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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur klasslärare beskriver de olika pedagogerna som 

arbetar med en nyanländ elev, deras roller och arbetsuppgifter. Studien handlar även om hur 

klassläraren beskriver kommunikationen mellan de olika pedagogerna. Det genomfördes 

kvalitativa intervjuer med fyra klasslärare på olika skolor i en kommun i norra Sverige som 

har eller har haft en direktintegrerad nyanländ elev i klassen. Eftersom att studien är relativt 

liten så ger den enbart en insikt i vilka pedagoger som arbetar med en nyanländ elev och hur 

kommunikationen ser ut mellan pedagogerna. Resultaten visar på liknande svar av 

klasslärarna, det vill säga att det inte skiljde så mycket vilka pedagoger som är involverade 

och hur återkopplingen ser ut. 

 

 

 

The aim of the study is to investigate how class teachers describe the different educators who 

work with a new newly arrived student, their roles and tasks. The study is also about how 

class teachers describe the feedback between the different educators. There were qualitative 

interviews with four class teachers at various schools in north Sweden who have or have had a 

directly integrated newly arrived student in the class. Because the study is relatively small, it 

only gives an insight about witch educators work with a newly arrived student and how the 

communication looks between the educators. The results show similar responses of class 

teachers, that is, it does not differ as much which educator are involved and how the feedback 

looks.  

 

 

Nyckelord 

Undervisning, direktintegrerade elever, samarbete  
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1. Inledning 
Sverige har en lång tradition av invandring och trots det kom Skolinspektionen vid 

millennieskiftet med kritik och påpekade att de såg brister i mottagandet och undervisningen 

av nyanlända elever. Risken med bristerna kunde leda till att elevernas kunskapsutveckling 

bromsades. Sedan dess har antalet asylsökande barn har ökat kraftigt i Sverige. I januari-

februari 2015 ökade antalet asylsökande med 70 % jämfört med samma period året innan. 

Ökningen berodde till stor del på kriget i Syrien och redan 2014 så hade antalet flyktingar 

ökat med 51 % i Europa. 2015 fanns 1051 ensamkommande barn i Sverige, vilka alla har rätt 

att gå i svensk skola. Det svenska utbildningssystemet står inför stora utmaningar att hitta nya 

sätt att pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever för att se till att de får en likvärdig 

utbildning som de enligt lagstiftning har rätt till (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015).   

 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder har jag upplevt nyanlända elever i 

undervisningen, men känner att jag saknar kunskap om de olika pedagogernas roller när det 

kommer en nyanländ elev till klassen. Jag vill undersöka hur arbetet ser ut kring en nyanländ 

elev i årskurs 1-3, vilka lärare som arbetar med eleven för att ge eleven det stöd som behövs 

för att utvecklas kunskapsmässigt. Även hur kommunikationen ser ut mellan de olika 

pedagogerna, sker det ett samarbete kring eleven? Kommunicerar pedagogerna mellan 

varandra? Vad är svårt och vad är viktigt med kommunikation mellan pedagoger? Vilka 

resurser tillsätts när det kommer en nyanländ elev? I den här studien kommer jag att använda 

mig av kvalitativa intervjuer med klasslärare kring hur skolans olika pedagoger arbetar med 

en direktintegrerad elev. Alltså elever som varken varit i en förberedelseklass eller kan det 

svenska språket. Det pedagogiska problemet som jag upplever är att jag och andra blivande 

lärare inte vet vilka pedagoger som arbetar med en direktintegrerad elev och om det sker 

någon kommunikation mellan de olika pedagogerna. Min ambition med studien är få mer 

kunskap om den första tiden med en direktintegrerad elev och få en förståelse om hur 

undervisningen kan se ut för den direktintegrerade eleven.  
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1.1 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att få mer kunskap och undersöka vilka pedagoger som arbetar med 

en direktintegrerad elev i årskurs 1-3 och hur de arbetar så att eleven utvecklas 

kunskapsmässigt. Även hur pedagogerna kommunicerar för att hålla varandra informerade om 

elevens kunskapsutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

- Från klasslärares perspektiv, hur ser den på de andra pedagogernas roll, 

arbetsuppgifter och arbetssätt med en nyanländ elev? 

 

- Vad säger klasslärare om kommunikationen mellan de olika pedagogerna?  
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2. Centrala begrepp 
Här kommer jag att definiera de olika begreppen som fortlöpande förekommer i arbetet. 

Nyanländ elev 

Avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska 

anses bosatt har och som har påbörjat sin utbildning efter höstterminens start det kalenderår 

då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års 

skolgång här i landet (Skolverket, 2016) 

Direktintegrering  

Innebär att nyanlända elever får placering i en ordinarie klass från första början, eller efter 

kortare introduktion på en central mottagningsenhet i kommunen (Bunar, 2010). 

Förberedelseklass      

Förberedelseklassen kan väljas för att ge de nyanlända eleverna de kunskaper de behöver för 

att så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen. Förberedelseklassen är 

inte en form av särskilt stöd (Skolverket, 2016).  

Modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisning, tidigare benämnt hemspråksundervisning, skolundervisning i 

invandrar- och minoritetselevers modersmål. (NE, 2016) 

Studiehandledning 

Studiehandledning är undervisningsstöd på elevens modersmål. En elev har rätt att få stöd i 

undervisningen på sitt modersmål om eleven inte klarar av att följa med i undervisningen på 

svenska (Skolverket, 2016).  
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3. Bakgrund  
Detta kapitel handlar om skolans organisation, lärares samarbete och roller kring en nyanländ elev, 
integration och interkulturellt förhållningssätt. 

3.1 Organisation av nyanländas undervisning i Sverige 
Organisationen av nyanländas undervisning varierar mellan olika kommuner, men kan även 

variera inom samma kommun. I vissa kommuner ligger ansvaret på den enskilda skolan och i 

andra kommuner kan det finnas ett centralt system för mottagandet. Det skiljer även mellan 

kommuner om den nyanlända eleven kommer direkt till skolor eller en skola utvald av 

kommunen. I förberedelseklasser får de nyanlända eleverna möjlighet till en start i skolan 

tillsammans med andra nyanlända elever och där fokus ligger på at lära sig det svenska språket 

för att senare kunna delta i den ordinarie undervisningen (Brunar, 2010). Nyanlända elever ska 

inte bara socialiseras in i ett nytt språk och en ny kultur, de ska även inhämta kunskaper på det 

nya språket. Detta förutsätter att skolan och lärare möjliggör att nyanlända elever deltar i 

språkutvecklingen i olika meningsfulla sammanhang. Vilken typ och grad av stöttning eleverna 

får är avgörande för deras utveckling, då språkinlärningen inte enbart är en psykologisk 

individuell process utan en socialt inbäddad aktivitet (Gibbons 2013). 

 

Enligt bestämmelser är det rektorn avgör hur undervisningen av nyanlända elever organiseras på 

lämpligaste sätt på̊ skolenheten. Lärarna måste utforma och anpassa all undervisning för att ge 

stöd och stimulans utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Det är viktigt att lärare och övrig 

skolpersonal verkar för att den nyanlända eleven blir socialt delaktig, vilket skapar goda 

förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Elevens tidigare kunskaper styr 

vilken hjälp de kommer att behöva (Utbildningsdepartementet, 2013) och Skolinspektionen 

(2009) säger att en kartläggning behövs för att anpassa elevens undervisning efter individuella 

behov mot kunskapsutveckling. Även skolinspektionen anser att fokus bör ligga på elevens läs- 

och skrivförmåga men även innehålla ämneskunskaper och kunskaper i svenska som andraspråk 

och i modersmålet (Skolinspektionen, 2009). 

 

En pedagogisk kartläggning är som ett pussel där bit för bit läggs samtidigt som ett samspel 

mellan elev och lärare sker. Syftet med en kartläggning är att läraren ska få en bild av var den 

nyanlända eleven är i sin kunskaps- och språkutveckling för att sedan lägga upp en planering med 

utgångspunkt i elevens förutsättningar och behov. En pedagogisk kartläggning har även som syfte 
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att läraren ska få syn på elevens resurser samt starka sidor så att rätt undervisning kan erbjudas. 

Det är viktigt att modersmålslärare och övriga lärare kompletterar varandra så att eleven får 

möjlighet att uttrycka sina kunskaper, tankar och förmågor (Anniqa Sandell Ring & Arash 

Hassanpour).  

3.2 Interkulturellt förhållningssätt 
Interkulturellt förhållningssätt förutsätter samarbete och dialoger. Olika åsiktsskillnader och 

erfarenheter ska inte gömmas undan utan de ska användas och synliggöras för att ifrågasätta 

dominerande tolkningsramar, normer och arbetssätt. Förhållandet mellan pedagogik som 

akademiskt ämne och interkulturell pedagogik är att interkulturell pedagogik har fokus på 

förhållningssättet om kulturella aspekter. I en interkulturell kommunikation är det viktigt att veta 

vad som uttrycks genom kroppsspråk och gester. Olika kulturer uppvisar skillnader i detta där 

bland annat ett leende har olika betydelse. I västerlandet uttrycker leendet i de flesta fall att man 

är nöjd. Medan i Japan så kan det betyda att man är besvärad. En elevs syn på samhället utvecklas 

utifrån det språk som eleven tänker och talar på. Så den språkiga inlärningen har stor betydelse 

för individens socialisation. Genom att eleven lär sig tala så lär den sig även att organisera 

världen. De lär sig då att värdesätta verkligheten och de normer som finns. När eleven lär sig ett 

språk så assimilerar den en bestämd kultur och utvecklar sig själv inom de språket. Språket som 

används i den sociala interaktionen kodar viktig information om sociokulturella världar och det 

innebär att kontakter mellan olika kontexter är avgörande för utvecklingen av den sociokulturella 

identiteten (Lahdenperä, 2004). 

3.3 Integration och segregation  
Integrationsrollen som skolan har handlar att ständigt utveckla verksamheten så att alla elever 

behandlas lika samt genom organiseringen få lika möjligheter. Genom skolpraktiken handlar 

integration om att skapa en plats där elever med olika erfarenheter och bakgrunder kan mötas på 

lika villkor. Relationen mellan integration och skola handlar även om samarbetet mellan skolan 

och samhället. I de invandrartäta områdena har skolans roll i integrationsprocessen blivit att 

uppfostra samhällsmedborgare genom att utöka samverkan med samhället (Bunar, 2001). 

Motsatsen till integration är segregation som är en process som leder till en separation i 

befolkningsgrupper. Det avser teoretiskt ofta till en sociologiskt rumslig uppdelning till olika 

befolkningsgrupper genom faktorer som etnicitet, ras, klass, ålder och kön. I skolan utvecklas 

främst verklighetsförståelser som formar framtida samhällets sociala kultur. Skolan har en normal 

roll i relation till socialisering och selektion av lägre klasser, men de har även blivit en plats där 
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invandrares sociala, politiska och kulturella assimilation eller segregation äger rum (Bunar, 

2001). 

Direktintegrering är när en elev börjar i svensk undervisning och inte börjar i förberedelseklass. 

Det syftar till att verkställa tanken om integrering oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper. Det 

finns både för- och nackdelar med att direktintegrera en nyanländ elev i svensk undervisning, 

likaså gällande förberedelseklass. En förberedelseklass är en klass som eleverna börjar i innan de 

övergår till svensk skola. Både internationella och Svenska forskningsstudier har kritik angående 

båda organisationsmodellerna till exempel att förberedelseklasser kan upplevas segregerande 

(Bunar, 2010). Det finns ingen lag på att skolor ska använda sig av varken förberedelseklass eller 

direktintegrering, men det krävs att skolan tillgodoser elevers behov. Det vill säga att det ska 

göras en individuell bedömning utifrån bakgrund och förutsättningar (Blob, 2004).  

3.4 Pedagogernas samarbete kring en nyanländ elev 
Olgac (1995) skriver att ett bra samarbete mellan klasslärare, modersmålslärare samt 

studiehandledare i skolan är viktigt för nyanlända elevers utveckling. För att samarbetet ska 

fungera så måste klassläraren förklara för sina elever och betona hur viktigt det är med 

undervisningen i modersmålet samt att alla språk är lika värda (Olgac, 1995). Modersmålslärare 

och klasslärare behöver planera undervisningen tillsammans så att den nyanlända elevens 

språkutveckling och kunskapsutveckling ska fortsätta. Det är då viktigt att tänka på att 

planeringen inte uteblir på grund av organisatoriska skäl. Skolans olika lärarkategorier ska 

emellertid planera verksamheten kring eleven, det är inte eleven själv som ska försöka skapa ett 

sammanhang av undervisningen. För att kunna lägga upp en planering kring den nyanlända 

eleven är det viktigt att skolledningen ger tid och resurs åt lärare och pedagoger (Ebeling & 

Otterup 2014). Även Bergman m.fl. (2001) betonar vikten av ett samarbete mellan 

modersmålslärare och klasslärare för att utveckla elevens språkutveckling (Bergman, 2001). Det 

är viktigt att klasslärare och specialpedagog för en dialog och har ett samarbete i arbetet dagligen. 

Genom att de samarbetar så skapar de gemensamma referensramar så att de kan utveckla arbetet 

med elever som har svårigheter (Skolverket, 2016). 

 

Samarbetet mellan klasslärare och studiehandledaren är en viktig faktor för elevens 

kunskapsutveckling och det är då viktigt att studiehandledaren är informerad om hur 

undervisningen är upplagd och vad innehållet är i undervisningen. Det är även en fördel att 

klasslärare och studiehandledare tillsammans dokumenterar elevens lärande och att de 
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tillsammans följer upp och utvärderar studiehandledningen. Samarbetet mellan klasslärare och 

studiehandledare är även viktigt för att avgöra när eleven inte har behovet av studiehandledning 

(Skolverket, 2016). Men även fritidspedagoger kan komplettera och samverka med klassläraren, 

detta genom att vara en resurs med den enskilda eleven eller i hela klassen. Fritidspedagogen kan 

tilldelas olika uppgifter, men planeringsansvaret ligger helt på klassläraren. (Hjelte, 2005). 

3.5 Pedagogernas roll i skolan 
 
3.5.1 Modersmålslärare  

Modersmålsundervisningens syfte med nyanlända elever är att eleverna ges möjlighet att utveckla 

sitt modersmål, sin kulturella identitet och förståelse mellan olika folk och kulturer (Skolverket, 

2016).  

Läraren behöver ha kunskap om elever i olika åldrar och ha tillgång till studiematerial för alla 

kurser (Ladberg, 2000). Modersmålsläraren ska ha en bra pedagogisk utbildning och goda 

kunskaper i ämnet, modersmålet och även i det svenska språket eftersom de vid 

studiehandledning måste klara de olika nivåerna i de olika ämnena. Lärarnas kompetens och 

behörighet är oerhört viktig för att läraren ska kunna utföra skolans uppdrag (Paulin, 1995). 

Ladberg (2000) betonar att modersmålsläraren är en viktig del för elevens trygghet. Det är många 

modersmålslärare som anser att de är brobyggare där de kan förklara för eleverna vad som gäller i 

det svenska samhället, samtidigt som modersmålsläraren förklarar minoritetsgruppens syn för 

svenska kolleger (Ladberg, 2000). Det är modersmålsundervisningen som stärker elevens 

identitet och ger en grund för att lära sig andra språk. Genom att ha tillgång till modersmålslärare 

så blir undervisningen effektivare och eleven får de stöd som behövs på modersmålet (Paulin, 

1995).  

 

3.5.2 Fritidspedagog 
Fritids ska stimulera och erbjuda lärande för elever och skapa en fritid för eleverna på skolans 

område. Detta genom att undervisningen fokuserar på elevernas intresse, behov och erfarenheter. 

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikation, kreativitet och 

samarbetsförmågan. Planering och genomförande bör ha fokus på gruppens behov samtidigt som 

individens behov och ha kommunikation med den övriga personalen på skolan. Bra samverkan 

och kommunikation kan samtliga pedagoger få helhetsperspektiv på utvecklingen hos eleven. 

Fritidspersonalen bör komplettera skolan med en inrutad vardag och genom detta så kan fritids 
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erbjuda elever möjligheter att utvecklas och upptäcka förmågor som eleven har eller skapar 

(Skolverket, 2016).  

 

3.5.3 Klasslärare  
Lärarens förmåga, kompetens och engagemang är faktorer som påverkar elevers resultat. En 

lärare ska kunna anpassa innehållet och metoder i undervisningen efter elevers förutsättningar, 

samt ha goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens för att eleverna ska kunna utvecklas 

kunskapsmässigt. Det är lärarens roll att stimulera och utmana eleven och detta genom att variera 

undervisningen samt att sätta förväntningar och mål bortom elevens kunskapshorisont 

(Skolverket, 2016).  

 

En viktig faktor för barns kognitiva utveckling är ett meningsfullt innehåll i all undervisning. Ifall 

undervisningen endast tar upp enkla ämnen och har fokus på språklig korrekthet är risken stor att 

det blir ett hinder för den kognitiva utvecklingen.(Olgac, 1995). Taylor och Kaur Sidhu (2011) 

lyfter ledarskapet i klassrummet som en viktig pusselbit i arbetet med nyanlända elever, liksom 

vikten av att skolans personal vågar ta initiativ, att testa något nytt samt att inte se dessa elever 

enbart som ett problem utan som en utmaning och något positivt.  

 

3.5.4 Specialpedagog 
Uppgiften som specialpedagogen har är att vara en medhjälpare för både klassläraren och 

eleverna.  Pedagogen kan närvara i klassrummet vid behov och hjälpa läraren med att se vilka 

elever som är i behov av stöd (Olsson & Olsson, 2007). Målet som specialpedagoger strävar efter 

är att se att alla enskilda elevers behov uppfylls. Pedagogen ska utöva individualiserad pedagogik 

och hjälpa eleverna att lyfta fram hens styrkor (Kjellström & Nordberg, 1999). Det är även viktigt 

för specialpedagogen att koppla elevens problemområde till olika omständigheter i omgivningen.  

För att få fram detta så måste specialpedagogen analysera varför eleven har problem, kunna se 

kopplingar mellan skola och hem. Pedagogen måste då undersöka vad skolans verksamhet och 

vad föräldrarna kan göra för att hjälpa och stödja eleven med att uppnå målen i skolan 

(Skolverket, 2016).  
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3.5.5 Studiehandledning 
Syftet med studiehandledning är att stötta elevernas kunskapsinhämtning genom modersmålet, 

men det är många studiehandledare som vittnar om att de har ett ansvar att förklara för eleverna 

hur den svenska skolan fungerar. Till exempel vad som förväntas av klassrumsbeteende. Genom 

att förklara hur den svenska skolan fungerar så stärks elevernas självförtroende då de är medvetna 

om vad som förväntas av dem (Lahdenperä, 2017). 

 

Det är även viktigt att ge elever studiehandledning på modersmålet så att eleven kan visa vilka 

kunskaper hen har så att den pågående och fortsatta undervisningen kan byggas vidare. Genom att 

ta tillvara på tidigare kunskaper hos den nyanlända eleven så slipper eleven och lärare börja om 

och upprepa det eleven redan kan på modersmålet, vilket är frustrerande och tidsödande. 

Studiehandledning ska bidra till att den första tiden för en nyanländ elev i svensk skola ska bli så 

bra som möjligt och att tiden utnyttjas effektivt. Studiehandledning bidrar även till att 

vidareutveckla och stötta elevens flerspråkighet (Lahdenperä, 2017). 

 

Rollen som studiehandledaren har är att ta reda på kunskaperna som finns i modersmålet och inte 

enbart ämneskunskaper. Det handlar även om metakunskaper om skolan och vad det innebär att 

vara en elev. Det kan handla om uppfattningar hos eleven, sättet att interagera i klassen, lärares 

förväntningar på elever, lärarens roll i klassrummet och hur eleven ska förbereda sig inför prov. 

Det är elevens rutiner och strategier för inlärning och kunskapsinhämtning. Studiehandledaren 

kan hjälpa eleven att förstå och upptäcka dessa, förklara och göra jämförelser i systemet och 

hjälpa eleven att hitta en ny lär identitet (Lahdenperä, 2017). 

 

Nyanlända elever har rätt till studiehandledning om behov finns och det kan vara betydelsefullt 

för elevens kunskapsutveckling. Elever som får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk kan få 

sin studiemotivation och sitt självförtroende stärkt. Studiehandledning ger den nyanlända eleven 

stöd på modersmål vilket bland annat innebär att eleven får den ordinarie undervisningen 

förklarad på sitt modersmål. Det kan även handla om att studiehandledaren översätter uppgifter 

och examinationer (Skolverket, 2016). Genom studiehandledning på förstaspråket ges eleven 
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möjligheter att kunna utveckla sina kunskaper i olika kursplaneämnen, även om eleven inte kan 

andraspråket (Skolinspektionen, 2009).  

 

3.5.6 Svenska som andraspråkslärare  
Svenska som andraspråkslärare undervisar i svenska som ett andraspråk. Syftet med 

undervisningen är att eleverna ska ges möjligheter att kunna kommunicera på det svenska språket 

utifrån individens kunskapsnivå. Detta utan att ställa för tidiga krav på korrektheten i språket 

(Skolverket, 2016). 

 

Svenska som andraspråksläraren ska hjälpa eleven till att lära sig läsa, skriva och tala svenska på 

individens kunskapsnivå. Undervisningen har fokus på den språkliga basen, vilket är det som 

faller naturligt för dem som fötts in i språket. Läraren bör anpassa undervisningen för individen 

och undervisningen ska vara ett stöd som alla nyanlända elever kan få. Det är viktigt att alla 

nyanlända elever blir erbjudna svenska som andraspråk, då hjälpen i det svenska språket blir 

större och eleven kan följa med bättre på lektionerna. Samtidigt som eleven får en djupare 

förståelse i de andra ämnena (Skolerket, 2016).  
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4. Teori 
 

Det teoretiska perspektivet som jag har valt att använda i denna studie är det sociokulturella 

perspektivet. Jag valde denna teori då studien har fokus på samarbete, kommunikation, 

individanpassning och pedagogers arbetssätt. Teorin har sitt ursprung i Vygotskijs arbete om 

utveckling av socialt samspel, språk och lärande. Det är en social teori om lärande och 

utveckling. Genom samspel i olika aktiviteter kan elever bli delaktiga i kunskaper och 

erfarenheter (Säljö, 2014). Ett sociokulturellt perspektiv kan synliggöra hur de nyanlända 

eleverna blir delaktiga, får erfarenheter och kunskaper genom samspel i olika aktiviteter 

(Säljö, 2014). Även Otterup (2014) nämner att genom perspektivet kommer en teori fram om 

en undervisning där både lärare samt nyanlända elever ses som delaktiga och där lärandet 

handlar om ett samarbete mellan dem. Jag kommer i studien att se på begreppet samarbetet i 

kommunikationen mellan de olika pedagogerna och hur klasslärarna beskriver samarbetet 

mellan pedagogerna. Studien berör inte samspelet i olika aktiviteter med klassen i någon stor 

grad, utan jag kommer att undersöka om den direktintegrerade eleven plockas ut ur 

klassrummet och hur klasslärare ser på detta. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv förklaras det tydligare hur man bör genomföra 

undervisningen. Det är viktigt att alla pedagoger förhåller sig till elevernas inlärning samt 

utveckling. Eleverna behöver hjälp av en vuxen person som genom erfarenheter, 

tankemönster och strategier får stöd att utveckla sitt språk. Förutom språket är det dessutom 

utvecklande för eleverna att man använder sig av högläsning och samtal för utvecklingen av 

tankar (Hwang och Nilsson, 2003). Därför är det intressant att undersöka olika pedagogers 

arbetsuppgifter och arbetssätt med en direktintegrerad elev.  

 

Enligt teorin utvecklar barnet huvudsakligen intellekt och tänkande genom social aktivitet 

(Lyngsnes & Rismark, 2007). Vygotskys teori menar på att lärande baseras på samspel och 

kommunikation med andra. Detta berör elevens inkludering, om det gynnar eller missgynnar 

eleven att gå ut ur klassrummet för undervisning med till exempel specialpedagogen då eleven 

separeras från klassen. 
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Lärarens utmaning utifrån Vygotskys perspektiv, handlar om att förstå och se elevens 

utgångspunkt och föra eleven vidare i utvecklingen. Den nuvarande kompetensen som eleven 

har kallas för den aktuella utvecklingsnivån. Det menas att de färdigheter och kunskaper som 

eleven behärskar självständigt utan lärares hjälp. För att mäta elevers nivå i ett 

undervisningssammanhang kan ett prov vara aktuellt. Ett prov mäter den nedre 

kunskapsgränsen hos en elev. Tanken som Vygotskys perspektiv har kring undervisning är att 

läraren ska hitta elevers aktuella utvecklingsnivå, även kallad den nedre kunskapsgränsen för 

att sedan hjälpa eleven till den närmaste utvecklingssonen. När eleven når den nivån så klarar 

den sig att göra saker och lära sig saker tillsammans med läraren, men inte självständigt. För 

att en elev ska ta sig till utvecklingssonen så måste läraren förklara, vägleda och använda sig 

av kritiska frågor, som gör att eleven måste tänka vidare. Det centrala i sociokulturella teorin 

är att som lärare inte ge alla svar, utan att föra och hjälpa eleven att göra egna konklusioner 

(Imsen, 2005). 

 

I studien kommer jag att jämföra och undersöka teorin med bakgrund, tidigare forskning och 

resultatet.  
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5. Tidigare forskning  
	

I Skowronski (2013) avhandling ”Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i 

"en skola för alla" undersökts hur nyanlända elever på grundskole- och gymnasienivå har 

upplevt olika sociala situationer under skoltiden. Studien handlar om de sociala 

interaktionerna för en nyanländ elev och vilka möjligheter och hinder som finns för 

inkludering i sociala gemenskaper i klasser och hur eleverna handskas med möjligheter och 

hinder. Resultatet av studien visar på att språket både kan skapa samhörighet bland eleverna 

och lärare, men det kan även bidra till utanförskap. I förberedelseklasser där det oftast inte 

finns något dominerande språk, kan eleverna uppleva svårigheter i att skapa relationer. I 

ordinarieklasser där majoriteten talar svenska kan nyanlända elever uppleva utanförskap. 

Flera elever som går i förberedelseklass nämner en längtan efter en ordinarieklass då de vill 

bli ”som alla andra”, men när eleverna kommer till en ordinarieklass så upplever eleverna 

ensamhet. De menar oftast på att de inte vågar ta kontakt med andra elever på grund av den 

språkliga osäkerheten (Skowronski, 2013). 

 

För att en nyanländ elev ska kunna utvecklas är det viktigt med inkludering och med detta ett 

stabilt socialt nätverk. Bunar (2010) beskriver att det sociala nätverket innefattar enskilda 

människor inom skolan, så som klasskamrater, lärare och övriga anställda på skolan som 

eleven känner tillit till. Det är dessa personers vilja och engagemang att stötta och hjälpa som 

har betydelse för den nyanlända elevens utveckling och anpassning. Men för att skapa en god 

skolintroduktion är en kontinuerlig och stabil föräldrakontakt och modersmålsstöd viktiga 

delar som dels bidrar till inhämtning av nya kunskaper både inom det svenska språket och 

genom modersmålsläraren, kunskaper inom ämnesspecifika områden. Både 

modersmålsundervisning och studiehandledning är hjälpande verktyg för att stödja den 

nyanlända elevens ämnes- och språkutveckling, men de är även verktyg för identitetsskapande 

(Olgac, 1995).  

 

Att språket anses som centralt i integrationen är nämnt tidigare, men även en oro för att tala 

svenska dåligt kan sprida sig bland andraspråkselever (Sjögren, 1996). Men vad menas med 

att tala dålig svenska och bra svenska? Studier visar att vissa lärare anser att elever inte når 

upp till de akademiska kraven, medan föräldrar anser att eleverna klarar den kommunikativa 
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nivån. Att behärska det svenska språket muntligt ger eleverna utvecklingsmöjligheter, 

speciellt i sociala sammanhang. Det handlar inte om att tala tekniskt korrekt, utan om att 

anpassa språket efter miljön. Det är viktigt att ta hänsyn till eleven som individ för att förstå 

språkinlärningsprocessen, men även till övriga personer i kommunikationen. Det är inte 

enbart på majoritetens villkor som kommunikation fungerar, utan det är en ömsesidig 

förståelse mellan mottagare och sändare.  Cummins (1996) lägger stor vikt vid att lärare måste 

lära sig av eleverna, lika som eleverna lär sig av läraren. Det är en anpassning som måste ske 

från både läraren och eleverna då det är en annan referensram att förhålla sig till. Läraren bör 

ta tillvara på elevernas tillvaro och inkludera dem i undervisningen.  

 

Axelsson & Nilssons (2013) har i en studie undersökt elevers upplevelser i 

förberedelseklasser och förflyttningen till ordinarieklasser. De flesta eleverna längtar tills de 

får börja i en ordinarieklass, men väl där så upplever de en skillnad på lärarnas 

undervisningstekniker. Lärarna i förberedelseklasser kan förklara uppfattningar, fenomen och 

teoretiska begrepp på ett tydligt sätt och har en tendens att prata generellt mer lättförståeligt 

än andra lärare. Forskarna har slutsatsen att det beror på att lärarna i förberedelseklasser har 

kunskaper om svenska som andraspråk och att de har större erfarenhet med nyanlända elever. 

 

Viberg (1996) har forskat om språkinlärning och han menar på att språkinlärning bäst sker på 

ett naturligt sätt och att inläraren är en stor faktor till inlärningen. Detta menar han sker bäst 

då inläraren får möta språket i lämpliga situationer. Därför bör undervisningen av språket 

utformas så att inläraren får varierande tillfällen att träna meningsfylld kommunikation. Det är 

viktigt att eleven får en god språkutveckling i skolan, men även det sociala utanför skolan har 

en stor roll i elevens språkinlärning. En del nyanlända har mycket kontakt med svenskar och 

får på så sätt använda det svenska språket, men tyvärr så har inte alla nyanlända kontakt med 

infödda svenskar. Detta leder till att de aldrig får en chans att använda det svenska språket på 

samma sätt och då är det viktigt att eleven får lära sig svenska i skolan (Viberg, 1996). 

 

C.J.W. Meijer (2001) lyfter i sin avhandling fram faktorer som främjar inkludering inom 

skolan som att pedagoger har kontakt och får stöd från kollegor och övrig personal på skolan. 

Ett kontinuerligt samarbete mellan pedagogerna främjar elevernas kunskaps- och sociala 
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utvecklingen.  Robert Thornberg (2009) har undersökt vad som gynnar ett framgångsrikt 

samarbete som även är positiv för elevens utveckling. Forskningen lyfter fram att det behövs 

flera särskilda insatser för att få ett bra samarbete. En stor faktor är att det skapas en barriär 

mellan olika professionerna och detta hindrar ett samarbete mellan lärare och resursteam. En 

förförståelse hos olika yrkesgrupper om vad det innebär med mångprofessionell samverkan 

från början kan förhindra olika negativa förväntningar på de olika yrkesprofessionerna. 

Forskningen lyfter även fram en viktig faktor som är öppen kommunikation och ömsesidig 

respekt mellan de olika yrkesgrupperna.  

Jon Ohlsson (1996) lyfter fram i ”Kollektivt lärande. Lärande i arbetsgrupper inom 

barnomsorgen” vad personal har för uppgifter som de gör gemensamt, hur de utbyter 

erfarenheter och samarbetar mot lärande. Resultatet visar att genom dialoger, kontinuerliga 

samtal och gemensam reflektion hjälps lärarna åt och samarbetar. Att gemensamt ha en 

förståelse och kommunikation gynnar lärarna och det är en stor betydelse för enskildas 

erfarenheter och det fortsatta samarbetet mellan kollegor.  
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6. Metod 
Detta avsnitt handlar om hur jag ska genomföra min undersökning.  

6.1 Val av metod 
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur klasslärare upplever samarbetet med andra 

pedagoger och lärare kring en nyanländ elev, så blev valet av metod att göra en kvalitativ 

undersökning baserad på kvalitativa intervjuer. Jag har valt metoden då den strävar efter att 

tolka och förstå resultatet som framkommer (Stukát, 2005). 

Undersökningen kommer att genomföras i form av kvalitativa intervjuer med klasslärare för 

att samla information. Genom informationen ska frågeställningarna försöka besvaras. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är en metod för att få förståelse ur intervjupersonens 

synvinkel, begripa meningen i en människas förhållanden och visa hur deras liv ter sig, innan 

man ger sig in på vetenskapliga tolkningar (Dalen, 2007).   

 

Jag har valt att använda mig av den semistrukturerade intervjumetoden då den strukturerade 

intervjun innebär att intervjuaren ställer styrda frågor som är relativt lättbesvarade. De 

strukturerade intervjuerna är oftast tidsmässigt ganska korta, vilket är tillräckligt för att få 

information om ett begränsat område. Jag har framställt en intervjuguide med frågor som 

täcker de områden som undersökningen berör, men lämnar även plats till intervjupersonens 

kommentarer.  

6.2 Semistrukturerad intervju 
Är en ostrukturerad intervjumetod som oftast tar lite längre tid och informationen kan 

förmedla tillräcklig fakta till frågeområdena. Genom att intervjuerna är lite längre kan både 

intervjuaren och informanten fördjupa sig i diskussioner och det går att styra mer vad som tas 

upp (Kylén, 2004). Frågorna som jag kommer att använda mig av är mer öppna och genom 

följdfrågor så styr jag informanten i samtalet. 

6.3 Urval och begränsningar 
Jag har valt att begränsa urvalet till en kommun i norra Sverige och inte endast i centrum utan 

även skolorna i ytterområdena, då det ofta förekommer direktintegrering i de yttre områdena. 

Valet av att begränsa till Skellefteå kommun är att kommunen har bestämt att elever inom 

årskurs 1-3 ska direkt integreras i ordinarie undervisning. Jag fick kontakt med många skolor 

och därmed hade jag möjligheten att intervjua lärare som hade varierade erfarenheter av 

direktintegrerade elever. 
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6.4 Urvalsgrupp 
Då frågeställningarna berör klasslärare och deras tankar så har jag valt att intervjua klasslärare 

inom årskurs 1-3 som har eller har haft en direktintegrerad nyanländ elev i sin undervisning. 

Jag kommer att använda mig av fyra stycken informanter som finns inom Skellefteå kommun. 

Lärare 1, 2 och 3 arbetar på skolor där det ofta förekommer direktintegrerade nyanlända 

elever, medan skolan som lärare 4 arbetar på sällan får några nyanlända elever. 

6.5 Genomförande  
Deltagarna fick bestämma var intervjuerna skulle ske och samtliga valde att träffas på 

respektive skola och i klasslärarnas klassrum. Jag informerade om hur intervjuerna skulle gå 

till och att jag spelar in samtalen via en diktafon för att underlätta för transkribering. Jag 

informerade även om de forskningsetiska övervägandena. Intervjuerna utgick sedan från 

intervjuguiden (se bilaga 1) och varade i ungefär 60 min.  

6.6 Forskningsetiska överväganden  
Jag utför intervjuerna enligt fyra forskningsetiska huvudprinciperna samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2006). 

Genom konfidentialitetskravet som innebär att informanterna inte ska kunna identifieras så 

har jag valt att varken nämna klasslärares namn eller de skolor där de arbetar. Detta kommer 

inte att påverka resultatet i min undersökning. Samtyckeskravet handlar om att informanterna 

har rätt att bestämma över sitt eget medverkande. Detta sker innan intervjutillfället där de 

även meddelas att intervjun är frivillig samt att den kan avbrytas när som helst. 

Informationskravet uppfylls genom att informera informanterna om syftet med studien och att 

insamlad data endast används till denna studie. Informanterna får även information om 

nyttjandekravet, vilket innebär att inspelat material raderas efter slutförande av 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

6.7 Analys av datainsamling  
Efter intervjuerna så transkriberades innehållet. Information som inte är relevant för studien 

uteslöts. När intervjuerna var transkriberade sammanställdes materialet i form av en mall 

utifrån frågeställningarna, där jag kunde undersöka huvudfrågorna och se vilka likheter och 

skillnader som uppstod.  
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel så kommer resultatet och analysen av intervjuerna att presenteras och resultatet 

är uppdelat i pedagoger som arbetar med en nyanländ elev och hur de arbetar, 

kommunikationen mellan de olika pedagogerna och studiehandledning.  

7.1 Pedagoger som arbetar med en nyanländ elev 
Den första figuren (figur 1) visar hur klasslärare 1, 2 och 3 beskriver vilka pedagoger som 

arbetar med klasslärarens direktintegrerade nyanlända elev. Och det är klassläraren själv, 

modersmålslärare samt svenska som andraspråkslärare. Nästkommande figur (figur 2) visar 

hur klasslärare 4 beskriver de pedagoger som arbetar med den direktintegrerade nyanlända 

eleven.  

 

Figur 1. Involverade pedagoger från intervju 1,2 och 3 

 

 

Figur 2. Involverade pedagoger från intervju 4 
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Som vi kan se i de två figurerna (figur 1 och 2) så arbetar både klasslärare och 

modersmålslärare med den direktintegrerade eleven. Sedan i figur 1 som innefattar lärare 1, 2 

och 3 så arbetar även svenska som andraspråksläraren med den nyanlända eleven. Medan 

figur 2 som innefattar lärare 4 inte använder sig av en svenska som andraspråkslärare, utan 

använder sig av en specialpedagog. 

7.2 Hur de olika pedagogerna arbetar med en nyanländ elev 
 

7.2.1 Klasslärare 
Samtliga klasslärare blir informerade av rektor när det anländer en ny elev och läraren får lite 

uppgifter om eleven och familjen. Lärare 4 nämner även att om hen får reda på att det 

kommer en ny elev några dagar innan så förbereder hen genom att fixa skolmaterial så som 

böcker, penna, skrivböcker osv. där hen skriver ner namnet på eleven. Samtliga lärare ordnar 

även en plats i kapprummet och en låda i klassrummet med elevens namn på. Detta för att 

eleven ska känna sig välkommen till skolan och speciellt till klassen. Väl i klassrummet så 

arbetar samtliga klasslärare med att skapa en inkludering i klassen och försöka få den 

nyanlända eleven att känna sig trygg och bekväm med både lärare som elever. Lärare 3 och 4 

betonar även vikten av att tänka över vilken elev som blir den nya elevens bänkkompis. Att 

man väljer en eller flera elever som är hjälpsamma och vill hjälpa den nya eleven, även på 

rasterna. När den nyanlända eleven inte är med en specialpedagog eller en svenska som 

andraspråkslärare så är eleven med i den ordinarie undervisningen där samtliga lärare 

använder sig av bildstöd. Lärarna berättar att bildstödet oftast förekommer i form av schema 

över dagen som finns uppsatt på tavlan och som kan skrivas ut så att eleven får ett papper med 

bildstöd över dagen på hens bänk. Lärare 4 använder sig även av sagor och berättelser som 

har mycket bildstöd som högläsningsbok, där eleven kan titta på bilderna och förstå vad 

texten handlar om. 

 

Samtliga lärare i studien individanpassar undervisningens material så mycket som möjligt. 

Lärare 3 väljer till exempel att utesluta uppgifter inom matematik som innehåller text, utan 

eleven får då ”hoppa över” dessa uppgifter och får räkna fler uppgifter som endast innehåller 

uträkningar.  
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Jag individanpassar till alla eleverna i klassen […] I matematik för den nya 

eleven så tar jag bort uppgifter som innehåller läsning, då det gynnar eleven 

mer att räkna tal och utvecklas inom matematiken. (Lärare 3) 

Med detta menar lärare 3 att eleven inte behöver lägga fokus på svenskan under matematiken. 

Denna lärare väljer även ut elevens bänkbok, där eleven i början får bildböcker med enstaka 

ord och ökar sedan svårighetsgraden på böcker när eleven utvecklas inom det svenska språket. 

 

Samtliga klasslärare arbetar på ett liknande sätt när det kommer en nyanländ elev till klassen. 

De individanpassar materialet till elevens kunskapsnivå och använder sig av bildstöd för att ge 

eleven förutsättningar att hänga med i undervisningen. Lärarna är även väldigt mån om att 

eleven ska känna sig välkommen till skolan och klassen. 

 

7.2.2 Modersmålslärare 
I samtliga intervjuer så beskriver klasslärarna att en modersmålslärare arbetar med den 

direktintegrerade nyanlända eleven. Detta förutsätter att det finns en modersmålslärare i 

elevens modersmål och i samtliga klasser så har det funnits en modersmålslärare. Lärare 1 och 

2 har inte så mycket information om vad modersmålsläraren arbetar med för uppgifter. 

 Det vet jag inte så mycket om, men i det stora hela så arbetar 

modersmålsläraren med naturkunskap, samhällskunskap och såklart elevens 

modersmål under en längre period. (Lärare 2) 

De menar på att modersmålsundervisningen ska hjälpa eleven att studera ämnen som blir 

svårare på svenska, men där eleverna fortfarande lär sig innehållet. Även enligt lärare 3 och 4 

så arbetar modersmålsläraren med naturvetenskap och samhällskunskap. 

De hjälper eleven att lättare följa med i den vanliga undervisningen […] Eleven 

lär sig de saker som klassen arbetar med, som olika djur fast då på sitt eget 

språk. (Lärare 3) 

Lärare 3 och 4 har nära kontakt med modersmålsläraren och ger ibland hen uppgifter och 

övningar som klassläraren vill att eleven ska arbeta med detta för att eleven ska känna sig 

delaktig i klassen och när det svenska språket kommer till eleven så har eleven utvecklats 

kunskapsmässigt. 
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Utöver undervisning i modersmålet så använder lärare 1,3 och 4 modersmålsläraren som en 

kontakt med föräldrarna av eleven detta för att kunna boka in utvecklingssamtal och olika 

aktiviteter inom skolan, så som friluftsdagar, studiebesök osv. 

 

Det var lite skillnad på hur modersmålsläraren arbetar med den nyanlända eleven enligt 

lärarna. Vissa modersmålslärare arbetar med material och uppgifter som den ordinarie klassen 

arbetar med, medan andra arbetar med eget material. Likheten var att modersmålsläraren 

arbetade med naturkunskap och samhällskunskap på samtliga skolor där klasslärarna arbetar.   

 

7.2.3 Svenska som andraspråkslärare 
Då lärare 4 inte använder sig av en svenska som andraspråkslärare så innefattar denna rubrik 

endast lärare 1, 2 och 3.  

Vi har ingen svenska som andraspråkslärare på skolan, då vi sällan har 

behovet. (Lärare 4) 

Enligt klasslärarna så har svenska som andraspråksläraren liknande arbete på skolorna. När 

eleven är ny i skolan så börjar läraren med enkla uttryck i det svenska språket och mycket bild 

stöd. I samtliga klasser så arbetar svenska som andraspråksläraren med eleven utanför 

klassrummet, det vill säga att läraren arbetar enskilt med eleven i ett annat rum. Detta 

förklarar lärare 2 så att  

… den enskilda eleven ska kunna fokusera och nyttja tiden på ett bra sätt. Och 

då har jag och svenska som andraspråksläraren bestämt att de arbetar i ett eget 

rum. (Lärare 2) 

Vidare menar hen att de övriga eleverna i klassen har lättare att fokusera när alla eleverna 

arbetar med liknande uppgifter. En direktintegrerad nyanländ elev arbetar med andra övningar 

och uppgifter med svenska som andraspråksläraren än med klassläraren. Enligt lärare 3 så 

behöver inte svenska som andraspråk ske med endast en elev, utan om det finns nyanlända 

elever som ligger på samma nivå kunskapsmässigt i det svenska språket så kan dessa få 

undervisning tillsammans. Lärare 3 ser detta som en fördel då eleverna kan stötta och utmana 

varandra i det nya språket. Detta sker även på skolorna som lärare 1 och 2 arbetar på och 
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lärare 1 nämner att det inte spelar någon roll vilket modersmål eleverna har, då eleverna får 

undervisning i svenska som andraspråk.  

 

Samtliga klasslärare nämner att svenska som andraspråksläraren arbetar mot att elevens 

skolvardag ska fungera bra. Och jobbar därför mycket med uttryck och ord som eleven har 

användning av i skolan och fraser som gör att eleven i fråga kan interagera med övriga elever.  

Det är viktigt att eleven får komma igång med det svenska språket så att elevens 

vardag, både i skolan och på fritiden blir meningsfull. (Lärare 1) 

Därför så tillsätts en svenska som andraspråkslärare direkt vid elevens ankomst. Samtliga 

lärare nämner även att eleverna får svenska som andraspråksundervisning vid två tillfällen i 

veckan som är ungefär 30 min per tillfälle. 

 

En stor skillnad är att svenska som andraspråksläraren inte arbetar med eleven i lärare 4:s 

klass. Men för lärare 1,2 och 3 så har svenska som andraspråksläraren liknande arbete. Hen är 

där från början med eleven och arbetar mot att utvecklas inom det svenska språket. Genom att 

arbeta med ord och fraser. 

7.2.4 Specialpedagog  
I intervjun med klasslärare 4 tar hen upp att specialpedagogen på skolan arbetar med den 

nyanlända eleven. Eleven får gå till specialpedagogen och öva på det svenska språket, i början 

är det enkla ord som till exempel hej, skola, tröja eller mat. Sedan arbetar de vidare med det 

svenska språket ungefär två gånger i veckan och detta sker i specialpedagogens rum. 

Specialpedagogen arbetar sällan med eleven i klassrummet då vi anser att det 

är mest effektivt att sitta enskilt och inte få några störningsmoment av övriga 

elever […] Och även att den övriga klassen inte heller ska bli störda, då vi 

arbetar med olika uppgifter. (Lärare 4) 

Specialpedagogen arbetar med eleven för att komma igång med det svenska språket och det 

leder till att eleven kan interagera med övriga elever på skolan.  
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På skolan som lärare 4 arbetar på så förekommer det sällan direktintegrerade elever och av 

den anledningen så arbetar specialpedagogen med en elev åt gången.  

 

Klasslärare 1, 2 och 3 nämner specialpedagogen som en resurs om det senare skulle visa sig 

att eleven är i behov av specialpedagogisk hjälp. Med till exempel läs- och skrivsvårigheter 

som inte är kopplat till att eleven lär sig ett nytt språk.  

Nej, vi kontaktar inte en specialpedagog för det svenska språket […] Om eleven 

skulle ha svårt med att han läspar så pratar jag med […] som är 

specialpedagog på skolan. (Lärare 3) 

Dessa lärare menar då på att en specialpedagog inte är involverad i en direktintegrerad 

nyanländ elev, utan tillsätts vid specialpedagogiska behov. 

 

7.3 Kommunikationen mellan de olika pedagogerna 
Hur ser kontakten ut mellan de olika pedagogerna enligt klasslärarna? I figur 3 (se nedan) så 

får vi reda på vad klasslärare 1 och 2 säger om återkopplingen mellan de olika pedagogerna. 

 

Figur 3. Kommunikationen mellan pedagogerna enligt lärare 1 och 2 

Lärare 1 nämner att det inte sker någon kommunikation med modersmålsläraren för att det 

inte finns någon avsatt tid till planering och återkoppling mellan pedagogerna. Även att 

modersmålsläraren arbetar med flera elever samtidigt och efter skoltid och har då inte 

möjlighet att individualisera undervisningen. 
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Jag vet inte, skulle nog inte säga att jag har någon kontakt med 

modersmålsläraren […] hon tar oftast flera elever samtidigt och har eget 

material. (Lärare 1) 

Vidare så berättar lärare 1 att hen inte sätter ihop något material för modersmålsläraren, då de 

aldrig har arbetat så. Och att det kan vara svårt för en modersmålslärare att ha individuella 

uppgifter när hen undervisar flera elever samtidigt.  Lärare 2 är inne på samma spår. 

Det är undervisning som sker efter skoltid och jag har inte haft den kontakten 

med någon modersmålslärare […] De brukar vilja undervisa på sitt eget sätt 

och med eget material. (Lärare 2) 

Men både lärare 1 och 2 vet att modersmålsläraren arbetar med naturkunskap och 

samhällskunskap, men de vet inte mer precist vilket område som undervisas. De menar även 

på att det inte finns någon avsatt tid för kommunikation mellan klasslärare och 

modersmålslärare, vilket båda lärarna tycker är synd.  

Återkoppling är aldrig något negativt […] Om vi hade mer kontakt så kunde jag 

kanske skicka med uppgifter […] Kanske uppgifter som behöver en tydlig 

genomgång. (Lärare 1) 

Då det kan vara svårt för eleven att förstå genomgångar så hade det varit en fördel om 

modersmålsläraren introducerade uppgifter i förväg enligt lärare 1. Lärare 2 menar att på så 

sätt så kan eleven följa med mer i den ordinarie undervisningen.  

 

Kommunikation med svenska som andraspråksläraren ser annorlunda ut för båda lärarna. 

Lärare 2 nämner att hen har god kontakt med svenska som andraspråksläraren och att de 

arbetar tillsammans med uppgifter som ska hjälpa eleven att utvecklas.  

Vi har fått avsatt tid till planering med svenska som andraspråksläraren […] Då 

brukar det bli mycket återkoppling och jag tycker att vi arbetar bra ihop. 

(Lärare 2) 

Vad lärare 2 menar med ”arbetar bra ihop” är att de dels samtalar om elevens styrkor och 

svagheter inom det svenska ämnet och hur lärarna ska arbeta vidare för att eleven ska fortsätta 

att utvecklas. Klassläraren brukar ibland förbereda material som eleven behöver träna mer på 
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och får då chansen att göra detta med svenska som andraspråksläraren. Detta sker dock inte i 

början av elevens ankomst, utan då ligger fokus på ord och fraser. Lärare 2 tycker att 

kommunikation sker kontinuerligt och att hen får reda på vilka ord och fraser som eleven 

förstår och som hen kan använda för att kommunicera med eleven. 

När eleven förstår ett nytt ord så kan jag använda mig av det ordet i 

kommunikationen […] Ja, det gör det lättare för mig och eleven att få kontakt 

med varandra. (Lärare 2)  

Lärare 1 får också avsatt tid för att planera med svenska som andraspråksläraren, även om hen 

anser att det är för lite tid. 

Det är ju viktigt med tiden då det är en ny elev som inte förstår mig […] Ibland 

använder vi rasterna som typ extratid om det är något viktigt. (Lärare 1) 

Enligt lärare 1 så sker det mycket kommunikation mellan lektionerna och en stor anledning 

till detta är att klassrummet ligger intill svenska som andraspråkslärarens kontor. På den 

avsatta tiden för planering mellan pedagogerna så blir lärare 1 informerad om elevens 

utveckling inom det svenska språket och de diskuterar hur de ska arbeta vidare.  

Ja, det finns många fördelar med god kommunikation […] Om vi typ ska bada 

så kan jag berätta de för svenska som andraspråksläraren och de kan arbeta 

med ord som har med badet att göra. (Lärare 1) 

Jag tror att genom att förbereda eleven innan så underlättar det för alla och eleven kan känna 

sig mer involverad i klassen om hen förstår vad som sägs och hur det går till när man till 

exempel ska iväg och bada.  

 

På både lärare 1 och 2:s skola så förekommer svenska som andraspråksundervisningen med 

flera elever samtidigt, om de ligger på samma nivå. Detta kan enligt lärare 2 försvåra för 

individuella uppgifter och då sker det mindre samarbete mellan pedagogerna. Men 

återkoppling ges ändå.  
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I figur 4 (se nedan) ser vi hur lärare 3 ser på kommunikationen mellan de olika pedagogerna 

som läraren anser är delaktiga i den nyanlända eleven. Som vi kan se så sker det 

kommunikation mellan samtliga berörda pedagoger. 

 

Figur 4. Kommunikation mellan pedagogerna enligt lärare 3 

På skolan där lärare 3 arbetar så finns det många elever som har modersmålsundervisning och 

skolan ligger en bit från centrum. Där av så har modersmålsläraren samlat ihop 

undervisningen till två eftermiddagar.  

Det är självklart en fördel att hon är på skolan längre stunder, då hinner vi 

träffas i personalrummet och prata […] Hon behöver inte skynda sig till en 

annan skola. (Lärare 3) 

Hen menar då på att om modersmålsläraren inte skulle ha raster på skolan så skulle de inte 

hinna kommunikation med varandra. I vissa fall ska modersmålslärare iväg till andra elever 

på andra skolor och har därmed inte tid att samtala med klasslärarna.  

 

När de kommunikation så diskuterar de var eleven befinner sig och hur de ska arbeta vidare 

för att eleven ska utvecklas. Modersmålsläraren vill att eleven ska arbeta med samma 

uppgifter som övriga klassen, fast på elevens modersmål. Detta förekommer enligt lärare 3 

oftast inom naturkunskap och samhällskunskap.  
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Det är lätt att ge modersmålsläraren material […] Det är bara att skicka med 

böckerna så brukar hon fixa resten. (Lärare 3) 

De samtalar om vilka kapitel som är aktuella och sedan när eleven har haft en genomgång och 

arbetat med modersmålsläraren om kapitlet så är det enklare för eleven att arbeta i 

klassrummet. Sedan sker det återkoppling om hur det har gått för eleven, både i ordinarie 

klass och på lektionerna med modersmålsläraren. 

 

Kommunikationen mellan lärare 3 och svenska som andraspråksläraren sker också 

kontinuerligt, enligt lärare 3. Det finns avsatt tid för planering mellan dem och där sker 

återkopplingen. Tillsammans fokuserar de på vad eleven kan och vad som eleven ska lära sig 

näst. De arbetar tillsammans med att sätta ihop ord och fraser som lärare 3 vill att eleven ska 

förstå för att underlätta i klassrummet, men även ord och fraser som svenska som 

andraspråksläraren anser är viktiga och relevanta.  

Vi diskuterar vilka ord som eleven behöver tidigt i svenska […] Men det är 

oftast samma ord för alla nyanlända elever. (Lärare 3) 

Eftersom att orden och fraserna ofta är samma för alla elever så diskuterar de mer om det 

dyker upp speciella tillfällen där det är bra om eleven förstår vad som händer. Lärare 3 menar 

då till exempel om någon i klassen fyller år, så kan det vara bra att eleven förstår att det är 

någon som fyller år.  

 

Det är sällan som svenska som andraspråksläraren är i klassrummet hos lärare 3, men det kan 

förekomma och då arbetar hen mer som en resurs för eleven. Att hen kan sitta i klassrummet 

med eleven och förklara olika uppgifter, detta för att undervisningen ska bli så smidig som 

möjligt. 

Det sker sällan, men när det är typ prov […] även om jag måste stå och 

undervisa hela tiden så kan hon komma in och sitta med eleven. (Lärare 3) 

Lärare 3 menar då på att det gynnar både den nyanlända eleven och övriga elever i klassen då 

klassläraren kan fokusera på hela klassen och ge dem den hjälp som behövs. Även för den 
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nyanlända eleven då hen får den hjälp som behövs och inte behöver känna att hen tar upp all 

tid med klassläraren.  

 

I figur 5 (se nedan) så ser vi hur lärare 4 beskriver kommunikation mellan de olika 

pedagogerna som arbetar med en nyanländ elev.  

 

Figur 5. Kommunikationen mellan pedagogerna enligt lärare 4 

Lärare 4 anser att det är en god kommunikation mellan hen och modersmålsläraren, men det 

finns ingen avsatt tid för planering med modersmålsläraren. Det är en elev på skolan som har 

modersmålsundervisning och eleven går i klassen som lärare 4 har. Modersmålsläraren är 

duktig på att komma till skolan en stund före undervisningen, och detta leder till att lärare 4 

och modersmålsläraren kan återkoppla mellan varandra.  

Ja, det är ju synd att det inte finns någon tid till att samtala […] kommer hon inte 

tidigare så hinner vi inte prata. (Lärare 4) 

Så kommunikationen hänger på att modersmålsläraren kommer tidigare till skolan och att 

lärare 4 har tid till att samtala då. Men om det skulle vara något akut så menar lärare 4 att 

modersmålsläraren alltid svarar på mail, men att det inte är en bra metod för återkoppling då 

innehållet kan misstolkas.  
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Då modersmålsläraren endast har eleven från lärare 4 så arbetar de tillsammans med att ta 

fram material för undervisningen.  

Om jag har någon specifikt som jag vill att eleven lär sig om så ger jag det till henne 

[…] ibland så ger hon mig uppgifter som eleven kan arbeta med i klassrummet. 

(Lärare 4) 

Modersmålsläraren ger lärare 4 uppgifter som eleven kan arbeta med då övriga elever gör 

något som är för svårt för den nyanlända eleven. Detta medför att det finns uppgifter på 

elevens modersmål som hen kan arbeta med och som lärare 4 inte behöver göra i ordning.  

Ja, det underlättar väldigt mycket och eleven kan utvecklas kunskapsmässigt. (Lärare 

4) 

Lärare 4 menar att det är bättre att eleven får arbeta med uppgifter på modersmålet än att hen 

ska ta fram material som kanske inte är lika effektivt för elevens kunskapsutveckling. Så både 

lärare 4 och modersmålsläraren delar med sig av material och återkopplar för att ge eleven 

värdefull undervisning. 

 

Kommunikation mellan lärare 4 och specialpedagogen fungerar också bra. De har fått avsatt 

tid för att planera och återkoppla, även om lärare 4 anser att de behöver mer tid.  

Jag kommer nog alltid att tycka att det är för lite tid […] det handlar ju om elevens 

kunskapsutveckling. (Lärare 4) 

Hen menar då på att om de hade mer tid till att planera och återkoppla så skulle de kunna gå 

in mer på djupet för att lägga fram en bra planering för den nyanlända eleven. 

Kommunikationen mellan lärare 4 och specialpedagogen handlar mest om vad eleven arbetar 

med hos specialpedagogen och vad nästa steg är i den undervisningen. Fördelen som lärare 4 

ser i återkopplingen mellan dem är att hen får reda på vilka ord och fraser som eleven har lärt 

sig och kan på så sätt använda dessa för att kommunicera med den nyanlända eleven. De 

pratar även om ord som lärare 4 vill att eleven ska kunna för att lättare bli inkluderad i 

klassrummet och med eleverna i klassen.  
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Då det sällan förekommer nyanlända elever på skolan så har vi ganska mycket att 

diskutera […] ord som man kommer på efterhand som är viktiga för eleven. (Lärare 

4) 

Just av anledningen ovan så samtalar pedagogerna ofta på raster och övrig ledig tid. Då lärare 

4 anser att det är viktigt att försöka göra upp en plan för den nyanlända eleven med ord och 

fraser som är viktiga i början i det svenska språket. 

 

De pedagoger som lärarna har kommunikation med sker enligt dem kontinuerligt och bra. 

Skolorna som lärare 1,2 och 3 arbetar på verkar ha stor erfarenhet av direktintegrerade elever 

och har därmed utarbetat ett arbetssätt som fungerar. Det sker återkoppling mellan klasslärare 

och svenska som andraspråkslärare där de har skapat en god kommunikation. Lärare 4 

kommunicerar kontinuerligt med specialpedagogen som i detta fall arbetar liknande en 

svenska som andraspråkslärare. Den stora skillnaden är kommunikationen mellan klasslärare 

och modersmålslärare. Det är bara två av fyra klasslärare som har kontakt med 

modersmålsläraren. Detta kan bero på att modersmålsläraren åker mellan skolor och 

undervisar, men det bör ändå finnas tid till återkoppling för att eleven ska få goda möjligheter 

till utveckling.  

 

7.4 Studiehandledning  
Som Lahdenperä (2017) nämner så är syftet med studiehandledning att stötta 

kunskapsinhämtningen hos eleverna genom modersmålet och att eleverna får ta tillvara på 

tidigare kunskaper. Lärare 3 berättar att studiehandledning sällan förekommer på hens skola i 

årskurs 1-3.  

Det finns möjlighet till studiehandledning för eleverna, men det är inte vanligt i 

årskurs 1-3 […] de får modersmålsundervisning. (Lärare 3) 

 

Som jag tolkar lärare 3 så anser hen att det räcker med modersmålsundervisning och att det 

inte finns behov av studiehandledning. Lärare 1 nämner att de kan använda sig av 

studiehandledning om behovet finns, till exempel om klassläraren anser att eleven behöver 

undervisning i ett ämne på modersmålet. Samtidigt som lärare 1 nämner som lärare 3 att 

eleven får modersmålsundervisning. 
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Modersmålsundervisningen innehåller naturkunskap och samhällskunskap […] det är 

ämnen som eleven kan behöva studiehandledning i och det sker till viss del i 

modersmålsundervisningen. (Lärare 1)  

 

Lärare 1 menar då på att den nyanlända eleven får undervisning av modersmålsläraren i 

naturkunskap och samhällskunskap och att det är ämnen som en studiehandledare kan arbeta 

med. Men studiehandledarens roll är inte endast att ta reda på elevernas ämneskunskaper, utan 

även metakunskaper, som är kunskap om kunskap (Lahdenperä, 2017). 

 

Lärare 2 har inte använt en studiehandledare i årskurs 1-3 och hen nämner att 

studiehandledning förekommer mer i äldre årskurser men hen kan inte förklara varför det är 

så. 

 

Om jag känner att eleven har stort behov av studiehandledning och om det finns 

någon lärare i elevens språk, så kan studiehandledning tillsättas […] men det 

förekommer sällan i de lägre årskurserna […] eleven får 

modersmålsundervisning. (Lärare 2) 

 

Återigen så tar en lärare (lärare 2) upp att eleven har modersmålsundervisning och det är 

nästan som att lärarna menar på att modersmålsundervisning och studiehandledning är samma 

sak. Även lärare 4 menar på att eleven får modersmålsundervisning och att hen har god 

kontakt med modersmålsläraren. Lärare 4 menar då att de diskuterar vad klassen arbetar med 

och hur de ska lägga upp arbetet med den nyanlända eleven så att hen utvecklas 

kunskapsmässigt. 

 

Eleven får modersmålsundervisning och vi kommunicerar om ämnen och 

uppgifter som vi båda vill att elevens ska arbeta med  […] om eleven är i behov 

av studiehandledning så finns den möjligheten. (Lärare 4) 

 

Samtliga lärare i studien nämner att det finns möjlighet för eleverna att ha studiehandledning, 

men att det inte förekommer så ofta i årskurs 1-3 och hänvisar till att eleverna oftast får 

modersmålsundervisning (om det finns någon modersmålslärare i elevens språk). 

Skolinspektionen (2009) nämner att studiehandledning är en stor resurs för att ge eleven 

möjligheter att utveckla kunskaper i olika ämnen, även om eleven inte kan svenska. Lärarna i 
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studien menar då på att modersmålsundervisningen arbetar med att utveckla elevernas 

kunskaper i olika ämnen. 	 	
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8. Diskussion  
Detta avsnitt ägnar sig åt att diskutera det som har studerats under studiens gång. 

Diskussionen kommer att kopplas till bakgrunden, tidigare forskning och den sociokulturella 

teorin som finns i studien. Utifrån detta så kommer det att vara möjligt att dra slutsatser till 

frågeställningarna som studien handlar om.  

 

De direktintegrerade nyanlända eleverna har sällan kunskaper inom det svenska språket, och 

vissa saknar kanske erfarenhet av att gå i skolan. Det är då viktigt att lärarna i de svenska 

skolorna kan erbjuda eleverna en bra utbildning. Studien har fokus på vilka lärare som arbetar 

med en nyanländ elev, hur de arbetar för att eleven ska utvecklas kunskapsmässigt och hur 

kommunikationen ser ut mellan de olika lärarna som arbetar med eleven.  

8.1 Lärarna som arbetar med den nyanlända eleven och hur de arbetar 
Det som framkom i analysen var att det skiljer sig mellan skolor i centrum och skolor utanför 

centrum. Den största skillnaden var att skolorna utanför centrum använder sig av svenska som 

andraspråkslärare, medan skolan i centrum använder sig av en specialpedagog. Dessa lärare 

arbetar på liknande sätt, att fokusera på ord och fraser i det svenska språket. De har olika 

befattningar men arbetar på liknande sätt med en nyanländ elev. Men hur kan olika pedagoger 

arbeta på liknande sätt? Läraren som arbetar i centrum nämner att de sällan får nyanlända 

elever till skolan och har på så sätt ingen lärare inom svenska som andraspråk. Det medför att 

specialpedagogen har fått ta den rollen. Spelar det någon roll för elevens kunskapsutveckling 

om undervisningen sker av specialpedagogen eller svenska som andraspråksläraren? 

Kjellström & Nordberg (1999) nämner att specialpedagogen ska arbeta med en 

individualiserad pedagogik för att lyfta fram elevens styrkor och att uppfylla elevens behov 

och Skolverket (2016) beskriver att syfte med svenska som andraspråksundervisning är att 

eleven ska kunna kommunicera på elevens individnivå. Även svenska som andraspråksläraren 

ska anpassa undervisningen för individen. I detta fall då båda pedagogerna arbetar på liknande 

sätt så är det viktigt att få en bra grund i det svenska språket. Sjögren (1996) nämner i 

forskning att språket är centralt i integrationen, men att elever kan vara oroliga för att prata 

”dålig” svenska, här kommer båda pedagogerna in som en viktig roll i elevens 

kunskapsutveckling i det svenska språket. I studien framkommer det att klasslärarna 

värdesätter elevens tid med dessa pedagoger. 
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Både specialpedagogen och svenska som andraspråksläraren arbetar mest utanför 

klassrummet med den enskilda eleven, detta för att klasslärarna anser att eleven fokuserar mer 

på uppgifterna och klassen får inga störningsmoment. Enligt Viberg (1996) så lär sig eleverna 

bäst genom att kommunicera med infödda svenskar och det kan syfta till att kommunicera 

med lärarna, lika väl som med eleverna i klassen. De intervjuande lärarna ser ingen nackdel 

med att eleven får gå ut ur klassrummet för att arbeta med det svenska språket, då eleven 

vistas i klassrummet större delen av dagarna.  

 

I det sociokulturella perspektivet ligger stor vikt på att eleverna behöver en vuxen person där 

hens erfarenheter, strategier och tankemönster ger eleverna möjligheter att utveckla språket 

(Hwang och Nilsson, 2003). Oavsett vilken pedagog det är som hjälper eleven med det 

svenska språket, så ska undervisningen leda till kunskapsutveckling. 

 

Genom resultatet kan vi se att samtliga klasslärare arbetar på liknande sätt. De är alla mån om 

att eleven ska känna sig välkommen till klassen från dag ett. De försöker få eleven inkluderad 

i klassen, samtidigt som de planerar så att eleven får den hjälp som behövs för att utvecklas 

kunskapsmässigt. Detta tyder på att lärarna vill elevens bästa och försöker få eleven att känna 

sig trygg. Säljö (2014) nämner att ett sociokulturellt perspektiv kan synliggöra de nyanlända 

elevernas delaktighet och att dessa elever får kunskaper och erfarenheter genom olika 

aktiviteter i olika former av samspel.  

 

Samtliga klasslärare använder sig av bildstöd av dagens schema för att eleven tydligt ska 

förstå vad som ska hända och på så sätt så får eleven fasta rutiner så att det inte skapas 

förvirring och oro hos eleven (Olgac, 1995). För att eleven ska kunna delta på undervisningen 

så sker det individanpassning från varje klasslärare. De anpassar uppgifter till eleven där de 

till exempel tar bort lite text så att endast de viktigaste finns med. Det var ingen av lärarna 

som beskrev att de använde sig av högläsning, vilket Vygotskys teori nämner som en stor del 

av elevens utveckling språk (Hwang och Nilsson, 2003).  
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Det framkom i studien att det är stor skillnad på hur modersmålsläraren arbetar. I vissa fall så 

får eleven ha modersmålsundervisning med andra elever på skolan och i andra fall så har 

eleven enskild undervisning. Detta beror på om det finns någon annan elev på skolan med 

samma modersmål och som ligger på ungefär samma kunskapsnivå. Modersmålsläraren 

arbetar mot att eleven ska utvecklas kunskapsmässigt, även om eleven inte behärskar det 

svenska språket. Det sker undervisning inom framförallt naturkunskap och samhällskunskap, 

men även undervisning om elevens modersmål. Klasslärarna som intervjuades hade olika 

information om vad modersmålsläraren arbetar med, detta beror på kontakten mellan de olika 

lärarna. Lärare 1 nämner i studien att modersmålsläraren inte individualiserar undervisningen 

då hen arbetar med flera elever samtidigt. Tanken om undervisning som Vygotskijs perspektiv 

har är att läraren ska se elevens aktuella utvecklingsnivå och tillsammans med eleven arbeta 

mot närmaste utvecklingsson (Imsen, 2005). Jag anser att eleverna snabbare uppnår närmaste 

utvecklingsson genom att pedagogen individualiserar undervisningen i den mån som går.  

 

Det intressanta är att ingen klasslärare nämner fritidspedagoger i arbetet med en nyanländ 

elev. Vad kan detta bero på? En klasslärare säger att fritidspedagogen inte arbetar med den 

nyanlända eleven då fritidspedagogen går in som resurs i klassen, utan att då fokuserar 

fritidspedagogen på övriga elever så klassläraren kan lägga mer fokus på den nyanlända 

eleven. Som jag tolkar klassläraren så arbetar fritidspedagogen för att underlätta för 

klassläraren och ge den nyanlända eleven mer tid med klassläraren. Vidare så anser jag att 

friditidspedagogen arbetar mot den nyanlända elevens utveckling, men det var endast en 

klasslärare som nämnde fritidspedagogen och då inte som en pedagog som arbetar med den 

nyanlända eleven, utan som en resurs för hela klassen. Thornberg (2009) menar på att 

samtliga yrkesgrupper på skolan ska ha ett samarbete för att eleven ska utvecklas. En brist 

som han ser är att det har skapats en barriär mellan yrkesgrupperna som hindrar samarbete 

mellan dem. Om det skulle vara god kommunikation mellan klasslärare och fritidspedagoger 

så kanske fritidspedagogerna skulle vara en större resurs åt den direktintegrerade eleven. 

 

8.2 Kommunikationen mellan pedagogerna 
I resultatet kan vi se att det var två av fyra klasslärare som menar att det inte sker någon 

återkoppling mellan klasslärare och modersmålslärare. Som jag kan tyda så beror det på att 

modersmålsläraren sällan är på skolan och har inte heller tid att stanna kvar på skolan för att 
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kommunicera med klassläraren. Det beror även på att det inte finns någon avsatt tid för att 

dessa lärare ska kunna kommunicera heller. I det sociokulturella perspektivet är det viktigt att 

pedagoger har ett samarbete för att eleven ska utveckla sitt språk och lärande (Säljö, 2014). 

Om tiden inte finns så är det svårt att skapa den tiden och det blir istället ingen kontakt mellan 

de olika lärarna. Men för två av lärarna så sker det en återkoppling mellan dem och 

modersmålsläraren, även om det inte finns någon avsatt tid. Den ena klassläraren menar på att 

modersmålsläraren kommer tidigare till skolan, just för att få prata med klassläraren. Och den 

andra läraren förklarar att modersmålsläraren har flera elever på skolan som pratar samma 

modersmål och har därmed lagt undervisningen för de eleverna på samma eftermiddag, vilket 

innebär att modersmålsläraren har rast mellan eleverna och har då möjlighet att prata med 

klassläraren. Men är det inte konstigt att ingen modersmålslärare har avsatt tid för 

kommunikation med klasslärare? Enligt Ebeling & Otterup (2014) så behöver lärarna planera 

undervisningen tillsammans så att elevens kunskapsutveckling ska fortsätta. Och det är viktigt 

att skolledningen ger tid åt lärarna och att inte låta planering utebli (Ebeling & Otterup 2014). 

Men studien visar tydligt att det inte finns någon avsatt tid mellan klasslärare och 

modersmålslärare, om inte pedagogerna själva ordnar tid till att träffas. Ska det behöva vara 

så att pedagogerna använder sina raster och komma tidigare till skolan för att hinna samtala 

och planera med andra pedagoger? Skolverket (2016) nämner att all personal på skolan ska 

verka för att eleven ska få goda förutsättningar för utveckling och lärande. Då anser jag att det 

är viktigt med en god kommunikation mellan pedagogerna och övrig personal på skolan. 

Även Bergman m.fl. (2001) pratar om att det är viktigt att klassläraren har ett samarbete med 

modersmålsläraren för elevens språkutveckling. Så hur kan inte skolan avsätta tid till 

klassläraren och modersmålsläraren så att de kan samtala om elevens utveckling? 

	

Svenska som andraspråkslärare var det tre klasslärare som beskrev som delaktiga i elevens 

utbildning och samtliga klasslärare upplever att det sker en god återkoppling mellan dem och 

svenska som andraspråkslärarna. Om man jämför med modersmålsläraren så är svenska som 

andraspråksläraren på skolan dagligen och en stor tillgång är den avsatta tiden för 

återkopplingen. De återkopplar om metoder, material och elevens kunskapsutveckling. Meijer 

(2001) nämner att ett framgångsrikt samarbete mellan pedagoger främjar elevens utveckling. I 

den här studien så verkar det som att svenska som andraspråkslärare och klasslärare har ett bra 

samarbete där de har möjlighet att kommunicera om elevers utveckling. I studien var det en 

klasslärare som använder sig av en specialpedagog och där återkopplingen var god. Likt 
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svenska som andraspråksläraren så är specialpedagogen på skolan dagligen, vilket underlättar 

till samtal mellan pedagogerna. Sedan finns det avsatt tid för återkoppling där klasslärare och 

specialpedagog diskuterar material, metoder, svårigheter och framgångar för den nyanlända 

eleven. Det är tydligt från resultatet att klassläraren värdesätter den avsatta tiden för 

återkoppling och att det fungerar effektivt och bra. Detta ger klassläraren en inblick i elevens 

utveckling och kan börja kommunicera med ord och fraser som eleven arbetar med hos 

specialpedagogen.  

 

8.3 Studiehandledning  
Jag blev förvånad av resultatet att det sällan förekommer studiehandledning i klasserna där de 

intervjuade lärarna arbetar. Enligt Skolverket (2016) har eleverna rätt till studiehandledning 

och detta främjar elevernas kunskapsutveckling. Eleverna får visa kunskaper på deras 

starkaste språk och detta gynnar studiemotivationen och elevernas självförtroende. Så varför 

tar man inte tillvara på att eleverna har rätt till studiehandledning? Jag anser inte att jag fick 

något konkret svar på frågan i studien, förutom att eleverna får modersmålsundervisning. Men 

ska man inte utnyttja alla resurser som skolan kan erbjuda en direktintegrerad elev? Olgac 

(1995) nämner att studiehandledning är ett sätt att stödja ämnes- och språkutvecklingen hos 

nyanlända elever, men studiehandledningen är även ett verktyg för elevens 

identitetsskapande. Jag vet inte hur skolorna och klasslärarna resonerar kring 

studiehandledning, men resultatet visar på att studiehandledning sällan har använts. Har 

klasslärarna fått för lite information om studiehandledning? De nämner att eleverna får 

modersmålsundervisning och jag tror att klasslärarna inte riktigt ser skillnaden mellan 

modersmålsundervisning och studiehandledning och av den anledningen inte använder sig av 

studiehandledning. 

8.4 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativa intervjuer gjordes genom att utesluta klassrumsobservationer och enkäter. 

Att observera i klassrummet ansåg inte jag som aktuellt, då studien utgår från klasslärares 

beskrivning om de olika pedagogerna som arbetar med en nyanländ elev och detta kommer 

inte fram genom att observera i klassrummet. Däremot skulle jag kunnat observera de olika 

pedagogerna och hur de arbetar med en nyanländ elev, men för vissa klasslärare så går inte 

eleven kvar på skolan. Sedan skulle jag även ha kvar kommunikationen mellan pedagogerna 

och detta får jag inte ut genom att observera i ett klassrum. Men studien kunde vara en 

blandning av intervjuer och observationer för att få en större inblick i hur pedagogerna arbetar 
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med en direktintegrerad elev. En enkätundersökning uteslöt jag på grund av att jag ville få 

fram klasslärares beskrivningar och funderingar på bästa sätt och då passar kvalitativa 

intervjuer bäst. Jag intervjuade fyra klasslärare och för den här undersökningen anser jag att 

det är ett rimligt antal. Jag hade inga problem med att hitta informanter till studien, jag tror att 

det berodde på att skolorna inte ligger i en universitets kommun och att lärarna inte får så 

många förfrågningar om intervjuer till undersökningar. 

 

8.5 Fortsatt forskning 
I den här studien så har klasslärare beskrivit utifrån dem själva, vilka pedagoger som arbetar 

med en nyanländ elev och hur kommunikationen ser ut mellan de olika pedagogerna. Det 

skulle vara intressant med forskning om hur det ser ut i andra kommuner, om det blir samma 

resultat eller om det skiljer sig mellan kommunerna. Det skulle även vara intressant att höra 

de olika pedagogernas tankar kring ämnet och få en större inblick i hur de arbetar för att 

eleven ska utvecklas kunskapsmässigt. 

 
8.6 Slutdiskussion  
Studien har intervjuat och undersökt fyra klasslärare i en kommun i norra Sverige och att 

döma av det som sades i intervjuerna så var klasslärarna enade i många frågor. Den största 

skillnaden var att i centrum användes en specialpedagog för att lära eleven ord och fraser på 

svenska, medan skolorna utanför centrum använde sig av en svenska som andraspråkslärare 

för samma syfte. Det kan bero på att skolorna i ytterområdena har fler direktintegrerade elever 

än skolan i centrum. Det var även en skillnad på kommunikationen mellan de olika 

pedagogerna, där vissa klasslärare hade kommunikation med modersmålslärare och andra 

klasslärare inte hade någon kontakt med modersmålsläraren. Ohlsson (1996) lyfter fram 

vikten av samarbetet mellan kollegor och kommunikationen mellan pedagogerna anser jag är 

en viktig faktor för elevens utvecklig.   
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10. Bilaga 1 
 

 

INTERVJUGUIDE  

 

Hur ser första mötet med en nyanländ elev ut? 

Vilka är närvarande? 

Vilka presenteras för eleven? 

 

Vilka arbetar med en nyanländ elev? 

Klasslärare, modersmålslärare, specialpedagog, fritidspedagog 

Hur startar de olika pedagogernas arbete med eleven? 

När sätts resurser in? 

Sätts det upp en plan kring eleven? Hur kan den se ut?  

Finns det tid att diskutera elevens behov med övriga lärare? 

 

Hur arbetar du som klasslärare med en nyanländ elev? 

Individanpassad undervisning?  

Hur mycket anpassas undervisningen? 

Har du ensamtid med eleven? 

Gör du någon planering för elevens kunskapsutveckling? 

Vad tänker du på när du får en nyanländ elev? 

 

Hur arbetar andra lärare med eleven? 

Hur mycket tid får eleven med varje pedagog? 

Vad arbetar dom och eleven med? 

Är det enskild undervisning?  

Är eleven i klassrummet eller tas eleven ut med arbete med pedagoger? 
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Finns det någon samverkan mellan olika pedagoger? 

Mellan vilka? 

Hur ofta? 

Är det avsatt tid? 

Hur tycker du att det fungerar med samverkan? 

 

Sker det någon återkoppling från pedagogerna till klassläraren? Hur? 

Sker det kontinuerligt? 

Vilka återkopplar? 

Till vilka? 

Är det avsatt tid till återkoppling? 

Bör det vara mer eller mindre tid för återkoppling? 

Är klassläraren informerad om vad alla de andra pedagogerna gör? 

 

Får eleven studiehandledning? 

Av vem? 

Hur ofta? 

Har alla nyanlända elever rätt till studiehandledning?  

Börjar studiehandledningen när eleven anländer till skolan? 

 

Hur tycker du som klasslärare att det fungerar med en nyanländ elev och personalen 
kring den nyanlända eleven? 

 


