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Sammanfattning 
 
I dagens skola direktplaceras nyanlända elever i yngre åldrar oftast i ordinarie klass. 
Många klasslärare ställs därmed inför uppgiften att undervisa elever som inte har 
grundläggande kunskaper i svenska. Syftet med denna studie är därför att öka kunskapen 
om hur klasslärare i årskurs 1–2 arbetar med nyanlända elever som direktplacerats i 
ordinarie klass. Genom att observera lärare i undervisningssituationer och intervjua dem 
efteråt har slutsatser om lärarnas arbetsmetoder dragits. Även den stöttning och kognitiva 
utmaning som nyanlända elever får har undersökts. Resultatet visar att lärarna använde 
varierade arbetsmetoder men att enskilt arbete dominerade i undervisningen. Stöd gavs i 
form av bilder, demonstrationer, digital teknik, studiehandledare och förstaspråket. 
Aktiviteterna som eleverna deltog i innebar ibland hög kognitiv utmaning men oftast 
arbetade eleverna för att träna upp sina färdigheter inom läsning, skrivning och räkning. 
 
 
Nyckelord: Svenska som andraspråk, lågstadiet, arbetsmetoder, stöd, kognitivt utmanande 
uppgifter  
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1. Inledning 
 
I omgångar under de senaste åttio åren har människor invandrat till Sverige för att söka 

skydd och asyl. Under perioder har invandring också skett i jakt på jobb då efterfrågan på 

arbetskraft varit stor. Från år 2006 och framåt har dock invandringen ökat markant. På 

grund av konflikter, terror och förföljelse i länder som Syrien och Afghanistan, har 

flyktingströmmen under senare år blivit större och därför satt viss press på Sveriges 

ekonomi och välfärdssystem (Europaparlamentet 2017; Cummins 2017, s. 15). År 2015, 

då invandringen nådde sin kulmen, kom cirka 71 000 asylsökande barn och ungdomar till 

Sverige enligt Migrationsverket (Utbildningsdepartementet 2017, s. 3). 

Utbildningsdepartementet (2017, s. 3) menar att invandringen förväntas att fortsätta 

kommande år vilket ger nya utmaningar för Sverige som land och inte minst för den 

svenska skolan och dess verksamma lärare (a.a. 2013, s. 27). 

 

Idag är det inte ovanligt att en nyanländ elev placeras i ordinarie klass utan att först lära 

sig svenska eller något om det svenska skolsystemet. Detta gäller framförallt elever i de 

lägre årskurserna (Nilsson & Bunar 2015, s. 406). Den nyanlända eleven, som i många fall 

inte kan ett ord svenska, förväntas tillgodogöra sig samma utbildning som sina 

klasskamrater som har svenska som modersmål. Detta kan bli en utmaning för 

klassläraren som dels måste anpassa sin undervisning till de nyanlända eleverna och dels 

till de elever som exempelvis har inlärningssvårigheter eller funktionsvariationer. 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2013, s. 27) når elever som invandrat till Sverige efter 

åldern för ordinarie skolstart sämre skolresultat än de elever som invandrat i tidig ålder. 

Popov och Sturesson (2015, s. 70) menar att en anledning till att nyanlända elever får 

svårigheter att integreras i samhället är att lärare sällan får någon förberedelse innan de 

ska ta emot dem. Nyanlända elever är hela skolans ansvar och därför behöver alla lärare 

ha kunskap om hur man effektivt undervisar dessa elever (Cummins 2017, s. 299; 

Skolverket 2016, s. 29). Undervisningen bör baseras på språkutvecklande arbete för att 

nyanlända elever ska kunna nå målen och få goda förutsättningar för ett fortsatt liv i 

Sverige (Vetenskapsrådet 2010, s. 75; Utbildningsdepartementet 2017, s. 6; Norberg 2017, 

s. 635).  

Då de arbetsmetoder som läraren väljer att använda har betydelse för de nyanlända 

elevernas skolframgång, har denna studie gjorts för att undersöka verksamma klasslärares 
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arbete med nyanlända elever. I studien har lärarnas tankar och åsikter jämförts med 

lärarnas handlingar i praktiken för att få en djupare bild av området och för att öka 

validiteten i undersökningen (Stukát 2011, s. 41ff). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur klasslärare i årskurs 1-2 arbetar med 

nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass.  

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som studien ska besvara är: 

• Vilka arbetsmetoder och vilket stöd beskriver klasslärare i årskurs 1–2 att de 

använder för att främja nyanlända elevers språkutveckling?  

• Vilka arbetsmetoder och vilket stöd syns då en eller flera lektioner observeras i 

klassrummet? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan lärarnas beskrivningar och det som 

observeras i klassrummet gällande arbetsmetoder och stöd? 
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2. Teoretiskt ramverk 
 
I följande kapitel redogörs för den teori och det ramverk som ligger till grund för studien. 

Teorin presenteras först i denna studie. Det görs för att mycket av den tidigare forskning 

som ligger till grund för studien baseras på denna teori. Att ha kännedom om teorin och 

det ramverk studien baseras på innan läsandet, gör det lättare att följa den forskning som 

bedrivits inom området i senare kapitel. 

 
2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Forskning om hur och när lärande sker har genom åren lett till flera olika didaktiska 

inriktningar. Den inriktning som ofta genomsyrar forskning om språkinlärning idag är den 

sociokulturella inriktningen. Inriktningen baseras på Vygotskys teori om att inlärning sker 

i det sociala samspelet mellan människor (Gibbons 2010, s. 42). Enligt Vygotskys teori lär 

vi oss genom samtal och samarbete med andra. Det betyder, enligt Gibbons (2010, s. 42) 

att trots att vi människor är biologiskt programerade att lära oss språk så måste vi utsättas 

för situationer och en miljö som ger oss möjlighet att utveckla språket. Vygotskys 

sociokulturella teori kopplas ofta till just språkinlärning. Det beror på att när människan 

lär sig ett språk sker detta i samspel med andra eftersom språket talas med andra. 

 

Enligt Vygotskys teori sker lärandet i den proximala utvecklingszonen. Det kallas den 

kognitiva klyfta som finns mellan det individen kan göra utan hjälp och det individen kan 

klara av att göra med hjälp av en mer erfaren person som stöttar (Gibbons 2012, s. 26ff).  

Mariani (1997, s. 6) beskriver den proximala utvecklingszonen i en modell (se figur 1). 

Modellens innersta cirkel visar de kunskaper individen redan har. I den yttre cirkeln ligger 

den proximala utvecklingszonen, det vill säga den zon där lärande sker. Cirkeln fungerar 

som en bro till det som finns utanför den yttre cirkeln. Utanför den yttre cirkeln finns ett 

obekant område med kunskap och färdigheter som individen ännu inte lärt sig. Genom att 

individen får stöd av någon som kan det som finns utanför cirkeln kan individen också 

lära sig denna kunskap eller dessa färdigheter.  

 

Marianis modell kan kopplas till undervisningen i skolan. Läraren måste utgå från det 

eleven redan kan och stötta för att ge eleven möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och 

färdigheter som ännu inte utvecklats (Mariani 1997, s 6ff). I praktiken innebär alltså 

Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen att de uppgifter som eleverna ges ska 
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vara kognitivt utmanande och att stöd samtidigt måste ges för att eleven ska kunna klara 

av uppgifterna.  

 

 
Figur 1 – Den proximala utvecklingszonen (Mariani 1997, s. 6) 

 

2.2 Fyrfältsmodellen – Stöttning och kognitiv utmaning 

Mariani (1997) har utvecklat en modell för inlärning som sedan omarbetats av Gibbons 

(2010, s. 44). Denna modell baseras på Vygoskys teori om den proximala 

utvecklingszonen och beskriver fyra olika zoner som eleven kan befinna sig i beroende på 

vilken utmaning och stöttning som ges. Den lodräta linjen i figuren utläses som en 

måttstock för hur mycket kognitiv utmaning eleven får via undervisningen och den 

vågräta linjen motsvarar hur mycket stöttning eleven får (se figur 2). 

 
I zon A, även kallad trygghetszonen, får eleven hög stöttning och låg kognitiv utmaning. I 

denna zon känner sig eleven trygg då en stor mängd stöttning ges. I zon A sker dock inte 

mycket lärande eftersom eleven inte utmanas tillräckligt (Gibbons 2010, s. 43).  

 

Zon B, lärandezonen är den zon som eleven bör befinna sig i. Med hög stöttning och hög 

kognitiv utmaning ligger eleven i sin proximala utvecklingszon. Här sker lärande och 
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eleven blir motiverad både av att utmanas och att kunna klara uppgiften med stöd 

(Gibbons 2010, s. 43). 

 

Elever som befinner sig i zon C, frustrationszonen, får hög utmaning och låg stöttning 

vilket gör att de blir frustrerade och riskerar att inte kunna klara sina uppgifter. 

Undervisning som sker i zon C kan leda till att eleven ger upp vilket inte alls gynnar 

motivation och självkänsla (Gibbons 2010, s. 43). 

 

I Zon D, uttråkningszonen, får eleven varken får stöttning eller utmaning. Det riskerar att 

tråka ut eleven och bidra till minskad motivation (Gibbons 2010, s. 43). 

 

 
Figur 2 – Fyrfältsmodellen (Gibbons 2010, s. 44)  

 

 

Tankarna om den proximala utvecklingszonen och fyrfältsmodellen har använts som 

underlag vid utformandet av observationsschema och intervjufrågor i denna studie. 

Fyrfältsmodellen har dessutom använts för att analysera data som framkom via studien. 

Teorierna valdes eftersom de utgår från att interaktion mellan människor leder till lärande. 

Dessa teorier fokuserar på möjligheten att använda språket för att utveckla det (Gibbons 

2010, s. 41). Gibbons (2010, s. 41) menar att flera andra didaktiska teorier fokuserar på 
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överföring av kunskap och färdigheter från lärare till elev men att de inte tar hänsyn till 

den viktiga interaktionen mellan individerna. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för definitionen av begreppet ”nyanländ elev” och de 

placeringsmodeller som det svenska skolsystemet erbjuder nyanlända elever. Vidare ges 

en kort översikt över den problematik som kan uppstå om undervisningen inte är anpassad 

efter dessa elever. Slutligen ges exempel på framgångsrika faktorer för arbete med 

nyanlända elever och exempel på stöttande insatser och stöttande arbetssätt. 

 

3.1 Vem räknas som nyanländ elev? 

En nyanländ elev definieras enligt skollagen (SFS 2010:800) och Skolverket (2016, s. 8) 

som en elev som varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Eleven har 

påbörjat sin utbildning i Sverige senare än höstterminens start det kalenderår då han eller 

hon fyller sju år. När eleven gått fyra år i den svenska skolan räknas han eller hon inte 

längre som nyanländ.  

 

3.2 Tre placeringsmodeller  

För nyanlända elever finns i huvudsak två olika modeller när det gäller mötet med det 

svenska skolsystemet: förberedelseklass och direktplacering (Bunar 2015, s.14). Även en 

tredje modell, som Bunar (2015, s. 16) benämner som som landningen, 

mottagningsenheten eller välkomsten etc, tillämpas i vissa skolor och kommuner. Denna 

typ av placering innebär att eleverna spenderar sina första månader i Sverige i en 

förberedande central enhet. Där kartläggs eleverna kunskapsmässigt och introduceras för 

det svenska språket innan de sedan flyttas vidare till sin ordinarie skola. 

 

I förberedelseklass är undervisningen språkfokuserad och det övergripande uppdraget är 

att ta emot de nyanlända eleverna, undervisa i andraspråket och ge eleverna kunskap om 

den svenska skolan som verksamhet. Oftast är förberedelseklasser mindre än ordinarie 

klasser (Nilsson & Axelsson 2013, s. 144). Nyanlända elever som placeras helt, eller 

delvis i förberedelseklass ska samtidigt tillhöra en ordinarie klass. Eleven får högst vara 

placerad i förberedelseklassen i två år (Simola & Hansson 2017, s. 143). Bunar (2015, s. 

14 ff) menar att det både finns för- och nackdelar med att elever placeras i 

förberedelseklass. Fördelarna är att bakgrundskunskaper kan kartläggas successivt, att 

lärarna som arbetar med eleverna är utbildade i svenska som andraspråk samt att 

förberedelseklassen är en trygg miljö för den nyanlända eleven. Nackdelar är att eleverna 

segregeras från övriga skolan och att de ofta blandas i ålder vilket leder till att de inte har 
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samma kognitiva förutsättningar. Det finns också en risk att de blir kvar i 

förberedelseklassen för lång tid och att de därför inte utmanas och utvecklas. 

 

Den andra huvudsakliga modellen, och den modell som denna studie kommer att fokusera 

på är direktplacering. Direktplacering innebär att den nyanlända eleven placeras direkt i 

ordinarie klass där elever med svenska som modersmål också ingår (Nilsson & Bunar 

2015, s. 406). Juvonen (2015, s. 140) skriver att det främsta argumentet till direktplacering 

är att de nyanlända eleverna tillgodogör sig språket bättre i en autentisk miljö där det talas 

svenska. Där får de nyanlända eleverna möjlighet att interagera med jämnåriga kamrater 

som har svenska som modersmål. Bunar (2015, s. 15) konstaterar även att direktplacering 

tillämpas för att undvika den segregation som kan uppstå om de nyanlända eleverna 

placeras i förberedelseklass. 

 

Direktplacering tillämpas, som tidigare nämnts oftare för elever i lågstadieålder än för 

äldre elever (Nilsson & Bunar 2015, s. 406). Det beror på att eleverna behöver större 

begreppsförståelse och ordförråd för att kunna tillgodogöra sig ämnesinnehållet i de högre 

årskurserna. Direktplacering sker dock i högre årskurser i vissa kommuner om skolorna är 

små eller om det är få nyanlända elever. Andra kommuner har valt att avskaffa 

förberedelseklasserna för att främja integrering och social inkludering menar Nilsson & 

Bunar (2015, s. 406).  

 
3.3 Problematik enligt tidigare studier 
Tidigare forskning tyder på att lärares attityder till direktplacering av nyanlända elever 

varierar. En studie av Juvonen (2015, s. 167) visar att många lärare anser att 

direktplacering är positivt, eftersom eleven hamnar i en miljö där hen exponeras för det 

svenska språket. Däremot visar samma studie att flera lärare upplever att de har bristande 

kunskaper när det gäller undervisning av nyanlända. Många önskar stöd och fortbildning 

för att kunna undervisa nyanlända elever bättre. Även brist på tid och en känsla av 

otillräcklighet visade sig vara flera lärares upplevelse när nyanlända elever placerades i 

deras klasser. Ett liknande exempel finns i Popov & Sturessons (2015, s. 70) studie som 

nämnts tidigare. Lärarna i studien fick ingen förberedelse alls när de ställdes inför 

uppgiften att ta emot nyanlända elever. Popov & Sturesson hävdar att detta är ett av de 

många hinder som gör att nyanlända elever får svårigheter att integreras i det svenska 

samhället. Eleverna i studien sade sig uppleva direktplaceringen som ett socialt vakuum. 
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De upplevde liten möjlighet till att interagera med svenska elever eftersom de inte hade 

någon grund i det svenska språket (a.a. 2015, s. 70).  

 

Det finns även andra studier som gjorts för att undersöka nyanlända elevers upplevelse av 

att gå i ordinarie klass. En studie av Nilsson & Axelsson (2013, s. 146) gjordes med elever 

som flyttade från förberedelseklass till ordinarie klass. Flera av dessa elever upplevde 

utanförskap i den ordinarie klassen. Dessutom upplevde eleverna stora skillnader mellan 

hur undervisningen bedrevs i förberedelseklassen och i ordinarie klass. Flera elever ansåg 

att lärarna i förberedelseklassen var bättre på att förklara och anpassa undervisningen till 

dem. Flytten från förberedelseklass till ordinarie klass blev en stor omställning för 

eleverna eftersom de inte kunde följa undervisningen lika framgångsrikt.  

 

Att både lärare och elever upplever kunskapsmässiga, organisatoriska och 

integreringsmässiga brister tyder på att mer kunskap om arbetsmetoder och stöd som 

gynnar nyanlända elever behövs. Dels för att lärarna ska känna sig säkra i sin undervisning 

och dels för att de nyanlända eleverna ska kunna delta i undervisningen där både deras 

språk och kunskap utvecklas parallellt (Popov & Sturesson 2015, s. 70; Nilsson & 

Axelsson 2013, s. 157; Norberg 2017, s. 635). 

 

3.4 Framgångsrika faktorer för arbete med nyanlända elever 

En longitudinell studie av Thomas & Collier (2002, s. 324) visar avgörande faktorer för att 

andraspråkselever ska lyckas med sin utbildning. För att undervisningen ska vara 

framgångsrik måste skolorna erbjuda en sociokulturell miljö där eleven lär sig i samspel 

med andra. Miljön måste också vara stöttande för att inlärning ska ske. Skolan ska ge både 

akademisk och kognitiv utveckling och det måste finnas möjligheter för eleven att 

utveckla både första- och andraspråket (Thomas & Collier 2002, s. 324). 

 

En annan framgångsrik faktor är att undervisningen baseras på tydlighet. Glogic & 

Löthagen Holm (2016, s. 37) menar att det är viktigt att de nyanlända eleverna får 

kännedom om undervisningens mål och syfte. Om eleverna inte stöttas med denna 

information kan det vara svårt för dem att själva urskilja central information och förstå 

varför de arbetar på ett visst sätt.  
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3.4.1 Kognitivt utmanande uppgifter 

Det är viktigt att nyanlända elever möts av höga förväntningar och av kognitivt utmanande 

uppgifter där eleverna måste analysera och reflektera djupgående (Sundgren 2017, s. 67). 

Om nyanlända elever får rätt stöd kan de ta sig an denna typ av uppgifter och lyckas med 

dem (Gibbons 2012, s. 29). Gibbons (2012, s. 29) hävdar dock att många 

andraspråkselever får för enkla uppgifter som inte utmanar dem eller gynnar deras lärande. 

Axelsson (2015, s. 119) menar att nyanlända elever som varken utmanas eller får stöd 

tenderar att stanna av utvecklingsmässigt. De blir uttråkade och omotiverade av att 

undervisningen är för svår eller för lätt. Lärandet måste ske i den proximala 

utvecklingzonen för att eleverna ska känna sig motiverade att lära sig.  

 

Vad är då kognitivt utmanande uppgifter? Enligt Gibbons (2010, s. 48) ska eleverna arbeta 

med kritiskt tänkande och med undersökande aktiviteter för att utmanas kognitivt. Detta 

kan exempelvis innebära att eleverna ska ställa frågor, lösa problem, dra slutsatser och 

förklara olika begrepp och idéer. Eleverna kan också bygga upp förståelse genom att 

diskutera med andra och motivera sina åsikter. De ska utsättas för uppgifter där de 

behöver omforma och tillämpa det de lärt sig i nya situationer, planera, tänka kreativt, 

utveckla lässtrategier och utveckla ett ämnesspecifikt skolspråk. Gibbons menar vidare att 

elever som får utföra självvärderingar, som får länka konkret kunskap till vetenskaplig och 

som får knyta det de lärt sig till verkligheten utmanas kognitivt. Cummins (2017, s. 232 ff) 

skriver att projektarbeten, undersökningar och grupparbeten är utmärkta arbetssätt för 

nyanlända elever med litet ordförråd. Arbetssätten är kogitivt utmanande samtidigt som de 

fungerar stöttande då de görs i grupp. 

 

3.4.2 Stöttning 

Som tidigare nämnts fann Thomas & Collier (2002, s. 324) att stöttning var betydande för 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Enligt Mariani (1997, s. 3) innebär 

ordet stöttning ”att hålla något på plats, att förhindra något från att falla”. Att koppla dessa 

definitioner till undervisning, kan i praktiken innebära att läraren ger den nyanlända 

eleven verktyg, förklarningar och annan typ av hjälp för att se till att eleven inte 

misslyckas. Stöttningen ges under den tid det tar för eleven att lära sig att stå på egna ben 

och klara av uppgiften själv. Cummins (2017, s. 113, 226) skriver att stöttning innebär 

stöd som gör undervisningsstoffet mer förståeligt. Det är en central undervisningsstrategi 

som bör genomsyra all andraspråksundervisning. Han beskriver kontexten som en viktig 

del av stöttningen (a.a 2017, s. 56ff). Kontexten bör engagera elevernas känslor och 
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tidigare kunskap. Det gör det lättare för eleverna att förstå, då de redan har förkunskaper 

om sammanhanget. Dessutom bidrar undervisning som anpassats till elevernas 

bakgrundskunskaper och tidigare erfarenheter till att stärka elevernas identiteter menar 

Cummins (2017, s. 226ff).  

 

Gibbons (2010, s. 42) skriver att stöttning kan ses som en tillfällig handledning av 

eleverna. Stöttningen riktas mot nya begrepp, högre nivå av förståelse och ett helt nytt 

språk. Stöttningen ska vara demonstrerande och ange hur eleverna ska göra. Det ger 

eleverna möjlighet att sedan kunna utföra samma eller liknande uppgifter på egen hand. 

Om eleverna endast får information om vad de ska göra, och inte hur, ger det inte eleverna 

samma möjlighet att utveckla autonomi (Gibbons 2010, s. 42). 

 

3.5 Fokuserade stödinsatser 

Nyanlända elever är alltså i behov av stöd och stöttande insatser för att få en gynnsam 

språkutveckling. Nedan ges exempel på konkreta verktyg som stöttar nyanlända elever 

och andraspråkselevers språkutveckling. 

  

3.5.1 Visuellt stöd och digital teknik 

Att koppla in flera sinnen i undervisningen kan underlätta inlärning och bidra till att 

eleverna lättare kommer ihåg (Danielsson 2011, s. 12). Synintryck fungerar som ett bra 

komplement till språket och är fördelaktigt om elevernas ordförråd är begränsat. Cummins 

(2017, s. 60ff) förespråkar flera former av visuellt stöd för att underlätta nyanlända elevers 

förståelse. Både foton, illustrationer, ritningar, filmer och diagram kan öka förståelsen för 

ord och arbetsområde. Att demonstrera och modellera hur något ska göras fungerar också 

som visuellt stöd och ger eleverna möjlighet att förstå mer av det som sägs. Även digital 

teknik fungerar som visuellt stöd.  

 

En lärare som skriver om sina erfarenheter av arbete med digital teknik är Basaran (2016, 

s. 32). Hon menar att digital teknik erbjuder bra redskap för att berätta om samma ämne på 

olika sätt. Eftersom eleverna sällan kan nås via sitt modersmål kan de stöttas av bilder, 

animationer och filmer via digital teknik. Det finns också flera digitala resurser som kan 

användas för att ge återkoppling om eleven gjort rätt eller fel när de arbetar med 

språkövningar (Basaran 2016, s. 38). Översättningsverktyg som läsplattor och inlästa 

läromedel på elevens språk tillhör också den digitala teknik som kan användas för att 

underlätta inlärningen för nyanlända elever (Glogic och Löthagen Holm 2016, s. 69). 
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3.5.2 Att förklara begrepp och termer 

Vid egen läsning eller högläsning stöter andraspråkselever ofta på nya ord som är 

relevanta för förståelsen av innehållet. Gibbons (2010, s. 102) skriver att dessa nya ord bör 

förklaras redan innan läsningen och att texten bör ses som slutpunkt i arbetet. Genom att 

förklara de nya orden med bekanta ord och konkreta exempel innan läsningen, undviks 

avbrott under läsandet. Ordens betydelse kan tydliggöras med visuellt material såsom 

diagram, illustrationer, foton och liknande. Att förklara orden innan läsandet ger eleverna 

en förförståelse för textens innehåll vilket ger dem större möjlighet att förstå och ta till sig 

innehållet (Gibbons 2010, s. 102). 

 

3.5.3 Att skapa länkar 

Att låta eleverna rita innan de skriver är ett verktyg som ger möjlighet för eleverna att 

bearbeta information och omformulera den med egna ord. Adoniou (2012, s. 261) 

beskriver ritande som ett framgångsrikt komplement till skrivande för elever som lär sig 

ett andraspråk. Hennes studie som gjorts på nyanlända elever i Australien visar att de 

elever som fått rita innan de ska producera text tenderar att skriva bättre. Texterna i 

studien var både längre och av högre kvalitet när det gällde ord och meningsuppbyggnad 

(a.a 2012, s. 268). I studien skulle eleverna baka efter ett recept och sedan skriva en 

instruktion om hur de gick till väga (a.a 2012, s. 266 ff). Adoniou menar att de elever som 

fick rita vad de gjort direkt efter bakandet producerade betydligt bättre texter när de sedan 

skulle skriva instruktionerna. Att rita för att bearbeta information kan alltså fungera som 

en länk mellan praktik och skrivande. 

 

Cummins (2017, s. 60ff) menar att läraren bör uppmuntra eleven att använda sitt 

förstaspråk som tankeverktyg. Förstaspråket kan då fungera som en länk till andraspråket. 

Genom att först formulera sig på förstaspråket minskar den kognitiva ansträngning det 

innebär att både tänka och formulera sig på andraspråket. Om tanke och formulering redan 

skett på förstaspråket behöver eleven endast arbeta med att översätta sin formulering till 

andraspråket (Cummins 2017, s. 228 ff). I många fall görs formuleringen lättast via skrift, 

något som elever i lägre årskurser inte alltid har möjlighet att producera på förstaspråket. 

Men även för dessa elever kan förstaspråket fungera som ett stöttande tankeverktyg. 

 

Ett liknande exempel är två nioåriga pojkar med kinesiska som modersmål i Svensson & 

Khalids (2017, s. 97) studie. Pojkarna, som hade varit i Sverige olika länge, kunde med 
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hjälp av sitt gemensamma modersmål hjälpa varandra när de arbetade. Den ena pojken 

pratade bättre kinesiska och sämre svenska medan den andra pratade bättre svenska och 

sämre kinesiska. Genom att samtala när de skrev texter gjorde båda pojkarna framsteg i 

båda språken och fungerade som stöd för varandra.  

 

3.5.4 Studiehandledning på modersmålet 

Enligt skolförordningen (5 kap. 4 § Skolförordningen) ska alla elever som behöver få 

studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning är en stödinsats för nyanlända 

elever som ännu inte lärt sig tillräckligt mycket svenska. Studiehandledaren stöttar den 

nyanlända eleven så att hen kan tillgodogöra sig undervisning på andraspråket (Sheikhi & 

Ucar 2017, s. 116). Studiehandledning möjliggör att eleven på sitt modersmål kan 

diskutera och förmedla sina tankar till en vuxen. Studiehandledaren kan förklara sådant 

som eleven inte förstår och bedöma hur undervisningen fortsättningsvis ska utformas för 

att eleven ska stöttas på bästa sätt (a.a 2017, s. 119). Om studiehandledaren och 

klassläraren har ett tätt samarbete kan detta bli ett stort stöd för de nyanlända eleverna. 

Trots att alla elever ska ha rätt till studiehandledning på modersmålet finns det många 

kommuner som inte har möjlighet att erbjuda detta. Det beror på att tillgången till 

studiehandledare som talar samma språk som eleverna är för liten (a.a 2017, s. 118). 

 

3.6 Stöttande arbetssätt 

Stöttning kan också ges via det arbetssätt som läraren väljer att lägga upp sin lektion efter. 

Att välja ett stöttande arbetssätt underlättar för den nyanlända eleven och flera av de 

stöttande insatser som beskrivits ovan ges automatiskt via arbetssättet. Det är exempelvis 

stor skillnad om eleverna tillåts diskutera och arbeta i grupp eller om eleverna förväntas 

arbeta tyst och självständigt. Nedan redogörs för olika arbetsmetoder som fungerar 

stöttande. 

 

3.6.1 Digital teknik och drama – ett temaarbete 

I en australiensk studie av Dunn, Bundy och Woodrow (2012, s. 478) undersöktes om ett 

temaarbete med inslag av drama och digital teknik gynnade nyanlända elevers 

språkutveckling. Det visade sig att temaarbetet både gynnade elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. I studien deltog eleverna i ett rollspel som styrdes av forskarna samt 

de ordinarie lärarna. De nyanlända eleverna fick träffa en robothund som sades ha kommit 

från en annan planet (a.a, s. 483). Robothunden kunde inte engelska och detta faktum 
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öppnade upp för identifieringsmöjligheter mellan eleverna och hunden. Det gjorde även 

att eleverna själva tog rollen som lärare och hjälpte robothunden att uttrycka sig.  

Digital teknik och drama användes som pedagogiska verktyg i temaarbetet och enligt 

Dunn et al. (2012, s. 478) fyllde dessa verktyg sju nyckelfunktioner för språkinlärningen: 

utveckling av berättande, utveckling av språk, känslomässigt engagemang, en delad 

upplevelse mellan eleverna, en informationsfunktion samt möjlighet till identifiering och 

medverkan. De använde bland annat mailfunktioner, videoinspelningar och sökfunktioner 

som ”Youtube” under arbetets gång. Dunn et. Al (2012, s. 490) hävdar att de såg 

utveckling hos alla elever genom att arbeta med drama och teknik i temaarbetet.  

 

3.6.2 Cirkelmodellen 

Glogic & Löthagen Holm (2016, s. 66 ff) & Gibbons (2012, s. 100) förespråkar 

cirkelmodellen som ett sätt att arbeta med nyanlända elever. Cirkelmodellen, som 

utvecklats i Australien beskriver en språkinriktad arbetsgång och fungerar samtidigt 

stöttande för andraspråkselever. Grundtanken kan användas i all undervisning men 

framförallt då eleverna ska skriva texter inom olika genrer. Cirkelmodellen går ut på att i 

helklass först bygga upp kunskap om det område man ska skriva om. Sedan läses texter 

inom samma genre för att få förebilder. Fokus ligger då på hur texterna är uppbyggda och 

på typiska drag i texterna. Efter det skrivs en gemensam text i klassen. Slutligen får alla 

elever skriva en individuell text i samma genre. Styrkan i denna modell är att den erbjuder 

stöttning och att ingen elev lämnas ensam med en för svår uppgift (Glogic & Löthagen 

2016, s. 66). 

 

3.6.3 Grupparbete 

En annan arbetsform som erbjuder nyanlända elever möjligheter att bearbeta stoff och 

språk är grupparbeten (Cummins 2017, s. 232; Gibbons 2012, s. 39; Axelsson 2015, 

s.131). Att arbeta i mindre grupper ger de nyanlända eleverna tillfällen att interagera 

muntligt och ger dem också större talutrymme än i helklass. Genom att arbeta i grupp kan 

eleverna tillsammans diskutera ämnet och på så sätt utveckla både vardagsspråket och 

ämnesspråket (Axelsson 2015, s. 131). Gibbons (2012, s. 39 ff) skriver att grupparbeten är 

rika tillfällen för eleverna att både lyssna på andra än läraren och tala i ett meningsfullt 

sammanhang. Genom diskussion med klasskamrater uttrycks information på fler sätt än 

om enbart läraren står och föreläser. Ord och fraser upprepas och meningar som eleverna 
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yttrar korrigeras i ett sammanhang. För att grupparbeten ska fungera menar Gibbons att 

det är viktigt att tydliggöra för eleverna hur grupparbeten går till. För att undvika 

passivitet måste grupparbetena förutsätta samarbete och inte bara uppmuntra till det.  

 

3.6.4 Att utgå från elevnära uppgifter 

Cummins (2017, s. 57) skriver om vikten att koppla undervisningen till elevernas intressen 

och tidigare erfarenheter. Välbekanta områden kan fungera stöttande eftersom de kan 

kopplas till en kontext där eleven har förkunskaper. De välbekanta områdena fungerar 

också som ett bekräftande av elevens identitet. Cummins (2017, s. 184) föreslår ett sätt att 

arbeta elevnära, nämligen genom att arbeta med identitetstexter. Identitetstexter syftar till 

både skrivna, talade, visuella, musikaliska och dramaturgiska texter. I identitetstexter 

använder eleven sin identitet och utgår från sig själv för att skapa en text. Eleven skriver 

således om sig själv och om sina erfarenheter. Genom att texten läses, lyssnas till eller 

visas upp för en publik får elevens identitet positiv uppmärksamhet vilket fungerar 

stärkande för elevens självkänsla (Cummins 2017, s. 184). 
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4. Metod 
 
I detta kapitel presenteras den urvalsgrupp som deltagit i studien, de metoder som använts 

för att samla in data samt hur analysen av insamlade data genomförts.  

 

4.1 Urval och avgränsningar 

I studien har sex verksamma klasslärare deltagit. Urvalet var strategiskt och gjordes 

genom ett bekvämlighetsurval. Det innebär att de lärare som uppfyllde kriterier för studien 

och som ville ställa upp valdes ut (Trost 1997, s. 108). Kriterierna var att deltagarna 

arbetade som klasslärare i lågstadiet och att de hade nyanlända elever i klassen. 

Anledningen till att ett bekvämlighetsurval gjordes berodde på studiens omfattning och 

den tid som fanns att disponera. Det fanns inte tillräckligt med tid för att få ett 

representativt urval. Att ha ett representativt urval menar dock Trost (1997, s. 105) sällan 

är intressant i kvalitiativa studier. Det bekvämlighetsurval som gjordes ansågs kunna ge en 

bild av hur lärare arbetar med nyanlända elever och därmed besvara studiens 

frågeställningar.  

 

Totalt kontaktades nio skolor varav fyra ställde upp. I vissa fall kontaktades först rektorn 

på skolan som sedan hänvisade vidare till den lärare som ville ställa upp. I andra fall 

kontaktades läraren direkt via mail. Det berodde på att kontakt tidigare etablerats med 

dessa lärare via personliga kontakter. I samtliga fall fördes mailkorrespondens för 

information om studien samt avtal om lämplig tid för ett möte.  

 

4.1.1 Urvalsgrupp 

De skolor som deltagarna i studien arbetar på är geografiskt placerade i mellersta och 

norra Sverige. Skola 1 och 2 ligger i norra Sverige och skola 3 och 4 ligger i mellersta 

Sverige. Från skola 1 medverkade en lärare som hade utbildning i SVA1 från universitetet 

och som hade erfarenhet av nyanlända elever sedan tidigare. Läraren var klassföreståndare 

för en klass i årskurs 2 och separat SVA-undervisning fanns på skolan.  

 

Från skola 2 medverkade till en början två lärare som arbetade tillsammans i en klass i 

årskurs 2. Den ena läraren kunde inte medverka i intervjun på grund av tidsbrist. Denna 

lärare uteslöts därför från studien eftersom den data som samlats in via observationen inte 

                                                        
1 Svenska som andraspråk 
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var tillräcklig för att ge en rättvis bild av lärarens arbetssätt. Den andra läraren, som deltog 

i studien hade fått utbildning i SVA via en fortbildning. Hen hade också erfarenhet av 

nyanlända elever sedan tidigare. Separat SVA-undervisning fanns för de nyanlända 

eleverna på skolan. Studiehandledaren på skolan var inte knuten till arbetslaget utan 

arbetade med elever på hela skolan. Läraren uttryckte en önskan att knyta 

studiehandledaren till arbetslaget för att få hen mer involverad i arbetet i klassrummet. 

 

Från skola 3 deltog två lärare som var klassföreståndare för två olika klasser i årskurs 1. 

Ingen av dem hade erfarenhet av nyanlända elever. Den ena läraren hade ingen utbildning 

i SVA och kände behov av att lära sig mer. Den andra hade fått en del SVA i sin 

universitetsutbildning men tyckte inte att det var tillräckligt. Separat SVA-undervisning 

för de nyanlända eleverna fanns på skolan.  

 

Från skola 4 deltog två lärare som var klassföreståndare för olika klasser i årskurs 1. Den 

ena läraren hade ingen erfarenhet av nyanlända elever sedan tidigare och heller ingen 

utbildning om andraspråkselever. Hen hade heller inte fått någon förberedelse för att ta 

emot sin nyanlända elev. Den andra läraren hade erfarenhet av nyanlända elever och hade 

utbildats i SVA när hen gick lärarutbildningen. På skola 4 fanns ingen SVA-undervisning 

utan de nyanlända eleverna hade svenska i klassrummet med sin ordinarie klass. Lärarna 

på skola 4 uttryckte att det behövdes separat SVA-undervisning på skolan.  

 

4.2 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts med hänsyn till de forskningsetiska krav Vetenskapsrådet (2002, 

s. 5ff) föreskriver. Deltagarna har informerats om studiens syfte och det uppdrag i studien. 

De har också informerats om sin rätt att när som helst avbryta medverkandet i studien (a.a 

2002, s. 7). Deltagarna har även upplysts om att deras medverkande kommer att behandlas 

konfidentiellt (a.a 2002, s. 12) samt att informationen endast kommer att användas i denna 

studie (a.a 2002, s. 14). 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

I studien har två olika datainsamlingsmetoder använts. Varje lärare har dels observerats 

utifrån ett observationsschema och dels deltagit i en semistrukturerad intervju. Att 

använda en kombination av flera olika metoder är bra om man vill komma åt ett område ur 

flera perspektiv. Att använda flera metoder kan ge en djupare bild av området och 

dessutom ökar validiteten av undersökningen (Stukát 2011, s.41ff). På grund av studiens 
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frågeställningar (se 1.2) var det relevant att observera riktiga klassrumssituationer. Genom 

observation samlas data om lärarens handlingar in. En observatör ser detaljer som den som 

observeras kanske inte alltid är medveten om. Dessa detaljer är värdefulla för att ge en 

tydlig och opartisk bild av lärarens arbetssätt (Stukát 2011, s. 55). En nackdel med 

observation är dock att känslor och tankar inte kan fångas via denna metod (Stukát 2011, 

s. 56). 

 

Varje lärare observerades vid ett tillfälle. I vissa fall observerades bara en lektion och i 

andra fall fanns det möjlighet att observera samtliga lektioner under en hel skoldag. Hur 

många lektioner som observerades berodde på vad som passade läraren i fråga. Eftersom 

varje lärare endast observerades vid ett tillfälle gav denna metod inte tillräckligt med data 

för att kunna dra några slutsatser om de arbetsmetoder och det stöd som lärarna använde. 

Därför kompletterades observationerna med semistrukturerade intervjuer som gjordes med 

varje deltagare efter observationen. Intervju som metod tar hänsyn till lärarnas egna 

erfarenheter, åsikter och tankar (Dalen 2007, s. 9). Dessa var viktiga för att få en djupare 

inblick i arbetsmetoderna och det stöd som ges till nyanlända elever. Att en intervju är 

semistrukturerad innebär att intervjufrågorna är förutbestämda men att följdfrågorna kan 

variera eftersom dessa anpassas till deltagarens svar (Stukát 2011, s. 44). Denna 

intervjutyp valdes för att få nyanserade och fördjupade svar från deltagarna. 

 

4.3.1 Förberedelse och genomförande - observation 

Ett observationsschema (se bilaga 2) utformades för att kunna besvara frågeställningen om 

vilka arbetsmetoder och vilket stöd som syntes i klassrummet. Schemat utformades utifrån 

en enkel design där det fanns exempel på olika arbetsmetoder och stödinsatser som kunde 

bockas av. Att kunna bocka av exempel gav mycket tid till att observera och designen 

möjliggjorde också alla observationer utfördes på samma sätt (Johansson & Svedner 2006, 

s. 64).  

 

Observationsschemat var indelat i två huvudkategorier; arbetsmetod och fokuserade 

stödinsatser. Dessa motsvarar den vågräta linjen i Gibbons (2010, s. 44) fyrfältsmodell (se 

figur 2). Under arbetsmetod fanns flera exempel på metoder som kunde bockas av. Det 

fanns också möjlighet att lägga till ytterligare arbetsmetoder beroende på vad läraren 

gjorde. De arbetsmetoder som användes under lektionen bockades av och intill 

antecknades hur lång tid varje arbetsmetod användes. Genom att anteckna blev det lättare 

att avgöra vilka arbetssätt som dominerade under lektionen i analysen av datamaterialet.  
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Bredvid tidsspalten fanns en skala från hög till låg kognitiv utmaning. Skalan motsvarar 

den lodräta linjen i fyrfältsmodellen (se figur 2). På skalan skulle ett kryss sättas under 

hög eller låg beroende på om uppgifterna eleverna arbetade med innebar hög eller låg 

kognitiv utmaning. Denna skala visade sig vara svår att använda under 

observationstillfället eftersom en grundligare analys av uppgifterna behövdes. Skalan och 

tillhörande anteckningar uteslöts därför helt från det insamlade datamaterialet. 

 

Under fokuserade stödinsatser fanns exempel på stöd som tagits upp i kapitel 3. Exemplen 

är direkt kopplade till den vågräta linjen i fyrfältsmodellen (se figur 2). Dessa exempel 

bockades av under lektionerna, beroende på vilka som användes. Det fanns också 

möjlighet att lägga till ytterligare stödinsatser i schemat om de visade sig användas under 

lektionen. 

 

Intill tabellerna fanns en ruta för anteckningar. Där antecknades vilka uppgifter eleverna 

arbetade med, för att vid analysen kunna avgöra om uppgiften innebar hög eller låg 

kognitiv utmaning. I rutan antecknades också i vilken ordning uppgifter, arbetssätt och 

stödinsatser syntes under lektionen. Anteckningarna gjordes kontinuerligt under 

observationen för att minska risken att glömma viktiga detaljer (Dalen 2007, s. 67). 

 

Ett observationsschema användes per lektion. Flera likadana observationsscheman 

användes när en lärare observerades en hel dag. Detta innebar att ungefär lika mycket 

noterades vid varje lektion vilket gav en rättvis bild av lektionerna. Genom att använda ett 

schema per lektion fick allt som behövde antecknas plats. Det bidrog också till att 

analysen av data som framkom blev lättare att göra eftersom alla scheman hade använts på 

samma sätt. Under de flesta observationer satt jag längst bak i klassrummet för att inte 

störa och för att i minsta mån påverka lektionen. Vissa klassrum var möblerade så att det 

inte fanns möjlighet att sitta längst bak. Då satt jag istället längs sidan av klassrummet. 

Penna och observationsschema var det enda material som användes under observationen.  

 

4.3.2 Förberedelse och genomförande - intervju 

Efter observationen intervjuades deltagaren utifrån en intervjuguide där frågorna fanns 

strukturerade med följdfrågor samt exempel på svar (se bilaga 3). Tanken med 

intervjuguiden var att den skulle kunna följas från början till slut om inte deltagarens svar 

gjorde att en annan ordning behövde följas. Guiden började med kort information till 
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deltagaren om studiens syfte och de forskningsetiska kraven. Efter det följde inledande 

frågor om yrkesvana och erfarenhet för att göra deltagaren bekväm (Dalen 2007, s. 31). 

Sedan ställdes huvudfrågorna som hade utformats för att besvara studiens frågeställningar. 

De följdfrågor som fanns i intervjuguiden skulle komplettera huvudfrågorna samt fördjupa 

deltagarens svar. De exempel som fanns var tänkta att förtydliga frågorna vid eventuella 

tolkningssvårigheter. Exemplen lästes endast om deltagaren behövde hjälp med att tolka 

frågan, för att i minsta mån påverka deltagarens svar. Intervjun avrundades behagligt med 

mer övergripande frågor om råd om nyanlända elever (Dalen 2007, s. 31). 

 

Intervjuernas längd varierade beroende på hur mycket tid som fanns att avvara samt på 

deltagarnas intresse och vilja att besvara frågorna. I snitt tog intervjun 30 minuter (+/- 15 

minuter). Intervjuerna gjordes i grupprum, lärarrum eller klassrum beroende på vad 

deltagaren föreslog. I flera fall flyttades intervjuerna medan de pågick för att den valda 

platsen inte längre var lämplig. En av intervjuerna hölls med två lärare samtidigt. Detta 

gjordes för att spara tid och för att dessa lärare ville ha en gemensam intervju. Intervjuerna 

spelades in via mobiltelefon för att få med deltagarnas egna ord (Dalen 2007, s.  33). 

Mobiltelefon och intervjuguide var de enda material som användes under intervjuerna.  

 

4.4 Analysmetod 

 
4.4.1 Bearbetning och analys av intervjuer 

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till att de gjordes för att ge bästa möjliga 

återgivning av lärarnas uttalanden (Dalen 2007, s. 69). De transkriberade intervjuerna 

innehöll citat, skratt och pauser. Dessa behölls för att få med deltagnas egna ord (Dalen 

2007, s. 33). Efter transkriberingen färgkodades alla deltagares uttalanden som rörde 

arbetsmetoder, stöd och kognitiv utmaning. Ledord som kopplades till arbetsmetoder var 

exempelvis: grupparbete, självständigt och högläsning. Ledord till kategorin stöd var till 

exempel: bilder, Ipads och studiehandledning. De ledord som kopplades till kognitiv 

utmaning var exempelvis: enkelt, nivå och utmaning. Varje kategori hade en färg för att 

det skulle bli lättare att se vilka ämnen som berördes och var de fanns i det transkriberade 

materialet. Ett exempel är uttalandet: ” Sen har vi ju Ipads också. Ibland kan det vara så att 

jag märker att de inte förstår. Då finns det en app som översätter. Då kan jag prata in och 

så översätter den på polska sådär.” Detta uttalande markerades med blått eftersom det 

handlade om stöd. Deltagarnas uttalanden om respektive ämne sammanfattades i ett 

gemensamt dokument för att få en överblick över vad som förekom frekvent och inte.  
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4.4.2 Bearbetning och analys av observationer 

Utifrån observationsanteckningarna skrevs en lista på samtliga aktiviteter som syntes 

under observationerna. I listan antecknades också hur många lärare som utförde respektive 

aktivitet. Aktiviteterna analyserades sedan utifrån Gibbons (2010, s. 48) tankar om 

kognitivt utmanande uppgifter. Uppgifter som innebar kritiskt tänkande eller 

undersökande markerades med en etta. Uppgifter som innebar utvecklande samtal 

markerades med en tvåa. Uppgifter som gav eleverna möjlighet att tillämpa och omforma 

det de tidigare lärt sig i nya situationer markerades med en trea. Uppgifter som innebar att 

eleverna fick gå in i nya roller och knyta an till verkligheten markerades med en fyra. Ett 

exempel är en aktivitet då eleverna spelade spel. Denna ställdes mot samtliga förslag och 

konstaterades innebära både kritiskt tänkande och utvecklande samtal. En etta och en trea 

antecknades då intill aktiviteten. Samma procedur gjordes med samtliga aktiviteter. 

Aktiviteterna som innebar hög kognitiv utmaning samlades sedan i en grupp och de 

aktiviteter som inte innebar hög utmaning samlades i en annan grupp för att skilja dem åt. 

Aktiviteterna placerades sedan i fyrfältsmodellen. Att ställa varje aktivitet mot Gibbons 

förslag efter observationerna bidrog till att alla tolkningar gjordes på samma sätt. 

 

4.4.3 Sammanslagning av intervjuer och observationer 

Den data som framkom om lärarnas erfarenheter och arbetsplatser sammanfördes i ett 

dokument för att få en överblick över urvalsgruppen. Informationen om arbetsmetoder och 

stöd som framkom via intervjuer och observationer fördes över till ett Exceldokument. 

Där antecknades varje arbetsmetod och stöd samt om läraren nämnt det eller om det synts 

under observationerna. Det gjordes för att kunna jämföra det lärarna sa och det som syntes 

under observationerna översiktligt. Intill arbetsmetoderna antecknades också om de 

användes med stöd. Exempel på detta var en-till-en-arbete där eleven fick stöd av en 

vuxen eller högläsning då eleven fick se bilder som stöd.  

 

Bredvid arbetsmetoderna antecknades också hur lång tid de användes av varje lärare. 

Information om tid hade tidigare antecknats i observationsschemat och överfördes därför 

enkelt till Exceldokumentet där den kunde summeras. Den totala observationstiden 

räknades sedan ihop till 655 minuter genom att addera alla tidsuppgifter. Därefter kunde 

beräkningar göras för att se hur stor del av den totala observationstiden som varje 

arbetsmetod användes. Ett cirkeldiagram med informationen skapades sedan för att tydligt 

kunna påvisa vilken arbetsmetod som var mest representerad. 
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5. Resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras det resultat som observationer och intervjuer gav. Resultatet 

har analyserats efter fyrfältsmodellen (Mariani 1997; Gibbons 2010, s. 44) (se figur 2) där 

undervisning som ger eleverna hög stöttning och hög kognitiv utmaning bidrar till lärande 

i den proximala utvecklingszonen. De arbetsmetoder lärarna använde under 

observationerna och nämnde under intervjuerna presenteras för att sedan jämföras och 

kopplas till fyrfältsmodellen. Stöd som sågs och nämndes presenteras och jämförs också 

och därmed besvaras studiens tre frågeställningar (se 1.2). Slutligen redovisas den 

kognitiva utmaning som uppgifterna innebar utifrån en analys via fyrfältsmodellen. 

 

5.1 Arbetsmetoder som syntes under observationerna 

Den totala observationstiden för samtliga lektioner var 655 minuter. Den mest frekvent 

använda arbetsmetoden under denna tid var enskilt arbete, vilket innebär att eleverna 

arbetar tyst och självständigt med sin uppgift. Enskilt arbete syntes vid samtliga 

observationer i totalt 274 minuter vilket motsvarar 42 % av den totala observationstiden. 

Vid fyra av observationstillfällena fick de nyanlända eleverna stöd då de arbetade enskilt. 

Stödet var studiehandledare, läraren som förklarade eller elever med samma modersmål 

som kunde förklara på modersmålet. 

 

Den näst mest använda arbetsmetoden var lärarledd genomgång. Det innebär att läraren 

berättar vad eleverna ska göra eller informerar om något medan eleverna lyssnar. Denna 

arbetsmetod syntes under alla observationer i sammanlagt 90 minuter vilket är 14 % av 

den totala observationstiden. Stöd gavs ofta under genomgångarna via bilder. Även 

kroppsspråk, då läraren visade vad hen menade med kroppen på olika sätt användes som 

stöd. Flera lärare kombinerade också bilder och digital teknik genom att visa bilder på den 

interaktiva tavlan. 

 

Diskussion/helklass betyder att eleverna diskuterar med varandra och läraren. En elev har 

ordet medan de andra lyssnar och ordet går sedan över till en annan elev eller till läraren. 

Denna arbetsmetod användes av fem av sex lärare i studien i sammanlagt 115 minuter. Det 

motsvarar 17 % av den totala observationstiden. 
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Pararbete som går ut på att eleverna arbetar två och två, syntes vid tre observationer. 

Arbetsmetoden användes under sammanlagt 50 minuter vilket motsvarar 8 % av 

observationstiden.  

 

Arbetsmetoden lärarledd högläsning innebär att läraren läser högt ur en bok eller annan 

text medan eleverna sitter och lyssnar. Denna metod användes av två lärare varav den ena 

gav stöd till de nyanlända eleverna genom att visa bilder på den interaktiva skrivtavlan2 i 

samband med läsningen. Metoden användes i sammanlagt 35 minuter vilket är 5 % av den 

totala observationstiden. 

 

Föreläsning via film/digitalt betyder att lärarna visar en film för att informera eleverna om 

något eller för att skapa förförståelse. Till denna arbetsmetod räknas också genomgångar 

via interaktiv skrivtavla och de datorprogram som tillhör tavlan. Arbetsmetoden användes 

av fyra av sex lärare. Denna arbetsmetod användes under 31 minuter totalt vilket 

motsvarar 5 % av observationstiden.  

 

Grupparbete vilket innebär att eleverna arbetar tillsammans i mindre grupper förekom 

under två av observationerna. Denna arbetsmetod användes under totalt 20 minuter vilket 

motsvarar 3 % av den totala observationstiden. I ett av dessa fall stöttades grupparbetet av 

läraren.  

 

En-till-en-arbete betyder att eleven arbetar enskilt med stöd av läraren eller annan resurs. 

Denna arbetsmetod användes under en av observationerna då eleven fick gå ut från 

klassrummet för att arbeta tillsammans med en resursperson. Arbetsmetoden användes i 

20 minuter vilket är 3 % av den totala observationstiden. 

 

En lärare använde arbetsmetoden elevledd diskussion. Det innebär att eleverna själva för 

ett samtal i helklass utan att läraren delar ut ordet. En elev håller i samlingen/diskussionen 

och ger sedan ordet till de elever som räcker upp handen. Arbetsmetoden användes under 

20 minuter vilket motsvarar 3 % av den totala observationstiden.  

                                                        
2 Ett undervisningsverktyg som hänger på väggen i klassrummet. I skrivtavlan finns en projektor och 
högtalare som kopplas till en dator. Projektorn projicerar det som visas på datorns bildskärm (Netsmart AB, 
2015). 
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Figur 3 – representation av arbetsmetoder under observationerna (655 minuter). 

 

5.1.1 Arbetsmetoder som nämndes under intervjuerna 

Under intervjun fick lärarna frågor om de vanligast förekommande arbetsmetoderna i sina 

klassrum. Samtliga lärare nämnde grupparbete som arbetssätt. Två av lärarna menade att 

grupparbetets fördelar är att det ger eleverna utbyte av mer än en elev samtidigt som de får 

trygghet genom att alltid arbeta med samma personer. 

 

Pararbete och enskilt arbete var arbetsmetoder som nämndes av fyra av sex lärare. Tre av 

lärarna ansåg att pararbete är mest gynnsamt för nyanlända elever. En lärare uttryckte 

också att det fanns svårigheter med pararbete. Hen menade att arbetsmetoden tenderar att 

ge en ojämn arbetsfördelning mellan eleverna i gruppen.  

 

Två av lärarna nämnde även en-till-en-arbete som en vanlig arbetsmetod för nyanlända 

elever. Denna arbetsmetod anser tre av lärarna är nödvändig för nyanlända elever. 

Lärarledd genomgång nämndes av en lärare. Arbetsmetoden diskussion/helklass nämndes 

av en lärare. En lärare nämnde EPA-metoden som en arbetsmetod hen brukade använda. 

Metoden innebär att eleverna får en fråga som de först ska fundera enskilt på. Efter det 

samtalar eleverna i par och slutligen lyfts parens tankar i hela gruppen (Kooperativt 

lärande 2016). Övriga arbetsmetoder som syntes under observationerna (föreläsning via 



 

25 
 

film/digitalt, elevledd diskussion och lärarledd högläsning) nämndes inte av någon av 

lärarna.  

 

 
Figur 4 – Figuren beskriver antalet lärare som sa att de använde de olika arbetsmetoderna 

under intervjuerna. 

 

De arbetsmetoder som kan kopplas till hög stöttning i fyrfältsmodellen är en-till-en-arbete 

eftersom eleven får stöttning av en lärare/resursperson. Föreläsning via film/digitalt kan 

också kopplas till hög stöttning eftersom bildstöd ges genom denna arbetsmetod. De 

arbetsmetoder som innebär interaktion: pararbete, EPA-metoden, grupparbete, 

diskussion/helklass och elevledd diskussion är stöttande eftersom eleverna får höra 

varandra prata och förklara. Genom dessa arbetsmetoder kan eleverna få hjälp från 

varandra. Lärarledd genomgång, lärarledd högläsning och enskilt arbete är arbetsmetoder 

som i sig inte är stöttande. Genom dessa arbetsmetoder sker ingen interaktion vilket 

medför att elever som inte kan språket kan få svårigheter. För att de nyanlända eleverna 

ska kunna klara av uppgifter som ges via dessa metoder krävs ytterligare stöd i form av 

exempelvis bilder eller studiehandledare. 

 

5.1.2 Jämförelse mellan observation och intervju - arbetsmetoder 

Den totala observationstiden dominerades av arbetsmetoderna enskilt arbete 42 %, 

diskussion 17 % och lärarledd genomgång 14 %. Av dessa arbetsmetoder är bara 

diskussion stöttande och språkutvecklande. Enskilt arbete och lärarledd genomgång måste 
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kompletteras med stöd som bilder, visuell demonstration, elever med samma modersmål 

eller studiehandledare för att de nyanlända eleverna ska få hög stöttning.  

 

Vid jämförelse av de arbetsmetoder som användes under observationerna och lärarnas 

uttalanden syns stora skillnader. De arbetsmetoder som användes mest nämndes bara av 

några lärare. Fyra lärare nämnde enskilt arbete som arbetsmetod men metoden visade sig 

användas av samtliga lärare. Lärarledd genomgång nämndes endast av en lärare men 

användes också av samtliga lärare i studien. Diskussion nämndes av en lärare men 

användes av fem. 

 

Den arbetsmetod som samtliga lärare nämnde under intervjuerna var grupparbete. Denna 

arbetsmetod kunde dock bara ses vid två tillfällen och då under korta stunder. Pararbete 

nämndes av fyra lärare och kunde ses vid tre korta tillfällen. Grupparbete och pararbete är 

språkutvecklande och stöttande arbetsmetoder eftersom de sker i samspel med andra. 

Grupparbete användes bara i sammanlagt 20 minuter och pararbete användes bara i 

sammanlagt 50 minuter under observationerna. Det innebär att eleverna fick relativt lite 

socialt utbyte av varandra under lektionerna. 

 

Resultatet av de arbetsmetoder som användes under observationerna visar dock inte hur 

mycket varje lärare använde varje metod. Det ger en orättvis bild av hur den enskilde 

läraren arbetar. Några av de deltagande lärarna använde exempelvis arbetsmetoden enskilt 

arbete sparsamt om man ser till den totala lektionstiden. De gånger arbetsmetoderna 

grupparbete och pararbete kunde observeras användes arbetssätten cirka 10–15 minuter 

per gång. Vid procentuell beräkning blir det en relativt liten del av den totala 

observationstiden.  

 

5.2 Stöd som syntes under observationerna 
Ett av de stöd som samtliga lärare gav de nyanlända eleverna var förklaring via visuell 

demonstration. Visuell demonstration innebär att läraren demonstrerar hur eleverna ska gå 

till väga för att lösa en uppgift. De visar med hjälp av redan lösta uppgifter eller genom att 

lösa uppgiften tillsammans med eleverna. Eleverna uppfattar vad de ska göra med hjälp av 

sin syn och de instruktioner de får. Under observationerna använde samtliga lärare detta 

stöd. 
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En annan typ av visuellt stöd, som i denna studie kallas bildstöd kunde observeras vid 

samtliga tillfällen. Stödet ges i form av bilder, foton och filmer för att exempelvis skapa 

förförståelse eller för att ett sammanhang till de ord som sägs. Bildstöd gavs dels genom 

att lärarna visade bilder eller filmer och dels genom den digitala teknik som syntes under 

observationerna. Till digital teknik räknas i detta fall interaktiv skrivtavla med tillhörande 

program och spel samt mobilappar. Digital teknik användes av fem av lärarna i studien. 

Bildstödsprogrammen Inprint3 och Widgit Online4 hade köpts in på två av skolorna och 

användes av två av lärarna. Mobilappar som köpts in på några andra skolor var SayHi5 och 

Pratstart6 som användes av två andra lärare. Dessutom berättade en av lärarna att hen 

brukade översätta texter till elevernas modersmål via den kostnadsfria tjänsten Google 

översätt7.   

 

Fyra av sex lärare förklarade ord och begrepp för de nyanlända eleverna. I vissa fall var 

begreppen ämnesspecifika och i andra fall mer allmänna. Lärarna förklarade begreppen 

för att eleverna lättare skulle förstå texten de skulle läsa eller uppgiften de skulle utföra. 

 

Ett annat stöd som användes vid fyra av sex observationer var användning av 

förstaspråket. I vissa fall fick eleverna läsa eller använda ord på sitt förstaspråk. I andra 

fall användes förstaspråket genom att elever med samma modersmål som de nyanlända 

eleverna fick tolka det som sades i klassrummet. 

 

Fyra av sex lärare använde också resurspersoner i klassrummet för att stötta de nyanlända 

eleverna. Hur resurspersonerna arbetade skiljde sig från klass till klass. I vissa fall hade en 

specifik elev fått en resursperson. Resurspersonen kunde då även hjälpa andra elever, 

exempelvis nyanlända, när det fanns möjlighet. I andra fall fanns en resursperson som inte 

var bunden till en specifik elev. Denna resursperson stöttade läraren genom att exempelvis 

ta ut en grupp elever för att intensivträna läsning. I ett fall fanns också en resursperson 

som var knuten till en specifik nyanländ elev. Denna resursperson utförde en-till-en-arbete 

med eleven.  

 

                                                        
3 Ett layoutprogram som används för att skapa material med bild- och symbolstöd (Symbolbruket, 2018) 
4 Ett onlinebaserat layoutprogram som används för att skapa material med bild- och symbolstöd (Widgit 
symbols, 2018) 
5 En mobilapp som översätter det som sägs till valfritt språk (Apple inc., 2018). 
6 Ett digitalt läromedel som stöttar nyanlända att lära sig svenska (Languagenut Ldt, 2017) 
7 En gratistjänst som erbjuds av Google. Programmet finns som mobilapp till surfplatta och på internet. 
Programmet översätter text till valfritt språk (Computer Sweden & IDG (Hämtad 2018-04-09)). 
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Tre av sex lärare i studien använde praktiskt arbete för att stötta de nyanlända eleverna. 

Praktiskt arbete innebär exempelvis att eleverna får arbeta med laborativt material, att de 

får använda estetiska uttryck såsom dans, musik och drama eller att de gör saker med 

kroppen så som att leka och spela spel. 

 

Vid tre av sex observationer syntes stöd från studiehandledaren. Studiehandledarna var 

med då eleverna hade ämnen som matematik, svenska och teknik. Studiehandledarna 

stöttade eleverna genom att kommunicera på deras modersmål, förklara vad de skulle göra 

och hjälpa dem under arbetets gång. Eleverna fick detta stöd under en timme i veckan.  

 

Kroppsspråk innebär att läraren med hjälp av kroppen visar och förklarar. Detta stöd 

användes tydligt av två lärare i studien. 

 

Elevstöd uppmuntrades och förekom vid två observationer. Elevstöd innebär i detta fall att 

de svenskspråkiga eleverna fungerar som stöd för de nyanlända eleverna. Under 

lektionerna fick de förklara för de nyanlända eleverna vad de skulle göra eller hjälpa dem 

vid behov. 

 

Under en observation syntes det tydligt att läraren repeterade för att stötta de nyanlända 

eleverna. Repetition innebär att läraren upprepar det som redan sagts för att tydliggöra. 

Under övriga observationer var det svårt att ta ställning till om lärarna repeterade eller inte 

eftersom bara en observation per lärare genomfördes. 
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Figur 5 – Figuren beskriver antalet lärare som gav sina nyanlända elever de olika 

stödinsatserna under observationerna. 
 
 

5.2.1 Stöd som nämndes under intervjuerna 

Det mest omnämnda stödet under intervjuerna var bildstöd som nämndes av samtliga 

lärare. Digital teknik nämndes av fem av sex lärare. Fem av sex lärare berättade också om 

studiehandledare som stöd. Tre av lärarna beskrev repetition som ett stöd de använde för 

att underlätta för de nyanlända eleverna. Tre av lärarna berättade också att de brukade 

använda elever med samma modersmål som stöd. Två lärare ansåg att stödet från elever 

med samma modersmål leder till att mycket ansvar läggs på en enskild elev, vilket kan bli 

problematiskt om eleven upplever det som en börda. Samtidigt är stödet bra för den elev 

som tolkar eftersom hen växer genom att kunna hjälpa till. Lärarna menade att det behövs 

en balans i hur mycket elever med samma modersmål används som stöd. 

 

Tre av lärarna nämnde att övriga elever brukade fungera som stöd och hjälp till de 

nyanlända eleverna. Hälften av lärarna berättade också att de använder kroppsspråk som 

stöd. Hälften av lärarna nämnde resurspersoner som stöd. Två av sex lärare nämnde 

praktiskt arbete, två lärare nämnde specialpedagoger och två lärare nämnde personal med 

samma modersmål (som inte är studiehandledare) som stöd för de nyanlända eleverna. 

Två lärare berättade också att en tydlig och bekant struktur fungerade stöttande för 

nyanlända elever. En av lärarna nämnde visuell demonstration som stöd. En lärare nämnde 

att hen anpassar arbetsområdet till sin nyanlända elev genom att arbeta mycket med det 
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eleven är bra på för att på så sätt stärka elevens självförtroende. En lärare nämnde också 

att hen försökte prata tydligt för att stötta de nyanlända eleverna. 

 

 
Figur 6 – Figuren beskriver antalet lärare som sa att de använde de olika stödinsatserna 

under intervjuerna. 

 

5.2.2 Jämförelse mellan observation och intervju – stöd 

Skillnaden mellan stödet som gavs under observationerna och stödet som lärarna nämnde 

under intervjuerna är mindre än skillnaden mellan arbetsmetoderna. Samtliga lärare gav 

bildstöd till sina elever någon gång under lektionen som observerades. Alla lärare nämnde 

också bildstöd under intervjuerna. Bildstöd kan därför konstateras vara det mest använda 

stödet lärarna i studien använder för att underlätta för sina nyanlända elever.  

 

Vid fem av observationerna syntes digital teknik som stöd och fem lärare nämnde detta 

stöd under intervjuerna. Det innebär att digital teknik som stöd är representerat i de flesta 

klassrum i studien. 

 

Studiehandledare som stöd syntes vid tre av observationerna. Stödet nämndes dock av alla 

utom en lärare. Hen hade nyligen ansökt om att få en studiehandledare till sin nyanlända 
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elev men inte hunnit få någon. Anledningen till att studiehandledare endast syntes vid tre 

av observationerna berodde på att just de lektioner som studiehandledarna var med på 

slumpmässigt observerades. Eftersom studiehandledaren bara deltar i undervisningen 

under 60 minuter per vecka är det rimligt att detta stöd inte syntes vid alla observationer. 

Studiehandledare kan alltså också konstateras vara ett vanligt förekommande i klasserna i 

studien. 

 

Användning av förstaspråket syntes vid fyra observationer och tre av lärarna nämnde det 

vid intervjuerna. Det som kunde observeras beträffande användning av förstaspråket i 

klassrummen stämde således någorlunda bra överens med det lärarna berättade under 

intervjuerna. 

 

Visuell demonstration gavs av samtliga lärare under samtliga lektioner. Detta nämndes 

dock bara av en lärare. De flesta av lärarna i studien gav också ord- och 

begreppsförklaringar under observationerna men nämnde det inte under intervjuerna. I 

detta fall stämmer inte observationer och intervjuer överens. Att lärarna gav dessa stöd 

utan att nämna dem kan bero på att de inte reflekterat över att de gör som de gör eller att 

de inte anser att stödet är specifikt riktat till deras nyanlända elever. 

 

5.3 Kognitiv utmaning 

I detta avsnitt redovisas det resultat som observationer och intervjuer gav gällande 

kognitiv utmaning. För att undervisningen ska ske i den proximala utvecklingszonen, zon 

B i fyrfältsmodellen krävs att uppgifterna som eleverna ställs inför är kognitiv utmanande 

(Gibbons 2010, s. 43). De aktiviteter som eleverna utförde under lektionerna har 

analyserats och placerats ut i fyrfältsmodellen (se slutet av detta avsnitt). Med aktiviteter 

menas det lektionsinnehåll och de uppgifter som eleverna arbetar med under lektionen. 

Vissa av dessa går ihop med de arbetsmetoder som tidigare nämnts, exempelvis lärarledd 

högläsning som ses både som en arbetsmetod och en aktivitet. Andra är mer fristående, 

exempelvis att skriva meningar. Det kan göras med hjälp av flera olika arbetsmetoder, 

bland annat genom enskilt arbete eller pararbete.  

 

Flera liknande aktiviteter kunde ses på flera lärares lektioner. Sammanlagt observerades 

18 olika aktiviteter varav 7 av dessa har kopplats till hög kognitiv utmaning. Aktiviteterna 

kopplades till hög kognitiv utmaning eftersom de uppfyllde en eller flera av följande 

kriterier: 
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• Uppgiften innebar att eleverna arbetade med kritiskt tänkande och undersökande. 

• Uppgiften innebar att eleverna byggde förståelse genom utvecklande samtal med 

andra.  

• Uppgiften innebar att eleverna fick omforma och tillämpa det de lärt sig i nya 

situationer. 

• Uppgiften innebar att eleverna fick gå in i nya roller och knyta det de lärt sig till 

verkligheten (Gibbons 2010, s. 48). 

 

5.3.1 Aktiviteter som innebar hög kognitiv utmaning 

En av de aktiviteter som innebar hög kognitiv utmaning var att spela spel. Denna aktivitet 

kopplades både till kritiskt tänkande och utvecklande samtal. Genom spelen behövde 

eleverna lösa problem och gjorde det genom att resonera och samtala med varandra. 

Aktiviteten innebar hög kognitiv utmaning och eftersom eleverna arbetade i grupp fick de 

också stöd via varandra. Aktiviteten placeras därför i zon B i fyrfältsmodellen. 

 

Vid observation av två matematiklektioner syntes uppgifter där eleverna arbetade med 

klockuppgifter på liknande sätt. Eleverna, som arbetade i par fick efter lärarens kommando 

ställa in olika klockslag på en analog klocka i plast. Denna aktivitet kopplades till att 

eleverna fick omforma och tillämpa sina kunskaper i nya situationer. Eleverna behövde 

använda sina kunskaper om de olika klockslagen för att kunna ställa klockorna rätt. 

Aktiviteten anses därför innebära hög kognitiv utmaning. Eftersom eleverna dessutom i 

båda fallen arbetade i par och genom det fick stöd från varandra kopplades denna aktivitet 

till zon B i fyrfältsmodellen.  

 

Under en tekniklektion skulle eleverna bygga äggfallskärmar. Uppgiften var att släppa ett 

ägg med fallskärmen från tre meters höjd och få äggskalet att inte knäckas. Denna uppgift 

kopplades till hög kognitiv utmaning då den innebar både kritiskt tänkande och 

undersökande: att ställa frågor, problemlösning, dra slutsatser, förklara idéer, tänka 

kreativt och planera. Aktiviteten kopplades dessutom till att tillämpa det lärda eftersom 

eleverna fick använda tidigare kunskaper och erfarenheter då de resonerade om hur de 

skulle bygga sina fallskärmar. Under denna lektion fick de nyanlända eleverna stöd via 

studiehandledare vilket gjorde att denna lektion placerades i zon B.   

 

Under en lektion förberedde en lärare eleverna för utvecklingssamtal genom att låta dem 

utföra en självvärdering. Eleverna fick färglägga påståenden som de ansåg var sanna om 
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sitt eget lärande. Ett exempel är ”jag kan talkamraterna från 1–5” som färglades med grönt 

om eleverna ansåg att de kunde dem och gul om de ansåg att de behövde träna mer på 

dem. Denna aktivitet kopplades till att eleverna går in i nya roller och knyter an till 

verkligheten eftersom de måste se sig själva utifrån och värdera sina kunskaper. 

Aktiviteten innebar därför hög kognitiv utmaning. De nyanlända eleverna fick stöd av 

läraren som förklarade tydligt och gav exempel. Därför placerades även denna aktivitet i 

zon B. 

 

I en klass spelade eleverna klockbingo. Under denna aktivitet lästes ett klockslag upp och 

eleverna skulle leta efter samma klockslag på sin bricka. Denna aktivitet kopplades till att 

eleverna fick tillämpa sina kunskaper i en ny situation eftersom de använde sina kunskaper 

om klockslagen för att lösa uppgiften. Eleverna arbetade enskilt med uppgiften och det 

enda stöd som fanns var att de utfört en liknande klockuppgift tidigare. På grund av detta 

kopplades denna aktivitet till zon C. 

 

Diskussioner, som kopplades till att eleverna bygger förståelse genom utvecklande samtal 

med andra, kunde observeras vid fem av sex tillfällen. Elevdiskussioner i mindre grupper 

eller par förekom dock mer sällan än helklassdiskussioner. Under helklassdiskussionerna 

fick i många fall bara de elever som räckte upp handen dela med sig av sina tankar. Då 

eleverna skulle motivera sina egna åsikter fick de hög kognitiv utmaning. De elever som 

inte räckte upp handen och inte deltog i diskussionen var passiva. Det betyder att 

aktiviteten inte innebar hög kognitiv utmaning för alla elever. Elevernas olika sätt att 

uttrycka sig kan i detta fall ses som ett stöd för de nyanlända eleverna som får höra många 

olika ord. Däremot skulle ytterligare stöd kunna ge eleverna större förståelse, speciellt 

elever som inte kan många svenska ord. Aktiviteten har därför placerats mellan zon C och 

D. 

 

Under en lektion fick eleverna förklara ord och hur en aktivitet skulle utföras. Aktiviteten 

kopplades till kritiskt tänkande och undersökande eftersom eleverna genom denna 

aktivitet behövde definiera begrepp och förklara dem med andra ord för sina 

klasskamrater. Den innebar således hög kognitiv utmaning. Uppgiften gavs dock till de 

elever som räckte upp handen vilket innebär att inte alla elever fick denna utmaning. Stöd 

för att de nyanlända eleverna skulle förstå det som sades saknades. Aktiviteten placerades 

därför mellan zon C och zon D.  
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Figur 7 – Uppgifter som innebar hög utmaning placerade i fyrfältsmodellen (Gibbons 

2010) 

 

5.3.2 Övriga aktiviteter  

De aktiviteter som inte kan kopplas till Gibbons (2010, s. 48) kriterier för kognitivt 

utmanande uppgifter var främst uppgifter där eleverna skulle öva upp sina färdigheter 

inom läsning, skrivning och räkning. Vid två olika lektioner fick eleverna öva ordbilder 

genom att skriva av ord. Eleverna fick stöd genom att titta på det ord de skulle skriva och 

härma det. Aktiviteten uppfyllde dock inte Gibbons kriterier och därför placerades den i 

zon A. 

 

Att gå igenom dagen gjordes på olika sätt av olika lärare. Vissa gick kort igenom dagen 

själva och andra lät eleverna berätta. I ett fall fick en elev fråga andra elever om dag, 

månad och år. Oavsett hur denna uppgift genomfördes har den placerats i zon A eftersom 

det fanns bildstöd tillhands och eftersom uppgiften inte kan kopplas till någon av 

kriterierna. 

 

Vid två olika lektioner deltog eleverna i en aktivitet där de skulle para ihop ord och 

bilder. I ena fallet var språket svenska och i det andra fallet svenska, engelska och 
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andraspråkselevernas modersmål. Denna aktivitet har placerats i zon A eftersom eleverna 

fick stöd av bilder och för att aktiviteten inte kan kopplas till någon av kriterierna. 

 

Att läsa för en kompis var en annan aktivitet som utfördes i två klasser. Eleverna arbetade 

två och två och läste mellan 3–10 minuter för varandra. De fick stöd via varandra och de 

bilder som fanns i böckerna. Aktiviteten kan inte kopplas till någon av kriterierna och 

därför placerades aktiviteten i zon A. 

 

Vid två lektioner fick eleverna se på film. Uppgiften innebar ingen hög utmaning men 

eleverna fick däremot stöd i form av rörlig bild. Aktiviteten placerades därför i zon A i 

fyrfältsmodellen. 

 

Under en lektion fick eleverna leta efter ord och bilder som innehöll bokstaven F. 

Uppgiften uppfyllde inte något av kriterierna men eleverna fick stöd i form av bilder.  

Placeringen av aktiviteten gjordes därför i zon A. 

 

Eleverna i en klass arbetade självständigt i sina matteböcker under observationen. Då 

innehållet i matteboken inte undersöktes närmare kan ställning inte tas till om uppgifterna 

innebar hög eller låg utmaning. Den nyanlända eleven fick i detta fall stöd av läraren 

under lektionen. Det innebär att aktiviteten antingen skulle placeras i zon B eller zon A 

beroende på den kognitiva utmaning uppgiften innebar. I detta fall placerades den mellan 

zonerna eftersom kännedom om vad uppgiften innebar saknas. 

 

Tyst läsning var en aktivitet som utfördes i fyra klasser. Det innebär att eleven läser en 

bok eller annan text tyst för sig själv. Uppgiften uppfyller inga av kriterierna. Däremot 

kunde eleverna läsa texter med bilder som fungerade som stöd till texten. Därför 

placerades aktiviteten i zon A. 

 

I en klass fick eleverna skriva meningar med specifika ord de skulle öva på. Denna 

aktivitet kan inte kopplas till kriterierna och innebär därför inte någon hög utmaning. Det 

stöd som eleverna fick inför denna uppgift var en visuell demonstration där läraren visade 

hur de skulle göra genom att ge egna exempel. Denna aktivitet placerades därför i zon A. 

 

Högläsning förekom vid två tillfällen. Aktiviteten uppfyller inte någon av kriterierna. 

Under den ena lektionen fick eleverna stöd till texten i form av bilder. Under den andra 
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lektionen fick eleverna inget stöd alls. Aktiviteten placerades därför på två ställen i 

fyrfältsmodellen, zon A och zon D. 

 
Figur 8 – Uppgifter som innebar låg utmaning placerade i fyrfältsmodellen (Gibbons 

2010) 

 

5.3.3 Uttalanden som kan kopplas till hög eller låg utmaning 

Under intervjuerna ställdes inga frågor om huruvida undervisningen som lärarna bedriver 

innebär hög eller låg kognitiv utmaning för eleverna. I intervjumaterialet finns dock vissa 

uttalanden som kan kopplas till svårighetsgrad vilket innebär en typ av kognitiv utmaning: 

”Jag lovar, han vet inte ett dugg vad det betyder men han kunde! Och han kunde förstå 

liksom hur det... ja det är sånt här lyckorus man går hem med då på kvällen.” I detta citat 

uttrycker läraren glädje över att hens nyanlända elev gjort framsteg och vunnit ett spel 

som klassen spelat, trots att hen inte har förståelse för orden i spelet. Detta citat kan 

kopplas till hög svårighetsgrad och hög utmaning eftersom eleven inte förstår orden. Hen 

har ändå förstått hur uppgiften ska lösas genom att titta på de andra eleverna som stöd.  

 
”Man pratar svenska hela tiden men försöker att förklara med kroppen eller försöker att med 

bilder… eller försöker förklara med det praktiska sammanhanget eller nånting, så att de kan 

som räkna ut litegrann att vad är det hon är ute efter?” 
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Detta citat tolkas som ett bra exempel på undervisning i Zon B i fyrfältsmodellen där 

eleven både får hög utmaning och hög stöttning. Att läraren bara pratar svenska innebär en 

hög svårighetsgrad för de elever som ännu inte lärt sig svenska. Med hjälp av stöd som 

bilder, kroppsspråk eller det praktiska sammanhanget kan de ändå förstå.  

 
”Vi gör meningarna lite kortare och lite enklare i och med att båda våra nyanlända är ganska 

nya i Sverige. De klarar inte så avancerade texter ännu. (…) Sen får de ändå höra den längre 

texten, för vi läser ofta den, alltså vi läser den längre texten men också så att de ska få text i 

sin hand som de klarar av att läsa på nått sätt, eller hantera då.” 

 

Citatet uppfattats som att de nyanlända eleverna får texter som är förenklade men att de 

ändå får ta del av den svårare texten genom högläsning. En kortare och enklare text stöttar 

eleverna till att förstå den längre texten. 
 

”Det här med att läsa tyst nånting som du upplever att du klara av själv. Alltså du har själv 

bestämt nivån på din läsning. Du kan välja en bok som du har tagit från biblioteket eller du 

kan ta en där nerifrån. Och jag försöker att fylla på med böcker från olika språk.”  

 

Citatet tolkas som att nivåerna på läsning kan variera beroende på vad eleverna klarar av. 

Eftersom eleverna själva får bestämma böcker kan svårighetsgrad och kognitiv utmaning 

variera. Vissa elever kan välja lättare böcker än vad de klarar av medan andra kan välja för 

svåra. 

 
”Sen har ju han, den här boken finns ju på två nivåer också. Han skulle nog egentligen 

matematiskt sett kunna klara den svårare. Men jag har ju valt att ta den enklare till honom för 

där har du ju mer bildstöd” 

 

Citatet handlar om val av mattebok till en nyanländ elev. Det tolkas som att den nyanlända 

eleven skulle behöva högre svårighetsgrad och högre kognitiv utmaning eftersom hen 

behärskar den enklare boken. Bildstödet i den enklare boken är anledningen till att den 

nyanlända eleven har fått den. Om bildstödet är tillräckligt befinner sig eleven i zon A, 

trygghetszonen eftersom hen får hög stöttning och låg kognitiv utmaning.  

 
”Det handlar egentligen inte om att kunna läsa eller ens förstå orden utan det handlar bara om 

att få orden som en ordbild. Att de kopierar ju bara fast de sitter och skriver (…) Och då är det 

där ett bra sätt att starta dagen. Det blir lite mjukstart också och det är ganska lätt för de flesta 

att göra det.”  
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Uttalandet uppfattas som att läraren är medveten om att uppgiften inte är svår eller innebär 

hög kognitiv utmaning. Uppgiften innebär istället färdighetsträning och de flesta elever 

kan arbeta självständigt med uppgiften. 

 
 
5.4 Sammanfattning 

De arbetsmetoder som användes av lärarna i studien skiljde sig från de arbetsmetoder 

lärarna menade att de använde. Enskilt arbete dominerade undervisningen men de flesta 

lärare hade en intention om att eleverna skulle arbeta i grupp eller par för att få utbyte av 

varandra. Då dessa arbetsmetoder användes var aktiviteterna mellan 10–15 minuter långa. 

 

Det stöd som syntes under observationerna stämde relativt bra överens med det stöd som 

lärarna menade att de använde. Samtliga lärare nämnde bildstöd och de flesta digital 

teknik och studiehandledare. Bildstöd och visuell demonstration dominerade under 

observationerna. Även digital teknik användes av de flesta lärare. Ord- och 

begreppsförklaring syntes vid de flesta observationer. Ungefär hälften av lärarna stöttade 

de nyanlända eleverna genom att låta dem använda sitt förstaspråk.  

 

De aktiviteter och uppgifter eleverna ställdes inför innebar i flera fall hög kognitiv 

utmaning. Större delen av aktiviteterna innebar dock att eleverna fick träna upp sina 

färdigheter inom läsning, skrivning och räkning. I de allra flesta fall fick de nyanlända 

eleverna stöd då de skulle utföra dessa aktiviteter. 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel presenteras svar på studiens frågeställningar, en metoddiskussion samt en 

diskussion av studiens resultat och förslag till vidare forskning. 

 
6.1 Återkoppling till frågeställningar 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur klasslärare i årskurs 1–2 arbetar 

med nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass. Nedan följer studiens 

frågeställningar som besvaras med hjälp av resultatet. 

 
• Vilka arbetsmetoder och vilket stöd beskriver klasslärare i årskurs 1–2 att de 

använder för att främja nyanlända elevers språkutveckling?  

 

Lärarna i studien beskriver att de använder grupparbete, pararbete och enskilt arbete för att 

främja nyanlända elevers språkutveckling. Majoriteten anser att de nyanlända eleverna 

gynnas av att arbeta tillsammans med en eller flera andra elever. Hälften av lärarna 

upplever att nyanlända elever behöver en-till-en-arbete för att kunna följa undervisningen. 

Det stöd som lärarna beskriver att de använder för att främja de nyanlända elevernas 

språkutveckling är främst bildstöd, digital teknik och studiehandledare. 

 

• Vilka arbetsmetoder och vilket stöd syns då en eller flera lektioner observeras i 

klassrummet? 

 

De arbetsmetoder som syntes i klassrummet var främst enskilt arbete, lärarledd 

genomgång och helklassdiskussioner. Pararbete och grupparbete syntes under flera 

observationer men den tid dessa arbetsmetoder användes var liten i förhållande till den 

totala observationstiden. Det stöd som syntes under alla lektionerna var bildstöd och 

visuell demonstration. Digital teknik, ord- och begreppsförklaring samt användning av 

förstaspråket användes också av majoriteten av lärarna. 

 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan lärarnas beskrivningar och det som 

observeras i klassrummet gällande arbetsmetoder och stöd? 
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Likheterna mellan det lärarna sa och det som observerades i klassrummen var främst 

stödinsatserna för de nyanlända eleverna. Bildstöd, digital teknik och studiehandledare 

både nämndes och syntes under observationerna. Enskilt arbete dominerade som 

arbetsmetod och nämndes också av de flesta lärare. Skillnaderna mellan det lärarna sa och 

det som observerades var att lärarna nämnde fler arbetsmetoder som ger eleverna 

möjlighet att interagera än vad som kunde ses under observationerna.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Resultatet som denna studie visar kan ha påverkats av flera olika företeelser. Dels 

påverkade urvalet resultatet. Eftersom urvalet var ett bekvämlighetsurval och få lärare 

ingick i det, är resultatet inte är representativt för en större grupp lärare (Trost 1997, 

s.108). De lärare som kontaktades slumpmässigt via mail till rektorerna, visade sig ha stor 

erfarenhet av nyanlända elever. Deras erfarenhet av och intresse för nyanlända elever kan 

ha varit en anledning till att de ställde upp i studien. De flesta lärare som tillfrågades via 

gemensamma kontakter saknade erfarenhet av nyanlända elever och ställde istället upp 

som en tjänst. Eftersom anledningarna till att lärarna ställde upp varierade får resultatet en 

viss spridning men trots detta kan inga slutsatser som rör fler än dessa deltagare dras. 

 
Hur intervjuerna gjordes kan också ha påverkat resultatet. Det faktum att intervjuernas 

längd varierade gör att deltagarna berättade olika mycket. Två av lärarna valde att ha en 

gruppintervju istället för en enskild intervju vilket med största sannolikhet påverkade var 

samtalet ledde och hur de svarade. Om enskilda intervjuer hade hållits med dessa lärare 

skulle de ämnen som kom upp eventuellt ha sett annorlunda ut.  

 

En svårighet som uppstod under intervjuerna var att vissa intervjufrågor tolkades på ett 

annat sätt än det var tänkt, vilket gjorde att förklarande följdfrågor behövde ställas. Dessa 

kan ha blivit ledande och påverkat resultatet. Att lärarna fick prata fritt resulterade i att de 

inte nämnde samma arbetsmetoder som noterades under observationerna. Under 

observationerna syntes fler arbetsmetoder än vad lärarna nämnde under intervjuerna 

(exempelvis lärarledd högläsning och föreläsning via film/digitalt). Lärarna klassificerade 

troligvis inte dessa som specifika arbetsmetoder. Hade alla arbetsmetoder istället listats 

och lärarna ombetts att utifrån dem berätta vilka de använde mest skulle resultatet 

förmodligen sett annorlunda ut. Risken med att ge förslag är dock att lärarnas svar kan 

påverkas vilket också kan ge ett felaktigt resultat.  



 

41 
 

 

Reliabiliteten i denna studie är inte hög eftersom intervjuer påverkas av situationen och 

den som håller i intervjun (Dalen 2007, s. 114). Därmed hade deltagarnas svar kunnat bli 

annorlunda om intervjun genomförts av någon annan. Att lärarna observerades då de 

undervisade kan ha påverkat hur de agerade i klassrummet. Om varje lärare observerats 

vid fler tillfällen hade reliabiliteten ökat. Att lärarna observerades olika länge gör att 

reliabiliteten och validiteten blir låg när det gäller observationerna. När lärarna 

observerades längre än en lektion kunde fler arbetsmetoder och stödinsatser noteras. 

Lärarna kan inte rimligtvis använda samtliga arbetsmetoder och stödinsatser, som deras 

repertoar innehåller, under en lektion. För att observationerna skulle ge ett mer reliabelt 

och valitt resultat skulle de ha gjorts under lika långa tidsspann. Att två metoder användes 

bidrog dock till att validiteten i studien blev högre än om endast en metod hade använts 

(Stukát 2011, s. 41).  

 

Om jag hade redovisat vad varje enskild lärare använde för arbetsmetoder istället för att 

redovisa hur mycket tid som gick till varje arbetsmetod hade resultatet också sett 

annorlunda ut. Några lärare använde flera arbetsmetoder på kort tid medan andra 

genomgående använde enskilt arbete under lektionerna och därför blev resultatet att 

enskilt arbete dominerade. 

 
6.3 Resultatdiskussion 
 
6.3.1 Arbetsmetoder 

Studiens resultat visar att enskilt arbete, lärarledd genomgång och helklassdiskussioner är 

de arbetsmetoder som används mest i klassrummen. Enligt Vygotskys sociokulturella teori 

(Gibbons 2010, s. 42) sker lärande i en miljö där individen utvecklas i samspel med andra. 

Teorin kan tydligt kopplas till Thomas & Colliers (2002, s. 324) studie som visade att 

miljön eleverna vistas i är en avgörande faktor för hur deras språk utvecklas. Miljön måste 

ge andraspråkseleverna möjlighet att interagera och lära med andra för att eleverna ska 

kunna utveckla språk och ämneskunskaper. Via de arbetsmetoder som visat sig användas 

mest i klassrummen i denna studie erbjuds inte eleverna denna miljö. Enskilt arbete och 

lärarledd genomgång ger inte eleverna möjlighet att interagera med varandra och för 

nyanlända elever innebär detta mindre tid till att både höra och tala andraspråket.  
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Resultatet av intervjuerna visar dock att interagerande arbetsmetoder som pararbete och 

grupparbete används av de allra flesta lärare i studien. Eftersom dessa bara syntes vid 

ungefär hälften av observationerna dras slutsatsen att de används i mindre utsträckning än 

enskilt arbete. Observationerna visade att pararbete och grupparbete användes under 

tillfällen på 10–15 minuter per gång. För att gynna de nyanlända elevernas 

språkutveckling skulle det vara fördelaktigt om mer tid gick till dessa typer av 

arbetsmetoder. Detta är något som man som lärare kan ha i åtanke om man har nyanlända 

elever i sin klass.  

 

De flesta lärare i studien ansåg att pararbete var den arbetsmetod som gynnade nyanlända 

elever bäst eftersom de både fick stöttning och möjlighet att interagera med den elev de 

arbetade med. Lärarnas tankar stämmer väl överens med hur Gibbons (2010, s. 39), 

Cummins (2017, s. 232) och Axelsson (2015, s. 131) ser på grupparbetet som 

arbetsmetod. Arbetsmetoden ger eleverna möjlighet att diskutera och interagera med 

varandra i ett meningsfullt sammanhang. Den ger de nyanlända eleverna möjlighet att höra 

meningar uttryckas på olika sätt vilket är språkutvecklande. Grupparbetet påminner om 

pararbetet då även denna metod ger eleverna möjlighet till diskussion och interaktion. 

Däremot ger grupparbetet eleverna utbyte av flera kamrater medan pararbete endast 

erbjuder utbyte av en elev. Detta är dock mer stöttande och språkutvecklande än att utbytet 

uteblir genom att interagerande arbetsmetoder inte används alls.  

 

Hur kommer det sig då att inte fler lärare använde pararbete som arbetsmetod? Ett svar 

kan vara att arbetsmetoden inte fungerade i klassen. En lärare i studien upplevde att 

pararbete inte fungerade i hens klass eftersom arbetsfördelningen mellan eleverna blev 

skev. Utfallet blev ofta att den ena eleven löste hela uppgiften själv medan den andra var 

passiv. Detta kan kopplas till Gibbons (2012, s. 39) uttalande om grupparbete. Hon menar 

att läraren måste tydliggöra hur ett grupparbete går till för att det ska fungera i praktiken. 

Hon menar också att grupparbetena måste förutsätta samarbete vilket innebär att uppgiften 

inte ska gå att lösa enskilt. Gibbons (2012, s. 39) tankar om grupparbete kan även 

tillämpas vid pararbete. Som lärare måste man informera eleverna om hur de ska bete sig 

då de arbetar i par och eleverna måste få öva på att arbeta tillsammans för att 

arbetsmetoden ska bli framgångsrik.  
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Eftersom denna studie genomförts i årskurs ett och två har eleverna just inlett sin 

skolgång. Min upplevelse är att eleverna i många fall behöver träna på att samarbeta för 

att grupp- och pararbeten ska kunna användas som framgångsrika arbetsmetoder.  

 

6.3.2 Stöd 

I studien har Gibbons (2010, s. 44) fyrfältsmodell legat till grund för hur data har samlats 

in och analyserats. Gibbons tankar om att hög stöttning och hög kognitiv utmaning behövs 

för att eleverna ska befinna sig i sin proximala utvecklingszon har genomsyrat studien. 

Resultatet gällande det stöd som används i klassrummen stämde relativt bra överens med 

det stöd som lärarna nämnde under intervjuerna.  

 

Bildstöd och visuell demonstration var de stöd som alla lärare i studien använde sig av. 

Synintrycken som ges via dessa stöd underlättar inlärningen och ger eleverna större chans 

att minnas det de lär sig (Danielsson 2011, s. 12). Cummins (2017, s. 60) hävdar att dessa 

typer av visuella stöd ger eleverna större förståelse för det som sägs. Några av lärarna i 

studien hade lagt in mer bildstöd än de vanligtvis skulle ha gjort för att underlätta för sina 

nyanlända elever medan andra ansåg att det bildstöd de använde inte specifikt var för de 

nyanlända eleverna utan var tänkt att stötta alla elever. 

 

Andra stöd som var vanligt förekommande enligt resultatet var digital teknik som syntes 

under de flesta observationer och nämndes av de flesta lärare. Digital teknik användes på 

olika sätt av olika lärare. Eleverna fick i många fall se bildstöd och filmer via den 

interaktiva tavlan i klassrummet. Basaran (2016, s. 32) menar att bilder, filmer och andra 

digitala verktyg fungerar som komplement och ökar förståelsen för det som sägs. I flera 

fall användes också mobilappar som översatte ord och fraser vilket Glogic och Löthagen 

Holm (2016, s. 69) förespråkar som bra stöd för nyanlända elever. För en av lärarna i 

studien fungerade en översättningsapp också som ett sätt att kommunicera med sin 

nyanlända elev. Appen blev således även ett stöd för läraren i undervisningen. Då man 

köper in material till skolan, som ska stötta eleverna, kan detta vara värt att ha i åtanke. 

Kanske kan materialet både underlätta för nyanlända elever och lärare? Kanske kan det 

användas på fler sätt än det ursprungligen är tänkt? 

 

Studiehandledare var också ett av de stöd som de flesta lärare använde i undervisningen. 

Sheikhi & Ucar (2017, s. 119) menar att studiehandledaren och klassläraren bör ha ett bra 

samarbete för att studiehandledaren ska fungera som ett bra stöd för den nyanlända eleven. 
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Lärarna i studien berättade att de själva fick bestämma vad studiehandledaren skulle 

arbeta med då hen var med den nyanlända eleven i klassrummet. En lärare uttryckte att 

hen önskade att studiehandledaren var knuten till arbetslaget för att på så sätt få ett bättre 

samarbete. Eftersom studiehandledaren bara är med eleven 60 minuter i veckan blir hen 

sällan djupt insatt i det arbete eleverna utför. Detta är en fråga som rektor och skolledning 

skulle kunna titta närmare på. Skulle det gå att organisera på andra sätt för att få 

studiehandledarna ännu mer involverade i arbetet?  

 

I denna studie hade alla nyanlända elever utom en tillgång till en studiehandledare. Den 

elev som inte hade en studiehandledare hade bara varit i Sverige en kort period och hade 

därför inte hunnit få en. Shekhi & Ucar (2017, s. 118) hävdar att studiehandledare inte 

alltid kan ges till de nyanlända eleverna eftersom tillgången till dessa är begränsad. I just 

denna studie kan inte det bekräftas då alla elever hade (eller snart skulle få) tillgång till en 

studiehandledare. 

 

Att eleverna fick använda sitt förstaspråk i undervisningen var också ett stöd som syntes 

vid flera observationstillfällen. Detta gjordes dels genom övningar då modersmålet 

användes men också då elever med samma modersmål fungerade som tolk åt den 

nyanlända eleven. Att eleverna får använda sitt modersmål som tankeverktyg menar 

Cummins (2017, s. 60) är ett stort stöd. Övningarna som innebar att eleverna använde sitt 

modersmål var sällan sådana där eleverna skulle formulera sig på modersmålet för att 

sedan omformulera sig på svenska, som Cummins (2017, s. 228 ff) förespråkar. Däremot 

fick eleverna läsa på modersmålet och para ihop ord på modersmålet och svenska.  

 

Svensson & Khalids (2017, s. 97) studie visar att elever som har samma modersmål som 

nyanlända elever kan fungera som ett bra stöd. Genom att låta eleverna diskutera på 

modersmålet och översätta utvecklas båda elevernas första- och andraspråk. Detta stöd 

användes av flera lärare som hade elever med samma modersmål i klassen. De flesta lärare 

upplevde att stödet fungerade men två lärare såg också stödet som problematiskt om det 

användes för mycket. De upplevde att den tolkande eleven ofta fick för mycket ansvar och 

att hen då kunde tröttna på uppgiften som tolk eller på den nyanlända eleven vilket kunde 

leda till konflikter. För att detta stöd ska fungera på ett bra sätt måste man som lärare se 

till att den tolkande eleven inte får för mycket ansvar. Det är egentligen inte elevens 

uppgift att stötta, utan skolans. I första hand måste skolan och läraren hitta stöd som 

fungerar för de nyanlända eleverna, även om stödet från elevtolken oftast gynnar båda 
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parter. 

Nilsson & Axelssons (2013, s. 150) studie visar att flera lärare anser att andraspråkselever 

inte bör tala sitt modersmål på raster och lektioner. Anledningen till denna åsikt är i 

många fall att lärarna anser att eleverna är i skolan för att lära sig svenska. Denna 

uppfattning visade sig även under en intervju i denna studie. Läraren berättade att 

diskussioner hade förts på skolan om huruvida man borde sära på de elever med samma 

modersmål som under rasterna bara lekte med varandra. Detta menar Cummins (2017, s. 

123) är en uppfattning som många har trots att forskning tyder på att elever som får 

utveckla sitt förstaspråk även gör framsteg i andraspråket. Läraren som berättade detta 

kände sig kluven till hur hen skulle ställa sig till dessa diskussioner. Hen var också en av 

flera lärare i studien som uttryckte att de behövde mer kunskap om arbete med nyanlända 

elever. Att de lärare som inte hade utbildning i SVA eller utbildning om nyanlända elever 

ansåg att de var i behov av fortbildning inom dessa områden stämmer väl överens med 

resultatet i Juvonens (2015, s. 167) studie. Hennes studie visar också att många lärare 

känner att de inte har tillräckliga kunskaper för att tillgodose nyanlända elevers behov i 

klassrummet. För att motverka lärares uppfattning om att elever som talar sitt förstaspråk 

inte skulle utveckla sin svenska borde fler lärare få fortbildning om hur man kan arbeta 

med nyanlända elever och vad aktuell forskning säger om elever som är två- eller 

flerspråkiga.  

 

6.3.3 Avslutande tankar 

Slutsatsen som kan dras från denna studie är att de flesta lärare varierar sina arbetsmetoder 

men att enskilt arbete dominerar i klassrummen. För att få undervisningen mer 

språkutvecklande är det bra om man som lärare ser till att arbetsmetoderna ger möjlighet 

till interaktion mellan eleverna. Det stöd som främst ges till nyanlända elever är bildstöd, 

visuell demonstration, studiehandledare och ord- och begreppsförklaringar. Elever med 

samma modersmål används också för att stötta nyanlända elever. Lärare använder alltså 

många olika stödinsatser för att stötta nyanlända elever och dessa stämmer väl överens 

med dem som andraspråksforskare förespråkar (Gibbons 2010 s. 42; Cummins 2017, s. 

113, 226; Thomas & Collier 2002, s. 324). Det kan dock vara bra att tänka igenom 

stödinsatserna som ges till nyanlända elever. Kan stödet fungera på flera sätt och även 

stötta exempelvis läraren? Används någon typ av stöd för mycket i undervisningen? De 

lärare som känner osäkerhet inför undervisning av nyanlända elever bör få fortbildning för 
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att bättre kunna tillgodose de nyanlända elevernas behov. Fortbildning skulle troligtvis 

även ge lärarna en större trygghet i undervisningen. 

 
Mycket av de teorier och tankar som presenterats i studiens bakgrund baseras på Gibbons 

(2010) bok Lyft språket, lyft tänkandet. Boken innehåller tips på uppgifter som är 

stöttande, kognitivt utmanande och som kan användas i undervisningen av nyanlända 

elever och av elever med svenska som andraspråk. Den riktar sig främst till lärare som har 

elever i högstadiet och gymnasiet. Många av tipsen är därför anpassade till de färdigheter 

elever har tillgodogjort sig i den åldern. Enligt min åsikt är det rimligt att många av de 

aktiviteter som föreslås i boken bygger på grupparbete och diskussioner eftersom bokens 

fokus ligger på elever i äldre årskurser. Eleverna i dessa årskurser har i de flesta fall gått 

många år i skolan och övat upp färdigheter som samarbete, turtagning, läsning och 

skrivning.  

 

Att använda samma tips i lägre årskurser tror jag kan bli svårare eftersom eleverna i 

många fall är ovana med att arbeta i grupp eller par. Dessutom är de kognitivt utmanande 

uppgifter som Gibbons (2010, s. 48) förespråkar ofta komplexa och kräver att färdigheter 

som läsning och skrivning är relativt utvecklade. I årskurs 1–2 handlar mycket av 

undervisningen fortfarande om färdighetsträning vilket behövs för att eleverna kan kunna 

utföra kognitivt krävande uppgifter i senare årskurser. Denna studie visar dock att 

kognitivt utmanande uppgifter även kan utföras framgångsrikt i årskurs 1–2 om rätt typ av 

stöttning ges till de nyanlända eleverna. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie delvis gjorts utifrån lärarnas tankar om undervisningen skildrar den 

deras perspektiv. För att få en mer nyanserad bild av hur undervisningen för nyanlända 

elever som direktplaceras i ordinarie klass upplevs skulle det vara intressant att undersöka 

undervisningen ur de nyanlända elevernas perspektiv. Tidigare har forskning bedrivits för 

att undersöka nyanlända elevers upplevelse av förberedelseklass (Popov & Sturesson 

(2015) och övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass (Nilsson & Axelsson 

2013). Eleverna i dessa studier var i högstadieålder och hade helt andra upplevelser än vad 

direktplacerade elever får. Jag anser därför att det vore intressant att undersöka hur yngre 

elever upplever att bli direktplacerade i ordinarie klass. 
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Hej klasslärare!     Umeå, 180130 
 
Jag är student på Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Inom ramen för vårt sista år 
på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Min studie kommer handla om klasslärares 
metoder för att arbeta med nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass.  
För att samla in material till arbetet skulle jag vilja vara med i klassrummet under en lektion/en 
dag. Vid detta tillfälle vill jag observera dig som lärare och samtidigt anteckna det jag ser. Jag vill 
också intervjua dig och då anteckna samt spela in vårt samtal på min mobiltelefon.  
 
Var vänlig att skriva på nedan om du samtycker till detta. 
 
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig eller min handledare vid 
Umeås universitet. 
 
Vänliga hälsningar Erica Olsson 
 
Erica Olsson 
Telefonnummer 
Email 
 
 
Jonas Carlquist 
Umeå universitet 
Institutionen för språkstudier 
901 87 Umeå  
Email 
 
Jag har tagit del av informationen om Ericas studie i hennes examensarbete samt fått 
möjlighet att ställa frågor och få svar om projektet.  
 
 

JA, jag samtycker till att delta i projektet  
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Ort och Datum  
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Namnunderskrift 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande  
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Observation            Lärare nr. ___ Datum ____________ 
 
Ämne _______________________________ Lektionens längd _____________ 
 
Arbetssätt 
 

JA Tid Hög          Låg  

Lärarledd föreläsning    
Lärarledd demonstration    

Föreläsning via film/digitalt    

Diskussion i helklass    
Grupparbete    
Arbete i par    
Enskilt arbete    
Annan: 
 
 
 
 
 

   

 
Ex. hög utmaning: problemlösning, dra slutsatser, ställa 
frågor, tänka kritiskt, diskutera, förklara idéer och 
begrepp, motivera egna åsikter, undersöka 
 
 
Fokuserade stödinsatser 
 

JA 

Bilder/filmer/diagram  
Demonstration (visuellt)  
Förklaring av ord  
Förförståelse via cirkelmodell  
Digital teknik   
Användning av förstaspråket  
Rita för att bearbeta  
Praktiskt arbete (laboration)  
Arbetsområde som är anpassat 
till elevens intresse/erfarenheter 

 

Modersmålslärare/handledare  
Annan: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anteckningar 
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Intervjuguide  Datum __________ Lärare nr. ___ 
 
Information: 
Det här är en undersökning till mitt examensarbete som handlar om nyanlända elever 
som direktplacerats i ordinarie klass (åk. 1 - 2). Syftet är att ta reda på vilka 
undervisningsmetoder som klasslärare använder för att främja dessa elevers 
språkutveckling och på vilket sätt dessa elever stöttas i klassrummet. 
 
Med arbetsmetoder menar jag mer övergripande, vilka arbetssätt som används, ex. 
grupparbete, lärarledd demonstration, EPA, eget arbete osv. 
Med stöd menar jag fokuserade stödåtgärder för att eleven ska klara av uppgiften i fråga 
och lära sig så mycket som möjligt, ex. bilder, digitala hjälpmedel mm. 
 
I undersökningen är du självklart anonym, du har rätt att avbryta din medverkan när du 
vill. Dina svar kommer att analyseras och endast användas i denna uppsats. Uppsatsen 
kommer att publiceras på DiVa-portalen (Digitala vetenskapliga arkivet) när den 
godkänts. Om du är intresserad kan jag även skicka uppsatsen till dig när den är färdig.  
 
Har du några frågor innan vi sätter igång? 
 
 
 
Fråga 
 

Underfråga Exempel Anteckningar 

Vad var det som gjorde att 
du valde att ställa upp i 
denna studie? 

   

Hur länge har du arbetat här 
på skolan? 

   

Hur länge har du varit 
yrkesverksam? 

   

Vad har du för erfarenhet av 
nyanlända elever? 

 Arbetat med 
länge? 
Första gången? 

 

Berätta om den (välj en) 
lektion jag just fick vara 
med på? Vad gjorde ni? 

Vilka aspekter vägde 
du in när du 
planerade? 
Vilken är viktigast? 
 

  

Har du fått någon utbildning 
om hur man bör arbeta med 
nyanlända 
elever/andraspråkselever? 

När skedde 
utbildningen? 
Var? 

Lärarutbildning, 
fortbildning, egen 
läsning etc. 
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Berätta om de 
arbetsmetoder som är 
vanligt förekommande i ditt 
klassrum?  

Vilka faktorer gör att 
du använder dig av 
just detta/dessa 
arbetssätt?  
 
Berätta om dina 
erfarenheter: Vilka 
arbetsmetoder 
upplever du passar 
nyanlända elever 
bäst? 
 
Vad är det som gör 
just dessa metoder 
framgångsrika? 

Grupparbete, 
lärarledd 
demonstration, 
EPA, eget 
självständigt 
arbete etc. 

 

Vilken typ av stöd är vanligt 
förekommande i 
klassrummet för dina 
nyanlända elever?  

Vilket fungerar extra 
bra? Varför? 

Bildstöd, 
förförståelse av 
ord, förförståelse 
av arbetssätt och 
struktur (ex. 
cirkelmodellen), 
praktiskt arbete, 
digitala 
hjälpmedel, 
användande av 
förstaspråk etc. 

 

I den bästa av världar, hur 
skulle den ideala lektionen 
för en nyanländ elev se ut 
enligt dig?  

Hur är lektionen 
anpassad till 
eleverna? 

En lektion du 
haft 
En lektion du 
tänkt ha 
Ett upplägg du 
kommer på just 
nu 

 

Vilka möjligheter resp. 
svårigheter ser du i arbetet 
med nyanlända elever? 

   

Om du skulle ge mig något 
råd kring 
andraspråkselever, baserat 
på din erfarenhet, vad 
skulle du säga då? 

   

 
Vill du lägga till något som vi inte tagit upp? 
 


