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Sammanfattning 
 

Lärare får ta emot och undervisa nyanlända elever i dagens mångkulturella samhälle och det är 

deras ansvar att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling. Problematiken i 

arbetssituationen är dock att många lärare upplever en bristande kompetens i att undervisa 

nyanlända elever. Syftet med studien är att få en inblick i hur grundskollärare beskriver sin 

organisering av undervisningen för direktintegrerade elever samt hur de upplever denna 

arbetssituation. Kvalitativa intervjuer har använts i studien för att besvara forskningsfrågorna 

om lärarnas beskrivningar, därefter har intervjuerna analyserats utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Resultatet visar att samtliga lärare har liknande ambitioner för hur organiseringen 

av undervisningen ska genomföras, men arbetssituationen upplevs olika utifrån de 

förutsättningar lärarna har. Brist på tid, personal och ekonomi samt otillräckliga kartläggningar 

har en negativ påverkan på lärarnas upplevelser av att undervisa nyanlända elever. Trots känslan 

av bristfällig utbildning kan erfarenhet och en förberedd verksamhet bidra till en god 

organisering och arbetssituation.   
 

Nyckelord 

Lärarperspektiv, flerspråkighet, interaktion, samverkan, kartläggning 
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1. Inledning 

Det är en tisdag i december och som vanligt hos många lärarstudenter dimper tidskriften 

Lärarnas tidning (27), 18, ner i brevlådan. I artikeln “Låt nyanlända slippa underkänt” 

intervjuar reportern Stefan Helte författaren Anna Kaya, som nyligen släppt en bok om det 

ytterst aktuella ämnet att undervisa nyanlända elever. Kaya berättar utifrån sina erfarenheter 

“-Jag har helt enkelt skrivit den bok jag skulle ha velat ha när jag var ny lärare - när man var 

ganska ensam som lärare och inte har så många erfarna kolleger [sic] att fråga.” (s. 18). 

Citatet fick oss att reflektera över vår kompetens i att undervisa nyanlända elever och vi kände 

då en osäkerhet inför vår kommande arbetssituation.  

 

År 2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige och 70 384 av dem var barn under 18 år 

(Migrationsverket, 2016). Dessa barn placeras ut i svenska skolor och det är lärarens ansvar 

att se till att de nyanlända eleverna blir socialt delaktiga för att därmed kunna skapa goda 

förutsättningar för deras utveckling och lärande (Skolverket, 2016a). Lärarutbildningen i 

Umeå har haft inslag i hur man inkluderar nyanlända elever, men i och med den 

flyktingtillströmning som skett de senaste åren anser vi att den kunskapen som getts inte är 

tillräcklig. De kommuner den här studien undersöker har beslutat att direktintegrera 

nyanlända elever i förskoleklass till årskurs 3, medan förberedelseklass erbjuds för årskurs 4 

till 9. Det är alltså vår kommande uppgift som grundskollärare med inriktning mot de tidigare 

åldrarna att skapa ett positivt möte med undervisningen. Kaya (2016) beskriver att många 

lärare idag ofta känner oro inför detta och att de uppger att de saknar kompetens och kunskap 

för att undervisa nyanlända elever. Vidare menar hon att lärare känner att den nyanlända 

eleven blir ett ”problem”. Detta la grunden till valet att undersöka hur de lärare som befinner 

sig i denna situation organiserar sin undervisning samt hur de upplever situationen med 

direktintegrering av nyanlända elever. Med organisering menar vi den tid och tanke som 

lärare lägger ner på att planera, strukturera och genomföra sina lektioner. Den här studien 

riktar sig till lärare, lärarstudenter och andra verksamma personer i skolan som berörs av 

mottagandet av nyanlända elever. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att fördjupa insikten i grundskollärares organisering av 

undervisning samt deras arbetssituation vid direktintegrering av nyanlända elever. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver grundskollärare i årskurs 1–3 sin organisering av undervisning vid 

direktintegrering av nyanlända elever?  

 

• Hur beskriver grundskollärare i årskurs 1–3 att de upplever sin arbetssituation vid 

direktintegrering av nyanlända elever?  
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2. Bakgrund 

I den här delen klargörs centrala begrepp och viktiga aspekter som berör studiens område. 

Därefter presenteras Skolinspektionens granskning om nyanlända elevers mottagande ur ett 

lärarperspektiv. 

 

2.1 Nyanlända elever  

Från och med 1 januari 2016 blev de nyanlända eleverna inskrivna i skollagen och det finns 

nu en definition att relatera till. Definitionen har ingen koppling till när eleverna kommer till 

Sverige utan utgår ifrån när de börjar i svensk skola (Kaya, 2016). Skolverket sammanfattar 

Skollagens definition (SFS, 2010:800) av nyanlända elever enligt följande citat: 

 

För att tillhöra gruppen nyanlända elever i enlighet med skollagens definition ska barnet ha 

varit bosatt utomlands och numera vara bosatt i landet. Barnet ska ha påbörjat sin utbildning 

här senare än höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte 

längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Barn som anlänt till Sverige 

innan deras skolplikt inträder omfattas inte av skollagens definition, till exempel ett barn som 

ska börja i förskoleklass. Inte heller barn som lämnat Sverige efter en tids skolgång här och 

senare under sin skolgång återvänder omfattas av definitionen. Även om en enskild elev inte 

omfattas av skollagens definition av nyanlända elever ska hon eller han ändå få ta del av de 

insatser som nyanlända elever har rätt till, om det behövs i det enskilda fallet. Det avgörande 

ska vara den enskilda elevens behov och om barnets situation är jämförbar med en nyanländ 

elevs. Det viktiga är att säkerställa att varje enskilt barn som anländer till Sverige får bästa 

möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. (Skolverket, 

2016a, s.11)  

 

Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever gällande skolans 

värdegrund, kunskapsuppdrag, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, stimulans, ledning 

samt skolans kompensatoriska uppdrag. Detta uppdrag innebär att elevernas olika behov ska 

tas till hänsyn (Skolverket, 2016a). I denna studie används begreppet “nyanländ elev” i den 

bemärkelse att lärarna tar emot och undervisar elever som varken gör sig förstådd eller förstår 

det svenska språket. 
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Enligt Skollagen ska rektorn besluta vilken årskurs de nyanlända eleverna ska placeras i så 

snart som möjligt och senast inom två månader. Beslutet grundas på en så kallad kartläggning 

som även den ska genomföras inom dessa två månader. Kartläggningsprocessen beskrivs 

nedan.   

 

2.2 Kartläggning  

En kartläggning innebär ett klarläggande av elevens förkunskaper, ålder och personliga 

erfarenheter (SFS, 2010:800). Sedan den 15 april 2016 är det obligatoriskt att genomföra två 

av tre steg av Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers 

kunskaper (Skolverket, 2017a). Dessa två steg kartlägger elevers språk, erfarenheter, 

litteracitet och numeracitet. Steg 3 kartlägger elevers kunskaper i 15 av grundskolans ämnen 

men detta steg är inte obligatoriskt. Kartläggningen ska göras för alla nyanlända elever som 

ska placeras i grundskola, omfattningen av steg 1 och 2 ska varieras utifrån den enskilda 

individens behov och utgångspunkt. Det är rektorn som utser den personal som är mest 

lämpad att göra kartläggningen. Personalen ska kunna bedöma och undersöka elevens svar 

och resonemang i varje steg. Kartläggningen sker på elevens förstaspråk och i samband med 

tolk (Skolverket, 2017a). Den ska därefter ligga som grund för hur den fortsatta 

undervisningen kan planeras, struktureras och genomföras av lärare (Skolverket, 2016a).  

 

2.3 Arbetssituation 

Utöver kartläggning finns andra bestämmelser som bör tas i beaktning i lärarens 

arbetssituation, som t.ex. att ta emot en nyanländ elev i sin undervisningsgrupp oavsett tid på 

läsåret utifrån tidigare nämnd skollag (SFS, 2010:800). Lärares uppdrag kommer vara 

detsamma enligt 4 § kap. 1 i Skollagen som beskriver att läraren ska ta hänsyn till varje elevs 

olika behov samt ge stöd så att de utvecklas mot utbildningens mål och få en likvärdig 

utbildning (SFS, 2010:800). Lärare har dock beskrivit en oro över att de saknar kompetens för 

att undervisa nyanlända elever, vilket leder till att majoriteten av de nyanlända eleverna inte 

får det stöd de behöver och därmed inte klarar kursmålen (Bunar, 2015). Det har visat sig att 

kvaliteten av undervisningen ofta avgörs av enskilda lärares insatser och att 

arbetsfördelningen blir ojämn. Det är därför av vikt att huvudmän, rektor, lärare och övrig 

skolpersonal har ett samarbete och gemensamt tar ansvar för att utveckla verksamheten så 

denna känsla av otillräcklighet motarbetas. Det är dock rektor och huvudmän som har det 



   

10 
 

huvudsakliga ansvaret över att alla lärare får den utveckling och de förutsättningar som 

behövs för att undervisa nyanlända elever (Skolverket, 2016a).  

 

2.4 Ramfaktorer  

Lärares arbetssituation påverkas av ett flertal givna faktorer, detta benämner Gunnar 

Lindström och Lars Åke Pennlert (2016) som ramfaktorer. De ger en inblick i vad som är 

potentiellt genomförbart samt vilka rimliga förväntningar man kan ha på dem som jobbar i 

skolan. Inlärning tar tid och tiden är även en förutsättning för kvaliteten i undervisningen, 

men den är begränsad i och med timplanen för varje kurs i kombination med lärares övriga 

administrativa uppgifter. Många lärare hävdar också att det skulle behövas mer utbildad 

personal inom skola och att det är en förutsättning för god undervisning (Lindström & 

Pennlert, 2016; Skolverket, 2013). Vidare beskriver författarna att elevernas gruppstorlek 

samt lokalerna kan påverka lärarens didaktiska val. Slutligen finns det organisatoriska beslut 

som demokrati, makt och ekonomi som påverkar. Detta ansvar ligger på kommunal nivå och 

skiljer sig mellan kommuner beroende på politiska prioriteringar. De ekonomiska resurserna 

styr möjligheten att anställa personal, inköp av utrustning och undervisningsmaterial vilket 

påverkar undervisningen både indirekt och direkt (Lindström & Pennlert, 2016). Ytterligare 

en faktor som kan påverka arbetssituationen vid undervisningen för nyanlända elever är 

bristen på lärare med behörighet i svenska som andraspråk (Skolverket, 2014). 

 

2.5 Lärarutbildning och behörighet  

I den tidigare lärarutbildningen fick lärare med behörighet i svenska årskurs 1–3 även 

behörighet i svenska som andraspråk per automatik (Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk, 2016). Behörighetsförordningen ändrades dock i december 2013 vilket ledde till 

att kraven skärptes för lärare som undervisar i åk 1–6; numera krävs det minst 30 

högskolepoäng för att undervisa i svenska som andraspråk (SFS, 2013:694). De lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk i årskurs 1–3 har dock en förhållandevis hög procent 

(76%) behöriga lärare i jämförelse med andra lärare (Skolverket, 2014).  

 

2.6 Organisationsmodeller  

Denna studie innefattar lärare som har tagit emot nyanlända elever i den direktintegrerande 

organisationsmodellen, oavsett behörighet eller ej. Den direktintegrerade 

organisationsmodellen innebär att nyanlända eleverna integreras direkt in i en ordinarie klass. 
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Päivi Juvonen (2015) beskriver att tanken bakom denna modell grundar sig i att eleverna får 

möjlighet att interagera med andra jämnåriga som talar svenska och att språket då lärs in 

genom en kontext, vilket kan liknas vid det sociokulturella perspektivet på språkinlärning 

(Juvonen, 2015; Vygotskij, 1978). Den andra modellen kallas förberedelseklass och det 

innebär att låta de nyanlända eleverna få vänja sig vid den nya skolmiljön och ge dem en 

grund i det svenska språket samt den svenska kulturen. Det är viktigt att understryka att 

förberedelseklass inte ska betraktas som ett särskilt stöd (Skolverket, 2016a). 

 

I de kommuner som studien genomförs i finns det förberedelseklass för årskurserna 4–9 

medan direktintegrering sker i årskurserna F-3. Beslutet grundar sig i Skollagens 

tillämpningsområde för bestämmelser som rör dessa elever samt Allmänna råd om utbildning 

för nyanlända elever (SFS 2010:800; Skolverket, 2016a). Nyanlända elever i F-3 får alltså gå 

på den skola vårdnadshavaren valt och eleverna har rätt till en skola nära hemmet i enlighet 

med kommunens riktlinje med avseende på närhetsprincipen (Skolverket, 2016b).  

 

2.7 Nyanlända elevers mottagande ur ett lärarperspektiv 

Skolinspektionen (2014) har gjort en granskning om utbildningen för nyanlända elever. Det 

bör tas i beaktning att granskningen var utförd i årskurserna 7–9 medan denna studie inriktar 

sig på årskurserna 1–3. Innehållet belyser dock många relevanta aspekter som berör ämnet i 

fråga.  

 

Granskningen visar att det är möjligt att ge de nyanlända eleverna en god utbildning men den 

visar även att utbildningen kan variera både mellan skolorna och likaså inom skolorna. 

Resultatet visar också att ett gemensamt ansvar mellan lärare samt lärares kompetens och 

kunskap är centrala för att nyanlända elever ska utvecklas. Det framgår dock att lärarna på de 

skolor som besöktes i mycket liten utsträckning planerar, anpassar och genomför lektionerna 

utifrån de nyanlända elevernas behov och förutsättningar. Det bidrog till att eleverna 

påverkades negativt i form av låg tilltro till sin egen förmåga, låg motivation och lågt 

inflytande. På de flesta skolorna såg man däremot exempel på enskilda lärares insatser för att 

ge nyanlända elever en individanpassad undervisning genom att visa höga förväntningar på 

vad eleverna kan och vad de har för möjligheter att lära sig. Generellt kan granskningen visa 

att skolorna saknade strukturer, samverkan och ledning som ger stöd när det kommer till ett 
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gemensamt ansvar för nyanlända elevers utbildning. Detta påverkar elevernas motivation, 

tillit och därmed deras chans till att lära.  

 

Resultatet av Skolinspektionens granskning (2014) tyder även på att nyanlända elever går 

miste om mycket kunskap under den första tiden i skolan. Därför är det en viktig förutsättning 

för den fortsatta utvecklingen att lärare och andra på skolan hjälps åt att ta reda på elevens 

tidigare erfarenheter och kunskaper. På så sätt kan undervisningen lättare bli anpassad till den 

enskilda eleven. Det behövs alltså en snabb och grundläggande kartläggning men ingen av 

skolorna i granskningen genomförde kartläggning på ett tillräckligt och givande sätt för att 

tillgodose de nyanlända eleverna. Dessa elever har olika kunskaper och erfarenheter med sig 

in i den svenska skolan och det är alltså en stor spridning när det kommer till förutsättningar 

och behov. Det bör dock tas hänsyn till att kartläggning inte var ett krav under tidpunkten då 

granskningen genomfördes. Vidare beskriver Skolinspektionen (2014) att många av lärarna 

uttryckte att de saknar kompetens och kunskap för att undervisa dessa elever samt ge dem de 

anpassningar som de behöver. De berättade också att de inte känner sig förberedda när de 

nyanlända eleverna kommer till klassen.  

 

Det stöd eleverna bör få genom studiehandledning på modersmålet är även det en bristande 

del i elevens skolgång. Enligt granskningen så ges denna form av stöttning inte i tillräcklig 

mängd eller kvalitet för att gynna de nyanlända elevernas lärande och utveckling 

(Skolinspektionen 2014). 
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3. Tidigare forskning  

Här redovisas tidigare forskning som är av relevans för studien och diskuteras sedan i relation 

till resultatet. Den forskning som är gjord på mottagandet av nyanlända elever i årskurserna 

1–3 är dock begränsad. Det finns däremot betydligt mer forskning som berör andra årskurser 

och åldrar som ändå är av betydelse till studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Delade åsikter om organisationsmodellerna 

I forskning om konsekvenser av förberedelseklass och direktintegrering läggs fokus ofta på de 

högre årskurserna. Det beror på att den ålderskategorin möter högre krav på både språket och 

ämneskunskaperna samt beskrivs ha svårigheter vid överföringen från grundskolan till 

gymnasiet och andra vidare studier (OECD, 2013). Diskussionerna och forskningen kring 

organisationsmodellerna kan dock ändå relateras till lägre åldrarna och till denna studies 

resultat. Jenny Nilsson Folke (2015) beskriver i sin studie gjord på nyanlända elever i åk 8 

och 9 att de två organisationsmodellerna har stora problem vid genomförandet och att det 

finns svag forskning bakom effekterna av dem. Förberedelseklassen tenderar att vara en trygg 

miljö för de nyanlända eleverna men den kan segregera de nyanlända eleverna från övriga 

elever. Vidare förklarar författaren att forskning har visat att eleverna beskriver exkludering 

från både lärare och klasskamrater när de förflyttats till ordinarie klass efter en tid i 

förberedelseklass. Eleverna har svårt att hänga med i undervisningen och läraren har inte tid 

att ge eleven den hjälp den behöver, samtidigt som den sociala situationen försvårar 

möjligheterna till språk och kunskapsutveckling (Nilsson Folke, 2015). Detta stämmer 

överens med kanadensisk forskning gjord av Dawn Allen (2006). Eleverna i denna forskning 

beskrev att förberedelseklassen utgjorde en svårighet för integration och att den förknippas 

med negativa särdrag som språksvårigheter och låg utbildningsnivå (Allen, 2006). Forskning 

om direktintegreringsmodellen har visat att lärarna beskriver fördelar i språkinlärning för den 

enskilda eleven men nackdelar genom att detta ställer stora krav på rätt organisation och rätt 

resurser. De beskrev också en känsla av otillräcklighet, tidsbrist, brist på lämpligt stöd i form 

av fler lärare samt ökade krav i deras egna arbetssituation (Nilsson Folke, 2015). Dessa stora 

krav på rätt organisatoriska lösningar och rätt resurser kan återfinnas i Chris Burgess (2007) 

studie från Japan. Studieresultatet visade på att det japanska skolsystemet hade dåliga resultat 

av den direktintegrerade organisationsmodellen på grund av brist på rätt stödinsatser från 

skolan. Eleverna fick istället endast stöd från frivilliga organisationer utanför skolan och 

konsekvenserna av detta var att eleverna inte förstod lektionsinnehållet från de ordinarie 
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lektionerna. Ulrika Jepson Wigg (2016) har däremot funnit en lärare som beskriver sin 

erfarenhet av direktintegrering som ett positivt system. Hon uttrycker att denna 

mottagandemodell gör att eleven är en del av klassen från dag ett. Intervjuer som gjordes om 

de nyanlända elevernas egna erfarenheter visade även att eleverna var positiva och att de 

snabbt fick vänner i skolan. Jepson Wigg (2016) skriver en avslutande reflektion utifrån sin 

studie där det betonas att mottagandet av en nyanländ elev alltid kommer vara en komplex 

verksamhet eftersom det kräver lärares samarbete, eftertanke och engagemang, oavsett 

inriktning.  

 

Pirjo Lahdenperä, Margaret A. Obondo, och Pia Sandevärn (2016) har gjort en studie om 20 

lärare som jobbar på skolor med stort antal direktintegrerade nyanlända elever. Studien syftar 

till att undersöka lärarkompetensen och deras syn på de utmaningar lärare kan möta i arbete 

med nyanlända elever samt hur detta uttrycker sig i praktiken. Analysen av undersökningarna 

visar till stor del en genomgående känsla av att utmaningen som lärarna upplever är 

organisatoriska och strukturella problem. Flera av lärarna i undersökningen sa sig uppleva att 

det var svårt att få likvärdig resursfördelning och att skapa ett tryggt och inkluderande 

klassrum. Intervjuerna visar på frustrerade lärare som måste kämpa för att motverka en delad 

skola – vi och dem. De nämnde även svårigheterna med att undervisa det svenska språket för 

en heterogen grupp där de nyanlända eleverna har begränsad eller ingen som helst kunskap i 

det svenska språket och olika skolbakgrund. Några av lärarna uttryckte positiva möjligheter 

med den språkliga mångfalden där eleverna kan lära från varandra, men majoriteten av lärarna 

i studien beskrev en språklig mångfald i klassrummet som ett hinder (Lahdenperä m. fl. 

2016). 

 

3.2 Stödåtgärder och samverkan i undervisningen 

Helen Avery (2017) har gjort en studie som undersöker interaktionen mellan klasslärare och 

studiehandledare. I Sverige är handledning på modersmålet en speciell stödåtgärd som främst 

är riktad till nyanlända elever för att underlätta övergången till det svenska skolsystemet. Alla 

deltagare i denna studie betonade upprepade gånger behovet av samarbete, kommunikation 

och samordning, men det kunde vara svårt att hitta praktiska former för ett nära samarbete. De 

beskrev att när eleven lär sig ett additivt språk krävs en väsentlig planering och förberedelse 

mellan klasslärare och studiehandledare, lärarlag, rektorer, kommuner och i samordning med 

vårdnadshavarna. Averys (2017) forskning visar att studiehandledarens arbete hindras av 
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mycket grundläggande begränsningar. De hade t.ex. inte tillgång till nödvändiga läromedel 

och de fick inte i förväg reda på vilka lektioner som de förväntas undervisa i. Samordning 

med klasslärare, schemaläggning och logistik var också problem. Vidare beskrev 

studiehandledarna att deras arbetsuppgift ofta tenderar att fungera som assistenter till 

klasslärare istället för att kunna fokusera på den enskilda eleven som behöver stöd. Tiia Ojala 

(2016) uttrycker svårigheten med detta; studiehandledarens arbetssituation är svår då deras 

uppgift ofta är att ta olika roller. Dels att vara den sociala anknytningen mellan lärare, elev 

och hem men ibland också vara en specialpedagog. Författaren upplyser om att den viktigaste 

uppgiften för studiehandledaren egentligen är att vara ett stöd i elevens kunskapsmässiga 

och språkliga utveckling. Om studiehandledaren enbart agerar som tolk sker en minimal 

inlärning hos den nyanlända eleven. Resultatet i Averys (2017) studie tyder på detsamma, 

nämligen att graden av samarbete mellan klasslärare och studiehandledare inte var tillräcklig 

för att handledning skulle fungera på det sätt som planeras av nationella styrdokument. Det 

framgick att stora förbättringar skedde redan vid små förändringar. Samarbetet med 

studiehandledaren är därmed en viktig del i en effektiv handledning för eleven men detta 

innebär samtidigt en förändring av klasslärarens vedertagna arbetsstruktur. Denna åtgärd ses 

ändå som viktig för att de nyanlända eleverna ska lyckas. Dessa problem beskrivs inte bara 

vara en fråga om arbetsorganisation och schemaläggning utan också om politiska beslut. 

Villkoren för samarbete och effektivare handledning i skolorna kan förbättras med relativt 

enkla stödåtgärder på kommunal nivå men även inom skolans organisation såsom gemensam 

planering och hitta resurser som t.ex. lämpligt undervisningsmaterial m.m. (Avery, 2017).  

 

Averys (2017) resultat om samverkan går i enlighet med Sharon Jayne Jones (2015) studie 

från norra Irland. Jones (2015) fördjupade sig dock mer i kontakten med vårdnadshavarna till 

nyanlända elever. Resultatet visade att irländska skolor har utvecklats med att uppnå 

högkvalitativ undervisning för alla elever, men trots det bör vikten av samverkan mellan 

skolpersonal och vårdnadshavare betonas. Skolan är ofta den första kontakten med samhället 

som nyanlända familjer möter, därför är det viktigt med en framgångsrik introduktion för 

nyanlända elever eftersom det kan leda till en lyckad integration i samhället. Laid Boukaz 

(2015) visar dock att det finns svårigheter vid kontakt med vårdnadshavarna som beror på 

språkbarriärer och kulturskillnader. Författaren menar att den svenska skolan kan bli bättre på 

att utgå ifrån att vårdnadshavarna vill vara delaktiga i elevens skolgång trots att de själva inte 

tar kontakt samt att skolan kan bli tydligare om vad som förväntas av dem. 
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3.3 Lärmiljö i ett socialt samspel 

Lynda Yates (2011) forskning från Australien visade att mänsklig interaktion är en 

betydelsefull del för att utveckla sitt andraspråk och sin identitet i det nya språket. Det bör 

dock tas hänsyn till det faktum att forskningsstudien är utförd på personer i åldern 18 till 73 år 

och ej i skolkontext. Forskningen är ändå av relevans eftersom den förklarar hur inlärning av 

språk fungerar och kan därmed kopplas till den undervisningssituation som lärare ställs inför 

vid direktintegrerade elever. Vidare beskriver Yates (2011) att vissa kognitiva synsätt på 

språkinlärning menar att interaktionen är en absolut nödvändighet för att dessa elever ska lära 

sig språkets grammatik och form, oavsett ålder. Studiens resultat visade även att de nyanlända 

personer som hade bristande kontakt med förstaspråkstalare hade en långsam 

språkutvecklingsprocess vilket ledde till social exkludering i samhället. Yates (2011) antyder 

att denna osäkerhet i språket i sin tur kan leda till att personerna i fråga inte utsätter sig för att 

interagera med förstaspråkstalare vilket bidrar till en negativ spiral. Ojala (2016) bekräftar 

detta genom att beskriva att läraren bör ansvara för de nyanlända elevernas placering i 

klassrummet för att motverka social exkludering. Det handlar alltså om att utforma en lärmiljö 

där alla lär av varandra och som bygger på dialog och samarbete.  

 

3.4 Scaffolding  

I en kombinerad observations- och intervjustudie utförd av Gustav Bockgård, Håkan 

Landqvist, Thorsten Schröter och Karin Sheikhi (2017) undersökte de hur lärarens sätt att 

kommunicera med eleverna kan påverka lärandesituationen. De ger exempel på ett 

språkutvecklande perspektiv på lärande där stöttning är en stor faktor som går hand i hand 

med hur läraren styr över vad som sker i klassrummet. När de i studien talar om stöttning som 

begrepp ingår tanken om att den mer erfarna personen, läraren eller klasskamraten, ska 

minska stöttningen allt eftersom så att eleven lär sig att behärska uppgifter på egen hand. En 

språk- och kommunikationsutvecklande undervisning måste ske med stöttning och interaktion 

mellan lärare och elever. Undervisning som planeras eller sker spontant på detta vis är 

gynnsamma för nyanlända elever såväl som för elever som har svenska som förstaspråk 

(Bockgård m. fl. 2017). Resultatet liknar David Wood, Jerome S. Bruner och Gail Ross 

(1976) artikel som uttrycker termen scaffolding. Scaffolding handlar om det stöd som en elev 

får från kamrater eller lärare. Författarna hävdar att undervisningen inte enbart ska bestå av en 

envägskommunikation och att lärarens uppgift är att stötta genom att begränsa och fokusera 

undervisningen efter elevens behov. Även Ojala (2016) styrker detta resultat när hon 
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beskriver att det behövs stöttning för att de nyanlända eleverna ska kunna utvecklas kognitivt. 

Stöttningen leder eleven vidare i sina kunskaper och är mer än bara en hjälp. Om det 

förekommer stöttning i form av ett direkt svar utvecklas inte elevers förmåga att hitta svar på 

egen hand. Det är viktigt att tänka på när de nyanlända eleverna behöver hjälp med att lära sig 

det nya språket. En stöttande modell som Ojala (2016) nämner är A-P-E-modellen vilket är en 

omvänd modell av E-P-A-modellen som används av många i skolsammanhang. Det innebär 

att eleverna får börja med att jobba tillsammans med alla (A), sedan parvis (P) och sist enskilt 

(E), då får eleven en successiv stöttning för att till sist kunna klara uppgiften själv.  
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4. Teori  

Studiens teori grundas i det sociokulturella perspektivet på lärande av Lev Vygotskij. Teorin 

utgår från språk och kommunikation där allt lärande sker i ett socialt sammanhang samt via 

samspel med saker i vår omvärld. Vygotskij (1978) betonar att inlärning leder till utveckling 

och att den sociala gemenskapen har stor betydelse för den. Människan kommunicerar och 

interagerar främst genom språket. Språket är alltså en unik kanal för att utveckla kunskaper 

och det är genom det som människan kan tala om världen samt upptäcka, undersöka och dra 

slutsatser (Vygotskij, 1978). Tre centrala delar ur teorin förklaras närmare nedan. Delarna 

appliceras och används sedan i denna studie. 

 

4.1 Interaktion 

Pauline Gibbons (2012) beskriver att en viktig byggsten i denna teori är att människan lär sig 

genom social interaktion och att det är genom kommunikation med andra som vi blir 

delaktiga i samhällets gemensamma erfarenheter. Det sociokulturella perspektivet menar 

alltså att utvecklingen inte är en individualistisk företeelse (Gibbons, 2012). Barn vänder sig 

till vuxna för att försöka förstå sin omvärld och denna interaktion är en grundläggande resurs 

för förmedling av information och kunskap (Vygotskij, 1978). Roger Säljö (2013) menar att 

lärande sker genom att delta i aktiviteter tillsammans med andra och socialiseringen sker 

kognitivt, fysiskt, känslomässigt och verbalt. Vidare menar författaren att det är denna 

socialisering som gör människan till egna individer med intressen och personlighetsdrag, men 

även till samhällsmedborgare som resonerar och interagerar kollektivt. 

 

4.2 Artefakter 

Vygotskij (1978) menar att språkets utveckling beror på vilka sociala situationer vi människor 

vistas i. Vidare beskriver han att den kunskap vi tillägnar oss handlar om vilka vi tillbringar 

vår tid med och att vi pratar om saker i vår omvärld. Vygotskij (1978) syftar därmed till att 

människan skapar föremål, artefakter, som lär oss om vår omgivning. Ett konkret exempel på 

Vygotskijs tänkande om artefakter är att ett barn kan förstå hur fotboll som aktivitet fungerar, 

trots att språket är mycket begränsat. Barnet använder sitt inre språk – tänkande – för att 

försöka förstå sin omvärld och har i detta fall förstått att fotbollen är ett redskap för att leka 

med andra – även om barnet inte vet vilka ord som förklarar företeelsen. När barnet 

interagerar med de andra klasskamraterna i fotbollsmatchen används det svenska språket och 
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börjar då imitera samt ta till sig begreppen för att sedan förstå dem i sammanhanget. Barnet 

har alltså omvandlat sin omvärld genom de kunskaper och färdigheter som erhållits via 

artefakten (Vygotskij, 1978). Den erfarna vuxna måste tillhandahålla många och varierande 

aktiviteter vilket därmed ger barnet upplevelser att tala om. Begreppet artefakter konkretiseras 

i denna studie vid de tillfällen där lärarna beskriver att de nyanlända elever använder och 

pratar om spel, leksaker, hjälpmedel samt skolmaterial som gynnar språkinlärningen. 

 

4.3 Stöttning 

Kognitiv och kommunikativ utveckling sker när barnet samspelar med personer som 

behärskar språket, har mer erfarenhet och hjälper dem att förstå. Vid återkoppling till 

fotbollsscenariot lär sig barnet genom social interaktion och stöttar sig på kunskaper som han 

eller hon fått av klasskamraterna. Stöttning, som tidigare nämnt kan kallas scaffolding inom 

utvecklingspsykologin, är betydelsefull för barnets progression. Lärarnas grad av stöttning är 

en väsentlig del för att eleverna ska ha största möjlighet att utvecklas. Stöttningen behöver 

inte bara ges av lärare utan kan även ges av andra mer erfarna kamrater. Vygotskij (1978) 

benämner grunden för barnens utveckling som den proximala utvecklingszonen. Med detta 

menas att barnet ska befinna sig i ett område mellan vad det kan göra utan hjälp och vad det 

behöver stöttning med för att komma längre i sin utveckling (Gibbons, 2012). Denna 

uppfattning tar sig även uttryck i läroplanen, då lärarens uppdrag är att organisera och utföra 

sin arbetsuppgift så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar men att 

kunskapsutvecklingen ändå fortskrider. Eleven ska få känna en progressiv utveckling och att 

den går från att ha fått stöttning till att slutligen kunna genomföra uppgifterna självständigt 

(Skolverket, 2017b). Detta kan liknas med Vygotskijs kända citat “What a child can do with 

assistance today she will be able to do by herself tomorrow” (Vygotskij, 1978:87). 

 

4.4 Argument för teorival  

Valet av denna teori grundar sig i att det sociokulturella perspektivet på lärande bygger på 

läroplanens tanke om språkundervisning. Läroplanen menar att social gemenskap och 

kommunikation mellan eleverna samt stöttning från andra ger trygghet, en vilja och lust att 

lära (Skolverket, 2017b). Vygotskijs teori ska klarlägga hur lärare beskriver sin planering, 

strukturering och genomförande av lektioner. De tre centrala delarna interaktion, artefakter 

och stöttning ligger till grund för frågeformulering samt kategorisering och analys av studiens 

första frågeställning. Studiens andra forskningsfråga analyseras indirekt genom teorin för att 
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ta reda på om lärarens organisering utifrån de tre centrala delarna och deras arbetssituation 

påverkar varandra. Teorin ska alltså svara på om läraren upplever att eleven får den stöttning 

som den behöver och möjlighet till interaktion med andra klasskamrater. Den ska även visa 

om läraren ger eleven möjlighet att använda artefakter som redskap för lärande och om det 

finns ramfaktorer som påverkar undervisningens organisering. Vidare ska teorin hjälpa 

studien att besvara hur lärarna känner inför sin arbetssituation och om läraren upplever att den 

kan ge den undervisning som den direktintegrerade eleven har rätt till.  
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5. Metod  

I denna del presenteras studiens tillvägagångssätt som använts för att uppnå studiens syfte att 

fördjupa insikten om hur lärare beskriver sin arbetssituation och organisering av undervisning. 

  

5.1 Kvalitativa intervjuer  

 Den forskningsansats som användes var kvalitativa intervjuer. Staffan Stukát (2011) 

beskriver en kvalitativ studie där man lägger vikt på att få en helhet samt att tolka och förstå 

de resultat som framkommit. Anledningen till metodvalet var för att få en djupgående studie 

och beskrivande svar på våra forskningsfrågor samt utrymme för lärarnas egna tankar vilket 

liknar Martyn Denscombes (2016) beskrivning av den kvalitativa forskningsstrategin. 

 

5.2 Urval och avgränsning 

I denna studie intervjuades sju verksamma lärare med erfarenhet av att undervisa 

direktintegrerade nyanlända elever. Två av dessa lärare arbetade på samma skola. 

Urvalsprocessen var subjektiv, vilket innebär att respondenterna handplockades utifrån de 

kunskaper eller erfarenheter de besitter (Denscombe, 2016). Kravet på respondenterna var att 

de skulle arbeta i årskurs 1–3 och ha erfarenhet av att ha mottagit samt undervisat 

direktintegrerade elever. Argumentet för kraven var att dessa lärare med största sannolikhet 

kunde ge den information som behövdes för att få en så valid undersökning som möjligt, 

d.v.s. att rätt material mäts för forskningsområdet (Stukát, 2011). Anledningen till varför 

lärare från blandade årskurser mellan 1–3 valdes var för att få tillgång till fler lärare. Valet att 

utesluta lärare i förskoleklass grundade sig i att förskoleklassens upplägg inte är densamma 

som i årskurs 1–3 (Skolverket, 2017b). Genom avslutad VFU-period har flertalet av våra 

klasskamrater kommit i kontakt med verksamma lärare som har erfarenhet av 

direktintegrering av nyanlända elever och dessa lärare kontaktades. Det fanns ingen tidigare 

personlig kontakt med dessa kvalificerade lärare innan studiens start. Lärarna valdes alltså för 

att det var minst tid- och resurskrävande vilket kallas för ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 

2016). För att uppnå reliabilitet i studien fanns en strävan mot att intervjua en heterogen grupp 

av respondenter som rekommenderas av Jan Trost (2010). 
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5.3 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av denna studie ställdes olika etiska krav för att läsarna av studien ska 

kunna lita på vad som står i den. Vid de kvalitativa intervjuerna fanns det ett antal risker som 

togs i beaktning när intervjufrågorna formulerades t.ex. att inte kränka respondenterna genom 

att gå för långt in på privatlivet (Denscombe, 2014). Vetenskapsrådets publikation (2017) 

beskriver kraven på integritet hos forskaren och kvalité i arbetet. Studier bör ha ett 

reflekterande, etiskt förhållningssätt för att skydda de medverkande och agerande vilket denna 

studie utgick ifrån. Vetenskapsrådet har tidigare upprättat forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det huvudsakliga 

individskyddskravet är uppdelat i fyra olika krav som konkretiserades och användes i den här 

studien.  

 

Informationskravet innebar att de medverkande blev informerade om forskningens syfte, 

villkor och deltagarens uppgift. Dessutom blev de medverkande informerade om att det är 

frivilligt att delta och att de har rätten att avbryta medverkandet i intervjun när som helst. Det 

genomfördes noggrant genom att lärarna fick denna information via mail i samband med 

förfrågan om medverkan (Bilaga 1.) Informationen framfördes även genom en muntlig 

påminnelse vid intervjutillfället. 

 

Enligt samtyckeskravet hade respondenten i undersökningen rätten att bestämma över sin 

delaktighet och ge sitt medgivande till att svara på frågorna i intervjun. Respondenterna 

ombads att underteckna ett skriftligt samtycke inför genomförandet av denna studie (Bilaga 2) 

som sedan samlades in från samtliga respondenter. 

 

Konfidentialitetskravet innebar att respondenten informerades om att alla uppgifter som berör 

personer i undersökningen kommer ges den största konfidentialitet som möjligt, inga 

personuppgifter kommer avslöjas eller vara identifierbara av obehöriga. Detta togs också upp 

i det skriftliga samtycket samt vid intervjutillfället. För att ytterligare säkerställa 

konfidentialiteten benämns lärarna i presentationen av resultatet som ”LX” där X står för en 

siffra. 

 

I och med nyttjandekravet informerades de medverkande muntligt om att de uppgifter som 
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samlas in under studien endast används i detta forskningssyfte och inte till annat ändamål. De 

blev även erbjudna att få ta del av studien när den färdigställts. 

 

5.4 Genomförande av datainsamling 

Intervjuerna var av semistrukturerad form. Det innebär att det finns en lista med färdiga 

frågeområden som ska beröras men intervjuaren är flexibel med frågornas ordningsföljd och 

detta utifrån respondentens svar. Valet av denna typ av intervju grundade sig i intresset av att 

få en djupgående studie med bättre insikt om lärares upplevelser och erfarenheter. 

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och med enbart en respondent i taget vilket höjer 

svarsfrekvensen och validiteten (Denscombe, 2016). Det finns dock risk för att responsen blir 

färgad av intervjuaren utifrån hur de uppträder, d.v.s. med tonfall, ansiktsuttryck och 

formulering vilket kallas intervjueffekten (Stukát, 2011). Rolf Ejvegård (2009) menar att 

intervjuaren bör förhålla sig neutral samt inte ge någon respons på svaren för att motverka 

denna effekt. För att kunna vara flexibel utan att validiteten blir lidande användes en s.k. 

intervjuguide (Bilaga 3). Trost (2010) menar att de förbestämda frågeområdena ska utmynnas 

i konkreta frågeställningar som framkommer under intervjuns gång. Vidare menar Trost 

(2010) att det är viktigt att vara påläst och kunnig inom området för att kunna utföra en 

intervjuguide som följer studiens syfte. Intervjuguidens frågeområden fokuserade på de två 

forskningsfrågorna men delades in i mindre kategorier utifrån studiens bakgrund och tidigare 

forskning, t.ex. genom att be respondenterna att berätta om hur kartläggningsprocessen gått 

till eller hur de upplevt att samverkan mellan personal varit. 

 

5.4.1 Pilotstudie  

Innan studien påbörjades genomfördes en s.k. pilotstudie. Denscombe (2016) menar att en 

pilotstudie innebär att den valda datainsamlingsmetoden testas för att kontrollera att den är 

valid och att den fungerar i praktiken. Intervjufrågorna testades på en yrkesverksam lärare 

som var kvalificerad för denna studie och fanns i närområdet. När pilotstudien var gjord 

analyserades den för att se om det förekommit några problem som skulle påverka den 

kommande studien och behövdes förändras innan den verkliga insamlingen började 

(Denscombe, 2016).  
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5.4.2 Intervjuer 

För att nå verksamma lärare kontaktades först rektorer runt om i en kommun i norra Sverige 

via mail (Bilaga 4). I mailet ombads rektorerna att vidarebefordra informationen till 

kvalificerade lärare. Det visades sig sedan att detta tillvägagångssätt var ineffektivt då 

svarsfrekvensen blev mycket låg vilket ledde till att påminnelsemail och telefonkontakt 

genomfördes. Slutligen togs beslutet att utöka urvalsområdet till angränsande kommuner. Det 

resulterade i att sju lärare valde att ställa upp i totalt tre olika kommuner. Innan intervjun 

genomfördes skickades ett mail ut med ett skriftligt samtycke till berörda lärare som då fick i 

uppgift att läsa igenom blanketten samt underteckna den (Bilaga 2). I samband med mailet 

bestämdes även tid och plats med respektive lärare. Intervjuerna skedde under två veckors tid 

och inför dem studerades intervjuteknik för att uppnå validitet och reliabilitet. Intervjuerna 

genomfördes på lärarnas arbetsplats i grupprum eller klassrum och varade mellan 35 till 55 

minuter. Vid intervjutillfället deltog två intervjuare men olika roller intogs; primär och 

sekundär intervjuare (Stukát, 2011). Den primära intervjuaren höll i intervjun och försökte 

låta respondenten tala till punkt samt förhålla sig neutral till vad som sades. Den andra 

intervjuaren intog rollen som sekundär intervjuare vilket innebar att den förde anteckningar 

om kroppsspråk, lokalens utseende och inflikade frågor om sådana uppdagades. Samtliga 

lärare gav sitt medgivande att bli inspelade vilket gjordes med två mobiltelefoner för att 

säkerställa att datainsamlingen sparades. 

 

5.5 Analysmetod  

När alla intervjuer var gjorda påbörjades en transkribering av datamaterialet. Transkriberingen 

gjordes för att kunna analysera insamlad data. Studien efterfrågade lärarnas beskrivningar 

vilket krävde en omfattande och tidskrävande transkribering. Den var dock nödvändig för att 

kunna fortsätta analyseringen (Denscombe, 2016). I transkriberingen användes ”[...] “för att 

visa att något är bortklippt och [X] för att förklara otydlighet. Om det endast står “...” betyder 

det att läraren tänkte efter. På grund av konfidentialitetskravet användes det könsneutrala 

personliga pronomenet “hen” i citaten. 

 

Det transkriberade datamaterialet lästes igenom noggrant. Analysprocessen fortsatte med en 

kodning där stycken klipptes ut och organiserades i två olika dokument, ett för vardera 

forskningsfråga. Därefter lästes intervjuerna igen och jämfördes med de två dokumenten för 

att säkerställa att valida data inte har försummats. Utifrån detta gjordes sedan en selektiv 
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kodning vilket innebär att datamaterialet kategoriserades utifrån relevans till de tre centrala 

delarna i studiens teori och tidigare forskning. Det innebar att vissa data uteslöts t.ex. 

personlig information om specifika elever eller andra lärare samt information om strukturer på 

skolan som ej berörde aspekten om mottagandet av nyanlända elever.  

 

För att bibehålla studiens röda tråd kategoriserades data under forskningsfråga 1 utifrån 

Vygostskijs tre centrala delar - stöttning, interaktion och artefakter. Under forskningsfråga 2 

valdes fem områden utifrån studiens tidigare forskning: kartläggning, ramfaktorer, 

organisationsmodeller, behörighet och samverkan. Andreas Fejes & Robert Thornberg (2015) 

beskriver det valda arbetssättet där kategoriseringen sker i nära anslutning till den empiriska 

data, d.v.s. om en lärare uttryckte hur kartläggningen gått till så klipptes detta stycke ut och 

hamnade under området “kartläggning”. Under tiden kategoriseringen växte fram jämfördes 

områdena kontinuerligt mot det ursprungliga materialet för att dessa skulle stämma överens 

och på så sätt kunde områdena fyllas på med mer data. Eftersom intervjufrågorna 

strukturerades utifrån teorin och tidigare forskning blev det naturligt att svaren kunde 

kategoriseras utifrån dem. Däremot fanns en öppenhet för att finna nya områden utifrån det 

insamlade datamaterialet vilket resulterade i ännu ett område under forskningsfråga 2 - 

kontakt med vårdnadshavare. Sammanlagt utmynnades materialet således i nio områden. 

Varje område strukturerades därefter ytterligare och grupperades utifrån lärarnas svar inom 

det specifika området, t.ex. “kartläggning – negativ erfarenhet” och “kartläggning – positiv 

erfarenhet”. Kodningen och kategoriseringen medförde en förenklad analys av materialet. 

Svaren i de olika områdena jämfördes och sammanfattades sedan till ett resultat.  

 

 5.6 Arbetsfördelning 

Under processens gång har studiens båda författare varit delaktiga och aktiva i ett jämlikt 

arbete. Författarna har tillsammans bearbetat relevant forskning för studien och diskuterat det 

muntligt. Formuleringen har sedan skett skriftligt genom ett interaktivt 

ordbehandlingsprogram på internet. Det har funnits en öppen dialog och konstruktiv kritik har 

framförts på ett bra sätt mellan författarna. 
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6. Resultat  

I denna del redogörs den information som framkom i intervjuerna och analyserades genom 

den valda teorin och studiens tidigare forskning, därigenom besvaras de två 

forskningsfrågorna. Respondenterna citeras för att förtydliga datamaterialet. Inledningsvis 

presenteras forskningsfråga 1 samt en sammanfattning av den, därefter presenteras 

forskningsfråga 2 med en efterföljande sammanfattning.  

 

6.1 Forskningsfråga 1: Hur beskriver grundskollärare i årskurs 1–3 sin 

organisering av undervisning vid direktintegrering av nyanlända elever?  

Här presenteras resultatet av forskningsfråga 1. De tre centrala delarna i Vygotskijs teori 

används för att strukturera svaren på forskningsfråga 1. 

 

6.1.1 Social delaktighet som grund för lärandet 

Resultatet av studien visar att interaktionen kan påverka lärarnas organisering av 

undervisningen. Lärarna anser att en lyckad undervisning för den nyanlända eleven kräver en 

trygghet i klassen. En av respondenterna berättar “När man är nyanländ och kommer direkt in 

i klassen, då är det ju det viktigaste att ‘trygga’ dem för ‘tryggar’ man dem inte så kommer de 

inte ha någon energi att lära sig saker.” (L6). De flesta lärarna menar också att de övriga 

elevernas förhållningssätt påverkar den nyanlända elevens upplevelse av den första tiden. 

Några lärare nämner att det ofta är lätt att välkomna en ny elev i årskurs 1–3 eftersom 

eleverna fortfarande är öppna och nyfikna på att lära känna en ny klasskamrat. Det 

framkommer dock att den nyanlända elevens egna personlighet bidrar till hur denna 

interaktion fortskrider. I några av intervjuerna nämner lärarna att om eleven i fråga är en 

utåtriktad person som gillar att ta kontakt med nya människor så blir inkluderingen i klassen 

positiv. De berättar också exempel på att elever med blyga personligheter inte utvecklar sitt 

språk lika fort. Blygheten påverkar alltså interaktionen negativt och gör att eleven inte vågar 

prata med sina svensktalande klasskamrater. Det indikeras också att vid situationer där det 

finns andra elever på skolan med samma modersmål som den nyanlända eleven tenderar dessa 

elever att söka sig till varandra och hålla ihop. L3 berättar om en segregation på skolan:  
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Vi märkte också ganska tydligt att de [nyanlända eleverna] interagerade med de som var i 

SVA-gruppen, de blev en egen liten klick, för de kunde ju kommunicera med varandra. De var 

ute på rasterna, då höll de ihop. Så att... Det blev inte riktigt bra. Tyvärr. (L3) 

 

Studiens resultat visar alltså att segregationen kan påverka hur undervisningen planeras och 

struktureras. Lärarna uttrycker att de brukar organisera sina lektioner för att utmana de 

nyanlända eleverna att prata och lyssna på svenska. De bildar alltså smågrupper eller 

samtalspartners med de svensktalande eleverna för att en aktiv interaktion ska ske. 

 

6.1.2 Fysiska redskap i en social kontext 

Detta avsnitt handlar om hur språket kan utvecklas med hjälp av föremål, artefakter. 

Resultatet visar att samtliga lärare på något sätt använder sig utav artefakter för att organisera 

sina lektioner. Majoriteten av respondenterna nämner i intervjuerna att undervisningen 

organiseras på så sätt att eleven får spela spel, läsa böcker och kolla på bilder för att ha något 

att utgå ifrån. Samtalet som uppkommer från läsningen och spelen blir alltså något att koppla 

sina ord till. De nämner många olika hjälpmedel för att få igång ett samtal, t.ex. bildstöd i 

undervisningen för att utöka ordförrådet och få eleven att börja prata. L2 berättar att tiden inte 

räcker till för att arbeta aktivt med detta språkliga hjälpmedel: 

 

Ja men liksom, det är en bild på en boll – och inte bara ordet ”boll”. För det har jag inte tid 

med, jag vill jättegärna ha tid med det, men allt som är runt omkring är överväldigande om hur 

mycket det kan vara. Jag skulle jättegärna vilja sitta med hen och bilder och ord och material 

och grejer, men... det finns ingen tid. (L2) 

 

Denna tidsaspekt presenteras ytterligare under resultatdelen av forskningsfråga 2.   

 

En av de sju lärarna berättar att hen ofta jobbar tematiskt där de arbetar med t.ex. matsalen 

och allt som finns och händer där. På så sätt kan de nyanlända eleverna lära sig ord och fraser 

genom att få ett sammanhang. Utöver de hjälpmedel som nämnts ovan så framkommer även 

vikten av att aldrig sluta samtala med eleven om konkreta artefakter, så som “Jag har en grå 

tröja, vad har du?” (L3) eller “Tycker du om morötter?” (L1). De uttrycker även att detta är 

det mest effektiva sättet att arbeta med den språkliga utvecklingen.  
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6.1.3 Stöttning i och utanför klassrummet 

Den stöttning som den nyanlända eleven får handlar både om stöttningen från läraren själv 

och mer erfarna klasskamrater. Samtliga lärare benämner att de använder stöttning i sina 

lektioner fast på olika sätt. Studien visar att en övervägande del av respondenterna nämner 

nivåanpassningar som en del av deras organisering för den nyanlända eleven enligt följande 

citat: “Hur kan hen göra det här på sitt sätt?” (L1) och “Man måste som hela tiden se till att 

‘Vad ska den här eleven göra?’, man har ju alltid olika elever, även om man inte har de här 

nyanlända.” (L2). Lärarna försöker alltså att aktivt tänka på eleven i fråga. Det framkommer 

även att repetition används av många lärare i deras lektionsplanering för både den nyanlända 

eleven och de resterande klasskamraterna. Vidare berättar dem att kommunikation via 

kroppsspråk kan vara ytterligare ett sätt för att hjälpa eleven. Lärarna menar att denna 

stöttning i form av nivåanpassning, repetition och kroppsspråk inte är en nackdel för de 

resterande eleverna. 

 

Hur lärarna organiserar sin klassrumsundervisning benämns också genom att några av dem 

tänker över elevernas platser i klassrummet. Genom att placera den nyanlända eleven längst 

fram kan läraren hjälpa och stötta eleven på ett smidigare sätt under tiden det är en 

genomgång. En lärare uttrycker att placeringen grundades på vilka klasskamrater som kunde 

hjälpa till att översätta språket för den nyanlända eleven. L4 uttrycker att hen försöker skapa 

ett förhållningssätt i klassen där svensktalande klasskamrater kan stötta eleven i sin 

språkutveckling. Samma lärare ger exempel på uttryck hen brukar säga i klassrummet: “Här 

är ett svårt ord, kan nån visa ordet? Kan nån förklara? Kan någon vara en hjälpare?” (L4). 

Denna stöttning från kamraterna tas även upp i andra sammanhang, t.ex. genom att låta dessa 

elever hjälpa till att visa vad man kan göra på rasterna och i matsalen samt vad som ska göras 

på idrottslektionerna. Det framgår också att några lärare upplever att matematiklektionerna är 

lättare att planeras, genomföras och stöttas på grund av att matematik som ämne inte ställer 

lika höga krav på språklig förståelse utan kan förstås genom siffror.  

 

Resultatet av studien visar slutligen att samtliga respondenter har gemensamma 

lektionsgenomgångar för alla elever i klassen, trots att den nyanlända eleven inte alltid förstår 

vad som sägs. Stöttningen efter den gemensamma genomgången kan dock se lite olika ut 

beroende på lärarnas olika tillgångar till extra personal. Överlag finns en önskan om att hjälpa 
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den nyanlända eleven mer i form av enskild hjälp från läraren själv, även detta presenteras 

vidare i forskningsfråga 2.  

 

6.1.4 Sammanfattning av forskningsfråga 1 

Sammanfattningsvis visar resultatet av forskningsfråga 1 att lärarna som intervjuas 

organiserar sin undervisning genom att främst skapa en trygghet i klassen. Klassrumsklimatet 

påverkar interaktionen och brister den finns det risk för segregation. Hur eleven interagerar 

med andra elever kan till viss del även bero på elevens personlighet. Brist på interaktion 

hämmar språkinlärningen och det i sin tur påverkar hur läraren kan organisera sin 

undervisning. Dessutom finns en gemensam syn på att den allmänna språkanvändningen tas i 

beaktning vid planerandet och genomförandet av lektionerna. Lärarna menar att de använder 

sig av sällskapsspel med eleverna, boksamtal och samtal om vad som händer i klassrummet, 

matsalen och på rasten. Det framkommer även att nivåanpassning är en stor del av hur 

undervisningen för den nyanlända eleven ser ut. Det uttrycks också att repetition och stöttning 

i form av kroppsspråk används både i och utanför klassrummet. Samtliga lärare genomför 

oftast en lektionsgenomgång för alla i klassen, men den individuella stöttningen i 

klassrummet ser däremot olika ut beroende på vilka förutsättningar lärarna har. Vidare 

beskriver lärarna att de reflekterar över elevernas placering i klassrummet. Vissa lärare 

placerar eleverna längst fram för att kunna hjälpa dem, andra placerar dem i närheten av andra 

elever med samma modersmål och en del sätts bland svensktalande elever för att få utmaning. 

 

6.2 Forskningsfråga 2: Hur beskriver grundskollärare i årskurs 1–3 att de 

upplever sin arbetssituation vid direktintegrering av nyanlända elever?  

Resultatet av forskningsfråga 2 delas in i fem olika kategorier som berör lärarnas 

arbetssituation. De fem kategorierna med tillhörande data presenteras här.  

 

6.2.1 Delade känslor inför arbetssituationen – trots behörighet 

Samtliga lärare nämner att de har behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk, 

men att de upplever att lärarutbildningen inte var tillräcklig för att känna sig behörig. En av 

lärarna uttrycker en frustration över att behörigheten finns med på examensbeviset. Hen 

berättar att kunskapen om läs- och skrivinlärning inte räcker och att det finns annat som bör 

tas i beaktning i lärarutbildningen t.ex. kulturella skillnader. Dessa lärare har inte heller gått 
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någon fortbildning för att lära sig hur man tar emot och undervisar nyanlända elever utan de 

flesta uttrycker att de har fått ta till egna medel i form av samtal med mer erfarna lärare, sökt 

på internet och läst böcker.  

 

Erfarenhet är också ett ämne som flera av lärarna berör i intervjuerna. Resultatet visar att de 

lärare som varit med om mottagandet av nyanlända elever två eller flera gånger uttrycker en 

trygghet och positivitet. L2 som är relativt nyutexaminerad och som nyligen tagit emot en 

nyanländ elev för första gången påpekar också att det förmodligen kommer kännas bättre 

nästa gång. De negativa känslorna som uppkommer är till största del en känsla av 

otillräcklighet, frustration och stress. Det är något som alla lärare i studien upplevt i 

sammanhanget men i olika utsträckningar. Trots de känslorna så känner sig fyra av de sju 

lärarna till största del positiva och uttrycker sin trygghet i rutiner, samarbete, stöttning från 

annan personal, förberett material och fungerande strukturer. De menar att denna situation kan 

ses som en positiv utmaning som berikar och lär, samt ger en glädje vid framgång för eleven. 

 

Både L6 och L7 berättar om vikten av att försöka vara positiv i situationen som står inför en. 

“Det är ju vi som på nått sätt styr. Är man positiv själv så blir det positivt. Och det där ser ju 

barnen direkt man kliver in i ett klassrum, vad man är för typ.” (L6). ” Det finns också en 

tradition på den här skolan att man ska lyfta upp det positiva, inte bara när det gäller elever 

som kommer ifrån andra länder utan generellt. Olikheter är bra.” (L7). De menar alltså att 

inställningen kan påverka upplevelsen. Alla lärare ger rådet att försöka släppa pressen på sig 

själv. De nämner att det inte är någon idé att stressa upp sig över att de nyanlända eleverna 

eventuellt inte kommer klara nationella proven i trean. De berättar att det är viktigt att försöka 

lägga bort känslan av otillräcklighet och acceptera att det kommer ta tid för den nyanlända 

eleven att lära sig svenska och komma in i gruppen. L3 uttrycker:  

 

[...] man kan inte slå knut på sig själv. Man kan bara göra sitt bästa och ibland får 

man bita i det här att – ibland så lyckas jag inte. Jag gör vad jag kan men jag kan inte nå fram 

för jag har inte förutsättningarna för att lyckas heller. Och det kan ta några år innan man börjar 

inse det. (L3)  

 

Det finns alltså en strävan efter att sänka kraven på sig själv i sin yrkesroll. L4 ger ett råd om 

hur lärare kan tänka om arbetssituationen känns svår: 
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Sen det här – alla dagar är bättre än…! Det är bättre än världens största flyktingläger. Det är 

bättre än att sitta instängd på ett boende för man inte fått en skolplacering. Om man tänker så 

hela tiden – ja, det är bättre än…! Jag hann inte med dig mer än fem minuter idag, men det är 

bättre än att du hade varit hemma och suttit på en stol och inte lekt med någon. (L4) 

 

6.2.2 Ramfaktorer påverkar arbetet med den nyanlända eleven 

Resultatet visar att de upplevelser och känslor lärarna har kring sin arbetssituation till stor del 

beror på ramfaktorer. De ramfaktorer som framkommer är brist på personal, ekonomi och tid. 

Samtliga lärare upplever att tidsbristen är den främst påverkande ramfaktorn. De beskriver att 

den effektiva en-till-en-träningen som eleven skulle behöva i sin språkutveckling inte hinns 

med. Det saknas även tid till att hjälpa eleven i den mån som krävs vilket också blir en svår 

balans att hålla när det finns andra elever i klassrummet som också behöver hjälp. “Det går 

inte att stressa och det går inte heller att klona sig” (L2). Utöver tiden i klassrummet så visar 

resultatet att det fattas tid till planering. En lärare beskriver hur arbetsbelastningen ökade efter 

mottagandet av den nyanlända eleven och att de små pauserna som behövs under arbetsdagen 

inte hinns med. Att hitta material och lämpliga uppgifter till den nyanlända eleven visar sig 

vara något som tar mycket tid men som är nödvändigt för att underlätta arbetssituationen. L6 

menar att denna tid för att hitta material upplevs svår att fördela mellan sig själv och 

språkstödet hen har till hjälp. 

 

Alltså, man får lägga så hemsk mycket tid på att uppfinna själv, nån form av material. Lite 

mer tid, har man då ett språkstöd som funkar, för det är ju det också, vad har språkstödet för 

uppgift i klassrummet? Det har vi pratat mycket om. Är det bara att översätta eller...? Vad är 

uppgiften? Det är ju inte klart för oss och det är ju inte klart för dem heller egentligen. [...] 

Alltså nån form av mer struktur på deras uppgifter och att man får lite mer planeringstid då 

förstås med språkstöd och så. (L6) 

 

Det hen menar är alltså att det vore eftertraktat att få en avsatt planeringstid mellan 

språkstödet och hen själv för att förbättra arbetssituationen för dem båda. Studiens resultat 

berättar att samtliga lärare nämner att det krävs ett språkstöd i någon form för att 

arbetssituationen ska vara optimal. Språkstöd benämns i olika former, det kan vara SVA-

lärare, studiehandledare eller ett stöd i form av extra personal i klassrummet. Bristen av 

språkstöd är påtaglig hos alla lärare och studien visar att de lärare som har språkstöd i nuläget 
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får arbetssituationen att fungera bättre. Det saknas dock fortfarande gemensam planeringstid 

för klasslärare och språkstöd för att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt. Lärarna beskriver 

att resurser och material som behövs i klassrummen saknas på grund av skolans ekonomi. 

 

6.2.3 Bristfälliga kartläggningar utgör svårigheter för läraren 

Ytterligare en faktor som påverkar lärarnas arbetssituation är den kartläggning som ska göras 

på de nyanlända eleverna.  

 

Resultatet av studien visar nämligen att samtliga lärare tycker att kartläggningen av elevens 

tidigare kunskaper och skolerfarenheter är – eller har varit – bristfällig. De menar att 

informationen om eleven varit undermålig och ibland helt obefintlig “Den [eleven] damp ju 

ner direkt i princip från den hade kommit innanför rikets gränser och så sen hamnade den här, 

så det var ingen kartläggning “(L3). “Jag vill gärna ha lite fakta när det händer någonting och 

det fick vi inte överhuvudtaget” (L2) och “Jag fick en väldigt, väldigt översiktlig kartläggning 

som jag inte egentligen tycker var så bra. [...] Det var väldigt mycket ‘prova sig fram’” (L1). 

Citaten indikerar alltså på att de är kritiska till hur kartläggningsprocessen gått till och att det 

varit svårt att använda sig av informationen. 

 

Fyra av lärarna upplever dock en förbättring de senaste åren. Två av dem nämner att detta 

beror på det nya kartläggningsmaterialet som kom år 2016. “Ja, men det känns ju mycket 

bättre nu att ta emot dem! När man har så tydligt material att göra kartläggning” (L5).  

 

Jag tycker att det har blivit bättre i och med att vi fick det här nya bedömningsmaterialet 

mot nyanlända, för nu gör vi ju ett riktigt mottagarsamtal med familjen, tolk, rektor, 

skolsköterska och lärare som ska ta emot och då följer vi frågorna i formuläret. (L6). 

 

Resultatet visar alltså att det nya kartläggningsmaterialet är bra för lärarnas arbetssituation.  

Några av lärarna medverkar under kartläggningen med hjälp av tolk eller SVA-lärare och 

några får kartläggningen utförd av någon annan som sedan vidarebefordras till läraren i fråga, 

endera skriftligt eller muntligt. Anledningen till varför andra får utföra kartläggningen istället 

för klassläraren beror antingen på att andra har mer kunskaper i ämnet eller tidsbrist hos 

läraren. “Jag har inte medverkat för det tar ju flera timmar att göra det.” (L5). Samtliga lärare 

är dock överens om att det är viktigt att en kartläggning av elevens kunskaper och tidigare 
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skolbakgrund ska ske samt att den har betydelse för hur det fortsatta arbetet med eleven kan 

se ut.   

 

6.2.4 Enighet om samverkans betydelse för läraren och eleven 

I denna studie används begreppet samverkan som samarbetet mellan andra lärare, SVA-lärare, 

tolk, specialpedagog, rektor, andra elever och vårdnadshavare. Resultatet visar att samtliga 

lärare har någon form av samverkan med annan personal på skolan. Upplevelserna av detta 

samarbete skiljer sig dock. Fyra av lärarna beskriver samarbetet som bristfälligt vilket visas i 

följande citat “Jag vet inte exakt hur hen [SVA-läraren] jobbar” (L2). De resterande tre 

lärarna som tycker att samverkan fungerar bra berättar om en omsättning av personal de 

senaste åren. L4 berättar “Sen fick jag en som kom in 2x15 minuter i veckan och vi försökte 

samspela i det här och försökte utnyttja minuterna på bästa sätt”. Förändringen hade skett på 

grund av att läraren i fråga hade krävt en förbättring från skolans ledning med hjälp av hens 

kollegor. Två lärare beskriver sin arbetssituation som positiv: 

 

Vi har en rektor som har sett till att vi i princip alltid är två stycken i en klass. Inte lärare, men 

en utbildad lärare i varje klass sen har vi fritidspersonal som går in och jobbar. I vissa grupper 

har vi anställt språkstöd på heltid (L6).  

 

L7 berättar mer om förändringen av arbetssituationen:  

 

Jag kan tycka att det har gått ganska bra, men jag minns ju de första eleverna jag hade, de 

förstod ju ingenting av det man sa, för då hade vi inte det här med språkstöd och så och det var 

mycket färre förutsättningar, sämre förutsättningar och resurser. [...] Men nu är vi ju så mycket 

mer vana vi alla tillsammans också, så nu har man ju ändå fått in nån slags rutin för det. Så jag 

är nog väldigt positiv överhuvudtaget till att ta emot de här barnen. (L7) 

 

Ett kollegialt arbete med vana av att ta emot nyanlända elever kan alltså bidra till att lärarna 

upplever förbättring. Samverkan kan också ske med hjälp av andra elever. Några av lärarna 

uttrycker att andra elever med samma modersmål som den nyanlända eleven kan vara till stor 

hjälp. Det upplevs dock inte alltid som positivt vilket uttrycks av L2:  
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Sen insåg både jag och min kollega i sexårs att det inte var schysst mot eleven [med samma 

modersmål som den nyanlända eleven]. Den hade inga problem med det och ville gärna hjälpa 

till, men vi kände det att det inte är elevens jobb att vara våran tolk. (L2) 

 

Det finns således en önskan om att hellre utnyttja personal istället för elever för att 

kommunicera. Studien visar också att flera lärare nämner att samverkan med vårdnadshavare 

är en påverkande faktor för känslan kring arbetssituationen. De nämner att tillsättningen av 

språkstöd hjälper i kommunikationen med vårdnadshavarna. L5 uppmärksammar dock 

svårigheter med kommunikationen:  

 

“[...] och det här med att man ska ha kontakt med föräldrar, så ska man ju antingen ha någon            

telefontolk eller på något vis fått tag i någon som kan översätta, alltså information till föräldrar 

är ju det svåraste. [...] vi använder ju InfoMentor [en elektronisk tjänst för kommunikation 

med skolan] och klart, de föräldrarna har ju inte tillgång till datorer och sånt och då ska man 

ha dem till att ringa och det är inte heller lätt!” (L5) 

 

En frustration finns alltså kring att inte kunna nå vårdnadshavarna på grund av språkbarriär 

och/eller avsaknad av tekniska medel från vårdnadshavarens sida samt kulturella skillnader. 

Slutligen berättar lärarna om vilka omständigheter som de anser behövs för att få en trivsam 

arbetssituation vid mottagandet av nyanlända elever. Flera av lärarna beskriver att ett nära 

samarbete med en annan lärare är av intresse och skulle minska den ökade arbetsbelastningen:  

 

Det känns ganska tungt ibland. Drömscenariot hade varit att vara två stycken på en sån grupp. 

Jag hade lätt kunnat vara själv i en mindre grupp [...] men har man över 20 elever, nästan 25 

elever, då… [suckar] Då skulle det vara härligt med en till person. (L2) 

 

En övervägande del av lärarna uttrycker att samverkan med andra lärare är önskvärd för att få 

mer kontroll på sin arbetssituation och för att få ett sammanhang i undervisningen för den 

nyanlända eleven. “Det är absolut ett förbättringsområde, att prata ihop sig med de som kan 

och vet. [...] Det skulle göra stor skillnad skulle jag tro. Även för de här eleverna så att man 

får nån slags röd tråd där också.” (L7). Denna förhoppning om sammanhang kunde återfinnas 

i följande citat från L3:  

 



   

35 
 

Det är ju det man vill veta, vad de gör hos SVA-läraren. ‘Vad kan jag bygga vidare på?’ Så att 

det inte blir två helt skilda [undervisningar], ‘här håller vi på med en sak och där håller vi på 

med något annat’. Det måste vara en röd tråd. (L3)  

 

Förmedlingen mellan personalen ger alltså en bättre undervisning för eleven genom att läraren 

känner sig trygg med vad hen ska arbeta mer med. 

 

6.2.5 Lärares åsikter om de olika organisationsmodellerna 

Lärarnas arbetssituation handlar om att de nyanlända eleverna blir direktintegrerade i deras 

undervisningsgrupp. Resultatet av intervjuerna visar att känslorna och åsikterna kring denna 

situation skiljer sig. Tre av sju lärare nämner att de tycker direktplacering som 

organisationsmodell fungerar bra. Alla tre påpekar att det fungerar bra i de lägre årskurserna 

eftersom den undervisningen ändå är så pass grundläggande att de nyanlända eleverna kan 

medverka. Däremot säger lärarna att de nyanlända eleverna som blir placerade i årskurs 3 

möjligtvis får svårigheter eftersom nivån på undervisningen är högre. En av dessa tre lärare 

uttrycker att den direktintegrerade organisationsmodellen har medfört mycket mer jobb men 

att det i slutändan är det bästa för eleven. De fyra resterande lärarna tycker att de yngre 

eleverna ska få gå i en förberedelseklass för att få en grund i det svenska språket. De menar att 

där finns mer tid för att fokusera på språkinlärningen och praktiska detaljer kring hur det går 

till i skolan för den enskilda eleven. Direktintegrering som organisationsmodell kan bidra till 

känslan av otillräcklighet hos vissa lärare. 

 

Sen är det många som säger att man lär sig svenska fortare om man kommer direkt ut i skolan 

och om det inte är så många andra arabisktalande runt om kring, eller ja som pratar samma 

språk. Men det innebär ju också att det är ingen som kan hjälpa eleven att förklara, det är 

ingen som kan hjälpa hen att förstå, utan hen har varit utelämnad, och det har inte alltid känts 

bra faktiskt. (L1)  

 

Här uttrycker läraren därmed ett bekymmer för att organisationsmodellen kan påverka eleven 

negativt. 
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6.2.6 Sammanfattning av forskningsfråga 2 

Sammanfattningsvis visar resultaten från forskningsfråga 2 att samtliga lärare någon gång 

känt avsaknad av tillräcklig utbildning inom ämnet och osäkerhet i sin arbetssituation trots 

behörighet i svenska som andraspråk. Den teoretiska kompetensen visar sig inte vara 

tillräcklig utan det behövs erfarenhet som komplement för att uppnå en känsla av kontroll. 

Negativa känslor kring arbetssituationen framkommer i studien, såsom stress, frustration och 

otillräcklighet. Lärarna indikerar att arbetssituationen blir negativt påverkad av ramfaktorer, 

t.ex. brist på personal och pengar men främst tid. Det framgår även att de tycker att 

kartläggningen är viktig men att den upplevs något otillräcklig. Lärarna har svårt att använda 

kartläggningens information till planering av lektioner. Vidare framkommer det att lärarna 

tycker att samverkan finns i olika former men få upplever att den är tillräcklig. Det finns en 

enighet i att samverkan mellan personal, oavsett yrkesroll, är till hjälp för den enskilda eleven 

och bidrar till sammanhang i undervisningen. Kontakten med vårdnadshavarna upplevs som 

problematisk på grund av språkbarriären och kulturskillnader. Det finns delade meningar 

angående upplevelserna av direktintegrering som organisationsmodell. Vissa upplever att den 

fungerar i lägre åldrar på grund av undervisningens grundläggande nivå men uttrycker även 

att den resulterar i mer stress för läraren själv. Andra tycker att förberedelseklass är ett bättre 

alternativ för att undvika denna känsla av inkompetens. Slutligen framgår det även positiva 

känslor som beror på förberedd verksamhet. Några lärare påpekar att en positiv inställning 

kan förhindra de negativa känslorna och bidra till känslan av en utmanande och berikande 

situation.  
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7. Diskussion  

Syftet med denna studie är att bidra till insikt om organiseringen och arbetssituationen i 

mottagandet och undervisningen för direktintegrerade elever utifrån ett lärarperspektiv. 

Inledningsvis kommer validiteten och reliabiliteten för studien diskuteras i en 

metoddiskussion. Därefter kommer en resultatdiskussion där skillnader och likheter mellan 

lärares organisering och upplevelser av situationen att presenteras. Diskussionsavsnittet 

fokuserar även på att diskutera och jämföra resultatet i förhållande till tidigare forskning och 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Kapitlet avslutas med en slutsats samt ett 

förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Genom en noggrann genomgång och diskussion av studiens insamling och analys är 

förhoppningen att ge den här studien hög pålitlighet, men även att säkerhetsställa att 

författarna är så objektiva som möjligt.  

 

Inledningsvis diskuteras urvalet av respondenterna då enbart sju lärare medverkade varav två 

arbetade på samma skola. Trost (2010) motsätter sig detta då han rekommenderar att använda 

sig av en heterogen grupp i studier vilket som tidigare nämnt var en strävan initialt sett. Å ena 

sidan gav detta ett relativt smalt perspektiv på studiens syfte och resultatet hade möjligtvis sett 

annorlunda ut om fler respondenter hade medverkat. Å andra sidan uppenbarades tydligare 

samband mellan informationen från de två lärarna på samma skola. Informationen kunde 

också jämföras med de resterande respondenterna vilket sedan bidrog till en tydlig och mer 

reliabel slutsats. Det som dock kan ha medfört en brist i reliabiliteten beror på att 

respondenterna inte fick ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället utan fick endast 

information om studiens syfte. Detta kan i sin tur ha lett till att misstolkningar och 

felsägningar av respondenterna innefattas i informationen som sedan används i studien (Trost, 

2010). Spontana svar kan också ha fördelar då lärarna inte har haft tid att fundera på vad som 

förväntas av dem. Det finns inga garantier för att respondenternas åsikter är representativa för 

lärares åsikter i allmänhet eftersom det inte finns någon förklaring till varför lärarna 

medverkande i studien. Detta är viktigt att ha i beaktning för att en generalisering av resultatet 

inte ska ske. 
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Resultatet av pilotstudien visade att intervjuguiden fungerade bra och därmed togs beslutet att 

behålla tidigare utformade frågeområden. Däremot gjordes små korrigeringar som t.ex. 

omstrukturering av frågeställningarna för att få ett bättre flyt i intervjun. Trots det blev ett 

fåtal frågor ledande och/eller slutna, detta blev dock bättre med tiden på grund av erfarenhet 

av intervjusituationerna. Svaren på frågorna kan på så sätt vara opålitliga vilket sänker 

studiens reliabilitet. Det visades sig även finnas svårigheter för intervjuarna att förhålla sig 

helt neutrala eftersom studiens ämne berör känslor hos både respondenten och intervjuarna. 

Vissa kommentarer från intervjuarens sida var alltså influerade av några av respondenternas 

berättelser, både i uttryck och tonlägen, såsom “oj!” och “det var tråkigt”. Det medförde att 

delar av intervjuerna hade bristande neutralitet. Vidare märktes det att teorins ena del, 

“artefakter”, var svårt att få lärarna att samtala om. Istället tenderade de att berätta om 

specifika applikationer och skolmaterial, som för vår personliga del var intressant, men 

irrelevant för studiens syfte. Redan efter de första intervjuerna märktes det att studiens 

datamaterial var valid eftersom lärarna uttryckte beskrivningar, känslor och begrepp som 

stämde överens med tidigare forskning om ämnet. Under analysprocessen märktes det dock 

att det ändå fanns luckor i datamaterialet, t.ex. avsaknad av förklaringar till varför lärarna 

valde att organisera sin undervisning på vissa sätt. Det innebar att ur resultatet kunde det 

utläsas en korrelation men däremot ingen tydlig kausalitet.  

 

I analysmetoden används teorins tre centrala delar för att kunna utreda vad lärarna menade. 

Tolkningen av datamaterialet var därmed subjektiv och det kan innebära bristande reliabilitet. 

Delen “artefakter” var också svår att analysera på grund av undermålig datainsamling kring 

ämnet. Trots ett litet material kan dock studiens resultat anses vara rimligt och relativt 

trovärdigt, eftersom det till stor del stämmer överens med tidigare forskning. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att samtliga lärare har liknande tankar kring hur organiseringen av 

undervisningen ska se ut för de nyanlända eleverna. Däremot skiljer sig tankarna om 

organiseringen från hur den beskrivs i praktiken. Det framkommer även en korrelation mellan 

organiseringen av undervisningen och hur arbetssituationen upplevs. 
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 7.2.1 Kartläggningsmaterial som stöd för elevens behov  

Alla lärare menar att de vill använda kartläggningen som grund för hur de ska planera, 

strukturera och genomföra sin undervisning. I praktiken ser det dock inte ut så, istället har de 

fått utgå från egna erfarenheter. Detta går i enlighet med Skolinspektionens granskning (2014) 

där ingen av skolorna i studien uppnådde en tillräcklig och givande kartläggning för att kunna 

använda den i planeringen av undervisningen. Trots Skolverkets (2017a) nya krav på en 

obligatorisk kartläggning är det bara L5 och L6 i den här studien som nämner att de har 

använt sig av det nya kartläggningsmaterialet och att detta faktiskt bidragit till förbättring i 

organiseringen. En fråga som uppstår är varför majoriteten av lärarna i studien inte tycker att 

kartläggningen fyller sitt syfte och varför det inte skett någon större förändring under dessa år 

trots det nya kartläggningsmaterialet. Förklaringen kan vara att Skolverket inte sett till att 

informera rektorer och lärare om vad som krävs av dem och annan personal i 

kartläggningsprocessen. En annan förklaring kan vara att lärarna har kunskapen om 

kartläggningsprocessens genomförande men att brist på tid, ekonomi, personal och/eller 

samverkan bidrar till att den inte fyller sin funktion. Följande citat tyder på detta: “Jag har inte 

medverkat för det tar ju flera timmar att göra det.” (L5). Kartläggningens bristfällighet kan i 

sin tur leda till att lärarna kan hamna i svårigheter med att använda informationen och därmed 

kunna organisera en nivåanpassad undervisning. Det går alltså emot vad Skollagen säger om 

att stötta alla elevers olika behov och försvårar lärarens uppgift som är att begränsa och 

fokusera undervisningen efter eleven (SFS, 2010:800; Wood m.fl., 1976). Sett från det 

sociokulturella perspektivet kan alltså den bristande kartläggningen hämma språkinlärningen 

genom att läraren har svårigheter med att veta om undervisningen ligger i elevens proximala 

utvecklingszon. Det behövs alltså en grundläggande och utförlig kartläggning för att 

organiseringen av undervisningen ska fungera bra.  

 

7.2.2 Verksamhetens förutsättningar påverkar praktiken 

Studiens resultat antyder att det är betydelsefullt att verksamheten och personalen är 

förberedda inför mottagandet av nyanlända elever för att undervisningen ska bli lyckad. Det 

är intressant att vissa lärare upplever en positivitet i organiseringen av undervisningen för 

nyanlända elever – trots bristande kartläggning. Det kan förklaras genom att de skolor som 

dessa lärare arbetar i besitter förberett material för den nyanlända eleven och det används som 

ett stöd för att hjälpa eleven att kommunicera om saker i vår omvärld i ett interaktivt 

sammanhang. Lärarna som använder detta arbetssätt menar att det är viktigt att samtala med 
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eleven om faktiska objekt för att befästa orden och begreppen, vilket kan relateras till 

Vygotskijs (1978) benämning på artefakter. Här kan det utläsas ett samband mellan de lärarna 

som har väl förberett material med att de känner sig trygga inför de nyanlända elevernas 

ankomst. De uttrycker ingen stress eller otillräcklighetskänsla, utan menar istället att de ser 

arbetssituationen som berikande. Det är intressant eftersom det visar på att det endast krävs få 

och små medel för att lärare ska känna sig trygga i hur de ska organisera sin undervisning.  

 

Om fokus däremot flyttas till de lärare som upplever ett missnöje med arbetssituationen kan 

det peka på att de vill använda sig av artefakter men att de upplever brister i verksamhetens 

förberedelser inför mottagandet. Missnöjet grundar sig till stor del i att tiden inte räcker till för 

att söka material som kan användas i samtal med eleven. Ur studien kan det utläsas att lärarna 

känner att situationen är överväldigande och kan leda till att undervisningen inte organiseras 

enligt deras pedagogiska vision. Det är tydligt att lärarnas intentioner är lika men att 

förutsättningarna skiljer praktiken åt. Fungerande strukturer och bra samverkan mellan 

personal på skolan påverkar alltså känslan inför arbetssituationen på ett gynnsamt sätt vilket 

verkar rimligt då gemensam planering och lämpligt undervisningsmaterial krävs för att ge en 

effektiv handledning (Avery, 2017). Samverkan med studiehandledaren är emellertid en brist 

hos några av lärarna i den här studien. De uttrycker ett behov av samverkan och samordning 

och återigen indikeras det att ramfaktorerna försvårar det praktiska genomförandet. Resultatet 

från studien visar än en gång överensstämmelse med Averys (2017) forskning, nämligen att 

det kan vara svårt att hitta praktiska former för ett nära samarbete i skolan. Konsekvenserna 

kan leda till en osäkerhet för läraren i sin arbetssituation på grund av otydligheter för hur 

undervisningen ska organiseras. Jepson Wigg (2016) menar att kravet på samverkan är 

komplext eftersom det kräver mycket av lärarnas eftertanke och engagemang. Det är därför 

inte förvånande att lärarna i denna studie uttrycker en avsaknad av samverkan i verksamheten 

då det finns en uttalad tidsbrist.  

 

7.2.3 Upplevelserna av en bristfällig lärarutbildning 

I studien kan det utläsas att de negativa känslorna inför arbetssituationen är kopplade till att 

lärarna upplever sin kompetens som otillräcklig, trots att samtliga är behöriga i att undervisa 

nyanlända elever. Det kan likna lärarnas upplevelse i granskningen från Skolverket (2014) 

som menar att det beror på att deras tidigare utbildning upplevts vara bristfällig i hur man 

undervisar nyanlända elever vilket senare kan leda till att eleverna inte får rätt stöd. Därför är 

det intressant att några lärare i den här studien – trots enigheten i upplevelserna av en 
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bristande utbildning – har en positiv uppfattning om arbetssituationen som de befinner sig i 

just nu. De har nämligen lång erfarenhet av att ta emot och undervisa nyanlända elever vilket 

enligt resultatet bidrar till en känsla av trygghet för dem själva. Faktorer såsom erfarenhet, 

samverkan mellan personal och bra struktur i verksamheten kan alltså väga upp en bristfällig 

utbildning och känslan av inkompetens i mottagandet av nyanlända elever. Detta är sannolikt 

då de mindre erfarna lärarna i studien också uttrycker att erfarenhet och trygghet hör samman. 

Faktumet kan visserligen vara problematiskt eftersom en nyutexaminerad lärare generellt sett 

inte har erfarenhet att falla tillbaka på men enligt Skolverket (2016a) bär de, liksom alla andra 

lärare, ändå ansvaret över att den nyanlända eleven når framgång. Vi instämmer med Kaya 

(2016) som ställer sig kritisk till lärarutbildningen eftersom den inte tillhandahållit 

lärarstudenterna med tillräcklig utbildning inom området. Enligt vår åsikt är det därmed högst 

eftertraktat att börja se resultat av de skärpta kraven som behörighetsförordningen införde år 

2013 (SFS, 2013:694).  

 

7.2.4 Direktintegreringsmodellen kräver trygghet 

För att undervisning i den direktintegrerade organisationsmodellen ska fungera visar resultatet 

att interaktionen är en viktig del. I resultatet finns det dock olika uppfattningar av 

upplevelserna. Oenigheten kan grunda sig i hur elevens personlighet påverkar interaktionen 

med andra elever och därmed hur elevens utveckling fortskrider. En annan faktor som 

påverkar hur lärarna upplever sin arbetssituation i denna organisationsmodell är i vilken mån 

lärarna har tid att ge den nyanlända eleven den undervisning och stöd som behövs. Utifrån 

den sociokulturella teorin verkar resultatet rimligt eftersom interaktion och stöttning två 

betydelsefulla delar för en fungerande språkutveckling (Vygotskij, 1978). I de fall där lärarna 

uttrycker en positivitet till den direktintegrerade organisationsmodellen har interaktionen varit 

framgångsrik och lärarna beskriver att de lyckats göra eleven trygg i klassen. Den positiva 

inställningen påminner om Jepson Wiggs (2016) forskning som fann att lärarna tyckte att 

organisationsmodellen gör att eleverna blir en del av klassen redan från start. Om den sociala 

delaktigheten däremot saknas kan inlärningen försvåras och lärarna ställs därmed under högre 

krav (Juvonens, 2015; Nilsson Folke, 2015). I den här studien kan det utläsas känslor som 

stress och svårigheter vilket tyder på negativa konsekvenser av organisationsmodellen. 

Problematiken i detta faktum är att om läraren, på grund av påverkande ramfaktorer, inte kan 

skapa en miljö och undervisningssituationer där eleven vågar eller kan interagera läggs ett 

stort ansvar på den enskilda eleven. Det kan bidra till en skillnad mellan individernas 

utveckling och även skolorna emellan vilket innebär att skollagens (SFS, 2010:800) mål om 
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en likvärdig utbildning misslyckas. Återigen kan denna diskussion härledas till att känslan för 

arbetssituationen påverkas av hur undervisningen kan organiseras. 

 

7.2.5 Lärares inställning till att stötta en heterogen grupp 

Nyanlända elever kan stöttas både med hjälp av andra elever och av läraren själv, denna 

stöttning påverkar hur lektionerna organiseras. Gemensamma genomgångar används i 

undervisningen trots att eleven inte förstår, men på grund av brister i datainsamlingen finns 

det inte någon förklaring till anledningen bakom detta. Å ena sidan blir den gemensamma 

genomgången då en envägskommunikation vilket motsäger sig det faktum att 

språkutvecklande undervisning måste ske med hjälp av stöttning och interaktion mellan lärare 

och elever (Bockgård m. fl., 2016; Vygotskij, 1978). Ojala (2016) menar att gemensamma 

genomgångar endast är fördelaktigt om det finns en tanke med att därefter fortsätta stötta 

eleven på andra sätt och successivt leda eleven till självständigt arbete. Å andra sidan nämner 

många lärare i den här studien att varje tillfälle då eleven får vara i skolan – oavsett 

genomtänkt stöttning eller ej – är bättre än ingen skolgång alls. Det är inte alltid genomförbart 

att ge fortsatt stöttning till eleverna på individuell nivå, klasskamraterna är då en stor fördel 

eftersom de kan hjälpa den nyanlända eleven i den proximala utvecklingszonen. Det verkar 

som att hjälpen från klasskamraterna nästintill är en nödvändighet för vissa lärare vid de 

tillfällen då de inte har tid för eleven och ingen annan personal finns tillgänglig. Det är 

därmed intressant att de andra lärarna påpekar att situationen kan kännas bra trots tidsbrist och 

personalbrist om de har en positiv inställning och anpassar sig till situationen. Det krävs alltså 

inte mycket för att känslan för arbetssituationen ska kunna förbättras. Därtill hör också 

åsikterna om att organiseringen egentligen inte bör påverkas på grund av att en nyanländ elev 

tas emot i klassen eftersom en elevgrupp alltid är heterogen. Det menas att lärarna som 

uttrycker detta följer skollagen som säger att hänsyn alltid ska tas till varje enskild elevs 

behov (SFS, 2010:800). 

 

7.2.6 Vikten av kommunikation med vårdnadshavare  

Bristande kontakt med vårdnadshavarna bidrar till svårigheter för lärarna. Det finns en 

frustration kring språkbarriären som uppstår mellan läraren och elevens vårdnadshavare 

eftersom de inte får samma vardagliga kontakt och informationsutbyte som de resterande 

vårdnadshavarna. Trots det faktum att Boukaz (2015) tidigare forskning pekar på samma 

upplevelser hos lärarna i sin studie som i denna studie, påträffades ändå detta resultat som 
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oväntat. Kontakten med vårdnadshavarna efterfrågades nämligen aldrig explicit i den här 

studien vilket gör det intressant eftersom här uppstår frågan varför den kontakten är så viktig 

för lärarna. Resultatet har ingen förklaring på frågan men vår spekulation är att eleverna i 

årskurserna 1–3 fortfarande är beroende av den trygghet som vuxna inger. Det kan styrkas 

med det Skolverket (2017b) beskriver att eleverna behöver trygghet för att utvecklas. 

Spekulationen innebär att om kontakten mellan lärare och vårdnadshavare uteblir finns det 

risk för att eleven inte heller känner samhörighet med skolan och personerna i den. Skolan blir 

därför en osäker plats vilket ställer högre krav på lärarens förmåga att skapa samhörighet och 

trygghet i klassen – det blir alltså en negativ spiral. Sett ur ett bredare perspektiv kan detta 

handlingsmönster liknas med Yates (2011) förklaring till hur social exkludering i samhället 

bildas av språkbarriärers negativa spiral. Vidare kan påverkan av vårdnadshavarens kontakt 

förklaras med att denna språkbarriär utgör en svårighet för lärarna att lyckas med uppdraget 

att alltid informera vårdnadshavarna om elevens skolgång, trivsel och utveckling (Skolverket, 

2017b). Om problematiken vänds till det motsatta kan en god kontakt mellan lärare och 

vårdnadshavare förmedla en positivitet kring skolan och personerna i den. Positiviteten kan 

bidra till att eleven tycker att skolan känns rolig och därmed vågar ta kontakt med personal 

och övriga elever vilket i sin tur kan underlätta lärarens organisering. Det krävs alltså en 

förbättring av skolornas kommunikationshjälpmedel för att lärarna ska ha möjlighet att 

kommunicera med vårdnadshavarna men detta styrs b.la. av ekonomiska resurser (Lindström 

& Pennlert, 2016). I resultatet kan det uttydas att mer resurser i form av bidrag till telefontolk 

eller genom tillsättning av språkstöd kan förbättra lärarnas arbetssituation. Återigen kan det 

bekräftas genom att de lärarna i studien som har en väl fungerande struktur med anställt 

språkstöd tycker att det har hjälpt i kontakten med vårdnadshavarna och att satsningen från 

rektorns sida medfört en förbättring för dem i sin organisering och arbetssituation. Lindström 

& Pennlert (2016) menar dock att detta i slutändan är en politisk prioritering på kommunal 

nivå och därför måste begäran riktas till politiker. 

 

7.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis har alla lärare liknande ambitioner för mottagandet och undervisningen 

för den nyanlända eleven. De vill hjälpa och stötta eleven utifrån de rättigheter som alla 

elever har, men förutsättningar och ramfaktorer skiljer sig i praktiken. Dessa förutsättningar 

har bidragit till att upplevelserna inför arbetssituationen är olika. Slutsatsen för denna studie 

är att lärarna beskriver sin organisering av undervisningen för den nyanlända eleven som en 
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påverkansfaktor för hur de beskriver upplevelsen av sin arbetssituation. Lärarna visar också 

genom sina svar att deras ambitioner överensstämmer med ett sociokulturellt perspektiv. Vi 

kan se att stöttning för eleven, interaktion mellan eleven och svensktalande personer samt 

artefakter som redskap för språkutveckling kan behövas för att läraren ska beskriva sin 

arbetssituation som lyckad – trots upplevelserna av en bristande lärarutbildning. Dessa tre 

centrala delar kräver dock andra faktorer för att det ska fungera, t.ex. en tidig och utförlig 

kartläggning för att ta reda på elevens tidigare kunskaper och erfarenheter för att därefter 

kunna anpassa undervisningen. Det krävs också samverkan mellan personalen för att få 

gemensamma strategier för den nyanlända eleven. Dessutom behövs tid och ekonomiska 

resurser för att planera och förbereda undervisningen. Faktorerna som påverkar hur 

organiseringen kan genomföras avgörs dock delvis av politiker på kommunal nivå vilket 

betyder att lärarens enskilda positiva inställning till sin arbetssituation kan vara av betydelse.   

 

7.4 Vidare forskning  

I studien framkom det att kontakten med vårdnadshavare är problematisk i lärarnas 

arbetssituation. Stundtals upplever de att kommunikationen med vårdnadshavarna kan vara 

mer komplicerad än kontakten med eleven ifråga. Studiens datamaterial lyckades inte fånga 

förklaringen till varför lärarna uttrycker denna frustration samt hur och varför den påverkar 

elevens framgång. Skolverkets allmänna råd (2016a) menar att den nyanlända elevens 

utveckling och lärande behöver ett samarbete och kommunikation med vårdnadshavarna. 

Vidare beskriver de att ett utbyte av information med vårdnadshavarna kan öka möjligheterna 

att stödja eleven i skolarbetet. Råden från Skolverket utgör en bra grund till att undersöka 

vikten av kontakten med vårdnadshavare i framtida studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Mimmie Lundin och jag pluggar till grundskollärare F-3 vid Umeå Universitet. Jag håller nu 

på att skriva ett examensarbete tillsammans med min studiekamrat Sofie och vi skriver om lärares 

upplevelse av direktplacering av nyanlända elever (d.v.s. elever som blir placerade direkt i ordinarie 

klass utan att först gå i förberedelseklass). Vi söker nu några lärare i åk 1–3 som har erfarenhet av 

detta och som skulle kunna tänka sig att ställa upp i en intervju (om ca 2–4 veckor).  

 

Syftet med intervjun är att ta reda på hur du som lärare har upplevt att det varit att undervisa en 

nyanländ elev i ordinarie klass samt om/hur organiseringen och planeringen av undervisningen 

förändrats i denna situation. Intervjun är helt frivillig, lärarna som intervjuas kommer vara anonyma i 

studien och svaren vi får kommer inte värderas utan de ska bara analyseras och sammanställas för att 

få en bild av hur lärare i Umeå kommun upplever arbetssituationen. Vi tycker att det känns viktigt att 

få erfarenhet innan vi själva börjar jobba och vi är intresserade av att höra era upplevelser! Vi har fått 

tag i era mailadresser genom våra klasskamrater som haft sin VFU hos er.  

 

Svara till denna mailadress så fort som möjligt så vi vet om du har möjlighet eller ej.  

 

Tack på förhand! 

Mvh Mimmie och Sofie 
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Bilaga 2  

 

Umeå, 2018-02-09 

Informerat samtycke 

Vi är studenter på lärarhögskolan vid Umeå universitet och inom ramen för vårt sista år på 

utbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om lärarnas erfarenheter 

kring arbetssituationen och organiseringen av mottagandet av nyanlända elever. Vi har valt att 

fokusera vår studie på att intervjua åtta lärare verksamma i årskurserna 1–3 med erfarenhet av att 

undervisa nyanlända elever som blivit direktintegrerade i ordinarie klass, d.v.s. utan att ha gått i 

förberedelseklass innan.  

För att samla in material till arbetet vill vi göra en intervju med dig som lärare under ca 45 minuter. 

Vid detta tillfälle vill vi dokumentera med hjälp av anteckningar och eventuell ljudupptagning.  

  

All medverkan är frivillig och ni kan när som helst avbryta intervjun utan förklaring. Alla svar och 

resultat kommer att behandlas så att ingen obehörig får tillgång till dem. All data som samlas in 

kommer att kodas, det betyder att ditt namn och andra personuppgifter inte kommer att finnas på några 

dokument. Du som respondent har rätt att tillgå studiens resultat. Resultatet   får inte användas till 

något annat än studiesyfte. Vi vill gärna spela in intervjun för att lättare kunna transkribera era svar, 

men ljudupptagningen är inget krav för att vi ska kunna genomföra intervjun. 

  

Om ni samtycker till att delta i projektet, fyll i och skriv under den bifogade blanketten och 

lämna den till oss vid intervjutillfället.  

  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Umeås universitet. 

Vänliga hälsningar  

Sofie & Mimmie  

 

Sofie Lundin, Mimmie Lundin Norberg  

070-2339492 / 072-2390226 

sofie.llundin@gmail.com / mimmie.ln@outlook.com 

 

 

Mareike Jendins (handledare) 

Umeå universitet 

Institutionen för språkstudier 

901 87 Umeå  

mareike.jendis@umu.se 

 

mailto:sofie.llundin@gmail.com
mailto:mimmie.ln@outlook.com
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Umeå, 2018-02-09 

 

Jag har tagit del av informationen om denna studie samt fått möjlighet att ställa frågor och få svar om 

projektet.  

 

 

               

             JA, jag godkänner att intervjun spelas in med ljudupptagning. 

 

                

             NEJ, jag godkänner inte att intervjun spelas in med ljudupptagning. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum  

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Respondentens namnunderskrift 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande  
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Intervjuguide 

Vår presentation och info om studien 

• Vilka vi är och vårt intresse för studien 

 

• Etik 

- Inspelning, samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet 
 

Lärarens presentation 

• Berätta lite om dig själv och ditt yrke. 
- Nuvarande årskurs 

- Antal år i yrket 

- Utbildning/fortbildning/SVA-behörighet 

- Tidigare erfarenhet med nyanlända elever 

Hur beskriver grundskollärare i årskurs 1–3 sin organisering av undervisning vid 

direktintegrerad av nyanlända elever?  

Här tar vi reda på mer konkret om hur läraren beskriver organiseringen när hen får en nyanländ elev 

direktintegrerad i klassen. Med organisering menar vi planeringen, struktureringen och genomförandet i 

praktiken. 

1. Beskrivning av processen vid mottagande av nyanländ elev samt upplevelser av 

det 

- När fick du reda på att du skulle få en nyanländ elev till klassen? 

- Har det skett någon kartläggning av eleven?  

Om ja:  

- Vem gjorde den? Vad gav det för insikt i elevens tidigare erfarenheter och 

kunskaper?  

- Hur används denna information i undervisningen?  

Om nej:  

Vad är anledning till detta? 

 

2. Skillnad i planering och genomförandet av lektioner 

- Beskriv en typisk lektion - hur ser den ut? Vad tänker du på? 

- Vad är skillnaden på hur du organiserar och genomför din undervisning när du har en 

nyanländ i klassen jämfört med innan?  

Om det är skillnad:  

- Något speciellt du tar hänsyn till? 



   

52 
 

                  Bilaga 3 

               Om det inte är skillnad:                

               - Utveckla på vilket sätt det är oförändrat?  

              - Tror du att det hade varit skillnad om eleven gått i förberedelseklass? 

 

3. Samverkan mellan personal (lärare, rektorer, modersmålslärare, extra resurs)  

- Hur sker samverkan mellan personal på skolan kring eleven?  

- Hur önskar du att samverkan på skolan skulle se ut?   

 

4. Elevens medverkan i undervisningen 

- Hur interagerar eleven i skolan? På vilket sätt? Med vilka? 

- På vilket sätt stöttas den nyanlända eleven i sitt lärande? Av vem? 

- Vart sitter eleven i klassrummet? Hur fungerar det? 

 

5. Språket som hjälp för lärandet 

- Vad har ni för resurser och läromedel för att utveckla elevens lärande?  

- Vad tycker du om resurserna och läromedlen? 

- Hur används språket i undervisningen?  

- Hur tycker du att eleven lär sig språket bäst? Vad har varit effektivt? 

 

Hur beskriver grundskollärare i årskurs 1–3 sin arbetssituation vid 

direktplacering av nyanlända elever i undervisningen? 

Här tar vi reda på lärares beskrivning av deras känslor, upplevelser, tankar och erfarenheter av deras 

arbetssituation. Med “arbetssituation” menar vi den nya arbetssituationen som uppstår när en nyanländ elev 

börjar i klassen utan att ha gått i förberedelseklass. Det innefattar både mottagandet, planeringen och 

undervisningens genomförande.  

 

6. Skillnad i arbetssituationen 

-  Beskriv din arbetssituation med den nyanlända eleven i klassen?  

- Hur skulle den ideala arbetssituationen se ut?  

 

7. Språkbarriärens påverkan på arbetssituationen  

- Hur har din arbetssituation påverkats av språkbarriären mellan dig och den 

nyanlända eleven? 

 Om negativ påverkan: Hur tror du att språkbarriärens påverkan skulle kunna 

förbättras? 

Om positiv påverkan: Utveckla 

- Vad utöver språket har påverkat arbetssituationen?  

 

8. Råd till blivande lärare 

-  Vad anser du är viktigt för att lärare ska känna sig förberedda på att undervisa 

nyanlända elever? 

 

9. Är det något mer du vill tillägga? 
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Hej! 

Jag heter Sofie Lundin och jag pluggar till grundskollärare F-3 vid Umeå Universitet. 

Jag håller nu på att skriva examensarbete tillsammans med min studiekamrat Mimmie och vi 

skriver om lärares upplevelse av mottagandet av nyanlända elever. Vi söker nu några lärare i 

åk 1–3 som har erfarenhet av detta och som skulle kunna tänka sig att ställa upp i en intervju 

(om ca 2–4 veckor). 

 

Syftet med intervjun är att ta reda på hur du som lärare har upplevt att det varit att undervisa 

en nyanländ elev i ordinarie klass samt om/hur organiseringen och planeringen av 

undervisningen förändrats i denna situation. Intervjun är helt frivillig, lärarna som intervjuas 

kommer vara anonyma i studien och svaren vi får kommer inte värderas utan de ska bara 

analyseras och sammanställas för att få en bild av hur lärare i upplever arbetssituationen. 

Vi tycker att det känns viktigt att få erfarenhet innan vi själva börjar jobba och vi är 

intresserade av att höra deras upplevelser! Har ni någon lärare på er skola som har erfarenhet 

av detta? Vi skulle vara så tacksamma om vi kunde få kontakt med denna lärare, genom en 

mailadress eller telefonnummer så vi kan föra frågan vidare. 

 

Svara till denna mailadress så fort som möjligt oavsett om detta är aktuellt eller inte. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, Sofie och Mimmie 

 

 


