförståelse, 

ord och begrepp på båda språken, vilket underlättar för eleven under den ordinarie 

undervisningen. Modersmålsläraren kan på detta sätt hjälpa till att tydliggöra innehållet inför 

lektioner samt skapa möjligheter till att fördjupa elevens språkliga medvetenhet (Cummins, 

2001). L2 och L6 beskriver att de förut hade ett nära samarbete med modersmålslärare. De 

menade att när dessa lärare förut fanns på plats i skolans lokaler var det lättare att gå förbi 

och fråga om olika saker samt att de kunde samarbeta och koordinera innehållet i 

undervisningen. L6 beskriver att de ofta arbetade tematiskt tillsammans med 

modersmålslärare så att eleven fick lära sig samma saker på både förstaspråket och 

andraspråket. Detta är ett exempel på att aktivering av tidigare kunskaper gör 

inlärningsprocessen mer effektiv och genom tidigare kunskaper och erfarenheter kan 

möjligheter skapas till att bygga upp ny kunskap (Cummins, 2001). L6 anser att samarbetet 

med modersmålsläraren gjorde det lättare för henne att förstå var i utvecklingen eleven 

befann sig och om eleven hade ett rikt förstaspråk. L2 och L6 lyfter dock upp en problematik 

som försvårar arbetet med modersmålslärare. De båda anser att det blir svårare att samarbeta 

på grund av att modersmålsundervisningen nu sker utanför skoltid, samt att modersmålslärare 

växlar mellan olika skolor och därmed inte är på plats på en skola under dagtid. Det är tydligt 

att dessa lärare tycker att detta är en grav försämring då de menar att det naturliga utbytet och 

samarbetet går förlorat, vilket är en stor förlust för både lärare och elever.  
  
Ett samarbete med studiehandledare är viktig på flera sätt, som genom att få hjälp med ord, 

och förförståelse samt att ta reda på intressen och tidigare kunskaper (Cummins, 2001). 

Nästan alla lärare beskriver studiehandledaren som en stor hjälp då den muntliga 

kommunikationen brister. Studiehandledare kan tydliggöra och förklara olika delar av 

undervisning eller hur skolan fungerar på förstaspråket för eleven men också för hens 

föräldrar. L5 tog exempelvis hjälp av studiehandledaren vid kontakt med familjen då 

studiehandledaren och pappan i familjen pratade samma språk, därigenom kunde 

studiehandledaren förmedla information från läraren. Lärarna beskriver studiehandledare som 

en tillgång men eftersom hen bara finns på plats en timme i veckan så är det fortfarande ett 
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problem när studiehandledaren inte är där. L1 berättar även om problematiken kring att 

använda tolk som substitut i dessa situationer. Han beskriver ett tydligt exempel på detta:  

 

De kunde komma med barnet som hade utslagna tänder. Jag hann inte ens 

stoppa dem så hade de gått hem för de trodde de var helt normalt att lämna 

barnet med utslagna tänder. Hen hade ramlat i en trapp. Problemet med det är 

att tolkarna som man har via telefon, de har ju väldigt svårt att framföra vissa 

saker och ibland så säger de ju inte de man vill att de ska säga. Det är för att 

de oftast känner föräldrarna, så då säger de ju inte de som anses vara 

olämpligt. Så de kan ju vara svårt att få fram saker. (L1) 

 

L1 menar att på grund av att tolkarna ofta känner föräldrarna så vill de bespara dem från vissa 

uttalanden som skulle kunna skapa konflikter mellan lärare och föräldrar. Detta på grund av 

att uttalandena kan missförstås antingen på grund av kulturkrockar eller på grund av språkliga 

missförstånd. Om tolken väljer att inte vidarebefordra viss information så kan de inte heller 

prata om det som inte fungerar. L3 beskriver inte samma erfarenheter och problematik som 

övriga lärare då hon hade engelskan som ett gemensamt språk att kunna kommunicera på 

med föräldrarna. Denna kommunikation gjorde att de kunde samtala om motivation, skola 

och undervisning, vilket hjälpte till att föra elevens lärande framåt. L3 påpekar även att en 

stor fördel var att de lätt kunde byta information kring eleven på ett gemensamt språk. 

 

L5 och L6 beskriver svårigheter med studiehandledningen. Båda lyfter fram det som 

problematiskt när studiehandledare har bristande kunskaper i svenska, vilket gör det svårt 

med exempelvis kommunikation och kartläggning. L5 beskriver att det brister i 

kartläggningen för hennes nyanlända elev:  

 

Sedan jobbar vi väldigt hårt med kartläggning. Vi är ju skyldiga att kartlägga 

från skolverket, men det gick ju inte att göra med honom i och med att han 

inte hade någon studiehandledare att göra den med. Sedan beror det ju på om 

studiehandledaren är så pass duktiga att hen förstår vad hen ska förstå från 

skolverket också, för där är det lite si och så med de studiehandledare som 

finns, om de är så pass duktiga att de förstår vad de ska kartlägga. (L5) 
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L5 menar att om studiehandledaren har bristande kunskaper i svenska och inte förstår 

Skolverkets instruktioner eller vad som egentligen ska kartläggas, så får hon i sin tur 

bristfällig information om eleven och hens kunskaper. Averys (2017) studie tar upp samma 

problematik, att informationen om nyanlända elevers kartläggning är bristande. Lärarna i 

denna studie anser att det är en förutsättning för undervisning och lärande att denna 

information måste vara mer omfattande och också kommuniceras till rätt parter (Avery, 

2017). L5 beskriver också att den studiehandledning hennes elev har fått har även varit på fel 

språk då det inte finns studiehandledning tillgänglig på elevens förstaspråk. Hon gör en 

liknelse med att ett svensktalande barn skulle få studiehandledning på danska eller norska, för 

att vi ska förstå situationen. Detta har gjort att studiehandledaren och eleven har haft svårt att 

kommunicera och studiehandledaren har därmed inte varit till den hjälp som eleven har 

behövt. En annan problematik som både L2 och L6 lyfter fram med studiehandledning är de 

bestämmelser som finns rörande den tid nyanlända elever får. L2 och L6 menar att en timmes 

studiehandledning i veckan under ett år inte räcker till för dessa barn. L2 berättar att om 

skolan vill ha mer studiehandledning måste detta köpas till och för en skola med många 

nyanlända så blir detta väldigt dyrt. L6 berörde även hon denna problematik men menade att i 

vissa fall kan det ändå vara fördelaktigt att köpa mer tid med studiehandledaren.  
 

L4 har tagit upp en aspekt som ingen annan egentligen har berört när det kommer till att 

använda de direktintegrerade nyanlända elevernas förstaspråk som en resurs. Hon förklarar 

att hon har en annan elev i klassen som inte är nyanländ men som delar språk med de 

direktintegrerade nyanlända eleverna. Hon menar att denna elev fick hjälpa till att tolka och 

förmedla instruktioner och information mellan läraren och de direktintegrerade nyanlända 

eleverna. Detta skedde i samråd med eleven och hens föräldrar, de såg det som något positivt 

både för eleven själv och de direktintegrerade nyanlända eleverna. 

7.4.4 Möjligheter till ett gemensamt språk & svårigheter med 

språkförbristningar 

Alla lärare pratar om problematiken att inte ha ett gemensamt språk i skolan. Lärarna berättar 

utifrån perspektiv där språkförbristningar skapar stora svårigheter. L1 och L5 lyfter fram den 

sociala aspekten av detta. L1 menar att eleverna kan få det svårt i lekar när de inte förstår 

språket och sociala koder. L5 beskriver ett exempel på detta, en elev som hela tiden hamnar i 

konflikter på grund av språkförbristningar: 
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[...]det blir ju jättejobbigt men hon är helt övertygad om att det är såhär men, 

än hur jag förklarar och hur de övriga eleverna förklarar så förstår hon inte. 

Det behöver ju inte handla om språket, det kan ju vara kulturellt också, att de 

är vana vid en annan typ av jargong, en annan typ av uppfostran eller en 

annan slags lekar. Hur ska de komma in i de lekar som vi leker här i Sverige? 

(L5) 

 

Även fast miljön runt omkring barnet är välkomnande och stöttande (Cummins, 2001), menar 

L5 att det ändå lätt kan uppstå konflikter när eleverna inte förstår varandra. Detta tror L6 dels 

kan bero på att de språkligt inte förstår varandra men att de kanske inte heller förstår varandra 

socialt i lekar. Detta kan bero på att lekar ter sig olika, i olika delar av världen. Det som ändå 

är viktigt är det aktiva deltagandet och interaktionen mellan människor, detta för att lära sig 

språket och kulturen (Cummins, 2001). L1 och L7 beskriver att det även är svårt i 

klassrummet när det gemensamma språket inte finns. De beskriver hur svårt det är för eleven 

när den inte alls förstår språkligt vad som händer på lektionerna och att eleven dessutom inte 

kan kommunicera när den inte alls förstår. L1 menar att det blir svårt för eleven att hålla uppe 

koncentrationen på lektionerna när hen inte förstår, vilket kan göra att andra elever också 

tappar koncentrationen.  

 

Ett annat perspektiv på detta som L4 och L8 funderar på är hur givande det är för 

direktintegrerade nyanlända elever på lektioner i exempelvis samhällskunskap och 

naturkunskap. L8 berättar om en lektion som handlar om allemansrätten och naturen och 

anser att det är viktigt att ta reda på vad eleven har för erfarenheter och vad hen kan sen 

tidigare men att det är väldigt svårt innan de har ett gemensamt språk att kommunicera på. L8 

menar att eleven kanske har mycket kunskap om natur sedan innan, dock en natur som 

kanske inte liknar vår.  

 

Det är viktigt för läraren att ta reda på elevens tidigare kunskaper och erfarenheter (Cummins, 

2001) även om svårigheten ligger i språkförbristningar. Direktintegrerade nyanlända elever 

kanske inte kan berätta om detta och läraren har svårt att ta reda på det på grund av bristen på 

ett gemensamt språk samt att de flesta endast har studiehandledning en timme per vecka. L4 

påpekar att det kanske är viktigare för eleverna att få arbeta med svenska, snarare än 
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naturkunskap eller samhällskunskap då de ändå inte kan ta till sig innehållet på grund av 

språket.  

7.5 Lärares tankar om direktintegreing 

Nästan alla lärare har synpunkter på i vilken årskurs eleverna borde direktintegreras. De 

lärarna som har tagit emot direktintegrerade elever i årskurs 2 eller årskurs 3 menar att 

direktintegrering endast borde ske i antingen förskoleklass eller årskurs 1. Detta med 

undantag om eleven har en gedigen skolbakgrund sedan innan, något som sällan förekommer 

i lågstadiet. L6 lyfter fram en problematik med att placera nyanlända elever under den 

åldersadekvata årskursen när de kommer: 

 

Vissa som inte har haft skolbakgrund har då placerats lägre i åldrarna för de 

ska kunna tillgodogöra sig den här läs- och skrivinlärningen och då har man 

ju sett det här att när de kommer upp till, ja men vi behöver inte gå så långt 

upp faktiskt utan i trean fyran när hormonerna börjar så är det inte alltid så 

lyckat att vara överårig. Hur gör vi då? Ja då måste de ju försöka få hjälp på 

sin egen nivå. (L6) 

 

L6 menar att på grund av att när hormonerna börjar utvecklas kan det blir problematiskt att 

vara ett år äldre än övriga barn i klassen. Det kan vara tufft för eleven när skillnaden i ålder 

börjar märkas även av de andra barnen. Vidare anser L6 utifrån sina tidigare erfarenheter, att 

det är skillnad på om eleven kommer på höstterminen i årskurs 1 eller vårterminen i årskurs 

2. Det är även märkbart mellan terminerna i varje årskurs. Detta för att det hinner hända 

mycket kunskapsmässigt under den korta tiden. L1 och L4 anser att det bästa för eleven vore 

om de blev direktintegrerade åldersadekvat i förskoleklassen. Detta eftersom de får chansen 

att möta språket på ett mer naturligt sätt och utan några större krav.  

 

En svårighet som de flesta lärare nämner är bristen på skolbakgrund. De lärarna som har tagit 

emot elever i årskurs 2 och 3 påpekar att den undervisning som är tänkt för dessa årskurser är 

för svår för en direktintegrerad nyanländ elev utan skolbakgrund. De menar att de måste 

anpassa undervisningen till denna elev efter vad undervisningen riktade sig till i förskoleklass 

eller årskurs 1. L1 som har tagit emot en nyanländ elev i årskurs 1 anser att även den 

undervisningen är för svår för en direktintegrerad nyanländ elev utan skolbakgrund. Han 
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menar även att det handlar om mer än bara inlärningen. Det handlar också om att kunna sitta 

stilla vid en bänk, kunna hålla i en penna och förhålla sig till skolan och klassrummets ramar 

och outtalade regler. L2 förklarar att det är tufft för dessa elever att komma in i skolans värld 

när de inte har någon tidigare erfarenhet av den. De vet inte hur de ska bete sig eller vad som 

förväntas av dem. Det är jättesvårt för dem, menar L2. Både L4 och L7 anser att 

förberedelseklass kanske är ett bättre alternativ för nyanlända elever, just för att det är så 

svårt att komma direkt in i en ordinarie klass. L7 anser att de behöver landa i en trygg miljö, 

särskilt om de har trauma eller liknande i bagaget, vilket hon menar att de skulle göra i en 

förberedelseklass. 

Sammanfattning och slutsatser 

Studiens frågeställningar som vi ville undersöka och få ökad kunskap om var följande: 

• Vilka didaktiska verktyg beskriver verksamma klasslärare att de använder sig av i 

klassrummet med direktintegrerade nyanlända elevers svenska som 

andraspråksundervisning inom årskurserna 1-3? 

• Vilka möjligheter och svårigheter beskriver klasslärare med sin egen verksamhet och 

direktintegrering i årskurserna 1-3? 

Det vi kan konstatera utifrån resultatet är att lärarna beskriver många olika didaktiska verktyg 

som de använder sig av i klassrummet. Dessa didaktiska verktyg har lärarna tagit upp: läs- 

och skrivinlärningsmetoder, bildstöd, digitala hjälpmedel, kroppsspråk, gester och miner samt 

olika skrivövningar. De didaktiska verktyg lärarna har beskrivit är till stor del detsamma 

oavsett i vilken årskurs de undervisar i. Det som dock skiljde sig åt mellan årskurserna var 

valet av läs- och skrivinlärningsmetod. Där visade det sig att majoriteten av lärarna som 

undervisade i årskurs 2 använde sig antingen av helordsmetoden eller av en 

metodkombination, av helordsmetod och ljudmetod. Lärarna som undervisade i årskurs 1 

använde sig antingen av ljudmetoden eller en metodkombination av de två. Lärarnas 

sammantagna beskrivningar om didaktiska verktyg berör alla delar av Cummins (2001) 

modell (se figur 1). De didaktiska verktygen fokuserar på språkets form och struktur samt att 

eleverna ska utveckla sin språkliga medvetenhet. Lärarna försöker att på olika sätt och genom 

olika medel att tydliggöra innehållet i deras undervisning. De belyser en önskan att kunna ta 

reda på elevernas förkunskaper, intressen och tidigare erfarenheter, men många tycker att det 

är svårt på grund av språkförbristningar. Lärarna tycker att det är viktigt att uppmuntra de 

direktintegrerade nyanlända eleverna att våga kommunicera och belyser klassrumsklimatet 
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som en viktig aspekt av detta. Det som går att utläsa av resultatet är att det är enklare för 

direktintegrerade nyanlända elever att interagera och kommunicera i sociala sammanhang 

med kompisar än i klassrummet. Det har även visats sig vara svårare för lärarna att lära känna 

de direktintegrerade nyanlända eleverna på grund av bristen på ett gemensamt språk, än för 

klasskamrater.  

 

Den andra frågeställningen syftar till svårigheter och möjligheter som lärarna upplever i sin 

egen verksamhet med direktintegrerade elever. Det vi kan konstatera utifrån resultatet är att 

lärarna upplever många svårigheter med detta. Lärarna har i stora drag belyst samma 

svårigheter. Dessa innefattar brist på tid och för stor arbetsbörda, behörighet samt brist på 

fortbildning och resurser. Svårigheter med kommunikation och saknandet av ett gemensamt 

språk, försämringar i samarbetet med modersmålslärare/studiehandledare samt att bristen på 

skolbakgrund är tufft för nyanlända elever som direktintegreras är också svårigheter de tar 

upp. Lärarna menar att de redan har så stor arbetsbörda, att de känner att de inte har den tid 

som de behöver för att ge den direktintegrerade nyanlända eleven det stöd som hen behöver. 

Lärarna beskriver olika aspekter av detta. Några lärare beskriver att de inte har tid för 

gemensam planering med varken modersmålslärare eller studiehandledare, vilket lärarna 

anser gör det svårt att aktivera tidigare kunskaper och använda elevernas förstaspråk i 

undervisning. Vidare anser lärarna att avsaknaden av dessa resurser i skolans verksamhet gör 

det svårt att överbygga bristen på ett gemensamt språk och språkförbristningar. Bristen på tid 

innefattar även svårigheten att hitta ett bra material som den direktintegrerade nyanlända 

eleven kan arbeta med men även att detta material ofta kräver mycket en-till-en undervisning 

som lärarna inte har tid till. Till följd av detta menar många av lärarna att de saknar 

pedagogiska resurser i och utanför klassrummet. Fortsättningsvis tar lärarna upp sin egen 

utbildning och brist på behörighet och saknaden av fortbildning som en svårighet. Enligt 

lärarna har de inte fått den utbildning som krävs för att de ska känna sig eller vara behöriga i 

ämnet svenska som andraspråk. Många av lärarna hävdar också att de inte har fått någon 

fortbildning eller inte tillräckligt med fortbildning i ämnet sva. De flesta lärarna lyfter även 

fram hur svårt det är för en nyanländ elev att direktintegreras, särskilt när eleven inte har 

någon tidigare skolbakgrund. Det blir svårare eftersom eleven inte vet vad som förväntas av 

hen själv, undervisningen eller skolan. Detta beror främst på att lärare och övriga 

skolpersonal inte kan kommunicera detta på ett gemensamt språk.  
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De möjligheter som kan konstateras utifrån resultatet är även de sådana som alla lärare har 

berört. De möjligheter lärarna beskriver är resurser såsom modersmålslärare, 

studiehandledare, speciallärare/specialpedagog samt klassresurser och fritidspedagoger. 

Dessa pedagoger har beskrivit som möjligheter då de skulle ge läraren det stöd hen behöver 

för att klara sitt uppdrag och genom detta ge den direktintegrerade nyanlända eleven det stöd 

hen behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Utifrån resultatet har vi dragit 

slutsatsen att möjligheterna och svårigheterna speglar varandra. Detta för att det som lärarna 

lyfter fram som möjligheter är de resurser som de beskriver att de saknar eller är i större 

behov av. 
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8. Diskussion 
Resultatet pekar på att många av lärarna inte känner att de har tillräckligt med kompetens för 

att undervisa direktintegrerade nyanlända elever. Detta verkar bero på dels behörighet och 

dels på bristen av fortbildning. Lärarlegitimationen är en diskussionsfråga då lärarna känner 

att deras behörighet inte alltid stämmer överens med legitimationen. Alla lärare i studien 

uppger att de är behöriga i svenska som andraspråk (se tabell 1). De flesta lärarna upplever 

dock att de inte har fått någon utbildning eller den utbildning som krävs för att undervisa i 

ämnet. Detta trots att det specifikt står på deras legitimation att de är behöriga. Detta kan bero 

på att fram till år 2013 fick nyexaminerade lärare automatisk behörighet i svenska som 

andraspråk oberoende om de hade läst kurser i det eller inte (Skolverket, 2015; Skolverket, 

2018; Skolverket, u.å.). Med detta sagt kanske lärarnas upplevelser inte är så förvånande. 

Problematiken kring detta är att de inte känner sig behöriga, de flesta upplever att de saknar 

kunskap, didaktiska verktyg och material för att kunna lära en direktintegrerad nyanländ elev 

ett helt nytt språk. Blir utbildningen i lågstadiet likvärdig för alla elever, även de som är 

nyanlända, om inte lärarna känner att deras kompetens stämmer överens med deras 

behörighet? Problematiken handlar inte bara om att lära en nyanländ elev ett nytt språk utan 

också att kunna integrera den undervisningen med ordinarie undervisning. Lärarna menar att 

det är svårt att bedriva sin undervisning så att den blir likvärdig för alla elever oavsett 

bakgrund och tidigare erfarenheter. En förutsättning för att ta emot och undervisa 

direktintegrerade nyanlända elever menar Winlund m.fl. (2017) är fortbildning. Mer än 

hälften av lärarna i denna studie uppger att de inte har fått någon fortbildning i svenska som 

andraspråk. Detta beror på varierande anledningar som att lärarna själva inte får välja, andra 

fortbildningar går före, det kanske inte finns särskilt många fortbildningar som syftar till 

undervisning av nyanlända elever och att fortbildningar är en kostnadsfråga. Den fråga som 

uppkommer är om en, eller några dagars fortbildning ger de kunskaper och kompetenser som 

Winlund m.fl. (2017) beskriver som en förutsättning för att ta emot direktintegrerade 

nyanlända elever. Den skola som ingår i Wedin och Wessmans studie (2017) har under 

många år gjort en satsning och vidareutbildat alla lärare i svenska som andraspråk. Denna 

fortbildning motsvarar 30 högskolepoäng, alltså en termins högskolestudier per lärare. 

Personalen på skolan har även tillsammans utvecklat en språkpolicy, en handlingsplan för 

mottagandet av nyanlända elever, ett program för nyanlända elevers lärande samt riktlinjer 

för studiehandledning. Det är kanske denna typ av satsning som krävs i skolorna idag för att 
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ge lärarna den kunskap och kompetens de behöver men också för att skolpersonal 

tillsammans kan utveckla verksamheten så att den blir likvärdig och givande för alla.  

 

Ett annat intressant tema som var utmärkande i studien var bristen på samarbete mellan 

studiehandledare, modersmålslärare och klasslärare. De flesta lärarna i studien beskrev att de 

hade önskat mer studiehandledning än det som tilldelas samt ett närmare samarbete med 

modersmålslärare. Problematiken som lärarna från studien uppger är att dessa pedagoger 

växlar mellan flera skolor, vilket gör att klasslärarna sällan träffar dem samt att 

modersmålsundervisningen sker efter att ordinarie skoldag är slut. Detta gör det svårare för 

lärare att skapa en naturlig kontakt och därmed få ett naturligt samarbete med dessa 

pedagoger, dock menar Bergh Nestlog och Zetterholm (2017) att det ändå är fullt möjligt att 

arbeta med elevernas första- och andraspråk i undervisningen. I denna studie har de 

involverat föräldrarna i detta. Bergh Nestlog och Zetterholm menar att om lärarna dessutom 

har god kunskap om arbetssätt som involverar elevens båda språk samt lägger extra tid på 

god planering så är det fullt genomförbart. Detta kräver däremot att föräldrarna har 

grundläggande kunskaper i svenska så att de kan hjälpa barnen att växla mellan språken, 

vilket kanske inte är så vanligt bland nyanlända familjer. Både lärarna i denna studie samt 

lärare och studiehandledare/modersmålslärare i Averys studie (2017) efterfrågar möjligheter 

till att göra samarbetet mer tillgängligt, som exempelvis att dessa pedagoger ska ingå i 

arbetslaget, vilket möjliggör detta utbyte. De anser att detta skulle kunna innebära gemensam 

planeringstid och koordinerat innehåll på båda språken, vilket både stödjer klassläraren i hens 

arbete och stödjer elevernas språkinlärning på både skolspråket och vardagsspråket (Avery, 

2017; Bergh Nestlog & Zetterholm, 2017). Frågan är då hur detta fungerar i praktiken om det 

är många olika språk på en skola? Denna fråga kan tänkas vara anledningen till varför dessa 

pedagoger växlar mellan skolor, för att det helt enkelt inte finns tillräckligt många elever med 

samma språk och därför inte tillräckligt med befogad planeringstid för att varje pedagog ska 

kunna arbeta på endast en skola. En annan anledning kan vara att det inte är samma person 

som arbetar både som modersmålslärare och studiehandledare, vilket innebär att det blir för 

lite schemalagd tid för en heltidstjänst på en skola, därav växlingen mellan flera skolor.  

 

Lärarna i denna studie har tagit emot direktintegrerade nyanlända elever i olika årskurser, 

ändå belyser samtliga lärare samma svårighet, nämligen vilken årskurs eleverna bör bli 

direktintegrerade i. Alla lärare är eniga om att det bästa vore att de direktintegrerades 

åldersadekvat i förskoleklass eller i årskurs 1, dock blir detta mer ett önsketänkande eftersom 
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det inte går att påverka. Problematiken med att ta emot en direktintegrerad nyanländ elev i 

årskurs 2 eller årskurs 3 syftar till undervisning och delaktigheten i denna. Undervisningen i 

dessa årskurser utgår från att eleverna redan kan språket samt kan läsa och skriva, dock i 

varierande grader. Det som gör undervisningen problematisk i dessa årskurser är att den inte 

längre fokuserar på den första läs- och skrivinlärningen, vilket är vad en direktintegrerad 

nyanländ elevs undervisning bör fokusera på. Både utifrån denna studie och Winlund m.fl 

(2017) är de läromedel som finns för svåra för direktintegrerade nyanlända elever. Dessa 

material utgår från att eleverna har fått någon form av språklig introduktion. Detta gör att 

eleverna inte kan sitta själva och arbeta med materialet då de inte förstår innehållet. En annan 

aspekt av det är att de ord och bilder som ingår i läromedlet inte alltid är bekanta för dessa 

elever, samt att det kan vara svårt att lära sig läsa och skriva de svenska orden om eleverna 

inte har tillägnat sig det svenska ljudsystemet. Detta exempel på vad läromedlen fokuserar på 

skiljer sig alltså från läromedel avsedda för årskurs 2 och uppåt, vilket innebär att eleven 

egentligen har en helt annan svenskundervisning än övriga elever. Även om läraren väljer att 

inte använda ett läromedel på svenska lektionerna och istället fokuserar på olika teman som 

exempelvis sagor så kommer fortfarande innehållet vara på en nivå som är för svår för en 

direktintegrerad nyanländ elev. Detta skulle dock kunna motverkas med exempelvis 

didaktiska verktyg som bildstöd eller filmer för att eleverna ska få se innehållet i ett 

sammanhang och inte bara i skriven eller hörd text. Utifrån studien av Winlund m.fl. (2017) 

visar det sig ändå vara problematiskt då förförståelsen för vad de tittar på samt hörförståelsen 

kan vara bristande. Detta visade sig leda till att eleverna hade svårt att koncentrera sig och 

gjorde andra saker som var mer lockande. Det är vid tillfällen som dessa som 

studiehandledare/modersmålslärare kan vara en tillgång i undervisningen (Bergh Nestlog & 

Zetterholm, 2017; Giampapa, 2010; Wedin & Wessman, 2017). Detta för att ge eleverna 

förståelse samt vara ett stöd som för deras språkutveckling framåt. För att lyckas med detta 

kräver det ett samarbete med studiehandledare/modersmålslärare. Som redan diskuterat 

tidigare är detta lättare sagt än gjort då de sällan är på plats i skolans lokaler samtidigt som 

klassläraren, samt att det då sällan finns tid för gemensam planering (Avery, 2017).   

 

Syftet med studien var att undersöka och få mer kunskap om vilka didaktiska verktyg lärare 

beskriver att de använder för att direktintegrerade nyanlända elever ska utveckla sina språk- 

och ämneskunskaper i svenska som andraspråk, detta inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Vi har fått många olika didaktiska verktyg beskrivna för oss, dock var de 

verktyg som lärarna tog upp sådana som vi redan hade förkunskap om. Likt oss söker lärarna 
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fler didaktiska verktyg som kan användas mer effektivt och mer inkluderande till 

direktintegrerade nyanlända elevers språkinlärning i det ordinarie klassrummet. Flera av 

lärarna lyfter upp svårigheten att hitta dessa svar samt att det är svårt att veta vart de ska 

börja. Vidare var syftet även att få en ökad förståelse kring de möjligheter och svårigheter 

som lärare upplever i sin verksamhet med direktintegrerade nyanlända elever i årskurserna 1-

3. Vi har fått en ökad förståelse för de svårigheter som lärarna beskriver att de upplever i sin 

verksamhet. Utifrån studiens resultat blir det tydligt att svårigheterna är många och att lärarna 

känner en viss uppgivenhet kring dessa. Det som känns särskilt intressant är att lärarna i vår 

studie lyfter fram pedagogiska resurser som den stora möjligheten till direktintegrerade 

nyanlända elevers inlärning. De vi kan konstatera av detta är att uppdraget att lära en 

nyanländ elev ett språk från grunden samt att eleven får vidareutvecklas språkligt kräver att 

klasslärare och övriga pedagoger runt eleven samarbetar. Det kräver även en satsning från 

kommuner och skolor att vidareutbilda lärarna så att de känner sig kompetenta och behöriga 

för att klara av uppdraget. Det har även visat sig i studier att skolor som satsar på 

utvecklingsarbete som involverar personalen och nyanlända elevers utveckling, exempelvis i 

form av flerspråkiga kommittéer, har lyckats bättre med samarbetet (Giampapa, 2010; Wedin 

& Wessman, 2017). Sammanfattningsvis behöver kommunerna stötta upp skolorna, de 

behöver resurser för att kunna göra en förändring. Därefter måste skolorna satsa på lärarnas 

och övrig personals kompetensutveckling och på att deras verksamhet ska utvecklas framåt 

kring möjligheterna med direktintegrerade nyanlända elevers lärande. 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden för denna studie valdes utifrån syftet och frågeställningarna, vilket fokuserar på 

lärarnas berättande. Valet av metod stod mellan intervjuer och enkäter. Vi ville ha en dialog 

med lärarna med chans att följa upp med frågor och därför gjordes valet att använda 

intervjuer som metod. Att valet blev semistrukturerade intervjuer grundar sig i att lärarna 

skulle få berätta mer öppet om sin undervisning och sina erfarenheter och inte bli för styrda 

av våra frågor. De semistrukturerade intervjuerna gjorde att vi istället kunde ha ett samtal 

med lärarna där deras svar styr efterföljande frågor. (Gillham, 2008; Stukát, 2011) 

 

Vi intervjuade åtta lärare, detta kändes som ett rimligt antal mot de tidsramar som arbetet har. 

Färre informanter hade inte gett ett lika trovärdigt resultat och fler hade blivit problematiskt 

mot tiden. En svårighet med att intervjua åtta lärare var att hitta informanter som uppfyllde 
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våra kriterier och som var villiga att ställa upp. Det var svårt att nå ut till både rektorer och 

lärare ute på skolorna som kunde hjälpa oss med vårt uppdrag. Detta gjorde att vi fick 

utnyttja de kontakter som vi har till skolvärlden, alltså genom våra verksamhetsförlagda 

utbildningar, bekanta och så vidare. Genom att vi valde lärare från våra verksamhetsförlagda 

utbildningar kan resultatet ha påverkats. Det kan bero på att vi redan har en uppfattning om 

hur dessa lärare arbetar i klassrummet, vilket omedvetet kan styra intervjuerna.  

 

I efterhand finns det vissa delar vi skulle kunna gjort annorlunda. Om vi hade haft en 

uppfattning om hur svårt det skulle vara att få tag i informanter hade vi börjat med det 

tidigare. Detta med förhoppningen att vi skulle kunna få ett större urval samt en större 

spridning i årskurser hos våra informanter. Det i sin tur kunde ha gett ett mer jämförbart 

resultat samt ökad trovärdighet. Med denna studies resultat i åtanke tror vi att en 

metodkombination hade varit ett ännu bättre metodval. Denna kombination skulle då bestå av 

den semistrukturerade intervjun samt observationer. Vi tänker att det vore intressant att 

observera läraren då hen troligtvis använder didaktiska verktyg som hen inte är medveten om. 

Genom denna kombination skulle vi få ut både det läraren säger att den använder samt 

komplettera med det som hen visar i klassrummet. Ett annat alternativ för att få fram 

didaktiska verktyg för direktintegrerade nyanlända elever skulle kunna vara att intervjua 

SVA-lärare istället. Detta på grund av att de har en utbildning som är direkt kopplad till dessa 

elever. Problematiken med detta är om deras metoder är överförbara till undervisning i 

helklass där inte alla elever har svenska som andraspråk.  

8.2 Förslag till vidare forskning  
Vad vi har sett så är ämnet direktintegrering i ordinarieklass inom årskurserna 1-3 ett ämne 

som är väldigt outforskat. Vi anser att det hade varit intressant att forska vidare på hur lärares 

didaktiska verktyg fungerar under en längre tid. Vidare hade det varit intressant att 

genomföra dessa studier både med intervjuer och observationer. Detta för att se hur lärares 

beskrivningar stämmer överens med deras handlingar.  

 

 

  



50 
 

Referenser 

Avery, H., (2017). At the bridging point: tutoring newly arrived students in Sweden. 
International Journal of Inclusive Education, 21(4), pp.404–415. 

Basaran, H. (2016). Nyanlända elever i mitt klassrum: språkutveckling med digitala resurser. 
(1. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning. 

Bergh Nestlog, E., & Zetterholm, E. (2017). Elevtexter på flerspråkiga elevers olika språk. In 
ASLA: s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016. The ASLA Symposium at 
Uppsala University 21-22 April 2016 (Vol. 26, pp. 178-186). 

Bransford, J. (red.) (2000). How people learn [Elektronisk resurs] brain, mind, experience, 
and school. (Expanded ed.) Washington, D.C.: National Academy Press. 

Cummings, J. (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling 
av skolans språkpolicy. Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: 
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk.  

Ekstrand, G. & Lelinge, B. (2007). Klassen som gud glömde: hur man förebygger och 
åtgärdar oro och konflikter och får ett bra klassrumsklimat. Malmö: Gleerups Utbildning 
AB. 

Elmeroth, E. (2017). Möte med andraspråkselever. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

Europeiska kommissionen. (2016, april). Reception of newly arrived migrants and 
assessment of previous schooling: Peer learning activity in Sweden, Stockholm, 6-7 April 
2016. Hämtad 13-02-18, från Europeiska kommissionen, 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/peer-learning-stockholm_en.pdf 
 
García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: a global perspective. Malden, 
MA: Blackwell Pub. 
 
Giampapa, F. (2010). Multiliteracies, pedagogy and identities: Teacher and student voices 
from a Toronto elementary school. Canadian Journal of Education, 33(2), 407-431. 
 
Gibbons, P. (2016). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
för och med andraspråkselever i klassrummet. (4., uppdaterade uppl.) Stockholm: Hallgren & 
Fallgren. 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. (1. utg.) 
Stockholm: Natur & kultur. 



51 
 

Hajer, M. & Meestringa, T. (2014). Språkinriktad undervisning: en handbok. (2. uppl.) 
Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Juvonen, P (2015) Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever. I Bunar, N. (red.) 
(2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.) Stockholm: Natur & 
kultur. 
 
Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. (1. uppl.) 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Lahdenperä, P. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. (Första 
upplagan). Stockholm: Liber. 
 
Lainio, J (2013) Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige. I Sundgren, E. (red.) (2013). 
Sociolingvistik. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Lindgren, S. (2014). Kvalitativ analys. I Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). 
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. (2., [utök. och uppdaterade] uppl.) Malmö: 
Gleerup. 

Lindström, G. & Pennlert, L. (2012). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i 
didaktik. (5. uppl.) Umeå: Fundo. 
 
SFS 2011:185. Skolförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet  
 
 
Skoog, M. (2012). Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1(Doctoral dissertation, 
Örebro universitet). 
 
Skolverket (u.å) krav för att få behörighet. Hämtad 2018-04-11 från 
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-
att-fa-behorighet-1.237096  

Skolverket (2018) Stora skillnader i lärarbehörighet mellan kommuner. Stockholm: 
Skolverket.  

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 
reviderad 2017. [Stockholm]: Skolverket. 

Skolverket (2015a) Poängnyckel för lägsta poängomfattning för ämnen inom äldre 
lärarexamina. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2015b). Studiehandledning på modersmålet: att stödja kunskapsutvecklingen hos 
flerspråkiga elever. Stockholm: Skolverket. 
 



52 
 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Sverige (2016). Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801). (7., 
[uppdaterade] uppl.) Stockholm: Wolters Kluwer. 
 
Utbildningsdepartementet (2013). Utbildning för nyanlända elever: mottagande och 
skolgång. Stockholm: Fritze. 

Vannestål, M. E. (2012). Att ta in världen i klassrummet–om digital teknik i 
språkundervisningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 96(02), 100-112. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wedin, Å., & Wessman, A. (2017). Multilingualism as Policy and Practices in Elementary 
School: Powerful Tools for Inclusion of Newly Arrived Pupils. International Electronic 
Journal of Elementary Education, 9(4), 873-890. 

Winlund, Anna, Lyngfelt, Anna, & Wengelin, Åsa. (2017). Nyanlända elevers 
litteracitetspraktiker i skolan. Educare,(2017:1), 50-71. 
 
Åberg, K. (1995). Bland stjärnor och syndabockar: om hur man skapar ett gott 
samarbetsklimat i klassrummet. Solna: Ekelund. 

 

 

 

 

  



53 
 

Bilagor 
Bilaga 1 - Information till lärare.  

Bilaga 2 -  Intervjuguide.  

  



54 
 

Bilaga 1  

Information till lärare 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och få mer kunskap om vilka didaktiska verktyg lärare 

beskriver att de använder för att direktintegrerade nyanlända elever ska utveckla sina språk- 

och ämneskunskaper i svenska som andraspråk, detta inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Syftet är även att få en ökad förståelse kring de möjligheter och svårigheter 

som lärare upplever med direktintegrering i årskurs 1 respektive i årskurs 3.  

Intervjun upplägg 

Intervjuns omfång är ungefär en timme. Under denna tid samtalar vi om ett ämne men utifrån 

olika inriktningar och perspektiv. Detta kommer att spelas in med informantens samtycke.  

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som vi förhåller oss till är vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Dessa principer är består av fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att det finns ett krav på att informera informanten om deras roll i 

deltagandet samt att deras deltagande är frivilligt, intervjun kan avbrytas när som helst och 

informanten kan välja att inte besvara vissa frågor. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke 

måste hämtas från informanterna. Även fast ett samtycke är inhämtat kan informanten 

fortfarande avbryta sitt deltagande i studien utan konsekvenser. Konfidentialitetskravet 

omfattar etiskt känsliga uppgifter. Informationen som framkommer i studien kring 

personuppgifter och etiskt känsliga uppgifter ska inte kunna identifieras av utomstående. 

Detta betyder att både skolan och lärare kommer att vara anonyma. Nyttjandekravet innebär 

att insamlade uppgifter inte får användas till kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga 

syften. (Vetenskapsrådet, 2002) Uppsatsen kommer att publiceras på det digitala 

vetenskapliga arkivet (DiVA). 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
Beskriv först studiens syfte, frågeställningar och intervjuns upplägg för informanten. 

Informera även om forskningsetiska överväganden och vart uppsatsen kommer att publiceras. 

1. Kan du beskriva din klass i stora drag? 

- antal elever 

- elever med svenska som andraspråk/nyanlända 

- elever med särskilda behov 

- antal pedagoger 

      2. Hur länge har du arbetat som lärare inom F-3? 

- vilken lärarutbildning? 

- behörighet/fortbildning? 

- erfarenhet av att ta emot nyanlända 

     3. Är det något särskilt man som lärare behöver göra eller tänka på när det kommer till                    

undervisning av direktintegrerade nyanlända elever i det ordinarie klassrummet?  

- arbetssätt/metoder/strategier 

- material/genomgångar (hur får ni eleven att förstå innehållet och vad de ska göra?) 

- aktivering av tidigare kunskaper/erfarenheter (modersmålslärare/studiehandledare) 

- aktiv språkanvändning/aktivt deltagande 

- stöttning, i vilken form/tidsaspekt 

4. Kan du beskriva hur arbetet med klassrumsklimatet ser ut? 

5. Hur tänker du kring möjligheter och svårigheter för nyanlända elevers inkludering i 

klassrumsundervisningen? 

- fysisk inkludering 
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- social inkludering 

6. Hur tänker ni kring identitet; personlig, kulturell samt språklig? Alltså vilket utrymme 

det finns för att uttrycka sin identitet.  

- studiehandledare 

- modersmålslärare 

- klassrumsklimat 

- inkludering 

 


