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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka vilka strategier erfarna lärare använder sig av och hur de 

arbetar för integrering i klassrumsundervisning för nyanlända elever. Studien är kvalitativ och 

baseras på sex stycken semistrukturerade intervjuer med erfarna lärare i en kommun i norra 

Sverige och alla lärare har arbetat med minst fem nyanlända elever i sin karriär. Resultatet 

visade att lärarna fått sina strategier för att undervisa nyanlända elever genom erfarenhet och 

upplever att de inte fått tillräckligt med utbildning. Lärarna förespråkar ett användande av 

strategier som bildstöd, IKT, modella och social interaktion. Resultatet stämmer överens med 

forskningen om hur lärarnas arbete för integrering ska gå till. Slutsatsen blev att 

framgångsrika strategier och integreringsarbetet korrelerar med varandra. 

 

 

The purpose of the study was to investigate what strategies experienced teachers use and how 

they work for integration into classroom teaching for newly arrived students. The study is 

qualitative and based on six semistructured interviews with experienced teachers in a 

municipality in northern Sweden and all teachers have worked with at least five newly arrived 

students in their careers. The results showed that the teachers received their strategies to teach 

new arrivals through experience and experience that they did not receive enough education. 

Teachers advocate the use of strategies such as image support, ICT, modella and social 

interaction. The result is in line with the research on how teachers' work for integration will 

be addressed. The conclusion was that successful strategies and integration work correlate 

with each other. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, lärare, skola, arbetssätt och undervisning. 

Keywords: Swedish as a second language, teacher, school, way of working, teaching. 

 

Ansvarsfördelningen i studien har delats lika mellan studenterna. Inledningsvis delades 

stycken och områden upp för att öka effektiviteten och sedan diskuterades texten mellan 

parterna. När texten bearbetats har båda hjälpts åt och varit i samtliga delar av texten och 

korrigerat.  
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1 Inledning 

Studien grundar sig i vårt gemensamma intresse att fördjupa våra kunskaper om strategier 

som används i klassrumsundervisning av nyanlända elever. Trots att vi blir behöriga lärare 

i ämnet så upplever vi att vi inte har tillräckligt med kunskaper i svenska som andraspråk 

(fortsättningsvis kommer svenska som andraspråk benämnas som sva i den här studien). 

Det upplever vi är ett problem och där av spirar syftet av studien i att undersöka vilka 

strategier erfarna lärare inom fältet använder sig av i sin klassrumsundervisning av 

nyanlända elever samt vilka strategier de anser är fördelaktigt att tillämpa.  

 

Begreppet integrering har genomsyrat vår utbildning och vi har fått lära oss att en central 

del i skolans uppdrag handlar om att skapa en gemenskap och arbete för att skapa en 

integrerad klass. “Jag tror att all utbildning innebär att individen får ta del av 

mänsklighetens sociala medvetenhet” (John Dewey, 1980 s.38). Genom tolkningen av 

citatet att alla elever har rätt till att vara en del av den sociala gruppen blir därav ett 

antagande av oss i den här studien att integreringen av nyanlända eleverna spelar en 

oerhörd stor roll, framförallt under de första veckorna av elevernas skolgång.  

 

I den reviderade läroplanen (2017) beskrivs skolans uppdrag om en likvärdig utbildning. 

Att elevers behov och förutsättningar ska vara grunden till hur undervisningen anpassas. 

Undervisning ska dessutom anpassas efter elevernas tidigare erfarenheter, språk, bakgrund 

och kunskap för att gynna elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande. UNESCO 

publicerade The Salamanca Statement 1994 där de tydliggör att en mänsklig rättighet är 

rätten till utbildning. De förespråkar vikten av en inkluderande utbildning som syfte att 

behålla rätten till utbildning för både barn, ungdomar och vuxna med specifika behov 

(UNESCO 1994; Ministry of Education and Science, Sweden 1994a, Para 5 Section 5).  

 

Vi upplever att det är stora krav som ställs på lärare för att skapa en integrerad 

undervisning och att det ställs höga krav på lärarens kompetenser. I en studie av lärare på 

en yrkesutbildning där klassrummen var mångkulturella visade resultatet att lärarna 

saknade kunskaper kring integrering. Därav önskade lärarna att få arbeta tillsammans med 

erfarna lärare i förhoppning om att få en modell för sin undervisning genom tydliga råd 
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och strategier (Lassenius, 2007). Till följd av detta blir intressant för oss att ta reda på vad 

erfarna lärarna säger att de använder för strategier för att skapa en integrerad klass. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att utröna vilka strategier erfarna lärare i årskurs 1-3 

använder sig av i sin undervisning vid mottagandet av nyanlända elever samt hur lärarna 

arbetar för att skapa integrering. 

 

  

1.2 Frågeställningar 

 

 Vad anser erfarna lärare vara fördelaktiga strategier att tillämpa vid mottagande av 

nyanlända elever? 

 

 Vilka strategier säger erfarna lärare att de använder sig av i sin 

klassrumsundervisning   av nyanlända elever i sitt arbete mot integrering?  
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2 Bakgrund 

Här redogörs litteraturbakgrund om sva-undervisning samt att berörda begrepp 

förtydligas. Dessutom kommer teoriavsnittet att fördjupa förståelsen kring studiens tema. 

 

I skolförordningen kapitel 5, 14§ står det att undervisning i sva ska anordnas för elever 

som har annat modersmål än svenska samt invandrarelever som har svenska som 

huvudsakligt språk med en vårdnadshavare. Rätten till undervisning i sva gäller alltså 

oavsett vilken språknivå eleven befinner sig på eftersom alla elever har rätt till 

undervisning utifrån sina egna förutsättningar: "Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper." (Skolverket 2017, s.8).  

 

Läraren och författaren Anna Kaya som arbetar vid nationellt centrum för sva berättar att 

det är en enorm brist på lärare i sva. Kaya menar att det blir bekymmersamt eftersom det 

krävs utbildade lärare i ämnet för att kunna avgöra om behovet för undervisning i sva 

finns. Hon poängterar att rektorer och lärare inte har kompetensen att avgöra vilken typ av 

undervisning eleverna behöver och då skapas ett jämlikhetsproblem (Skolvärlden, 2007). 

Enligt statistiska centralbyrån har elever som deltar i sva i årskurs 1–6 ökat med 20% från 

2005–2017 (Skolvärlden, 2017). 

 

Kaya menar att det är en komplex process att planera sin undervisning så att både vardags- 

och ämnesspråket stärks för alla elever. I processen mot att hitta en jämlik undervisning 

har Kaya insett vilken central roll elevernas modersmål spelar och vilket gynnsamt 

verktyg det är för elevernas kunskapsutveckling. Kaya förklarar att dessa faktorer; 

planering av undervisning och modersmålets väsentlighet, har identifierats av forskare 

som Cummins, Axelsson, Gibbons, Lindberg, Sellgren och Thomas & Collier. Kaya 

förklarar dessa faktorer som är vitala vid nyanlända elevers kunskapsutveckling, som 

lärare kan applicera för att underlätta den komplexa processen mot elevernas 

kunskapsutveckling. Kaya beskriver att lärare ska utgå från elevernas bakgrund och ha en 

strukturerad meningsgivande undervisning. Dessutom att använda elevernas modersmål 

som ett redskap samt att eleverna får den stöttning de behöver utifrån deras förutsättning 

och behov. Framförallt ska eleverna ges stort talutrymme i undervisningen samt 
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obegränsade möjligheter till interaktion, både i helklass och i mindre grupper (Kaya, 

2016). 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Här nedan förklaras viktiga begrepp som kommer användas i studien. Definitionen av 

begreppen är relevanta i förhållande till kommande delar i studien. 

 

2.1.1 Nyanländ elev 

Enligt skollagen definieras elever som nyanlända elever i fyra år efter påbörjad skolgång i 

svensk skola (2017:1115). Detta innefattar då att elever som har varit bosatt utomlands 

och börjat i skolan efter höstterminens start, året eleven fyller sju räknas in i begreppet 

nyanländ elev. Enligt skollagen ligger vikten på när eleven kommer till skolan, inte när 

den kommer till Sverige. Det gör att begreppet nyanländ elev blir brett i perspektiv till 

studien och där av finns behovet att smalna av och förtydliga. Utbildningsdepartementet 

har en annan definition av begreppet nyanländ; “Elever som har ett annat modersmål än 

svenska och som ännu inte behärskar det svenska språket” (utbildningsdepartementet 

2015, s.29).  

 

I den här studien syftar begreppet nyanländ elev till utbildningsdepartementets definition 

samt studiens tolkning; en individ där ett verbalt kommunikationsspråk inte är gemensamt 

med klassläraren. Det innefattar inte elever/lärare som har kunskaper inom ett språk där 

individerna kan kommunicera verbalt med varandra. Med det verbala 

kommunikationsspråket menas alltså inte bild - eller kroppsspråk, utan det talade språket 

exempelvis arabiska, finska, dari etcetera.  

 

2.1.2 Erfaren lärare 

För att tydliggöra begreppet erfaren lärare är en utgångspunkt fenomenologin, det krävs en 

definition hur begreppet ska tolkas. Denscombe (2016) förtydligar att den 

fenomenologiska teorin fokuserar i största del på mänskliga erfarenheter vilket hänvisas 

till i teorins namn. Teorin försöker beskriva en förstahandsupplevelse av saker och ting. 

Därav blir begreppet “erfaren lärare” någon som har arbetat inom skolan och upplevt 

mottagande av nyanlända elever som en förstahandsupplevelse.  
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Utöver tidigare beskrivning innefattas en erfaren lärare i den här studien ha behörighet att 

undervisa i sva samt tagit emot minst fem nyanlända elever.  

 

2.1.3 Strategi 

“En strategi är en rad planerade åtgärder som är fastställda i förväg och vidtas för att 

uppnå ett bestämt mål” (Roos, Krogh och Roos, 2004 s.16). Det kan tolkas som i den här 

studien; lärares planering och förberedelser inför undervisningen mot skolans uppsatta 

mål. Richard Rumlet (2011) menar att en god strategi har en väsentlig logisk struktur. 

Kärnan av en strategi innehåller tre element; att definiera den aktuella utmaningen för att 

identifiera möjliga lösningar och handlingsalternativ, vägledning av gruppen för att 

identifiera en strategisk fördel där verksamhetens resurser används på bästa sätt samt 

sammanhängande och samordnade aktiviteter. Alltså det handlar inte bara om att tänka 

utan om att sätta strategin i handling (Rumlet, 2011). Av dessa tre delar, med perspektivet 

på skolan, kan detta översättas i den här studien till förutsättningar, planering och 

undervisning. Både Rumlet (2011) och Roos, Krogh och Roos (2004) perspektiv på 

begreppet strategi menar att processen som sker för att genomföra undervisning. Roos, 

Krogh och Roos (2004) förklarar att ett företags strategi fungerar som en brygga mellan de 

inre förhållandena i företaget och dess omnejd. Det vill säga att strategin bör använda de 

interna strategiska tillgångarna i den omgivning den används, för att företaget ska kunna 

uppnå högsta möjliga utdelning. I den här studien tolkas företaget som skolan. Således att 

lärare i skolan bör använda strategier som utnyttjar de resurser som finns för att eleverna 

ska uppnå bästa möjliga resultat.   

 

Studien utgår från att lärarna ska skapa en brygga mellan sig och eleverna genom att 

tillämpa strategier, följaktligen medvetenheten om förutsättningarna, planeringen och 

undervisningen. Det tolkas i den här studien som; vart är vi, vart är vi på väg och hur tar vi 

oss dit? I studien kommer även begreppet kommunikationsstrategi att nämnas och det hör 

till en underkategori av begreppet strategi. Alltså att det är en del i strategianvändningen 

som lärare kan använda sig av.  

 

2.1.4 Integrering 

Ingemar Emanuelsson, professor emeritus i specialpedagogik, förklarar (2004) att 

bakgrunden till ordet integrering startar för mer än hundra år sedan i tanken om en 

gemensam skola, om att utveckla en sammanhållen och integrerad skola för alla. Ordet 
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integrering användes inte vid den tidpunkten men det kan identifieras många likheter i 

tänkande och argument i utvecklingssträvandet hundra år senare. Emanuelsson (2004) 

beskriver begreppet integrering som något som kan stå för utvecklingsprocesser som leder 

mot målet integration. Han menar att integration som mål är en konsekvens av en 

demokratisk människosyn, alla har rätt till hel och full delaktighet. För att tydliggöra 

begreppet och förhindra den godtyckliga synen på ordet integrering som används, ofta 

missvisande, framförallt i skola och undervisning, krävs tydliggörande. Integrering är en 

beteckning för den ideologiska målsättningen “en skola för alla”. Det är när läraren får en 

sammanhållen grupp med olika individuella förutsättningar som den kan uppmärksamma 

de dilemman som uppstår och försöka åstadkomma en väl integrerad gemenskap 

(Emanuelsson, 2004). En vanlig misstolkning av beteckningen integrering är att 

integrering av en eller flera individer i en grupp är numera ett tecken på en avskildhet eller 

isolerad situation genom att de pekar ut individens avvikande från normen. Emanuelsson 

(2004) menar att misstolkningen av begreppet kommer från personerna, i detta fall lärarna, 

som har störst möjlighet att påverka normer och värderingarna som gäller för gruppens 

förutsättningar. Pedagogikprofessor Persson menar att detta förhållande visar tydligt vart 

ansvaret för utveckling mot integration ska läggas, att möjligheter för en framgångsrik 

utveckling är beroende av ett fungerande samarbete och planeringsarbete i skolans 

arbetslag och arbetsenhet (Emanuelsson, 2004).  

 

I den här studien används begreppet integrering i syfte för att se lärarens roll i arbetet med 

anpassningar i arbetet mot integrering av nyanlända elever. Här ligger fokus på vad 

läraren anser att de själva gör för att sammanföra individerna, i det här fallet nyanlända 

elever till en helhet, alltså klassen.  

 

2.2 Teoretiska ramverk 

Nedan presenteras de teoretiska ramverk som den här studien har influerats av. Först en 

beskrivning av fenomenologin och sedan den sociokulturella teorin samt syftet av dem i 

den här studien. För att en tolkning av informanternas utsagor ska vara valida och så 

precisa som möjligt, nyttjas tankesättet i fenomenologin som utgångspunkt. Såväl att 

informanternas erfarenheter och bakgrund är anledningen till den information som 

framkommer samt att den givna informationen ska tolkas ur informantens perspektiv och 

inte bli förvanskad. Ur fenomenologin härstammar den fenomenografiska analysmetoden 

som kommer presenteras senare under metodavsnittet. 
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2.2.1 Fenomenologi 

Denscombe (2016) förklarar att fenomenologin ägnar sig främst åt människors 

erfarenheter och hur vi tolkar våra upplevelser. Människor är bundna av rutiner och 

vardagliga händelser och fenomenologin intresserar sig för hur människor manövrerar 

dessa vardagliga företeelser. Vidare beskriver Denscombe (2016) att inom fenomenologin 

är det centralt att inte försöka analysera och tolka människors upplever utan att försöka 

förstå deras upplevelser så likt som möjligt den som upplevt något, att ta på sig en annan 

människas glasögon. Dessutom uttrycker Denscombe (2016) hur forskare inom 

fenomenologin arbetar hårt med att försöka beskriva fenomen troget originalet istället för 

att analysera och försöka tolka fenomenet själva. Marton och Booth (1997) förtydligar att 

människors val och handlingar baseras på deras erfarenheter och deras förståelse av dessa 

handlingar eller situationer samt vilken kontext de har.  

 

I den här studien kommer de intervjuade lärarnas erfarenheter spegla sig i deras respons 

kring strategianvändning och det kommer att tas i beaktande under analysen. Lärarnas 

utsagor kommer att presenteras så adekvat deras yttrande det enbart går. 

 

2.2.2 Sociokulturell teori 

Den här teoridelen redovisar ett urval av resonemang som finns inom den sociokulturella 

teorin som är relevanta för den här studien. Avsikten är inte att presentera en 

allomfattande beskrivning utan lyfta de delar som är av relevans för lärares 

strategianvändning i klassrummet. Den här studien grundar sig i sociokulturell teori som 

den beskrivs av framför allt pedagogprofessorn Roger Säljö och James Wertsch, professor 

i sociokulturell antropologi. 

 

Den sociokulturella teorin härstammar från Lev Vygotskij perspektiv på lärande. Säljö 

(2000) menar att Vygotskijs utgångspunkt var att människan är en biologisk, kulturell, 

historisk och social varelse. Det är viktigt att förstå att lärande och utveckling görs genom 

att koppla ihop på vilket sätt de olika aspekterna påverkar varandra. Fokuseras det endast 

på en av dessa faktorer menar Säljö att då missas perspektiv från de andra. En central 

utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv, som är väsentliga för synen på inlärning är 

individens förmåga. Med detta menas individens fysiska, intellektuella och sociala 

förmåga inte kontrolleras av individens biologiska förutsättningar (Säljö, 2000). Således 
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måste läraren ta hänsyn till sin egen förmåga angående vilka förutsättningar och 

begränsningar den har men dessutom se till elevernas förmågor och utifrån dessa förmågor 

anpassa sin strategianvändning.  

 

Säljö (2000) menar att det viktigaste i den här teorin är redskapen, det vill säga språket. 

Han anser att det inte enbart kan fokuseras på individen som person utan på hur individen 

agerar. Vidare förklarar han att det innebär hur en individ agerar i aktiviteter och vilka 

erfarenheter individer gör, alltså hur personen i fråga skapar mening i vad den är med om. 

Säljö (2000) uttrycker att individens kunskaper och färdigheter är så beroende till de 

redskap individen har tillgång till att det skulle vara omöjligt att skilja färdigheter och 

användningen av redskapen från varandra. Vad människor lär är alltså hur individer 

använder medierande redskap för specifika syften (Säljö, 2000).  

 

 I den sociokulturella teorin är det grundläggande att fysiska och språkliga redskap 

medierar verkligheten för individer i konkret verksamhet. Begreppet mediering, 

förmedlar, menar att individer inte har en direkt otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom 

menar Säljö att individer hanterar omvärlden genom olika fysiska och språkliga redskap 

som bildar integrerade delar i den sociala praktiken. Mediering går ut på att individens 

tänkande och föreställningsvärldar är framvuxna ur och färgade av kulturen och dess 

fysiska och språkliga redskap (Säljö, 2000). 

 

Vygotskijs teori grundar sig i människors tänkande. Kunskaper kan endast bli tydliga eller 

tas reda på genom att analysera ett språk och människors handlingar i relation till de 

sociala och kulturella resurser individen använder (Bråten, 1996). Ett annat sätt att 

förklara betydelsen av den relationen är att använda Wertsch tolkningar. Wertsch (1998) 

menar att förhållandet mellan individens tänkande och de kulturella redskapen är så 

grundläggande och bindande att istället för att säga att människor talar, tänker eller agerar 

borde tala om: individens aktiva/operativa mediationssätt. En skillnad mellan Säljö och 

Wertsch syn är att Säljö menar att lärande är en konsekvens av människors handlingar och 

där av ska fokuseras på människor omgivning och dess resurser medan Wertsch ser 

människans sätt att lära som en grundläggande mänsklig faktor och därav är det centrala 

att se individens sätt att förmedla kunskap. Från de här två synsätten kan det tas fram fem 

centrala begrepp; handling, mediering, redskap, sammanhang och meningsskapande. 

Wertsch (1998) menar att åtskiljandet av begreppen endast görs i ett analytiskt syfte. Den 
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aspekten ligger som grund för analysen till studien och förklaras vidare under rubriken 

analys.  

3. Tidigare forskning 

Här nedan presenteras forskning som är relevant till studien. Forskningen ska ge stöd till 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Åsa Wedin (2011) beskriver hur det ställs höga krav i skolan på elever med sva samt på 

den undervisning de deltar i. Kraven är höga då eleverna får ingen eller väldigt få timmar 

med modersmålsundervisning och ett fåtal timmar med sva. Vilket leder till att eleverna 

får lära sig svenska som vardagsspråk parallellt med att förstå det som undervisningsspråk 

där det är kunskapsrelaterat. Även Cummins (2000) menar att inlärningen av skolspråket 

är komplex och intellektuellt krävande. Wedin (2011) instämmer om att akademiskt språk 

ställer högre villkor på eleverna då det förväntas vara korrekt och noggrant till skillnad 

från det vardagliga språket där det tillåts diffusa formuleringar och ordval.  

 

Niclas Rönnströms (2006) forskning om pedagogiska kommunikationens villkor, vilka 

faktorer som är involverade i en framgångsrik kommunikativ lärprocess. Rönnström 

fokuserar på den vidareutveckling som Habermas gjort av den språkliga 

kommunikationens villkor, det kommunikativa och det strategiska handlandet. Tre 

funktioner kommer från det kommunikativa handlandet; ett lärande för att föra kunskap 

vidare genom att förnyas och ge mening, ett socialt integrerande där individers handlingar 

kopplas samman samt en socialiserande funktion där varje människa utvecklar en 

personlig identitet. Det strategiska handlandet är mer en inriktning mot empiriska 

konsekvenser. Rönnström (2006) beskriver vikten mellan kommunikativt och strategiskt 

handlande är avgörande för kommunikations-förståelsen.  

 

Pauline Gibbons (2006) poängterar att det är av största vikt att läraren kan förenkla det 

akademiska skolspråket till ett mer vardagligt och begripligt språk som andraspråkselever 

förstår. Halliday (1993) och Cummins (2000) tydliggör hur viktig klassrumsinteraktionen 

är för andraspråkselevernas utveckling och att den har främst tre funktioner: 

 

“För det första används den av lärare och elever för att bygga kunskap tillsammans, för 

det andra används den för att eleverna ska lära sig normer och tankesätt som är 
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förhärskande och för det tredje utgör den elevernas viktigaste redskap för 

språkutveckling. När det gäller samtliga tre funktioner är interaktionen lärare-elev 

central. Lärare och elever konstruerar aktivt kunskap tillsammans samtidigt som 

eleverna socialiseras i de normsystem som gäller.” (Wedin, 2011, s.213). 

 

Innebörden av det är att klassrumsinteraktionen ger elever och lärare möjligheten att 

erhålla kunskap tillsammans, lära sig normer och tankesätt samt utgör ett redskap för 

språkutvecklingen (Wedin, 2001). Klassrumsinteraktionen är viktig för andraspråkselevers 

utveckling, interaktionen i klassrummet kan genom det kommunikativa handlandet föra 

kunskapen vidare, skapa social integration och social funktion (Englund, 2007). Wedin 

(2011) förklarar att om eleverna ska kunna utveckla sitt språk inför kommande skoltid och 

för livet i allmänhet krävs det att lärare får ökad kunskap om språkliga utmaningar och hur 

de ska hantera dessa utmaningar.  

 

Luke Plonsky gjorde 2011 en metastudie på 61 primära studier gällande effekter av lärares 

undervisningsstrategier. I studien fann Plonsky avsaknaden av utbildning kring 

undervisningsstrategier i andraspråk hos lärarna. Därav betonar Plonsky vikten av att det 

måste finnas en kontextspecifik lärarutbildning gällande undervisningsstrategier i 

andraspråk. Han menar att andraspråkskompetens är en väldigt komplex konstruktion och 

att lärare med år av erfarenhet inom yrket har lättare att införliva nya 

undervisningsstrategier i sin redan existerande repertoar. Vidare tydliggör Plonsky (2011) 

att den största vinsten gällande undervisningsstrategier är när eleverna får utveckla sin 

användning av strategier över tid. Då måste lärarna tillgodose eleverna med brukbara 

strategier som eleverna kan utveckla och tillämpa. 

 

I Lassenius (2007) studie om mångkulturellt klassrum visade resultatet att lärare saknar 

utbildning kring integrering och mångkulturellt klassrum. Där av önskade lärarna få arbeta 

tillsammans med erfarna lärare i förhoppning om att få en modell för sin undervisning 

genom tydliga råd och strategier (Lassenius, 2007). En strategi lärare kan bruka är att 

arbeta inkluderande. Det förtydligas av Jenny Nilsson Folke som skildrar (2015) en studie 

om nyanlända och deras påverkan av inkludering. Det fanns en stark relation mellan 

språkinlärning och inkludering. Via inkludering i en social kontext underlättar 

språkinlärningen och genom att lära sig språket uppstår även bättre förutsättningar för 

inkludering. Vidare fortsätter Monica Axelsson (2015)  beskriva att broar mellan vardags - 

och ämnesspråket byggs via gemensamma aktiviteter med interaktion mellan läraren och 
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eleverna. Hon poängterar att i den här processen krävs det rätt resurser som stödjer både 

språk och innehåll för alla elever, men främst för de elever som lär sig kunskap genom sitt 

andraspråk.  
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4.  Forskningsmetod 

Här kommer data till studien tillvägagångssätt att presenteras, den innefattar urval och 

avgränsningar. Sedan redovisas tillvägagångssättet av datainsamlingen och en beskrivning 

av analysen av data och resultatet. Slutligen förklaras de forskningsetiska principer studien 

har följt. 

 

4.1 Urval och avgränsningar  

Urvalet baseras på svaret av ett mail om en förfrågan som skickas ut till alla rektorer på 

grundskolor inom en kommun i norra Sverige (se bilaga 2). Inbjudan innehåller kriterier 

för deltagarna som krävs för att delta i studien samt information om vad studien innefattar, 

bakgrund till studien samt upplägget för intervjun. Urvalet är subjektivt eftersom 

informanterna handplockas utifrån dess relevans för ämnet och privilegierade kunskap om 

eller erfarenhet av ämnet. Begränsningen till minst fem nyanlända elever är för att lärarna 

ska vid upprepade tillfällen haft en förstahandsupplevelse av mottagandet som Denscombe 

(2016) menar är grunden till erfarenhet. Med ett krav på att lärarna skulle tagit emot fler 

nyanlända elever hade det vart svårt att få tag på informanter. Ett subjektivt urval görs av 

informanterna med syftet att de tillhandahåller data som fordras i studien (Denscombe, 

2016) Valet av avgränsningar görs efter respons på förfrågan om att delta i studien.  

Urvalet sker beroende på erfarenhet hos läraren och tillgänglighet. Lärarna som deltar i 

den här studien och intervjuas är aktiva lärare inom kommunen. Det är två sva-lärare och 

fyra klasslärare i årskurs 1-3. Eftersom att tillgänglighet och lokalisation är två faktorer 

som gör studien genomförbar kan det här även tolkas som ett bekvämlighetsurval (Stukát, 

2011). 

 

4.1.1 Urvalsgrupp 

Lärare 1 har arbetat i skolan i 32 år och majoriteten av sin tid i förskola. De senaste tio 

åren cirka har lärare 1 arbetat i förskoleklass med utbildning som specialpedagog. Lärare 1 

har arbetat med väldigt många nyanlända elever och nämner att det är upp emot ett 

hundratal eftersom att lärare 1 alltid har jobbat i ett invandrartätt område. Lärare 1 

kommer fortsättningsvis benämnas som L1. 

 

Lärare 2 har arbetat som lågstadielärare i 43 år och har haft ett 20-tal nyanlända elever 

under de senaste åren sedan kommunen slutade med förberedelseklass. Lärare 2 kommer 

fortsättningsvis benämnas som L2.  
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Lärare 3 är i grunden utbildad högstadielärare för årskurs 4-9 i sva men arbetar nu som 

lärare i årskurserna 1-3. Under sin verksamma karriär har lärare 3 arbetat som sva-lärare 

och har ungefär 5 års erfarenhet. Lärare 3 har haft 20-30 nyanlända elever.  Lärare 3 

kommer fortsättningsvis benämnas som L3.  

 

Lärare 4 har arbetat i 18 år på många olika skolor; både mottagningsskolor, 

förberedelseklasser samt skolor med få nyanlända elever. Lärare 4 har arbetat med sva-

undervisning i både hela klasser samt i smågrupper. Under åren har lärare 4 haft över 100 

nyanlända elever genom åren. Lärare 4 kommer fortsättningsvis benämnas som L4. 

 

Sva-lärare 1 har varit verksam sva-lärare i årskurs 1-6 under 42 år. Sva-lärare 1 har arbetat 

både med hela klasser i sva-undervisning samt med smågrupper och har haft så många 

nyanlända elever så att lärare 4 kan inte ens räkna upp antalet.  Sva-lärare 1 kommer 

fortsättningsvis benämnas som Sva1.  

 

Sva-lärare 2 har varit aktiv lärare i 18 år och under sina första 8 år arbetade sva-lärare 2 

som mellanstadielärare och därefter klasslärare i lågstadiet. Sedan ett år tillbaka arbetar 

sva-lärare 2 med en lågstadiesatsning med inriktning på sva.  Sva-lärare 2 arbetar mycket 

med fortbildning med fokus på kommunikation och med att lyfta det svenska språket. Sva-

lärare 2 har haft mer än 10 nyanlända elever.  Sva-lärare 2 kommer fortsättningsvis 

benämnas som Sva2.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

För att genomföra studien användes en kvalitativ datainsamlingsmetod. Studiens 

kvalitativa metod bestod av intervjuer av erfarna lärare inom undervisning av sva. 

Johansson och Svedner (2010) förklarar att intervjuer ger, om de är rätt använda, 

intervjuaren kunskaper som är direkt applicerbara och användbara i läraryrket. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en ljudinspelare och kompletterande anteckningar 

fördes. Anteckningarna kompletterande informationen som ljudinspelaren missade; 

kroppsspråk till påståenden och atmosfären samt klimatet i lokalen (Denscombe, 2016). 

Intervjuformen som användes var semi-strukturerad, alltså aspekter från både en kvalitativ 

intervjuform samt en strukturerad intervjuform. Den kvalitativa intervjuformen var den 

primära metoden för att få fram den information som söktes eftersom det berörda området 

var bestämt men frågorna kunde variera. I den strukturerade intervjuformen var frågorna 
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till den intervjuade redan förbestämda (Johansson och Svedner, 2010). Vid 

semistrukturerade intervjuer utgick intervjuaren från en färdig lista (se bilaga 1) med 

ämnen samt frågor som skulle besvaras men var mer flexibla i frågornas ordningsföljd 

samt var öppna för att låta den intervjuade utveckla sina tankar (Denscombe, 2016). Säljös 

(2000) perspektiv om det sociala samspelet har legat som grund till utformandet av 

frågorna och genom det har den sociokulturella teorin haft inflytande på 

intervjuprotokollet. Desto större utrymme den intervjuade fick desto mer ökade 

förutsättningarna för nytt och intressant stoff. Det gjorde även att möjligheten att kunna 

jämföra de intervjuades svar minskade samt att svårigheten för att förklara svaren som 

gavs ökade (Stukat, 2011).  

  

4.3 Analysmetod  

I det här stycket presenteras först analysmetoden för hur data har kategoriserats och sen 

hur analysmetoden för resultatet har genomförts. 

 

4.3.1 Kategorisering av data 

Resultatet av den kvalitativa undersökningen sammanställdes via kategorisering av de 

strategier lärarna sa sig använda och som fungerar framgångsrikt. Analysen av resultatet 

var inspirerat av ett fenomenografiskt perspektiv. Patel & Davidsson (2011) förklarar att 

perspektivet innebär att forskaren arbetar med öppna, kvalitativa intervjuer där 

intervjupersonen får beskriva sin uppfattning av ett fenomen med sina egna ord. Efter att 

transkriberingarna av intervjuerna genomfördes fortsatte sedan analysen av resultatet i 

fyra steg.  

 

Första steget var att data undersöktes och ett helhetsintryck av den insamlade 

informationen etablerades.  Steg två var att data undersöktes för att upptäcka likheter och 

skillnader mellan informanternas uttalanden.  Steg tre innebar att informanternas 

uttalanden systematiserades i kategorier. Steg fyra blev att undersöka den bakomliggande 

konstruktionen i kategorisystemet. Genom att använda fenomenografisk analysmetod 

beskriver Patel & Davidsson (2011) att processen blir induktiv, det innebär att forskaren 

tydliggör mönster som uttalandena kan kategoriseras efter. Kategorierna kunde skilja sig 

åt men de fick inte överlappa varandra och de skulle vara tydligt vilken kategori som 

uttalandet kunde placeras i. Avslutningsvis organiserades de olika kategorierna i relation 
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till varandra och presenterades under rubriken resultat. De kategorier som skapades med 

hjälp av fenomenografins fyra steg var: mottagande, integrering, reflektioner.  

 

4.3.2 Kategorisering av resultatet 

Kategorierna som resultatet analyserades efter var baserade på det sociokulturella 

perspektivet Wertsch (1998) anger. Kategorierna blev: handling, sammanhang, redskap, 

mediering och meningsskapande. Den sociokulturella teorin menar att de fem begreppen 

utgör lärprocessen, där Wertsch (1998) anser att, i analytiskt syfte, kan de skiljas åt. I den 

här studien kommer begreppen att tolkas följande:  

 

 Handling innefattar vad läraren gör i klassrummet när den undervisar men även 

hur eleven agerar i utfall av undervisningen.  

 

 Sammanhang syftar på vilken kontext undervisningen sker i. I detta räknas både 

det sociala samspelet och den fysiska miljön in. 

 

 Redskap utgår ifrån vad som finns att tillgå i skolan; allt ifrån personalresurser till 

fysiskt material såsom datorer, böcker etcetera. 

 

 Mediering innebär hur läraren använder sig av språket och andra redskap för att 

förmedla lättillgänglig kunskap till eleverna. 

 

 Meningsskapande syftar på hur lärarna skapar mening med sin undervisning och 

varför de handlar som de gör.   

 

4.4 Forskningsetiska överväganden  

Utgångspunkten i studien är baserat på vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Principerna kan konkretiseras i fyra allmänna krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Deltagare i studien har rätten till att få 

information om vad studien ska beröra, vad den ska handla om och vad informationen 

används till. Vid inbjudan till deltagande skickas det med information om dessa delar i 

studien (se bilaga 2). Efter att deltagarna tackat ja får de mer information om vad studien 

ska fokusera på (se bilaga 3). Deltagare i studien får ge sitt samtycke om vad som får 

publiceras, vart det får publiceras samt har rätt till att avbryta sitt deltagande i studien när 
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den vill. Denna information delges till deltagaren både i det senare informationsmailet 

samt muntligt innan intervju-start. Deltagaren får ge sitt muntliga godkännande till dessa 

faktorer.  Konfidentialitetskravet skyddar deltagaren, alltså i denna studie kommer 

deltagarna publiceras som anonyma. Deltagarna blir informerade om att deras namn och 

arbetsplats inte kommer publiceras i varken uppsatsen eller transkriberingen av intervjun. 

Uttrycker sig deltagaren på ett igenkännande vis så den går att identifieras beroende på 

svar kan vi inte garantera anonymiteten. Nyttjandekravet försäkrar deltagarna om att 

uppgifter som lämnad för denna studie kommer endast användas till denna studie och inte 

utlämnas, användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Med detta 

menas att transkriberingarna och ljudfilerna inte kommer att delges med någon förutom de 

som skriver studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Resultat 

Här redovisas resultatet efter transkribering och kategorisering av intervjuerna. 

Kategoriseringen influerades av ett fenomenografisk perspektiv som är förklarat under 

rubriken analysmetod. I resultatet presenteras informanternas perspektiv på sva-

undervisning sedan kommer en redogörelse vad informanterna har svarat i intervjuerna, 

fokuset i intervjuerna har legat på mottagandet, det långsiktiga arbetet samt integrering av 

nyanlända elever. Slutligen presenteras informanternas reflektioner kring nyanlända elever 

och sva-undervisning.  

 

 L1 har arbetat i 32 år och haft ca 100 nyanlända elever. 

 L2 har arbetat i 43 år och haft ett 20 tal nyanlända elever. 

 L3 har arbetat i 5 år och haft ett 20 tal nyanlända elever. 

 L4 har arbetat i 18 år och haft över 100 nyanlända elever 

 Sva1 har arbetat i 42 år och haft så många nyanlända elever att det inte går att 

räkna. 

 Sva2 har arbetat i 18 år och haft ca 10 nyanlända elever. 

 

5.1 Utbildning och utveckling av sva-undervisning 
L1 upplever att den har fått tillräckligt med utbildning och nämner att den gått en kurs 

som heter Gibbon i undervisning av sva-elever. L1 uttrycker att det alltid finns rum för att 

lära sig mer och få mer kunskap om nya strategier men att läraren inte känner ett stort 

behov av det. L1 upplever att sin kompetens har utvecklats mycket genom åren som 

verksam lärare. I början av sin karriär gick L1 många kurser inom sva.  L1 uttrycker även 

att sva-undervisningen har utvecklats genom att det genomförs mer tester som undersöker 

vilken nivå de nyanlända eleverna ligger på och vilka kunskaper eleverna besitter.  

 

L2 upplever att den inte fått tillräckligt med utbildning: “Jag fick min lärarlegitimation 

nästan direkt och jag vart jätteförvånad för det stod att jag var behörig i sva”. 

Undervisningssättet har förändrats och L2 nämner att det används mycket mer bildstöd 

och dagarna struktureras upp på ett helt annat sätt med hjälpmedel som scheman på tavlan 

och elevbänkar med bilder. L2 upplever att förutsättningarna för att arbeta med just sva-

undervisning har förbättrats. Först trodde L2 att det var någon speciell metod eller 

material som skulle användas men med hjälp av sina kollegor har det tydliggjorts. Numera 

plockas eleverna inte ur klassrummet utan arbetar tillsammans med de andra eleverna på 

ett mer inkluderade sätt.  
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L3 känner sig osäker på mängden av sin utbildning: “Jag tycker aldrig att man får 

tillräckligt med utbildning” L3 känner sig dock mer bekväm i både mottagande och 

undervisning efter några års erfarenhet. L3 menar att erfarenhet måste arbetas upp och 

trots att L3 har 90 högskolepoäng i sva-utbildning är det under sin aktiva roll som lärare 

som L3 lärt sig mest. L3 poängterar även att det varit rotation på lärare och det påverkar 

tryggheten på arbetsplatsen och gör det svårt att få en struktur i undervisningen vid 

mottagandet.  

 

L4 upplever och säger lite skämtsamt att utvecklingen av sin sva-undervisning har gått 

bakåt. Tidigare i karriären arbetade L4 mycket med sva-undervisning men på den skola L4 

arbetar nu är det inte så många nyanlända elever. Lärarutbildningen var inte tillräcklig för 

att ge sva kompetens menar L4 men efter dens arbetslivserfarenhet, och tack vare en 

mentor på en arbetsplats säger L4 att den fått väldigt mycket kött på benen.  

 

Sva1 upplever att den har fått okej med utbildning och att sva-undervisningen har 

utvecklats mycket under de 42 år som Sva1 varit verksam. Under åren har Sva1 dessutom 

gått på fortbildningar och kurser. Sva1 säger att: ”Jag ändrar mig fortfarande… man kan 

inte köra på samma sak hela tiden”. Sva1 menar även att gamla metoder och material kan 

vara bra och kan återanvändas.  

 

“Nej!” skrattar Sva2 som svar på frågan om den har fått tillräckligt med utbildning inom 

sva. “Det står på mitt papper att jag är behörig i sva 1-3, det står så fint på min 

legitimation, och jag har väl inget minne av att vi hade någon speciell sådan kurs… ”. 

Sva2 uttrycker även att det är synd eftersom den då inte får söka den sva-kurs som finns 

för undervisning i 1-3 och saknar även fler fortbildningsdagar inom ämnet. Lyckligtvis har 

Sva2 en bra relation med sin rektor där det erbjuds frihet i arbetet och möjlighet för 

individuell utveckling samt ges tid för fortbildning. Vidare menar Sva2 att skolor i norra 

Sverige kanske är lite efter skolor i södra Sverige: “Vi har inte varit med om det här i norr 

i samma utsträckning som söderut, men vi har fått mycket större andel direktplacerade i 

slutet och därför har kunskapen kring det också, både hur man lägger upp undervisning; 

idéer, tips och metodik, tycker jag, varit lite dålig”.  
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5.2 Mottagande  

5.2.1 Strategier vid mottagande 

Av de svar vi fick var vissa tydliga för mottagandet medan andra inte var lika specifika, de 

kunde appliceras både på mottagande men även över lång sikt. De strategier lärarna 

nämnde specifikt för långsiktigt arbete kommer presenteras under nästa rubrik och här 

nedan presenteras de lärarna berättat om mottagande men även de som lärarna visar på 

kan användas kontinuerligt i undervisningen som inte gick att tydligt urskilja om de vill 

benämnas som en strategi för långsiktigt arbete eller mottagande. 

  

Sva1 berättar att den använder mycket bilder i sin undervisning och visar material som 

memorykort och sica-material. ”Det är suveränt, eleverna älskar det” (Sva1). L1 beskriver 

att kring de första veckorna vid mottagandet är det viktigt att få in rutiner hos de 

nyanlända eleverna. ”Vi säger, jaa nu ska vi gå och äta, men vad kan de va? Och gå till 

matsalen? Det blir många rutiner som ska visas och vara tydliga med vad det är för 

något”(L1). L1 berättar att även på deras skola arbetar de med bildstöd för alla barn. L1 

nämner att för att underlätta kommunikationen arbetar de mycket med kroppsspråket och 

fysiska föremål i början som tydliggör. L4 tar upp att det är viktigt att ta det lugnt och 

försöka anpassa efter eleven. ”jag brukar låta dem vara lite grann i början, första veckan 

kan komma som en chock. Att bara vara omkring svenska elever som enbart pratar ett 

språk du inte förstår, det rör om i huvet på dem” (L4). L4 fortsätter berätta om strategier 

som bildstöd, översättningsprogram och kroppsspråk för att underlätta kommunikationen 

mellan sig och eleven. Även L3 tar upp bildstöd och pratar om programvaran InPrint samt 

översättningsprogram som kan underlätta för kommunikationen, men nämner att det är 

viktigt att hitta ett översättningsprogram som har den dialekt och språk eleven har, annars 

är det lönlöst. L3 fortsätter beskriva även hur andra elever kan bidra med 

kommunikationen: “Oftast är det någon som har samma språk som man kan få lite hjälp 

av och sådär”. Sva2 säger att bildstöd både i individuell och klassrumsundervisning är 

viktigt, både från början men även kontinuerligt under läsåret, ”det passar alla och är 

väldigt motivationshöjande, speciellt bildstöd. Det blir snabbt begripligt.” (Sva2). 

  

För att hitta någon början till undervisning nämner alla lärare att det är bra att utgå ifrån 

något elevnära, just som rutiner, klassrumsföremål eller elevernas egna erfarenheter. ”.. vi 

utgår från eleven, deras hemland och bygger upp det från början så man vet vilken nivå de 

ligger på”(L4). L1 visar oss språkpåsar med olika teman som klassrumsföremål, matsal, 

rast och så vidare. L1 menar att det kan vara bra för eleverna att få möta vardagliga 
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föremål ganska frekvent i början. Sva1 beskriver att det är viktigt att ge eleverna en 

plattform ” att de lär sig säga kanske tio meningar. Meningarna repeterar vi ofta... 

Exempel, jag heter…. jag kommer från…. Och så vidare” (Sva1) 

  

L2s syn på sin strategianvändning har förändrats genom åren, att förr plockade 

speciallärarna ut de nyanlända eleverna ur klassrummet, nu tycker L2 att eleverna ska vara 

inkluderade i klassrummet. För att detta ska fungera säger L2 att den använder sig av 

cirkelmodeller, även mycket bildstöd och modellera för eleverna. Detta ser L2 som något 

som kan gynna alla elever både kort - och långsiktigt, inte bara nyanlända elever. L2 

arbetar även med InPrint men uttrycker att det kan vara svårt ibland då tekniken inte alltid 

vill vara med och fungera, därav gäller det att vara förberedd. ”Man går igenom så att man 

är oerhört noga med att förbereda läsning till ett stycke eller arbetsområde… man går 

igenom svåra ord översätter visar på InPrint, jaa det är jättebra att förbereda och inte 

stressa för fort fram” (L2). 

 

Sammanfattningsvis anser alla lärarna att det är viktigt att använda sig av bildstöd vid 

mottagandet av nyanlända elever. Alla lärare har även nämnt vikten av att bygga upp 

rutiner i början samt utgå från elevnära ämnen. Vissa lärare berättar även att det är viktigt 

att inte stressa på för fort framåt och att försöka kolla av vilken nivå eleverna ligger på. 

Alla lärare berättar att de gör skolverkets kartläggning när de tar emot nyanlända elever, 

beroende på deras egna erfarenheter och kunskaper tycker de olika om just denna 

kartläggning.  

  

5.2.2 Strategier i olika ämnen 

Lärarna fick även frågan om de tyckte det skiljde mellan olika ämnen vilken strategi de 

använde och om det var något ämne som hade någon specifik strategi? 

  

L1 tycker inte att det skiljer så mycket i just sin strategianvändning men menar att 

förberedelserna inför de olika ämnena kan se annorlunda ut. ”Det är väl att vara extra 

tydlig tror jag i de andra ämnena, om man tänker på idrotten, man kanske förklarar, 

breddar lite innan man går, just för dessa elever” (L1). L1 menar att de är viktigt att 

förbereda eleverna som kanske inte har upplevt en viss lek eller sport, vilka kläder som de 

ska ha om de är ute eller inne. 
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L2 säger att bildstödet fungerar i alla ämnen, de använder lappar med både ord och bild 

för att hjälpa barnen som inte har språket. ” Bilder blir jätteviktiga, i alla former, ordbilder 

och andra bilder över huvud taget” (L2). I matematiken anser L2 att det inte ligger samma 

vikt på att bearbeta text, såklart är begreppen viktiga men oftast anser L2 att barnen har en 

större förförståelse för matematiken. 

 

L4 nämner även som L2 och L3 beskrev att matematiken fungera ganska bra, det är 

begreppen som kan behövas förtydliga för nyanlända elever menar L4 men att eleverna 

når målen i matematik väldigt fort. I ämnen som SO och NO menar L4 det är lite 

knepigare, ”Du ska ha en förförståelse och kunna koppla samband, hur mycket man än 

försöker med bildstöd är det svårt för eleverna som inte har en studiehandledare som kan 

hjälpa till” (L4). L4 syftar till att förförståelsen som andra barn kanske har sedan tidigare 

om exempelvis samhället eller naturen är inte självklart att nyanlända elever har och kan 

därav göra det svårare för dem.  

  

Sva1 nämner inget specifikt mellan just de olika ämnena utan menar att ordförrådet är de 

väsentliga och eleverna bör ges möjlighet i alla ämnen att skapa sig ett ordförråd med de 

mest använda orden.  

  

Sva2 berättar att deras uppdrag som lärare är att göra undervisningen tillgänglig för alla, 

och för att kunna göra det använder de sig av struktur och bildstöd, även tillgången till 

smartboards för att kunna visa vad lektionen ska handla om i både text och bild anser Sva2 

är viktigt. ”Bilderna stärker det jag kommunicerar… detta används i alla ämnen och 

genomsyrar undervisningen” (Sva2). Sva2 menar att det är ett förhållningssätt, ett sätt att 

arbeta på och med som hjälper och gynnar alla. 

  

Sammanfattningsvis har alla lärare som intervjuats tagit upp bildstöd i olika former, allt 

från memory till InPrint på smartboard. Lärarna tar även upp vikten av att använda teknik 

som hjälp både vid mottagande och den mer långsiktiga undervisningen. Det finns 

program för både dator, smartboards och iPads som kan användas i undervisningen av 

nyanlända elever. Strategierna lärarna använder sig av varierar mellan dem då vissa 

använder språkpåsar, andra olika typer av spel eller böcker.  
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5.2.3 Förhållningsregler 

Sva2 svarar att dem har diskuterat ämnet mycket bland kollegorna just för att trygga 

kommunikationen och se till att individanpassa för eleverna. Sva2 har personligen haft 

som uppdrag från rektor att ta fram material och bygga upp en bank med olika appar, 

material och strategier för arbetsgruppen. ”Vi skojar om att vi ska ha en doggybag, så när 

vi får varje nyanländ elev kan vi ta fram den” (Sva2). 

  

Sva1 säger att dem har ett välkomstsamtal som rektor bjuder in till, där får de inblandade 

lärarna den information de behöver från tidigare skolgång, föräldrar och kartläggning som 

gjorts. ”Det är rektorn som leder samtalet så de är bra man slipper krångla med det” 

(Sva1). 

  

L1 förklarar att personalgruppen har diskuterat den frågan med rektorn och 

specialpedagog, hur de ska lägga upp mottagandet och undervisningen i sva. De har även 

ett välkomstsamtal med eleven, föräldrar, rektor, specialpedagog och ibland även 

skolsköterska. 

  

L2 svarar lite eftertänksamt med ” jaa, inkludering är en instruktion och det är inte bara 

från rektorn, det står ju i läroplanen också”(L2). Utöver det har inte L2 några 

förhållningsregler att följa kring sin undervisning. L2 säger att de har en väldigt öppen syn 

och att nyanlända och flerspråkiga elever är något positivt. 

  

L3 och L4 har inte upplevt de fått några specifika förhållningsregler kring sin 

undervisning i sva. L4 säger att det finns ju struktur för själva mottagandet och första 

mötet men L4s egna undervisning är det inget som rektorn sagt något om. ”Eleven är 

kopplad till en speciallärare där de får ett pass i veckan och man får bolla med den, men 

inte mer”(L4).  

 

Sammanfattningsvis har lärarna inga specifika förhållningsregler att utgå ifrån men alla 

har byggt upp olika metoder kring mottagandet av nyanlända elever. På de respektive 

skolorna har kollegorna gemensamt arbetat fram metoder som de strävar att använda sig 

av.  
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5.2.4 Långsiktigt arbete 

L1 berättar att när eleverna börjar i årskurs ett, och de elever som kommer och börjar i 

årskurs två och tre får göra ett test för att se vilken nivå eleverna ligger på 

kunskapsmässigt. Även när de går i lågstadiet är både specialpedagog, speciallärare och 

andra resurser mer inkopplade menar L1. Även Sva1 menar att när eleverna börjar skolan i 

årskurs ett blir andra resurser mer inkopplade än vad de var i förskola och förskoleklass. 

  

L3 beskriver att vissa lärare på skolan använder sig av de andra eleverna i klassen som ett 

hjälpmedel för de nyanlända eleverna. ”Om man kan, om man har möjligheten, så får de 

vara lite tolk” (L3). L3 menar även att de kan vara en elev som inte har samma språk som 

får bli fadder åt den nyanlända eleven. Eleverna kan hjälpa varandra på olika sätt genom 

att de är starka i det svenska språket men också som en trygghet socialt, eftersom de som 

delar ett gemensamt språk kan förtydliga och översätta. L4 instämmer i L3s tankar men 

säger att nyanlända elever ska också få en trygghet i skolan. L4 säger att ”Nu har jag en 

elev i årskurs ett som har en trygghet i min klass, att de pratar samma språk, så man 

försöker få de här att man känner sig trygg först sen köra på med allt annat. Sva2 tar upp 

att just grupparbeten kan vara ett bra sätt att arbeta för att skapa kommunikation. 

Klasskamraterna kan hjälpas åt så de nyanlända eleverna förstår och lär sig fler ord och 

hjälper till i vardagen. ”Jag tycker klasskamraterna är väldigt engagerade i det och 

förstående mot de nyanlända eleverna” (Sva2). 

  

Sva1 säger att de använder sig av smartboards, iPads och datorer i sin undervisning, att 

just kring läsinlärning kan olika program vara till stor hjälp. Sva1 beskriver program som 

bokstavståget och 1000 ord. Sva1 tar även upp att de använder materialet Pallin och 

nämner författaren Eva Cerú som har skapat material för läs - och skrivundervisning. 

  

L2s tankar kring det långsiktiga arbetet kretsar till liknande som vid mottagandet, att 

förbereda och modellera. L2 säger att ”[...] speciellt när de går i tvåan och trean är det 

mycket texter de ska läsa … viktigt att man går igenom, förbereder läsningen och 

skrivandet” (L2). L2 talar om förståelsen mellan L2 och de nyanlända eleverna och 

nämner att ofta tror L2 att eleverna har förstått saker i början men märker efter ett tag att 

informationen och kunskapen inte alls har fastnat hos eleverna:”[...] när man kollar efter 

och frågar så har eleverna inte en aning om vad man pratar om… det kan vara lite knepigt. 

Så där måste man verkligen vara övertydligt och det kan ju bli långrandigt för de elever 

som redan har förstått. Så det kan vara lite knepigt… “(L2). L2 tar även upp 
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cirkelmodellen som ett redskap i undervisningen. Sva2 beskriver också cirkelmodellen 

som ett sätt att utveckla språket och just i svenskan när eleverna ska gå vidare med 

skrivandet. ” Det här med att bygga upp en kunskap, att modellera, för att sen ta det 

självständigt, att använda de här progressiva processerna”(Sva2). 

  

L3 beskriver även att på deras skola har de börjat med ett arbete som ska gå ut på att 

översätta viktiga ord och begrepp på de olika språken eleverna har och med hjälp av det 

materialet kunna underlätta kommunikationen mellan lärare och elev. L3 säger också för 

att kunna använda det materialet måste eleverna kunna läsa (på deras eget språk) men att 

det är något som kan fungera för de lite äldre barnen som kanske har en skolbakgrund. 

 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna strategier för de långsiktiga arbetet med nyanlända 

elever. Det kan vara att använda sig av klasskamraterna som tolk, motor/motivation och 

trygghet. Lärarna använder sig även av teknik så som datorer, ipads och smartboard i sin 

klassrumsundervisning. 

 

5.3 Integrering 

L1 tänker ett tag och svarar: “Jaa… om jag tänker på de här nyanlända eleverna… så 

tänker jag på att de ska vara med som alla andra… de är ju i gruppen. [...] Jag ser dem som 

väldigt integrerade… det känns naturligt att det ska vara så “. Gällande strategianvändning 

för att skapa integrering säger L1 att de pratar mycket i klassen om att det ska komma en 

ny elev och att vi måste tänka på att få in eleven i gruppen och: “Tänk att nu ska den nya 

eleven lära sig svenska och eleven lär sig bättre av er elever än oss vuxna”(L1). L4 och 

Sva2 nämner också att de pratar mycket med eleverna och förbereda dem på att det ska 

komma en ny elev. 

 

L1 poängterar vilken betydande roll-leken har för integreringen då alla elever lär sig 

mycket via lek. “Sedan pratar vi mycket och sen… så känns det bara som att de blir 

integrerade… det känns inte så konstigt”(L1). 

 

L2 svarar att integrering innebär att alla elever är med i klassrummet och om de skulle 

behöva extra hjälp så kan det tillgodoses i klassrummet. 

“Eleverna ska inte plockas ut och behandlas annorlunda. Man kan använda hela klassen 

och inkludera eleverna och då lär de sig mycket annat. T.ex. tycker jag att de nyanlända 

eleverna självklart ska vara på fritids och där lär de sig otroligt mycket och blir verkligen 
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integrerade och inkluderade. Där handlar det om det här vardagsspråket och 

kompissnack… ja vardagssysslor också” (L2). För att skapa integrering så försöker L2 att 

få eleverna att samarbeta med varandra och arbeta tillsammans. Tillsammans i helklass 

kan de diskutera hur de ska lösa olika situationer för att alla ska få vara med och alla 

elever är ivriga på att ta hand om nyanlända elever och tycker att det är roligt. Sva2 talar 

också om hur eleverna får samarbeta och lösa uppdrag på iPads. Sva2 nämner även att de 

diskuterar mycket om bland annat känslor för att skapa en trygghet: “Vi visar på att det är 

okej att vara ledsen eller att tycka något är svårt”. 

 

L3 säger att det är viktigt, både på skolnivå men även rikstäckande, att arbeta med 

integreringsfrågor eftersom att L3 tror att nivåerna inte ligger i fas med varandra. L3 

förklarar att det kan vara både en styrka eller svaghet att det är så pass många med olika 

modersmål var: “Det kan vara både och… jag tänker att det är en styrka av den 

anledningen att det inte är något konstigt, när det kommer nya är man inte annorlunda för 

att man har ett annat språk och sådär… [...] svagheten blir väl att eleverna pratar sitt egna 

språk i väldigt stor utsträckning och möter inte det svenska språket lika mycket… det kan 

också vara en tung grupp där det uppstår konflikter på grund av språkbrister och kulturella 

skillnader”. Kring användandet av strategier för integrering nämner L3 att eleverna blir 

direktintegrerade och att L3 plockar ut eleverna i dagsläget men att det planeras och förs 

en diskussion om hur skolan ska arbeta framöver: 

 

“Vissa elever tycker att det är jätteskönt att bli utplockade i en liten 

grupp där de vågar prata på ett annat sätt och att det är en trygghet, medan 

andra tycker att det är jättejobbigt att bli utplockade [...] Vi håller på att 

testa lite grann hur man kan hitta en balans som fungerar. Exempelvis i 

årskurs 1 är tanken att inte plocka ut eleverna och att jag kommer in som 

inkluderat stöd men kanske i 2an och 3an kan man ha mindre grupper 

ibland för att de nyanlända eleverna ska få sva-undervisning eftersom att 

de inte har lärare som är utbildade i sva”. (L3) 

 

L3 fortsätter att beskriva att det kan vara svårt att få ihop undervisningen ibland: “Det 

gäller att få det att fungera för det har varit lite strul att få till, för när jag plockar ut dem så 

missar de saker i klassrummet och det händer att de gör något jätteroligt i klassrummet… 

så det gäller att planera med lärarna så att det inte blir så… att hitta en struktur som 

fungerar”(L3). 



 

 27 

 

Sva1 nämner hur eleverna hamnar i svårigheter om de arbetar enskilt och att de ofta delas 

in i olika grupperingar. Problemet är då att eleverna ligger på olika nivåer och då är det, 

trots grupperingar, svårt för dem att arbeta enskilt. Vidare säger Sva1 att: “Det kan vara 

bra att ha någon som kan gå in och ta dessa elever [...] Klassläraren har nog med sin 

undervisning och plus alla små problem som finns i klassrummen. Det är inte bara 50 

tindrande ögon som försöker lära sig saker utan det finns mycket annat också!” Sva1 går 

inte in i klassrummen och hjälper till eftersom att det inte blir lika effektivt: “Jag kan inte 

undervisa på det sättet. Det är bättre när de kommer hit och kör och eleverna tycker att det 

är roligt! Det är ganska häftigt att de kommer hit med glädje och de känner väl att man vill 

ge dem någonting så det fungerar bra” (Sva1). 

 

L4 benämner integrering som: “Att man ska få alla att känna sig delaktiga och välkomna, 

men alla kan ju inte jobba på samma nivå… men alla ska känna att de tillhör en grupp, 

man tillhör en klass och att det inte ska spela någon roll om en elev sitter och övar på abc 

utan kan känna att… ja alla runt stöttar en”. Gällande strategianvändning för integrering 

säger L4 att de lyfter begrepp och saker på den nya elevens språk inför hela klassen så att 

eleven känner sig trygg. Dessutom att: “den nya eleven får känna att den har någon 

kompis eller någon som tar hand om den. [...] … prata mycket om olikheter och likheter. 

Hur gör ni i ditt land, så här gör vi här och så…”. De gör även roliga lekar precis som görs 

med vilken elev som helst som kommer ny: “På så sätt försöker man få in dem i gruppen 

så att de tryggas” (L4). 

 

Majoriteten av lärarna nämner att integreringen innebär att eleverna får vara med i 

klassrummet och få möjligheten att samarbeta med andra elever. Många av lärarna nämner 

att förberedelse av klassen är a och o innan en nyanländ elev börjar i klassen. Dessutom 

berättar lärarna att utnyttja raster och att använda sig av lekar för att skapa samarbete och 

gemenskap mellan eleverna. Fyra av sex lärare menar att eleverna ska få befinna sig i 

klassrummet tillsammans med de andra eleverna och inte plockas ut för att gynna 

integreringen. 

 

5.4 Reflektioner 

5.4.1 Lärarnas reflektioner 

L1 skrattar en aning vid frågeställningen och konstaterar att metoderna och 

förhållningssättet absolut ändrats genom åren. L1 säger: “Man har ju lärt sig att man inte 
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kan ställa samma krav från början sådär. Det känns viktigt att man förstår hur dem har det, 

de har nyss kommit och vad det då är som är viktigt för dem då”. L1 förklarar hur de 

nyanlända inte har någon erfarenhet av den svenska skolan eller skola överhuvudtaget och 

L1 har lärt sig att det krävs att vara extra tydlig med att visa saker och gärna ta en tolk till 

hjälp. Är fallet så att föräldrarna inte vill använda tolk så kan underlätta om L1 säger: “För 

min skull, så jag vet att informationen har nått fram till er, vill jag gärna använda tolk”. 

 

L2 berättar hur elever plockades ut från klassrummet förr och gjorde olika tester av olika 

slag. Vilket ledde till att eleverna tappade den sociala biten som L2 sett är väldigt 

betydelsefull. “Det är stor skillnad nu när eleverna är inne i klassrummet istället för att 

plocka ut dem. Det var inte bra tidigare… “(L2). 

 

L3 berättar att det var oorganiserat vid mottagandet av sina för nyanlända elever: ”Det var 

ju längesedan men det var väldigt rörigt när jag började och jag fick liksom ingen 

instruktion om hur jag skulle arbeta eller så”. 

 

L4 svarar nej på frågan: “Nej, jag hade min handledare som styrde och hjälpte mig. Tack 

vare henne så gick det väldigt bra och jag lärde mig mycket!”. 

 

Sva1 säger: “Ja, jag har ändrats under årens lopp och skulle jag börja undervisa om nu 

igen så kanske jag inte skulle ha gjort som jag gjorde. Men det är svårt att vara exakt men 

man får en annan känsla nu när man hållit på så länge. Jag är inte så beroende av 

läromedel längre”. Sva1 förklarar att erfarenheten av att arbeta i skolan med nyanlända har 

gjort att Sva1 känner sig mer säker i sitt jobb och vågar pröva andra saker utan att vara 

rädd att misslyckas. “När man var ung lärare och skulle visa en bild så fick man leta i 

böcker och hålla på. Det tog jättelång tid och nu är det bara att slå upp ett ord på dator och 

det blir tydligt” (Sva1). L3 instämmer med Sva1 och säger att det blivit en trygghet att ha 

tagit emot många nyanlända elever: “Jag tror att jag kanske hade gjort annorlunda, man 

har gjort det många gånger nu och vet kanske mer vad som fungerar”. 

 

Sva2 skrattar vid frågan: “Ja! Det var många situationer jag inte hunnit förbereda 

förförståelsen och det är något som jag nu tänker mer på. Att det är viktigt att ha bra 

framförhållning på saker så att man ska ha någon chans att förstå vad man hamnar i”. 

Sammanfattningsvis svarar fem av sex lärare att de hade agerat annorlunda med sin första 

nyanlända elev. Lärarna menar att kunskaperna de har fått från sin arbetserfarenhet gör att 
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de känner sig mer strukturerade och trygga vid mottagandet. Det som skiljer L4 från 

resterande lärare är att L4 hade bra vägledning av en kollega från början. 

 

5.4.2 Tankar och känslor 

L1 förklarar att: “Det är jättejätteviktigt att det blir en bra första kontakt och att man är 

positiv. Att man tycker att det är roligt att ta emot barnet och verkligen visar det för 

föräldrarna”. Precis som L1 tycker Sva2 att det är viktigt att vara positiv. “När man varit 

lärare ett tag så söker man nya utmaningar och det här har verkligen varit något som 

berikat mig… att få göra något bra av det här. Det är jätteroligt, det är min näring 

nu”(Sva2). L1 beskriver att det är en positiv känsla men att ibland kan kännas svårt: “Det 

kräver mycket mer av en, det gör det… men det är roligt med utmaningar. Men man stöter 

ju på problem ibland förstås, som kanske är svårare till exempel uppfostran och så”. Både 

L1 och Sva2 poängterar även att det är fördelaktigt att starta med begrepp, använda 

närområdet, naturen runt om skolan och att använda tolk. 

 

L2 är positiv till att ta emot nyanlända elever: “Det är kul att få en insyn till andra kulturer 

och hur andra människor har det” L2 förklarar att ibland blir det svårt att inte bli helt 

uppslukad av allt: “Man kan bli otroligt engagerad ibland och även beklämd. Jag hade 

några som var tvungna att flytta för att de blev utvisade och sådana saker är väldigt 

jobbiga”. L2 säger att det är viktigt att ta det för vad det är och inte skrämmas iväg: “Det 

är inget märkvärdigt, man använder modeller som man gör med alla elever”. L2 fortsätter 

att tipsa om material: “Använd smartboards, iPads och datorer och allt vad man har för det 

underlättar mycket för nyanlända elever. Använd bildstöd när ni går igenom nya ord för 

att skapa mening”. De här hjälpmedlen benämner också Sva2 och L4. 

 

L3 svarar kortfattat på frågan: “Ofta tycker jag att det är kul… men det är lite pirrigt 

också. Man vet aldrig hur det ska gå och hur vi ska kunna kommunicera och lite så… “. 

L3 berättar hur det kan kännas stressigt ibland men att det är viktigt att se det för vad det 

är. “Jag tänker att man får ta det lugnt och inte få panik och sen måste man jobba in sig, 

det är bara det. Man måste ha lite erfarenhet innan man känner sig säker”(L3). 

 

L4 tycker att det känns kul med ett mångkulturellt klassrum och säger att de lär sig av 

varandra. “Nu håller vi på med religion och bara där ser man hur vi kan berätta för 

varandra. Men sen kan jag känna med en sån här stor grupp med alla andra elever som har 

behov, så känner man sig inte på topp att bli en till… “(L4).  Vidare förklarar L4 att det 
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inte beror på att det är en nyanländ elev utan bara att det blir ytterligare en elev till: “Det 

är tidskrävande men så är det med vilken elev som du får in i gruppen. Har man en stor 

grupp är det inte riktigt samma möjligheter att ge eleverna det dem har rätt till… har man 

en liten grupp så har man mer tid att ge eleverna”. L4 fortsätter: “som lärare måste man 

även stanna upp och ta vara på studiehandledningen som eleven har rätt till och att de får 

modersmålsundervisning”. 

 

Sva1 känner sig säker vid mottagande av en nyanländ elev och säger: “Det är en ny 

möjlighet och en ny utmaning. Men det är klart att om det kommer in nya elever mitt i 

terminen så blir det mera jobb... självklart blir det mer jobb men det hör ju till”. 

 

Sva2 upplever att det varit för knapphändig information från mottagandemötena: “Ibland 

har vi inte ens fått papper från screening 1 som de gör med eleverna och det är någonstans 

det brister och jag har funderat på om det fastnat hos rektor eller inte ens blivit skickat…”. 

Sva2 nämner att vid arbete som klasslärare kändes det som att det blev stressigt vid 

mottagande av nyanlända elever och att det underlättar nu när Sva2 arbetar som sva-lärare 

och istället kan underlätta för klasslärarna med material och stöd. 

 

Samtliga lärare känner att det är roligt och spännande att få en ny elev i klassen och ser det 

som en utmaning. Lärarna beskriver även olika faktorer som gör det svårt och påverkar 

vid mottagandet av en nyanländ elev bland annat brist på tid och resurser. De tipsar om att 

vara positiv och att ta det lugnt vid mottagandet av nyanlända elever. De nämner även att 

utnyttja de resurser som finns att tillgå samt att starta enkelt med lättförståeliga ämnen 

som finns runt eleverna för att successivt utveckla ämnena. 
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6 Analys 

Här nedan presenteras två modeller; en för strategier för undervisning och en för strategier 

vid integrering som är en summering av resultatet. Sedan presenteras analysen av 

resultatet som är baserad på den sociokulturella teorin. 

 

 

 

Modell 1: Lärarnas strategier för undervisning 

 

Modell 1 visar de strategier som alla lärarna säger sig använda i undervisning vid 

mottagandet samt det långsiktiga arbetet med nyanlända elever. Lärarna nämner vid 

upprepade tillfällen vikten av att ha ett bildstöd i undervisningen, både till texter med 

InPrint men även bildschema för dagen. De uppmanar att använda IKT, vilket innefattar 

datorer, iPads, smartboards, appar etcetera, i den utsträckning som går. Avsaknaden av 

IKT är dock stor och försvårar lärarnas arbete. En nyckel till ökad förståelse mellan lärare 

och nyanländ elev är att använda begrepp och kroppsspråk för att förtydliga 

undervisningen. Lärarna säger att de försöker vara förebilder och modella hur eleverna ska 

göra olika uppgifter för att de lättare ska kunna göra det individuellt sedan. Dessutom att 

använda cirkelmodellen som är ett redskap vid producerande och bearbetning av texter. 

Den här metoden ger en trygghet och struktur för eleverna när texter utformas. 
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Modell 2: Lärarnas strategier för integrering 

 

Modell 2 presenterar lärarnas strategier i sin klassrumsundervisning av nyanlända elever i 

sitt arbete mot integrering. Samtliga sex lärare nämner att de även här arbetar för att 

eleverna ska snabbt få en god förståelse för olika begrepp, vilket i sin tur leder till 

trygghet. De lägger ner mycket tid på att förbereda, både klassen och sin undervisning, 

inför mottagandet av nyanlända elever men även för den fortsatta planeringen av 

undervisningen. Många av lärarna säger att de upplever det svårt att få tiden att räcka till 

och att de kan känna sig nervösa inför mottagandet. Trots det berättar de hur spännande 

och givande det är att ta emot en nyanländ elev och råder oss till att vara positiva såväl vår 

inställning inför mottagandet och gentemot eleverna. Slutligen nämner de att social 

interaktion är en grund för att skapa ett gott klassrumsklimat och en integrerad klass. De 

uppmanar oss att låta eleverna få samarbeta mycket och att arbeta både i smågrupper och i 

helklass.  

 

Som grund till analysen ligger den sociokulturella teorin med inspiration av Wertsch 

(1998) tankar av fem begrepp. Utifrån begreppen som förklaras under rubriken 4.3.2; 
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handling, sammanhang, redskap, mediering och meningsskapande kommer resultaten att 

analyseras nedan. 

 

6.1 Handling  

Av resultatet framgår det hur lärarna arbetar med många gemensamma strategier i sin 

klassrumsundervisning. Det som alla lärare anser är viktigt och grunden till en bra 

undervisning är att vara positiv, både till sin egen förmåga och mot eleverna. Samtliga 

lärare nämner även vikten av att individanpassa undervisningen och ge dem utrymme för 

att lära och ta in information. Lärarna säger att de ser till elevernas egna erfarenheter och 

ställer krav efter elevens nivå och startar i det lilla. De nämner även hur framförhållning är 

centralt och att de krävs förberedelser vid bland annat läsning och skrivning. Det här kan 

kopplas till den sociokulturella teorin eftersom att lärarna tar hänsyn till elevens förmåga 

vid inlärning och anpassar sin strategianvändning därefter (Säljö, 2000). Några av lärarna 

tar även upp vikten av att våga tro på sig själv och skapa sina egna lektioner, för att kunna 

anpassa innehållet efter eleverna blir förmågan att bygga egna lektioner relevant. Några av 

lärarna säger även att det är bra att våga gå ifrån läromedel för att bli mer flexibel och 

anpassningsbar i sin undervisning. 

 

Säljö (2000) fortsätter beskriva hur viktigt redskapen är i teorin, där han menar att språket 

är redskapet. Från resultatet av vad lärarna delgivit kan det tolkas som att eleverna får en 

egen plattform, det vill säga en slags ord-bank som de dagligen kommer att ha användning 

för. Det kan även tolkas av att lärarna är extra tydliga och förklarar på ett enkelt sätt. 

Dessutom att de arbetar i helklass där eleverna duschas av språket samt använder 

kroppsspråk och fysiska redskap såsom bildstöd för att förtydliga den språkliga 

kommunikationen. Alla lärarna trycker på begreppsanvändning och vilken betydelse den 

har för nyanlända elevers förståelse och språkutveckling.  

 

Lärarna arbetar mycket med rutiner, särskilt vid mottagandet, för att gynna elevernas 

språkutveckling. De låter eleverna interagera genom lekar, grupparbeten, 

samarbetsövningar, hjälpas åt i klassen och genom att använda rasterna. Även att lösa 

situationer som uppstår genom diskussioner i helklass för att trygga eleverna. Wedin 

(2001) menar att klassrumsinteraktionen ger elever och lärare möjligheten att förvärva 

kunskap tillsammans, lära sig normer och tankesätt. Vilket i sin tur bidrar positivt för att 

stärka språkutvecklingen. 
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Jenny Nilsson Folke skildrar (2015) en studie om nyanlända och deras påverkan av 

inkludering. Hon beskriver en stark relation mellan språkinlärning och inkludering. Via 

inkludering i en social kontext underlättar språkinlärningen och genom att lära sig språket 

uppstår även bättre förutsättningar för inkludering. I resultatet talar lärarna om hur de 

arbetar integrerande genom att förbereda klassen för att det ska bli ett varmt mottagande 

för de nyanlända eleverna och även hur de använder samarbetsövningar för att eleverna 

ska bindas samman som en trivsam grupp. Två av lärarna arbetar som sva-lärare och 

berättar hur de plockar ut eleverna från klassen. Något de tycker fungerar men som 

motsätter sig helt det som Nilsson Folke (2015) skildrar. 

 

6.2 Sammanhang  

Av resultatet framgår det hur lärarna arbetar mycket med att få in eleverna i både det 

sociala samspelet och den fysiska miljön. De berättar om hur de arbetar både individuellt 

med eleverna men främst i helklass för att gynna den sociala interaktionen. Klassrummet 

ska göras tillgängligt för alla och genom lekar och struktur arbetar lärarna för att skapa ett 

gott klassrumsklimat. Englund (2007) beskriver att ett socialt integrerande där individers 

handlingar kopplas samman samt en socialiserande funktion vilket leder till att varje 

människa utvecklar en personlig identitet.  

 

En av lärarna nämner att det kan vara problematiskt med olika miljöer; idrott, 

klassrummet, matsalen, med tanke på avsaknad av erfarenheter av dessa miljöer hos de 

nyanlända eleverna. Därav kan det vara fördelaktigt att plocka ut eleverna för att de ska 

känna sig tryggare i mindre grupper och kan på så sätt skapa en större förståelse.  

 

Trots detta tänk säger majoriteten av lärarna att det är viktigt att eleverna känner att de 

tillhör en klass och får göra gruppövningar och samarbeta för att stärka de nyanlända 

elevernas sammanhang och förståelse. Det håller Monica Axelsson (2015) med om då hon 

poängterar att: “broar mellan vardags - och ämnesspråket byggs via gemensamma 

aktiviteter med interaktion mellan läraren och eleverna. 

 

6.3 Redskap  

I undervisningen har lärarna många olika redskap, både föremål och personal, till hjälp. 

Säljö (2000) förklarar att fysiska och språkliga redskap förmedlar kunskap om 

verkligheten för individer i konkret verksamhet. Lärarna använder fysiska föremål i 
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klassrummet för att beskriva och förklara i sin undervisning men använder även det 

naturen har att erbjuda. Samtliga lärare betonar vikten av bildstöd och använder sig av 

både bildschema och InPrint.  

 

Plonsky (2011) förklarar att den största vinsten gällande undervisningsstrategier är när 

eleverna får utveckla sin användning av strategier över tid. Då måste lärarna tillgodose 

eleverna med brukbara strategier som eleverna kan utveckla och tillämpa. Lärarna berättar 

hur eleverna får arbeta med iPads och datorer, både med och utan hörlurar, som de kan 

använda för att utveckla sitt språk och arbeta individuellt med i klassrummet. På iPads 

finns det många olika appar som gynnar språkinlärningen bland annat bokstavståget och 

översättningsprogram. På datorerna får eleverna arbeta med olika program som tusen ord, 

Claro Read samt InPrint. Dessutom använder lärarna memorykort, språkpåsar, Pallin, 

ordbilder, Eva Cerus material och smartboards. Till sin hjälp har lärarna speciallärare, sitt 

arbetslag, specialpedagoger, modersmålslärare, skolsköterskor, 

studiehandledning, specialpedagoger, tolk samt sva-lärare. Det råder dock olika meningar 

kring mängden av dessa resurser.  

 

Lärarna använder sig även av elever med samma språk som hjälp att översätta och förklara 

olika situationer i undervisningen. Eleverna får arbeta i grupper för att vara resurser åt 

varandra. Det kan dock vara svårt ibland när eleverna ligger på olika nivåer att sätta 

samman grupper. De använder även strategier som att modellera och cirkelmodellen.  För 

att veta vilken nivå eleven ligger på använder lärarna sig av information från 

kartläggningen och genomför SI-test och screening. 

 

6.4 Mediering  

Säljö (2000) menar att de fysiska och språkliga redskapen läraren använder sig av 

medierar verkligheten för eleverna. Begreppet mediering, hur lärarna använder sig av 

språket och andra redskap för att förmedla kunskap, syftar även på att eleverna hanterar 

sin omvärld genom olika fysiska och språkliga redskap som bildar delar i det sociala 

samspelet. Genom tidigare nämnda redskap och handlingar förmedlar lärarna på olika sätt 

ett budskap och kunskap som eleverna förhoppningsvis lär sig. Lärarnas mediering 

grundar sig i deras eget tänkande och föreställningsvärldar samt att de är framvuxna ur, 

och färgade av, kulturens fysiska och språkliga redskap (Säljö, 2000). Det är alltså något 

som påverkar vilka strategier lärarna använder och hur fördelaktiga de anser att dem är 

samt deras egna perspektiv på undervisningen. Lärarna nämner vid flera tillfällen att deras 
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inställning speglas i hur undervisningen utformas och hur eleverna reagerar vid 

mottagandet av nyanlända elever.  De säger att det är otroligt viktigt att de som lärare är 

positiva för att skapa en bra relation som krävs för att eleverna ska känna sig trygga och 

vara öppna för att lära.  

 

I resultatet visar det att lärarna inte enbart använder en strategi eller ett redskap i taget utan 

det är samspelet mellan handling och redskap som skapar en fungerande undervisning. 

Vid användning av exempelvis språkpåsar använder L1 både redskap som tallrik, bestick 

och glas för att fysiskt visa det samt hur föremålen används, men även sitt språk för att 

befästa föremålets namn och användning. L1 använder alltså en både fysiska föremål och 

ord för att skapa en fördelaktig kommunikationsstrategi. 

 

Metastudien Plonsky genomförde 2011 visade avsaknaden av utbildning kring 

undervisningsstrategier i andraspråk hos lärarna, därav vill Plonsky betona vikten av 

kontextspecifik lärarutbildning kring undervisningsstrategier i andraspråk. Det är något 

lärarna i den här studien även poängterat, fyra av de sex lärarna som deltagit i studien 

upplever att de inte fått tillräcklig med utbildning. Bristen av utbildning och saknaden av 

mentorer påverkar lärares mediering till eleverna. Plonsky (2011) menar att 

andraspråkskompetens är en väldigt komplex konstruktion och att lärare med år av 

erfarenhet inom yrket har lättare att införliva nya undervisningsstrategier i sin redan 

existerande repertoar. Det visar på att erfarenhet gynnar lärarnas mediering, vilket lärarna 

i den här studien bekräftar. Lärarna i den här studien säger att lärarutbildningen de har gått 

inte är tillräcklig utan genom fortbildning och erfarenhet har de skaffat sig kunskapen. 

 

6.5 Meningsskapande 

Säljö (2000) förklarar hur en elev agerar i aktiviteter och vilka erfarenheter eleven har är 

avgörande för elevens fortsatta meningsskapande i kommande aktiviteter. Det fungerar 

likadant när lärarna ska skapa mening. Lärarna ska då applicera elevernas agerande till att 

tydliggöra deras egna meningsskapande. Genom lek och samspel med andra menar lärarna 

att de kan skapa en gemenskap, en integrerad klass för eleverna som i sin tur då blir en 

trygg grupp. Att använda sig av elevnära ord och ge eleverna en plattform att stå på (i 

språket) menar lärarna gör eleverna tryggare och mer motiverade att fortsätta införskaffa 

sig kunskaper.  Att förstå lärande och utveckling av lärande görs genom att sammankoppla 

på vilket sätt olika aspekter påverkar varandra. Säljö menar att människan är en biologisk, 
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kulturell, historisk och social varelse och att alla dessa faktorer påverkar för att forma en 

meningsskapande miljö.  

 

Genom att lärarna i den här studien berättar om hur de arbetar både individuellt och i 

helklass med eleven, kollar av och följer upp, kartlägger och strukturerar sin undervisning 

baserat på elevens nivå och erfarenheter visar de sig att Vygotskys perspektiv om 

kunskapsskapande passar in. Det grundar sig i människors tänkande, att kunskaper endast 

blir tydliga eller tas reda på genom att analysera språk och handlingar i relation till de 

sociala och kulturella resurser individen använder (Bråten, 1996).  
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7 Diskussion  

Här diskuteras resultatet och analysen i förhållande till forskning samt teorier. Resultatet 

av den här studien visar att lärarna använder sig av väldigt lika strategier vid mottagandet 

samt i det fortsatta arbetet med nyanlända elever. Deras strategier för integrering av 

nyanlända elever i sin klassrumsundervisning är också väldigt enhetliga.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Från resultatet, som är sammanfattat i två modeller i analysen, anser lärarna att båda 

aspekterna med fungerande strategier och integreringsarbete behövs för att skapa en 

fungerande undervisning. Lärarnas svar kring de olika frågorna (bilaga 1) binder samman 

integrering och kommunikationsstrategier. De menar att om vi inte har strategier för 

kommunikationen så blir integreringen lidande och vice versa. Detta perspektiv har vi 

tagit tillvara på och vi ser det som en väsentlig del att ha med sig ut i arbetslivet. Vår 

attityd och arbetssätt påverkar eleverna och därav bör vi binda samman arbetet med 

integrering och kommunikation. Wedin (2001) menar att klassrumsinteraktionen är av stor 

vikt då den ger elever och lärare möjligheten att ta in kunskap tillsammans, samt att 

klassrumsinteraktionen utgör ett redskap för språkutvecklingen. För att få skapa 

fungerande strategier för kommunikation och integrering menar fyra av sex lärare att de 

nyanlända eleverna ska vara i klassrummet. Resurser som behövs ska komma till 

klassrummet och eleverna ska inte plockas ut. Två av lärarna motsätter sig detta, kanske 

för att de är sva-lärare. De anser att de nyanlända elevernas svenska undervisning 

genomförs med större framgång om de är utplockade från klassen. Vi ser att det finns en 

problematik kring de två lärarnas åsikt men förstår deras perspektiv. Vi tror, som de fyra 

andra lärarna, att det går att genomföra undervisningen i klassrummet och att fördelarna 

av integreringen skapar fördelar för kunskapsutvecklingen. De nyanlända elevernas sva-

undervisning blir mer fokuserad i mindre grupp/enskilt menar de två sva-lärarna men som 

de fyra tidigare nämnda lärarna och Wedin (2001), kan det urskiljas att det går att 

genomföra en bra och fördelaktig undervisning i klassrummet utan att avskilja eleverna 

från klassen. 

 

Nilsson-Folke (2015) visar med sin forskning att det finns en stark relation mellan 

språkinlärningen och inkluderingen. Lärarnas strategier för att få in de nyanlända eleverna 

i klassen tyder på ett tankesätt och arbetssätt som försöker efterlikna detta perspektiv. 

Lärarna säger de vill ge eleverna en plattform och skapa rutiner så de nyanlända eleverna 

kommer in i gruppen, och via integrering i en social kontext poängterar Nilsson-Folke 
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(2015) att det underlättar för språkinlärningen och språkkunskaper ger fördelar för 

integrering. Forskningen Nilsson- Folke (2015) presenterar anser vi är intressant just på 

grund av kopplingen mellan språkinlärning och inkludering. Genom detta perspektiv tror 

vi att det ger utrymme för integrering med ett mångkulturellt klassrum och i vidare led ett 

mer öppet och accepterande samhälle. Om vi i skolan kan lägga grunden för gemensamma 

värderingar som allas lika värde, rätten till utbildning och mänskliga rättigheter tänker vi 

att det borde ge effekt för ett jämställt samhälle. 

 

En svårighet klasslärarna ställs inför som vi ser är bristen på resurser och material. När 

lärarna berättar om de olika strategierna beskriver de att det inte alltid haft material eller 

personal för att skapa en fungerande undervisning för de nyanlända eleverna. För att 

kunna använda apparna de tipsar om behövs en iPad, till InPrint en dator men helst en 

också en smartboard. Denna aspekt påverkar deras förutsättningar för undervisningen 

precis som bristande resurser i form av utbildad personal gör, som Lassenius (2007) visar 

på i sin forskning. Det kan kanske förklara de två sva-lärarnas perspektiv på varför de 

handlar som de gör. Finns resursen sva-lärare på skolan förstår vi att den används. 

Speciellt om det är stora klasser, krävande barngrupp eller andra faktorer som påverkar 

klassrumsundervisningen. Genom att sva-lärarna plockar ut vissa elever blir klasslärarens 

grupp mindre och kanske mer lätthanterlig. Vi tänker även att har inte klassläraren en sva-

utbildning klargör det ännu mer varför sva-lärarna väljer att plocka ut eleverna, eftersom 

eleverna har rätten till sin sva-undervisning. Sva-lärarna kan lägga all sin fokus på de 

nyanlända eleverna när de plockas ut ur klassen än när de ska genomföra sin undervisning 

i klassrummet med resterande klass. En möjlighet att genomföra den undervisningen i 

klassrummet, att sva-läraren och klassläraren samarbetar i en gemensamt planerad 

undervisning för att inte plocka ut den nyanlända eleven. Det perspektivet bidrar dock till 

annan problematik kring logistik som till exempel planeringstid.  

 

Lärarna skapar gemensamma aktiviteter genom lek och socialt samspel där interaktionen 

mellan lärare och elever är i fokus. Lärarna säger att de ser stora fördelar med par och 

grupparbeten, både för nyanlända elever men även för alla elever. Axelsson (2015) 

beskriver att broar mellan vardags - och ämnesspråk byggs via just gemensamma 

aktiviteter. Vi anser att vardagsspråket kommer till användning i leken och det sociala 

samspelet mellan eleverna men att det sociala samspelet gynnar även nyanlända elevers 

språkutveckling inom ämnesspråket.  
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Den sociokulturella teorin tolkas som lärarna säger, redskapet som används är språket, att 

skapa ett fungerande kommunikationsspråk. Även att inte se de nyanlända eleverna 

urskilda från gruppen utan ta till vara på de sociala aspekterna och se eleven i handling 

och aktiviteter för att utveckla vår undervisning. Säljö (2000) säger att hur en individ 

agerar i aktiviteter och vilka erfarenheter den skapar sig visar hur individen skapar mening 

samt att de fysiska och språkliga redskapen förmedlar konkret kunskap till individen. 

Genom att använda de strategier som lärarna nämnt, som visas i modell 1 och 2, menar 

lärarna de lyckas med att skapa en undervisning som ger mening för de nyanlända 

eleverna. De fysiska och språkliga redskapen används för både dem själva och de 

nyanlända eleverna till att skapa integration och ett fungerande kommunikationsspråk.  

 

Att genomföra en fungerande och bra undervisning för nyanlända elever är en utmaning 

för lärare. Vårt egna behov av mer kunskap, strategier och verktyg till undervisning av 

nyanlända elever ligger som grund och inspiration till denna studie. Resultatet som 

insamlats bekräftar vårt behov då lärarna angett att kunskapen de har om ämnet inte 

kommit från lärarutbildningen utan från kollegor och beprövad erfarenhet. Även 

forskningen visar på att lärare saknar kunskap kring integrering och undervisning av 

nyanlända (Lassenius, 2007). Vi upplever en oro av resultatet som framkommit, att bristen 

på utbildade kollegor och att vi själva inte har utbildning som behövs kommer ha en stor 

påverkan på framtida arbete. Effekten av att vi och våra blivande kollegor inte har 

utbildningen som behövs påverkar i direkt led de nyanlända elever vi kommer att ta emot i 

framtiden. Det kan tolkas som att vi som lärare är en stor del i att eleverna ska bli 

integrerade samt bidra till deras kunskapsutveckling. Trots att lärarna uttrycker att de 

saknar utbildning verkar det som att de lyckas genomföra en fungerande undervisning i 

sva. Så även om det uppstår en oro av resultatet känns det betryggande att se att lärarna 

lyckas i sitt arbete. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Till studien valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt och intervjuade lärarna. Vi antog att 

det skulle bli svårt att hitta lärare med utbildning i sva som tagit emot minst 5 nyanlända 

elever vilket gjorde att enkätundersökning valdes bort eftersom att vi skulle fått för lite 

underlag till att dra några generella slutsatser. Via en kvalitativ intervju kan vi utveckla 

frågorna och få ett bredare och mer utförligt svar av lärarna. En enkätundersökning kunde 
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ha bidragit till att få ett större urval och fått mer åsikter för att sedan kunna dra lite mer 

generella slutsatser.  

 

Vi valde även bort observation eftersom att vi såg svårigheter i att hitta elever som precis 

kommit till klasser som kunde observeras. Ett antagande av oss var att lärarna ville ha 

mottagandet med sin nyanlända elev själv och inte ha publik som iakttog.  Observation 

kunde bidragit till att få en mer sann bild av hur lärarna faktiskt arbetar och inte bara vad 

de säger att de gör. Dessutom hur eleverna agerar i respons till lärarnas strategianvändning 

och se hur kommunikationen mellan lärarna och eleverna fungerar.  

 

Valet av en kvalitativ metod gav oss möjlighet att se lärarnas reaktioner och möjlighet att 

ställa frågor som gav oss den data vi var ute efter. Intervjuerna gav oss mycket användbara 

data att analysera och intervjuprocessen i sin helhet fungerade utmärkt. En av oss 

intervjuade läraren och den andra förde anteckningar om uttalanden och eventuella 

reaktioner. En svårighet vi upplevde var att inte påverka informanterna under intervjuerna 

med nickningar, medhåll och ledande frågor.  

 

Vid urvalet valde vi att begränsa oss till en kommun vilket resulterade i valet av 

informanter som uppfyllde våra krav minskade. Om vi hade utfört studien i en ort som 

haft betydligt större antal nyanlända elever antar vi att informanterna varit lättare att få tag 

på samt betydligt fler. Vi är medvetna om att olika faktorer kan ha påverkat resultatet. 

Dels att vi genomfört en kvalitativ metod där våra reaktioner, frågor och följdfrågor kan 

ha haft inflytande på informanternas respons. 

 

7.3 Etiska reflektioner 

Det som även kan ha påverkat resultatet är att två av informanterna har varit våra 

handledare under tidigare arbetsförlagd praktikperiod och vi har en relation till dem. 

Slutligen är vi även medvetna om att lärarutbildningen och kunskaper vi fått från den kan 

ha påverkat oss i olika aspekter under studiens genomförande. Utfallet av studien är 

baserat på de sex lärare som ställt upp på intervjuer. De lärarna kan tänkas vara väldigt 

drivna i frågan eller känner själva avsaknad i kunskap och vill att ämnet ska 

uppmärksammas. Vi är medvetna om att alla lärare säkert upplever det här olika och att 

det är svårt att dra några generella slutsatser om ämnet överlag.  
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7.4 Framtida forskning 

I den här studien har vi mött lärare som både plockar ut nyanlända elever ur klassrummet 

och har dem kvar i klassrummet. Följaktligen skulle det vara intressant för oss med 

forskning som undersöker nyanlända elevers progression och påverkan under en längre tid 

i bägge scenarion för att veta vad nyanlända elever gynnas bäst av. 

 

7.5 Slutsats 

Det viktigaste vi har insett är att forskning i likhet med lärarnas respons visar på att 

framgångsrika strategier och arbete med integrering är beroende av varandra samt att de 

påverkar varandra. Strategierna lärarna använder sig av i undervisningen är bildstöd, IKT, 

kontinuerlig begreppsanvändning, modella och kroppsspråk. Strategier lärarna tar upp för 

att gynna integrering är social interaktion, förberedelse, skapa trygghet och positivitet. Det 

var överraskande att se att lärarna, i enhet med forskningen, tydliggör att studenter inte får 

det nödvändiga utbildning de behöver på lärarutbildningen för att genomföra sitt framtida 

arbete kring nyanlända elever, sva-undervisning och integreringsarbete.  
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9. Bilaga 1 - Intervjuprotokoll 
 

Intervjuprotokoll till studie. 

En studie av strategier vid integrering av nyanlända elever i klassrummet. 

  

1.  Presentation av oss och vårt arbete 

Syftet med den här studien är att utröna vilka strategier erfarna lärare i årskurs 1-3 

använder sig av i sin undervisning vid mottagandet av nyanlända elever samt hur 

lärarna arbetar för att skapa integrering. 

  

2.  Informera om de 4 principerna 

  

-       Deltagare är anonyma. 

-       Informationen du delger kommer endast användas till vår studie 

-       Publiceras i DiVA. 

-       Du har rätt att neka att svara på frågor du inte vill svara på och du har rätt till 

att avbryta intervjun när du vill. 

 

  

3.  Inledande frågor 

 Kan du berätta lite om din karriär, dina erfarenheter, hur ser din bakgrund inom 

yrket ut? 

  

 På ett ungefär, hur många sva-elever har du mött/ undervisat under din karriär? 

 

 Hur upplever du att din sva-undervisningen har utvecklats genom åren? 

 

4.     Intervjufrågor 

 Eleverna du nämnt, har du använt någon specifik strategi för enskild elev? 

 

 Vilka strategier använder du dig av i din undervisning i helklass? 

 

 Är det samma strategier du använder dig av i din undervisning i helklass vid 

mottagandet?  
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 När vi pratar om strategier, upplever du att du har fått tillräckligt med utbildning 

för att genomföra sva-undervisning? 

 

 Vet du av några andra strategier än de du har nämnt som andra lärare använder sig 

av?  

 

 Har ni några förhållningsregler eller instruktioner för er sva-undervisning? 

 

 Om jag säger ordet integrering, vad tänker du då? 

 

 Vilka strategier använder du för att skapa integrering? 

 

5. Avslutande frågor 

 

 Hade du agerat annorlunda med dina första sva-elever, om du hade haft den 

kunskap du har idag? 

  

 Vad har du för ytterligare tankar och känslor kring mottagande av en sva-elev 

 

 Avslutningsvis, har du några tips och råd till oss? Vad kan vara bra att tänka på? 

 

 Tack! 
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10. Bilaga 2 - Mail 1 till rektorer 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser till grundskollärare inriktning F-3. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete där vi ska genomföra en studie inom svenska som andraspråk. Syftet med 

den här studien är att utröna vilka strategier erfarna lärare i årskurs 1-3 använder sig av i 

sin undervisning vid mottagandet av nyanlända elever samt hur lärarna arbetar för att 

skapa integrering. Vi gör det här för att vi anser oss ha för lite kunskaper kring ämnet, 

trots att vi har utbildats och får behörighet i svenska som andraspråk. 

Vi önskar att få intervjua erfarna lärare hos er som har behörighet i undervisning av 

svenska som andraspråk och som har tagit emot minst 5 nyanlända elever där 

kommunikationsspråket med läraren inte är gemensamt. Intervjun kommer att ta cirka 30 

minuter och vi behöver endast en intervju per lärare. 

 

Finns det någon lärare på er skola som kan tänkas vara intresserad av att deltaga i vår 

studie och ställa upp på en intervju med oss? Vid intresse får du som rektor gärna maila 

oss lärarens mailadress eller att läraren mailar oss direkt med svar. 

 

Vi önskar svar från er snarast möjligt, senast tisdag 23 januari 2018. 

Vi ser fram emot ditt svar! 

 

Med vänlig hälsning 

Kajsa Boman och Kajsa Jadelind 
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11. Bilaga 3 - Mail 2 till informanter 

 

Hej!  

Tack för att du ställer upp på en intervju med oss. Vi tänkte skicka lite information om 

intervjun som kan vara bra för dig att veta. 

 

Intervjun vi kommer genomföra med dig grundar sig i vårt syfte; att utröna vilka strategier 

erfarna lärare i årskurs 1-3 använder sig av i sin undervisning vid mottagandet av 

nyanlända elever samt hur lärarna arbetar för att skapa integrering. 

 

Vi vill ta reda på vilka strategier du som lärare använder dig av vid mottagandet av en 

nyanländ elev. Vilka strategier anser du är fördelaktiga och vilka faktorer som spelar in i 

ditt val av strategier.  Vi önskar även fråga om det är något du anser är extra viktigt just 

den första tiden, exempelvis de fyra första veckorna.  

 

I den här studien kommer alla deltagare vara anonyma, vi kan dock inte garantera din 

anonymitet om du ger svar på frågor där du svarar på det vis det är igenkännande för dig 

personligen, men självklart kommer vi göra vårt yttersta för att din anonymitet ska vara 

intakt. Informationen deltagaren ger kommer endast användas till den här studien. Studien 

kommer senare att publiceras i databasen DiVA. Under intervjun har du rätt till att neka 

att svara på frågor du inte vill ge svar på samt när som helst under intervjun har du rätt att 

avbryta.  

 

Ser fram emot att träffa dig! 

Med vänliga hälsning 

Kajsa och Kajsa  

 

 

 
 
 

 
 
 
 


