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Sammanfattning 

Studiens syfte var att beskriva hur undervisning i grundskolan utformas för nyanlända elever samt hur utformningen 

av undervisningen inverkar på elevernas lärande och inkludering.  Frågorna som belystes var; Hur motiverar olika 

skolor sin utformning av undervisning för nyanlända elever? Hur utformar de olika skolorna stöttning och extra 

anpassningar, så att nyanlända elevers lärande underlättas? Hur beskrivs synen på inkluderande undervisning och 

hur omsätts den i verksamheten på olika skolor? Studien genomfördes med kvalitativ fenomenografisk metod. Nio 

halvstrukturerade intervjuer genomfördes med rektor, specialpedagog och lärare på tre olika skolor. Resultatet 

visade att undervisning för nyanlända elever utformades olika skolor emellan samt att kunskap och erfarenhet var 

viktigt för att kunna utforma god undervisning. Vidare, att alla skolor strävade efter en inkluderande undervisning 

och att extra anpassningar eller stöttning genomfördes, för att elevernas individuella förutsättningar att nå målen 

skulle tillvaratas.  Viljan fanns, men inte alltid kunskaperna eller förutsättningarna. Några verksamma åtgärder för 

ökad måluppfyllelse identifierades i studien. Stöttning var en förutsättning för att nå de individuella målen. 

Undervisning som var kognitivt utmanande samt utgick från elevernas kunskaper och erfarenheter och användande 

av modersmål i undervisningen lyftes som verksamma redskap, för att få eleverna engagerade i läsande och 

skrivande samt stärka språket.  Samarbete inom skolan mellan olika yrkeskategorier, men också ett samarbete med 

vårdnadshavare var en förutsättning.  Ökad inkludering nåddes när åtgärder vidtogs, som skapade goda 

förutsättningar för nyanlända elever att lyckas i skolan. Inkluderingssträvan var en ständigt pågående demokratisk 

process för alla människors rättigheter och lika värde. Den utgick ifrån idén att elevers olikheter var en tillgång, där 

elever erbjöds möjligheter att uppleva gemenskap och aktivt deltagande med hög pedagogisk vinst.  

Nyckelord: undervisningsstrategier, direktintegrering, förberedelseklass, extra anpassningar, stöttning, 

translanguaging. 

 

Abstract 

The purpose of the study was to describe how teaching is designed in elementary school for newly arrived pupils, and 

to review the effects of this teaching. The questions being analyzed were: What is the motivation of the different 

schools in how they create their supportive teaching structure for the newly arrived students? How do the different 

schools organize their scaffolding, and how do they make adjustments, so that the learning of new arrivals is 

supported? How is inclusive education described, and how is it transformed into activities at different schools? The 

study used a qualitative phenomenographic methodology. Nine half-structured interviews were conducted with the 

principal, special educator and teacher at three different schools. The results showed that teaching for newly arrived 

pupils varies between schools, and that knowledge and experience is important in order to create a good teaching 

environment. Further, all schools aimed for an inclusive education, and that additional adjustments or supporting 

structures were implemented to ensure that the pupils' individual needs for achieving their goals were met. Not all 

schools had the knowledge or the right conditions for the implementation of an inclusive education, but all three had 

the will to try. Some methods for increased goal achievement have been identified as being particularly active in the 

study. Scaffolding was a prerequisite for reaching pupils’ individual goals, and one challenge was to decide on the 

right kind of pedagogy for the individual pupil. Education that was cognitively challenging, and on the pupil’s mother 

tongue, can all be used as active tools in order to get pupils involved in reading and writing and with the goal of 

strengthening their language. Collaboration within the schools’ different occupational categories, as well as 

cooperation with caregivers, were needed. Inclusion was achieved when the right action was taken to create good 

learning conditions for newly arrived pupils to succeed in school. The inclusion endeavor was ultimately based on an 

ongoing democratic process for all human rights and equal values. It was based on the idea that pupils' differences 

were an asset, offering students the opportunity to experience community and active participation with high 

educational gains. 

Keywords: teaching strategies, direct integration, preparation class, additional adjustments, scaffolding, 

translanguaging.  
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1. Inledning 
 

Idag kännetecknas klassrummen i Sverige av mångfald och flerspråkighet (Lorentz, 2009), vilket 

innebär nya utmaningar för att anpassa undervisningen för elever som inte kan det svenska språket. 

Varje år kommer tusentals barn och unga till Sverige för att leva sina liv och börja skola här 

(Andersson och Melchert, 2010). De nyanlända kan inte svenska och har inte erfarenhet av det 

svenska skolsystemet. Statistik från Skolverket (2017) och Utbildningsdepartementet (2013) visar på 

att nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i årskurs 9 än genomsnittet. Enligt Andersson 

och Melchert (2010) behöver verksamma inom skolan ha mer kunskap om utformning av 

undervisning för dessa elever, eftersom detta är nyckeln till framgång.  

 

Utformning av undervisning för nyanlända elever kan se olika ut (Bunar, 2015). Den vanligaste 

modellen i Sverige har varit förberedelseklasser, vilket innebär att nyanlända elever placeras i en 

gemensam klass och sedan successivt övergår till undervisning i ordinarie klass. En annan 

undervisningsmodell är att direktplacera den nyanlända eleven i ordinarie klass. Direktplacering 

kräver mycket stöd av modersmåls- och andraspråkslärare för fortsatt kunskapsutveckling. Det krävs 

flexibilitet och kunskap för att utforma undervisning för nyanlända elever (Elmeroth & Häge, 2009). 

God undervisning innebär att utforma situationer så att elevernas lärande underlättas samt att 

skolutveckling i första hand bör syfta till att så goda lärmiljöer som möjligt skapas för eleverna 

(Scherp & Scherp, 2007).  

 

Skolan ska sträva efter inkludering genom att öka elevers möjligheter att uppleva gemenskap och 

aktivt delta med en hög pedagogisk behållning (Bunar, 2015). Inkludering handlar även om att främja 

mångfald samt skapa förståelse för att vi är olika. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen för 

utbildningen, vissa med hjälp av anpassningar (Skolverket, 2017). I grunden handlar det om att ge 

alla elever förutsättningar till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Läroplanen är tydlig med att det 

inte är enskilda lärares ansvar utan hela skolans gemensamma ansvar. Skolledarens viktigaste 

uppgifter är att leda det gemensamma lärandet, om hur man ska kunna skapa en fördjupad 

förståelse av uppdraget hos medarbetarna, att utveckla en gemensam vision för arbetet samt att 

garantera kvalitén i den pedagogiska verksamheten (Scherp & Scherp, 2007).  

 

Utvecklingen av det pedagogiska arbetet ska ledas av specialpedagogen, utifrån sin roll att möta alla 

barns och elevers behov samt att se, analysera och utveckla lärmiljöer genom att undanröja hinder 

och svårigheter (SFS 2007:638). Av den orsaken är det som blivande specialpedagog särskilt 

intressant att genom en intervjustudie granska hur undervisning utformas för nyanlända elever. Ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv är det av vikt att studera rektorers, specialpedagogers och lärares 

sätt att utforma undervisning, synen på inkluderande undervisning och hur skoldagen anpassas för 

att dessa barn ska ges goda förutsättningar för lärande samt får ett sammanhang och en struktur i sin 

tillvaro. Egna erfarenheter har visat att förståelse och kunskap för dessa elever inte alltid finns. Utan 

förståelse och kunskap kring elevernas situation finns en risk att de blir missförstådda och bara 

betraktas som de som inte behärskar språket.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisning i grundskolan utformas för nyanlända 
elever utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv samt granska de olika undervisningsformerna i 
relation till lärande och inkludering. För att nå detta syfte kommer följande forskningsfrågor att 
besvaras: 

1. Vilka skäl anger skolorna för val av utformning av undervisning för nyanlända elever? 

2. Hur utformar skolorna stöttning och extra anpassningar, så att nyanlända elevers lärande 

underlättas? 

3. Hur beskrivs synen på inkluderande undervisning och hur implementeras den i undervisningen på 

skolorna? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Då ord i allmänspråket kan ha en vid och ibland något oklar betydelse kommer jag nedan redogörs 
för några centrala begrepp som ingår i denna studie för att minska risken för felaktiga tolkningar. 

 

Undervisning 

Enligt Skolverket (2016) är definitionen av undervisning målstyrda processer under ledning av lärare, 
vilka ska syfta till lärande och utveckling genom inhämtande samt utvecklande av kunskaper och 
värden. 
 

Nyanlända elever 

Den definitionen gällande nyanlända elever, som används i detta arbete är den som ges i skollagen (3 
kap 12a§, SFS 2010:800). Där kan vi läsa att med begreppet nyanländ elev avses den som har varit 
bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller anses bosatt här och som har påbörjat 
sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska 
inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. EU- migranter omfattas inte av 
definitionen. 
 

Stöttning 

Stöttning beskrivs som det tillfälliga stöd läraren ger eleverna för att skoluppgifter ska klaras av. I takt 
med elevens lärande så minskas stödet gradvis (Cummins, 2017). Stöttning kan handla om att 
använda olika strategier för att öka förståelsen exempelvis visuellt stöd, konkreta upplevelser eller 
praktiska demonstrationer. Eleven behöver hjälp och stöttning av någon för att klara kognitivt 
krävande uppgifter (Gibbons, 2010). Ju högre kognitiv svårighetsgrad, desto större behov av språklig 
stöttning. Stöttningen ska vara tillfällig och framåtsyftande. 
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Extra anpassningar 

Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven, ska skyndsamt få stöd i form av extra anpassningar 

enligt skollagen (3 kap 5, 5a§, SFS 2010:800). Skolan ska ge de anpassningar och det stöd som krävs 

inom ramen för den ordinarie undervisningen, så långt det är möjligt, för att eleven ska uppnå 

kunskapskraven.  

 

Inkludering 

Skolan har ett ansvar att förmedla de normer och värden som ligger till grund för begreppet 
inkludering (Skolverket, 2017). Inkludering handlar om att främja mångfald samt skapa förståelse för 
att vi är olika, men det handlar även om att alla elever ska ges möjlighet att nå målen för 
utbildningen, vissa med hjälp av anpassningar. Elever ska ges lika förutsättningar att nå målen, men 
olika vägar dit.  
 
 
Translanguaging 

Translanguaging används som en term vilken förklarar hur undervisning främjas av koppling mellan 
olika språk, där det nya språket konstrueras med hjälp av tidigare språk, genom att elevens hela 
språkresurs tillvaratas (Cummins, 2017, Persson, 2016). 

 

2. Bakgrund 
I denna del kommer de nyanländas utbildningssituation att beskrivas utifrån fyra teman: en 

heterogen grupp, skolprestationer, vad de nyanlända har rätt till samt framgångsfaktorer. 

 

2.1 En heterogen grupp 

Nyanlända elever utgör en mycket heterogen grupp med olika bakgrunder, kunskaper och 

erfarenheter (Bunar, 2015, Skolverket, 2016). Den största enskilda grupp av migranter som kommer 

till Sverige är barn till asylsökande familjer, men det kommer även barn till familjer som beviljats 

uppehållstillstånd, barn som adopterats samt ensamkommande barn. Gemensamt för de flesta 

nyanlända barn och unga är att de inte har svenska som modersmål samt att de brutit upp från det 

sammanhang de levde i. De nyanlända eleverna ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 

mot utbildningens mål, där hänsyn ska tas till elevernas olika behov (a.a.). Alla nyanlända elever 

befinner sig i en utsatt situation och har många utmaningar framför sig (Glogic & Löthagen Holm, 

2016). Några faktorer som försvårar skolgången mer än andra för de nyanlända eleverna är om de 

kommer under grundskolans fyra sista år eller senare, är ensamkommande, har kort skolbakgrund 

eller är traumatiserade. 

  

De nyanlända är en heterogen grupp även vad gäller skollagstiftningen. Under lång tid har svensk 

lagstiftning hindrat många barn från att gå i skola i Sverige (Bunar, 2015). Fram till 2002 var det upp 
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till varje enskild rektor att besluta om barnen fick delta i undervisningen eller inte, och det var inte 

förrän 1 januari 2002 som asylsökande nyanlända barn fick rätten att gå i skolan. Papperslösa barn 

och unga, det vill säga de som vistas i landet utan tillstånd, fick laglig rätt till skolgång först juli 2013. 

Papperslösa EU- migranter eller EU-medborgare omfattas inte av rättigheterna som finns skrivna i 

Skollagen (29 kap. 2 § SFS 2010:800), så någon rätt till skolgång för dessa barn och unga finns därför 

inte. 

 

2.2 Skolprestationer 

Både internationella och nationella undersökningar visar att nyanlända elever inte når 

utbildningsmålen i samma utsträckning som de svenskfödda eleverna (Glogic & Löthagen Holm, 

2016). Nationellt märks det mestadels genom att färre är behöriga till gymnasiet, vilket till viss del 

rimligtvis kan förklaras med att fler har kommit till Sverige efter skolstart och således har färre år på 

sig att klara av grundskolan. Det är särskilt svårt att nå målen för de som har gått i en skola med 

många elever med utländsk bakgrund (Otterup, 2006). Bostadssegregationen och därmed ofta 

skolsegregation, kan förstärka den negativa inverkan. En rapport från Skolverket (2004) visar att 

elever med utländsk bakgrund ofta inte är behöriga till studier på nationella program, och att de har 

svårigheter att genomföra studierna på den tid som skolsystemet utgår från.  

En rapport från Myndighet för skolutveckling (Modigh, 2004) visar att de elever som har invandrat 

sent till Sverige på många sätt har en problematisk situation under sin grundskole- eller gymnasietid. 

Dessa elever uppger att de i högre utsträckning än andra elever har psykosociala problem eller 

upplever sig otrygga. Rapporten uppmärksammar att det blir svårare att uppnå behörighet till 

gymnasiet eller fullfölja gymnasiestudier, ju senare i skolgången en elev har anlänt till Sverige. Det är 

stor skillnad mellan kommunerna när det gäller kvaliteten på verksamheten för nyanlända elever, 

vilket påverkar elevernas resultat i mycket hög grad. Vidare framhålls att kvaliteten på 

undervisningen i olika skolor är det som främst påverkar elevernas resultat.  

Pisa1 undersökningen, vilket är en kunskapsutvärdering i matematik, naturvetenskap, läsförståelse 

och problemlösning för 15-åriga elever, drivs av OECD och genomförs vart tredje år. Pisa-

mätningarna har visat att svenska elevers resultat försämrats mellan 2000 och 2012, en trend som 

bröts 2015 då resultaten höjdes (Cummins, 2017, Skolverket, 2018). Dock visade 2015 års mätning 

att klyftan mellan de högst och lägst presterande samt mellan de socioekonomiskt gynnade och 

missgynnade eleverna i undersökningen ökat. Vidare framhålls i rapporten att de nyanlända eleverna 

inte kan tillskrivas orsak till resultatet, även om deras prestation kan utgöra källa till oro. 

Undersökningen visar att klyftan mellan infödda svenskar samt första och andra generationens 

invandrare är mycket stor, större än i övriga OECD-länder. Tre orsaker till svaga prestationer hos 

nyanlända elever lyfts: växling mellan hemmets och skolans språk, sämre socioekonomiska 

förutsättningar samt ställning som marginaliserad grupp (Cummins, 2017).  

                                                           
1 Pisa står för Programme for International Student Assessment 
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Språkväxling mellan hem och skola är en utmaning, allra helst för de äldre eleverna eftersom de har 

mer att ta igen språk- och kunskapsmässigt (Cummins, 2017). Elevernas förståelse och produktion av 

språk samt förmåga att använda språk i alla ämnen behöver stärkas för att underlätta inlärningen av 

ett andraspråk, eftersom det tar minst fem år att hinna ikapp kunskapsmässigt på skolspråket.  Elever 

som kommer innan skolstart tar längre tid på sig att komma ikapp än de som kommit som 8-12 

åringar, vilket beror på att den verbala utvecklingen som sker innan skolstart störs vid flytt enligt en 

empirisk studie (Collier, 1987). Även elevens socioekonomiska situationer påverkar skolresultaten 

(Cummins, 2017). Det kan exempelvis vara begränsad tillgång till skrift, tuffa levnadsvillkor eller 

fattigdom. Forskare i språk anser att skillnaderna speglar möjlighetsklyftor, snarare än skillnader 

mellan barn från olika socioekonomiska grupper. En storskalig longitudinell studie gjord i England 

visar att det skiljer nio månader i ordförrådets utveckling mellan elever från svaga respektive starka 

socioekonomiska förhållanden (Waldfogel & Washbrook, 2010). Studien pekar även på att högläsning 

upp till tre års ålder utvecklar ordförrådet motsvarande två månader.  

Slutligen, finns det tydliga samband mellan samhälleliga maktförhållanden, identitetsförhandling och 

skolresultat (Cummins, 2017). Elever från marginaliserade grupper som under lång tid och 

systematiskt diskriminerats visar på konstant låga skolresultat. Detta hänger ihop med samhällets, 

och därmed även skolans, nedvärdering av deras kultur. De får höra negativa stereotyper om den 

grupp de tillhör. Elever från marginaliserade grupper behöver därför mötas med uppmuntran av 

deras kultur, språk och identitet i samhället. Undervisningen behöver bekräfta identitet och sätta in 

ämnesinnehållet i deras liv och sammanhang (a.a.). 

 

2.3 Vad de nyanlända har rätt till 

De nyanlända eleverna ska i första hand behandlas som övriga elever och omfattas av läroplanens 

skrivningar och intentioner enligt Skolverket (2016).  I Skollagen (1 kap. 4§, SFS 2010:800) kan vi läsa 

att elever ska ges ledning och stimulans i sitt lärande. Detta för att de ska utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Skolan ska ta hänsyn till att elever har olika behov samt uppväga 

skillnader i förutsättningar att nå kunskapskraven, vilket särskilt gäller för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2017). Arbetet med hur 

mottagande av och fortsatt utbildning för de nyanlända eleverna bör ske framgår i dokumentet 

Allmänna råd; utbildning för nyanlända elever (Skolverket, 2016), som är tänkta att fungera som ett 

praktiskt och stödjande redskap kring de bestämmelser som riktar sig specifikt mot nyanlända elever. 

Dessa är; kartläggning, att delvis gå i förberedelseklass, studiehandledning, modersmål och 

prioriterad timplan. 

I grundskolan ska en inledande kartläggning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som 

möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot av skolan. Den pedagogiska 

kartläggningen ska enligt skollagen (3 kap 12c§, SFS 2010:800) göras på modersmål med syfte att ge 

en helhetsbild av elevens kunskaper och erfarenheter, vilket tillsammans med sociala faktorer och 

elevens ålder vägas in när rektorn fattar beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Den 

inledande bedömningen ligger till grund för den fortsatta planeringen, genomförandet av 

undervisningen samt ger förslag på stöd och insatser. Vid kartläggningen används skolverkets 

material (Skolverket, 2016) vilket innehåller tre delar, varav de två första delarna är obligatoriska. 
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Den första delen kartlägger elevens språk och erfarenheter, den andra kartlägger elevens kunskaper 

inom litteracitet och numeracitet, medan den sista syftar till att hjälpa lärarna att identifiera vilka 

kunskaper en elev har i ett specifikt ämne och på så sätt utgöra ett stöd för ämneslärare att planera 

undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.  

Varje rektor kan besluta om delvis placering i förberedelseklass, om svenskkunskaperna inte är 

tillräckliga för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i ordinarieklass. Förberedelseklass 

avser den grupp eller klass, där introduktion och grundläggande svenskundervisning sker för den 

nyanlända eleven (Skollagen, 3 kap 12f§, SFS 2010:800). Förberedelseklassen ska inte ses som en 

form av särskilt stöd, och eleven kan högst få sin undervisning i förberedelseklass under två år 

(Skolverket, 2016). Hur stor del av undervisningen som ska ske i förberedelseklassen och hur stor del 

som ska ske i ordinarie undervisningsgruppen avgörs i varje enskilt fall, inga reducerade scheman 

tillåts och det är inte möjligt att en elev får all sin undervisning i förberedelseklass. Så snart eleven 

bedöms kunna följa undervisning i ett specifikt ämne i ordinarie undervisningsgrupp ska 

undervisningen i förberedelseklassen i det ämnet upphöra. Det innebär att undervisningen i de olika 

ämnena successivt ska flyttas över till ordinarie undervisningsgrupp (a.a.).  

 Studiehandledning ska ges om eleven behöver det. Studiehandledningen är inte något eget ämne 

och följer inte någon kursplan. Studiehandledning innebär enligt skollagen (3 kap 12i§, SFS 2010:800) 

att en elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av 

studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Det kan ske individuellt eller i grupp. Studiehandledning på 

modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen eller i form av särskilt stöd (Skolverket, 2016).  

Skolförordningen (5 kap 4§, SFS 2011:185) betonar huvudmannens skyldighet att anordna 

modersmålsundervisning, för alla elever med ett annat modersmål än svenska, om det finns minst 

fem elever med ett visst språk samt lämplig lärare. Svenska som andraspråk ska anordnas om det 

behövs och rektor beslutar om elevers behov av svenska som andraspråk. Ytterligare en rättighet 

som finns reglerad i skollagen är prioriterad timplan, vilken enligt skollagen (3 kap 12d§, SFS 

2010:800) innebär att en nyanländ elev i grundskolan får ges mer undervisning i svenska eller 

svenska som andraspråk. Detta sker genom omfördelning av den undervisningstid som 

huvudmannen har beslutat. En elev får omfattas av prioriterad timplan under högst ett år och eleven 

får inte under denna tid ges mindre undervisning totalt än andra elever i samma årskurs.  

 

2.4 Framgångsfaktorer i undervisningen 

Utbildningen ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Vetenskaplig 

grund innebär att kunskap baseras på vetenskapliga metoder. Beprövad erfarenhet handlar om 

professionell erfarenhet, utifrån att lärare lär av varandra på ett systematiskt sätt som dokumenteras 

och sprids (Skollagen, 2010:800).  

Det finns några faktorer som underlättar för de nyanlända eleverna att nå målen trots att de många 

gånger inte har samma förutsättningar som elever födda i Sverige. Skolinspektionen (2014) har 

utifrån granskning av skolors arbete med nyanlända elever kunnat urskilja några faktorer som 
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påverkar utformning av undervisning för nyanlända elever i positiv riktning. Det identifierade 

sammanfaller med vad forskning pekat ut som framgångsfaktorer, samt vad andra studier och 

utredningar på området har visat.  

•  Skolor präglas av helhetssyn, allt från samverkan mellan lärare, rektors pedagogiska 

ledarskap och skolans utvecklingsarbete. Det finns en samsyn i förhållningssätt på skolan och 

ett gemensamt ansvar för de nyanlända elevernas välmående och lärande. 

• Kartläggningen av elevens kunskaper och erfarenheter sprids till alla berörda lärare, för att 

möjliggöra anpassning av undervisningen efter det som framkommit i kartläggningen. 

• Alla lärare har kunskap i språkutvecklande arbetssätt och en medvetenhet om vilka 

förutsättningar som gynnar språkutveckling. Lärarna har kompetens i vad det innebär att lära 

sig ett nytt språk samt kunskap om hur andraspråksinlärning går till.  

• En elev som ännu inte nått förstaspråksnivå i svenska gynnas av att språkinlärning sker i alla 

ämnen. Ämneslärare behöver arbeta aktivt för att också lära ut den svenska som är specifik 

för respektive ämne. En avgörande faktor för nyanländas framgång i skolan är ämneslärarnas 

kompetens i att undervisa samt att verktyg används för att kunna se de framsteg som görs. 

• Eleven ges studiehandledning på modersmålet efter behov, för att eleven ska få 

förutsättningar att kunna följa undervisningen. Detta för att kunskapsutvecklingen inte ska 

stanna upp.  

• Lärarna har tilltro till elevens förmåga och ställer tydliga, höga och uppnåbara krav på 

elevens ansträngningar och prestationer. 

• De nyanlända eleverna bör ges förutsättningar för social delaktighet, i den ordinarie 

undervisningsgruppen samt även utanför klassrummet, för att lära känna andra icke 

nyanlända (a.a.). 

 

3. Litteraturgenomgång 
Utformning av undervisning för nyanlända elever ser väldigt olika ut i olika kommuner (Brunar, 

2010), dessutom kan utformningen variera inom en och samma kommun. I en del kommuner 

placeras de nyanlända eleverna direkt i ordinarie klasser och i andra kommuner finns 

förberedelseklasser (Skolinspektionen, 2014). Den bästa grunden för nyanlända elevers lärande ges 

om verksamma inom skolan har mer kunskap om och analyserar utformningen av undervisningen 

(Andersson & Melchert, 2010). Nedan kommer utformning av undervisning beskrivas utifrån att 

hamna i förberedelseklass eller att hamna direkt i ordinarie klass, pedagogiska utgångspunkter för val 

av utformning, inkluderande undervisning, anpassning av undervisningen och undervisningsstrategier 

för ökad måluppfyllelse. 

 

3.1 Att hamna i förberedelseklass  

Förberedelseklass har ett tydligt pedagogiskt syfte att fylla, genom att eleverna får möjlighet att 

påbörja utvecklingen av det svenska språket, en introduktion till det svenska samhället och kulturen 

samt förbereder eleven inför övergång till ordinarie klass för de nyanlända eleverna (Bunar, 2015). 

Förberedelseklass erbjuder ofta mindre gruppstorlek, består av elever som ligger på ungefär samma 
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språknivå samt kan erbjuda kvalificerad undervisning i svenska som andraspråk, där interaktionen 

ofta får ta stor plats (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Vidare beskrivs förberedelseklass ofta av 

nyanlända elever som en plats med hög social trygghet. Eleverna beskriver att de känner sig trygga 

att ta plats i rummet.  

Dock är undervisning i förberedelseklass i sig inte tillräcklig för att ge eleverna en bra start på sin 

skolgång i Sverige (Skolinspektionen, 2014). Det viktigaste är hur undervisningen utformas. Första 

tiden i förberedelseklassen ägnas ofta i alltför stor utsträckning till isolerad färdighetsträning i 

svenska språket, medan undervisning i övriga ämnen som berikar elevernas lärande och utveckling av 

skolsvenska lämnas åt sidan. Lärarna i förberedelseklasserna, ofta utbildade i svenska som 

andraspråk, arbetar engagerat och med hög kompetens för att lära eleverna svenska språket 

(Axelsson, 2013, Skolinspektionen, 2014). Eleverna begränsas däremot genom att undervisningen 

inte är nog utmanande och saknar progression samt att tillgång till samtliga grundskoleämnen inte 

alltid finns (Bunar, 2015). Tidig ämnesundervisning är viktigt för gruppen nyanlända elever (Glogic & 

Löthagen Holm, 2016). Kunskapsglappet mellan elever i förberedelseklass och i ordinarie klass 

tenderar att öka med tiden, utifrån att eleverna i förberedelseklass inte får den undervisning de har 

rätt till.  

 

3.2 Att hamna direkt i ordinarie klass 

Flertalet nyanlända elever i ordinarie klass upplever att de utvecklas snabbt (Bunar, 2015). De 

uppskattar möjligheten att få höra svenska och få tala med svenskspråkiga elever. Många elever 

beskriver dock svårighet med att hänga med. Det är mer undervisningsstoff, högre tempo och 

undervisningsnivå.  En god skolbakgrund kan vara till fördel. Skolinspektionens (2014) granskning 

visar att merparten av den undervisning som eleverna får i ordinarie klass inte utgår från deras 

tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen. Placering i ordinarie klass innebär även en helt annan 

social verklighet än i förberedelseklass (Bunar, 2015). Vidare beskriver de nyanlända eleverna en 

rädsla för att uttrycka sig för klassen.  

Direktintegrering innebär att elever placeras i ordinarie klass utan att ha befäst språket i 

förberedelseklass (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Elevens förväntade språkliga nivå, för att klara av 

undervisningen i ordinarie klass, preciseras inte. Bailey (2007) däremot beskriver tydliga 

förväntningar på vilken kompetens nyanlända behöver innan de börjar i ordinarie klass, färdigheter 

som behövs för att eleven ska kunna interagera i ett ämne och delge andra information samt ta till 

sig nya kunskaper och färdigheter. De nyanlända eleverna ska kunna göra ett test i skolspråket, för 

att se om de är redo och har förutsättningar att klara av ämnesundervisningen (Bailey, 2007). 

Direktintegrering beskrivs som lättare att klara av på ett bra sätt i de yngre åldrarna och av 

resursstarka elever. Äldre elever som inte kan engelska kan nästan gå under om de direktintegreras. I 

de flesta fall direktplaceras eleven, eftersom organisationsformen i sig inte gör att den integreras 

(Sandell Ring, 2015). Blandning av elever som gått länge i skola med alldeles nyanlända kan bidra till 

segregation, utifrån att möjlighet att utveckla språket och integrering inte erbjuds (Uddling, 2013). På 

högstadiet kan nyanlända elever uppleva en exkludering när de går i ordinarie klass på grund av att 

de inte kan interagera, utveckla språket eller lärandet. Direktintegrering behöver kompletteras med 
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svenska som andraspråksundervisning och studiehandledning (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Det 

finns en övertro att elevens ska lära sig språket när den placeras i en ordinarie klass.  

 

3.3 Pedagogiska utgångspunkter för utformning av undervisning 

Internationell forskning pekar på att den optimala lösningen verkar vara en förberedelseklass under 

en begränsad tidsperiod (6-12 månader), där placeringen är frivillig utifrån grundlig information och 

samråd med föräldrarna (Bunar, 2010, 2015). Samverkan mellan alla pedagoger är en avgörande 

framgångsfaktor. Mottagningsklassernas syfte är att undvika segregation respektive för tidig 

integration, för att undvika utslagning från skolan. Ett nära samarbete med ordinarie klass är viktigt 

från första dagen. Inkorporering behöver ske gradvis. Vidare behöver förberedelseklassen vara 

placerad mitt i övrig verksamhet.  

Val av utformning av undervisning på en skola bör göras utifrån antalet nyanlända elever, elevernas 

ålder, olika språkbakgrunder och elevernas skolbakgrund (Glogic & Löthagen Holm, 2016). 

Utformning av undervisning för nyanlända elever ska vara flexibel samt planeras och genomföras 

utifrån individuella förutsättningar och behov (Bunar, 2015, Skolverket, 2016). Det är av vikt att alla 

aktörer är med vid planeringen och att resurser finns för att stötta de nyanlända eleverna, såväl 

pedagogiskt som socialt, oavsett val av modell för undervisning (Bunar, 2015). Förutsättningar för 

inkluderande undervisning finns oberoende av undervisningens utformning. En kombination av olika 

utformning av undervisningen skulle vara optimalt, där eleven kan välja det den ser som mest 

passande (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Vidare bör Skolinspektionens (2014) identifierade 

framgångsfaktorer vara utgångspunkt för undervisningen oavsett val av utformning. Undervisning 

behöver utvärderas och förändras allt eftersom, för att följa upp elevens utveckling och ge de bästa 

kompensatoriska insatserna ska ges (Bunar, 2015, Glogic & Löthagen Holm, 2016).   

 

3.4 Inkluderande undervisning 

Skolans uppdrag är att vara en skola för alla, där olika är normen, utgår från skollagen (SFS 

2010:800), Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s konvention om barnets 

rättigheter (SÖ, 1990:20, artikel 28). Dessa dokument präglas av grundsynen att elevers olikheter är 

en tillgång, vilken bidrar till att eleverna utvecklas till demokratiska medborgare. Utgångspunkten är 

att inkluderande lärmiljöer leder till en skola för alla enligt Appel och Ernestam (2017). Begreppet 

inkludering syftar till en pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter och 

lika värde, där skolor ständigt i sin inkluderingssträvan söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald 

och olikheter enligt Svenska Unescorådet (2008). En strävan för att öka elevers möjligheter att 

uppleva gemenskap och aktivt delta med en hög pedagogisk vinst. I grunden handlar denna strävan 

om att ge alla elever förutsättningar till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Två perspektiv på 

likvärdighet i utbildningen framhålls ur ett specialpedagogiskt perspektiv (Bunar, 2015). Det ena 

perspektivet ser likvärdighet som samma undervisning för alla elever. Det andra perspektivet utgår 

från att likvärdighet är samma möjligheter, vilket innebär att individer behandlas likvärdigt trots 

olikheter.  
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Inkludering handlar om att skolan med professionellt handlag ska ge alla elever uppmuntran och 

stimulans (Persson & Persson, 2012). Målet är meningsfullt deltagande i det gemensamma och 

gemensamhetsskapande. Vidare avgör inte fysisk placering om en elev är inkluderad eller inte, utan 

ytterst våra intentioner om ett bättre samhälle. Undervisning kan ses som inkluderande om den ökar 

gemenskapen, bidrar till större delaktighet, har demokratiska processer och stimulerar lärandet för 

alla elever (Haugs, 2003). Det är inte ett absolut tillstånd, utan ett förhållningssätt, där medvetna 

strategier och arbetsmetoder krävs för att lyckas. Inkludering innebär att skolan inte särskiljer elever i 

undervisningen (Göransson & Nilholm, 2013). Vidare ska skolan anpassa sig till det faktum att elever 

är olika samt har olika etniska och språkliga bakgrunder. Det är inte eleven som ska anpassa sig till 

skolans sätt att fungera. Eleven bör ses som en resurs för gruppen och flerspråkigheten tas till vara 

på (Basaran, 2016). De nyanlända bidrar till att göra den svenska skolan mer präglad av mångfald 

med en variation av språk, etniciteter, kulturer, religioner och nationaliteter (Bunar, 2010, Lorentz, 

2009).  

Pedagogik handlar om relationen mellan individ och samhälle, där vi formar en utbildning för lärande 

(Lorentz, 2009). Interkulturell pedagogik kan vara en viktig integrationsfaktor i den mångkulturella 

skolan, där lärare har en betydelsefull roll och kan förbereda barn och ungdomar för ett liv i 

framtidens mångkulturella samhälle. Trots många års forskning och förbättringar inom pedagogisk 

kunskap, pedagogik och politik, visar empiriska studier att kategorisering och marginalisering av 

elever ett faktum (Graham & Harwood, 2010). Arbetet med att göra våra mångkulturella skolor mer 

inkluderande bör börja med att utveckla nya kulturella metoder för att engagera både personal och 

studenter. Metoderna bör engagera mångfald och förbättra lärande, trivsel samt måluppfyllelse. 

Strukturen för de nyanlända eleverna i det svenska skolsystemet upprätthåller segregering och 

bygger på bristtänkande (Nilsson & Bunar, 2016). Vikten av pluralism och mångfald har inte slagit 

igenom i skolans område (Lorentz, 2009). Eleven anses ha kunskapsmässiga begränsningar, utifrån 

att den inte kan svenska. Men även segregation utifrån att de olika stöden som de nyanlända 

eleverna får, ges vid sidan av den ordinarie undervisningen. Ett tydligt samband mellan social 

integrering och en inkluderande skola framhålls via en studie (Symeonidou, 2018). Personer 

placerade i särskiljande miljöer får sämre förutsättningar för social inkludering både på lång och kort 

sikt. Social integrering under barnens skolår antas vara ett av de positiva resultaten av inkluderande 

utbildning. Vidare betonas att social inkludering i skolan möjliggörs, när förhållningssätt, attityder 

och sociala strukturer synas och förändras.  

 

3.5 Anpassning av undervisningen 

Begreppet inkludering har allt mer kommit att ersättas av begreppet anpassningar, för att undvika 

missförstånd. Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig, 

utan att några formella beslut behöver tas (Skolverket, 2016). Begreppet anpassningar används 

utifrån att det anses utgå från elevens behov, där den grundläggande idén är att det är miljön som i 

första hand ska anpassas. Anpassning av undervisningen handlar om förhållningssätt och gemensamt 

ansvar (Skolinspektionen, 2014). Utbildningen ska vara tillgänglig för samtliga elever (SPSM, 2018). 

Tillgänglig utbildning för alla elever, utgår ifrån kunskap om enskilda elevers olika förutsättningar för 

lärande och förmåga att anpassa samt variera både pedagogiska strategier och lokalmässiga 
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förutsättningar, så att de möter elevernas olika förutsättningar. De nyanlända kanske har den mest 

krävande utmaningen av alla elever i skolan. Undervisningen behöver därför anpassas så snabbt som 

möjligt. Minst tre stora utmaningar möter dem i den svenska skolan: att lära sig det svenska språket, 

att lära sig kunskaper på svenska samt att läsa av den svenska kulturkontexten (Glogic & Löthagen 

Holm, 2016).  

Lärare i alla ämnen behöver ha mer interkulturell kunskap och pedagogisk utbildning, eftersom 

nyanlända och flerspråkiga elever sällan får de anpassningar som behövs i deras språk- och 

kunskapsutveckling (Cummins, 2017, Skolinspektionen, 2014). De nyanlända elevernas motivation, 

tillit till den egna förmågan och möjlighet att lära påverkas av långsiktighet i planering och 

genomförande av anpassningar. Lärare behöver få kompetensutveckling i språkinriktade arbetssätt 

(Glogic & Löthagen Holm, 2016). De nyanlända elevernas kognitiva nivå ligger långt före den språkliga 

nivån på svenska. De bör på så kort tid som möjligt lära sig så mycket som möjligt i både språk och 

ämne, för att hinna ikapp de svenska eleverna. Detta är dessutom ett rörligt mål då de svenska 

eleverna går framåt i sin språk- och kunskapsutveckling. Hur insatserna för elevens språkutveckling 

ska se ut, finns det sällan varken samsyn i eller nedskrivna gemensamma åtgärder enligt 

Skolinspektionen (2014). Det vilar främst på enskilda lärares kunskap och förmåga. Lärarna behöver 

samverka för att undervisningen ska kunna anpassas till gemensamma strategier för elevens lärande. 

Den samarbetsinriktade dimensionen kring de nyanlända elevernas lärande saknas, som visar att 

eleverna är hela skolans ansvar (Cummins, 2017). Vidare framhålls att rektorer behöver ha kunskaper 

kring nyanländas skolgång, både vad gäller bestämmelser enligt lagskrivningar och framgångsrika 

organisations- samt undervisningsstrategier.  Enligt empiriska studier krävs ett ledarskap som kan 

leda skolor med mångfald och som möjliggör förbättringar i undervisning och lärande (Block, Cross, 

Riggs & Gibbs, 2014). 

 

3.6 Undervisningsstrategier för ökad måluppfyllelse 

För att arbetet med ökad måluppfyllelse ska nå framgång behöver undervisning av nyanlända elever 

utgå från evidens kring varför dessa elever ofta har det svårare i skolan (Cummins, 2017). Varje skola 

bör klargöra vilka pedagogiska principer som ska utgöra riktlinjer och tillämpa dessa för att utveckla 

specifika undervisningsstrategier för effektiv undervisning av nyanlända elever. I denna del kommer 

undervisningsstrategier för ökad måluppfyllelse presenteras utifrån rubrikerna: engagemang för 

läsande och skrivande, stötta undervisning och stärka språket, kognitivt utmanade uppgifter, 

bedömningsstrategier samt modersmål och vårdnadshavare. 

 

3.6.1 Engagemang för läsande och skrivande 

Nyanlända elever bör vistas i en miljö som är rik på läsande och skrivande (Cummins, 2017). De 

behöver redan i början av sin inlärning engageras i läsning och skrivning, eftersom det finns ett 

tydligt samband mellan engagemang för läsande och skrivande samt goda resultat. Vidare utgår 

engagemang i skolan från att de nyanlända eleverna blir bekräftade i sin identitet. Ett verkningsfullt 

sätt att stärka de nyanlända elevernas kulturella och akademiska identitet är att publicera deras 

texter och övriga projektarbeten. Kasselias Wiltgren (2016) skriver att identitet inte handlar om vilka 
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vi är eller varifrån vi kommer. Det handlar mer om vilka vi kan bli samt hur vi blir representerade och 

hur detta påverkar hur vi representerar oss själva. 

Läs- och skrivengagemang innefattar både extensiv läsning och intensiv fokusering på texters 

uppbyggnad. Klassrummet bör vara en plats full med meningsfulla läs- och skrivaktiviteter där 

samarbete uppmuntras och alla får möjlighet att delta utan att bli bedömda (Smith, 1988). Tillgång 

till böcker ger en positiv effekt på barns motivation för läsning, enligt en empirisk studie (Lindsay, 

2010). Det ger även en positiv inverkan på attityd till läsning, mängden läsning, läs- och skrivförmåga 

samt prestation inom läsning. Vidare påvisas att tillgång till skrift ger större inverkan på eleverna 

läsning än de flesta andra typer av utbildningsinsatser.  

 

3.6.2 Stötta undervisning och stärka språket 

Undervisningsstrategier behövs för att de nyanlända eleverna ska nå ämneskraven och tillgodogöra 

sig kunskapsspråket, vilka går under benämningen stöttning (Cummins, 2017). Stöttning är viktig för 

att förmedla begrepp, göra stoffet mer förståeligt, förmedla muntlig och skriftlig information samt 

stödja användningen av skriftspråket. I ett språkutvecklande perspektiv, handlar stöttning om att 

vuxna finns som stöd för elevers kommunikation (Persson, 2016). Detta för att vidga och stötta 

barnens förståelse, men också för att stödja barnens möjligheter att samspela och uttrycka sig i det 

sociala sammanhanget. För att stötta nyanlända elever, som lär sig skolans undervisningsspråk, bör 

undervisning och läromedel knyta an till bakgrundskunskaper och tidigare erfarenheter (Cummins, 

2017). Bakgrundskunskap är viktig för att den nyanlända eleven ska förstå muntligt och skriftligt 

språk.  För att eleven ska förstå vad den läser behövs även förkunskaper. Effektiv undervisning 

bygger därför på att aktivera förkunskaper och utveckla bakgrundskunskap. Läraren bör reflektera 

över vilken sorts stöttning eleven behöver, eftersom det är den verkliga pedagogiska utmaningen 

(Gibbons, 2010). Om inlärningen lyckas är det typen av stöd som bidrar till framgången och är direkt 

avgörande för eleven att lära sig ett andraspråk. 

Det finns en mängd tekniska och digitala lärverktyg, som kan användas för att skapa en kontextrik 

undervisning och stötta de nyanlända elevernas språkutveckling bland annat genom att skapa 

förförståelse samt för visuell och språklig stöttning, dock ingen app eller webbresurs som täcker 

grundläggande behov i nyanlända elevers språkutveckling (Basaran, 2016, Persson, 2016).  

Fördelarna med multimodala hjälpmedel är att övningarna ofta är självrättande och eleven får 

feedback direkt. Det finns minimala bevis för att de tekniska verktygen har förbättrat elevers 

allmänna skolprestationer (Cummins, 2017). Verktygen blir endast så bra, som den undervisning de 

stöttar. När de tekniska verktygen används i projektbaserad och undersökningsinriktad pedagogik, 

kan stor inverkan uppnås utifrån att övningar behöver sättas in i ett sammanhang och kompletteras 

med kommunikation kring innehållet (Basaran, 2016). Det effektivaste sättet att lära sig ett språk är i 

interaktion med andra, där digitala verktyg kan utgöra ett bra komplement.  

Att lära sig på förstaspråket innebär att du har språket som medel, medan inlärning på andraspråket 

innebär att du har språket som både mål och medel, enligt Gibbons (1998). Andraspråksinlärare 

förväntas ta in ämnesundervisningen och lära sig språket samtidigt, vilket kan bli svårt. Axelsson 

(2013) beskriver explicit och implicit undervisning för att befästa ämnesspråket. Ett implicit 

arbetssätt innebär att eleverna blir mer och mer förtrogna med ämnets specifika språk genom 
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aktiviteter i klassrummet, utan att direkt prata om ämnesspråket. Ett explicit arbetssätt å andra sidan 

innebär undervisning i hur specifika ämnestexter ska skrivas, språkstrategier ges. Gibbons (1998) 

förklarar att explicit språklig stöttning innebär ett medvetet arbete med språkets form och funktion. 

Arbetet innebär att elever ska förstå hur ämneskunskaper konstrueras, för att göra ämnesinnehållet 

mer tillgängligt. Empirisk forskning om effekterna av användandet språkstrategier, definierad som 

explicit instruktion om specifika metoder eller tekniker som kan användas för att förbättra sin 

andraspråksinlärning, har varit omfattande och resultat visar effekt vid användandet (Plonsky, 2011). 

Verkningarna varierar beroende på typ och antal strategier som används, inlärningskontext samt 

användningstid.  

Varje lärare behöver ta tillfället i akt att vidga elevernas kunskaper och medvetenhet om språk, i alla 

ämnen (Cummins, 2017). För att elevens språk ska vidgas behöver läraren formulera språkmål i sin 

lektionsplan. När elevernas nyfikenhet på språk stimuleras och språk i olika ämnen förklaras, stärks 

språket. Elever bör ges förutsättningar för att klara av fortsatta studier, genom att ges möjlighet att 

utveckla ett funktionellt och avancerat skolspråk (Gibbons, 1998). Genrepedagogik är en pedagogisk 

modell, för hur undervisning kan bedrivas på ett sätt så att eleverna utvecklar det språk som krävs i 

alla ämnen, enligt Persson (2016). Genrepedagogik innebär att explicit undervisa om olika texttyper 

och deras uppbyggnad, där utgångspunkten ofta är cirkelmodellen. Denna modell möjliggör 

deltagande i sociala och pedagogiska lärandeprocesser. Basaran (2016) menar att en metod inte är 

tillräcklig vid inlärning av ett andra språk, utan att en kombination av flera behövs.  

 

3.6.3 Kognitivt utmanande uppgifter 

De nyanlända eleverna behöver mötas av höga förväntningar samt ställas inför verkliga och kognitivt 

utmanande uppgifter (Gibbons, 2010, 2016). En naiv och enkel undervisning kan vara förödande, 

speciellt för sent anlända elever med god skolbakgrund. De är ofta vana att lära in och upprepad 

repetition kan vara uttråkande och därmed opassande. De behöver istället, förutom erövrandet av 

basordförrådet, få snabb tillgång till ämnesspråket. Många nyanlända elever känner stor frustration 

inför att de inte kan använda skolans språk för att visa sin intelligens, personlighet och potential 

(Cummins, 2017). Höga krav kombinerat med stöttning ger eleven möjlighet att delta i samma 

undervisning som alla andra (Persson, 2016). Utmanande uppgifter leder till ökade prestationer hos 

samtliga elever (Gibbons, 2016). De bidrar även till att minska de klyftor som orsakas av 

bakgrundsfaktorer. En förutsättning för att utveckla ett kunskapsspråk är abstrakt tänkande. På så vis 

blir språk och tanke beroende av varandra. Den nyanlända eleven behöver kognitiv stimulans för att 

ordförråd och förståelse ska fortsätta att utvecklas och fördjupas, så att språket inte stagnerar. De 

behöver få utveckla det svenska språket och åldersadekvata ämneskunskaper samtidigt. Kognitivt 

utmanande och stöttande uppgifter gör att eleven tillägnar sig det kunskapsrelaterade språket i alla 

ämnen och lärandet maximeras samt att ett optimalt läsande och skrivande utvecklas (Gibbons, 

2009, Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Utmaningar och höga förväntningar gynnar 

språkutvecklingen. Den lämpliga kognitiva nivån läggs, när tydligt stöd möjliggör att undervisningen 

fokuserar på elevens potentiella prestationer. 

 



14 

 

3.6.4 Bedömningsstrategier 

Bedömning fyller en central funktion för nyanlända elever, eftersom den tydliggör elevens framsteg 

och utgör underlag för planering av undervisningen (Cummins, 2017). Bedömningen möjliggör även 

ett samarbete mellan lärare och elever, med siktet inställt på ökad måluppfyllelse. Strävan bör vara 

att hitta bedömningsmodeller som främjar elevens lärande och synliggör verkningsfulla strategier för 

utveckling av skolspråket. Vidare har det bäst verkan att titta på elevens egna framsteg och jämföra 

med de egna lärandemålen. När eleven bedömer sig själv sker bedömning som lärande. Eleven 

uppmuntras att reflektera, utvärdera sina framsteg och identifiera nya lärandemål. Portfolio, med 

elevens egna sparade arbeten, kan tacksamt användas som hjälp vid självbedömningen (Persson, 

2016). Bedömningen ska även tala om vilket undervisningsstöd läraren ska ge eleven (Cummins, 

2017). En så kallad summativ bedömning, som är integrerad i undervisningen, ger en rättvisare bild 

av kunskaperna, bättre engagemang och resultat. De nyanlända elevernas kunskaper bedöms ofta 

felaktigt, om de utgår från nationella normer och förväntningar som jämnåriga svensktalande elever 

har (Cummins, 2017). En felaktig bedömning kan leda till minskat engagemang, motivation och 

resultat samt ibland även felaktigt diagnosen inlärningssvårigheter.  

Skolverket (2017) har gett ut ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i 

grundskolan och gymnasieskolan. Elevens språkutveckling beskrivs i fem steg. Materialet ger lärare 

möjlighet att systematiskt iaktta elevernas förmågor inom de områden som har betydelse för 

andraspråksutvecklingen. En kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper i svenska språket är 

avgörande för att kunna utforma utbildningen efter de nyanlända elevernas individuella 

förutsättningar och behov. Lärare kan också med materialets hjälp utveckla den egna 

undervisningen. 

 

3.6.5 Modersmål och vårdnadshavare 

Persson (2016) framhåller att skolan ska stödja och uppmuntra elevernas modersmål, utifrån att 

språk och kultur är starkt förknippade med identitet för alla människor.  Uppmuntran av elevens 

språkliga kompetenser bidrar till att skapa trygga elever med god självkänsla. Ett av skolans uppdrag 

är att synliggöra språkkunskaper som en rikedom. Eleverna bör uppmuntras att utveckla känslan av 

stolthet för språkliga prestationer och förmågor (Cummins, 2017). Undervisning på modersmålet, vad 

gäller att läsa, tala, skriva och lyssna, utvecklar även elevens ämneslärande, motivation samt 

andraspråket (Bunar, 2010, Cummins, 2017). Den underliggande begreppsliga förmågan är lika 

oavsett språk och kan överföras mellan språken exempelvis inlärningsstrategier, läs- och 

skrivfärdigheter (Bunar, 2010). Undervisning på modersmål gynnar alltså även utvecklingen av det 

dominerande skolspråket. Tvåspråkiga personer har lättare att lära fler språk utifrån att de har en 

högre utvecklad medvetenhet om struktur och funktion i språk enligt empiriska undersökningar 

(Barac & Bialystok, 2011). Vidare ges en positiv effekt även på arbetsminne, abstrakt tänkande och 

uppmärksamhetskontroll. Systemet kan stimuleras på olika sätt, vilket gynnar helheten av den 

språkliga kompetensen (Cummins, 2017, Persson, 2016).  Språk utvecklas inte lika. De utvecklas 

parallellt och kompletterar varandra. Elever kan använda olika språk för att visa sina kunskaper och 

förmågor. 
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Studiehandledning är en viktig, men ofta underutnyttjad resurs medan eleven lär sig svenska (Kästen-

Ebbeling, 2014, Nilsson & Bunar, 2016). Eleverna kan utveckla de kunskaper de redan har i olika 

ämnen genom att använda sitt modersmål. Sedan kan dessa kunskaper överföras till svenska. På så 

vis tillvaratas och utvecklas befintliga kunskaper. Nyanlända elever behöver stöd på modersmålet för 

att klara ämnesundervisningen samt ges möjlighet att utveckla ämneskunskaper och språk parallellt 

(Bunar, 2010, Glogic & Löthagen Holm, 2016). Empiriska studier inom området visar att 

studiehandledning uppfattas som ett verkningsfullt stöd (Avery, 2016). Det är dock svårt att med 

exakthet dokumentera bidraget till skolprestation, utifrån olika kontexter. Organisation av 

handledning samt interaktionsmodell i handledning varierar skolor emellan. Frågor om lärande, 

ämnesspecifika prestationsåtgärder och kulturell förmedling är inte heller lätta att utvärdera på kort 

sikt, utan måste ses långsiktigt.  

Vårdnadshavare behöver ges möjlighet till att vara delaktiga i sitt barns skolgång genom kontinuerlig 

kommunikation och respektfullt bemötande (Bunar, 2015, Elmeroth & Häge, 2009). En förutsättning 

för att nyanlända elevers skolgång ska bli framgångsrik, är att stärka relationer vårdnadshavare och 

lärare emellan (Bunar, 2015). Vårdnadshavare deltar ofta i skolrelaterade aktiviteter om de bjuds in 

(Cummins, 2017). De kan använda sitt eget språk för att skapa rika språkmiljöer hemma, genom att 

läsa och berätta sagor samt låta barnen delta i formella och informella sammanhang. Bouakaz (2015) 

anser att interkulturella skolor har en utmaning i att hitta etablerade sätt att involvera föräldrarna i 

barnens skolgång, för att motverka social och ekonomisk marginalisering. Att innefatta föräldrarna i 

barnens skolgång, ger en positiv utgång både för relationen och föräldrarnas integration. Föräldrar 

behöver visas erkännande och uppskattning som dugliga individer samt visas respekt för sin kultur 

(Bunar, 2015).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är hämtad ur det specialpedagogiska relationella 

perspektivet som även tangerar det sociokulturella perspektivet. Utgångspunkterna beskrivs närmare 

i avsnittet med utvalda rubriker: specialpedagogiska perspektiv, lärande i interaktion samt redskap 

för lärande. 

 

4.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Två idealtypiska perspektiv som är vedertagna i svensk specialpedagogisk forskning delges av Nilholm 

(2005). Först det kategoriska perspektivet på specialpedagogik med rötter i psykologiskt orienterad 

forskning, som härleder skolproblem till individen själv och dess brister. Kännetecken för ett 

kategoriskt synsätt kan vara att det bara finns ett bra sätt att undervisa diagnosticerade grupper, i 

segregerade undervisningsformer samt att specialpedagogen är en expert på det avvikande. Ett 

annat namn för perspektivet kan vara kompensatoriskt utifrån att individer kompenseras för sina 

problem. Med ett kompensatoriskt synsätt görs försök att förstå problem genom att placera individer 

i olika problemgrupper, för att finna metoder som hjälper individerna att klara av sina problem. Det 

relationella perspektivet beskrivs som samhällsorienterat med utgångspunkt i sociologisk forskning, 

där särskilda behov ses som sociala konstruktioner. Problem flyttas från individ till kontext och stor 
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vikt läggs vid interaktionen mellan olika aktörer. Olikheter ses som en resurs där anpassning av 

undervisningen, undvikande av särlösningar och inkludering är viktiga ledord. Det relationella 

perspektivet förenklat kan uttryckas som elever i svårigheter medan det kategoriska står för elever 

med svårigheter (a.a.). 

Specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv innebär att se vad som sker i förhållandet och 

interaktionen mellan olika aktörer (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Den enskilde 

individens uppträdande eller beteende är inte det som ska stå i fokus. Svårigheter betraktas ur ett 

socialt och miljörelaterat perspektiv. Möjligheterna att uppfylla vissa krav eller mål påverkas av 

förändringar i omgivningen enligt ett relationellt perspektiv. Det relationella perspektivet kan 

upplevas som obekvämt för att det inte löser akuta problem, då lösningar innebär att hela 

utbildningsmiljön behöver studeras och eventuella specialpedagogiska behov diskuteras. Allt fler 

skolors förhållningssätt kring specialpedagogik har kommit att bli mer relationellt (Ahlberg, 2007, 

Nilholm, 2005). Det relationella perspektivet är starkt kritisk till traditionell specialpedagogik, främst 

för att det inte lyfter bort problemet från individen samt marginaliserar, pekar ut barnen och inte har 

barnens bästa i fokus. Samtidigt är kritiken beroende på vilka faktorer som skapar behov av 

specialpedagogik till exempel sociala orättvisor, professionella intressen och skolors misslyckanden. 

Specialpedagogiken ses som ett hjälpmedel i klassrummet att hantera elevers olikheter, enligt det 

relationella perspektivet. Den kan inte ses som ett rationellt svar på barns olikheter (a.a.).   

Fler perspektiv behöver utvecklas, för att beskriva dilemmat i det specialpedagogiska fältet utifrån att 

elever är olika. Nilholm (2005) kompletterar sin beskrivning av de två ovan beskrivna perspektiven 

med ytterligare ett, dilemmaperspektivet. Det tar sin utgångspunkt i att utbildningssystemet ska 

hantera sambanden mellan skolan som samhällelig institution, den sociala praktiken och den 

enskilde elevens förutsättningar att lära. Forskningsintresset bör riktas mot förutsättningar för 

delaktighet och kommunikation utifrån det faktum att elever är olika (Ahlberg, 2007).   

 

4.2 Lärande i interaktion  

Relationell specialpedagogik utgår inte ifrån en pedagogisk metod, utan det handlar om att arbeta 

relationsinriktat i största allmänhet, för att skapa goda relationer (Aspelin, 2013). Relationell 

specialpedagogik handlar om konkreta mellanmänskliga möten i ett utbildningssammanhang, där 

mötet och det som sker mellan lärare och elev eller mellan elev och elev är i fokus. Vidare sker 

lärandet i samspelet mellan olika aktörer, i mellanrummet, där deras världar möts. Partanen (2007) 

lyfter fram det pedagogiska ledarskapet. Han framhåller att relationen mellan pedagogen och eleven 

är viktig för lärandet. Det är den lärande relationen och inte den personliga relationen som syftas på, 

där pedagogen förhåller sig utifrån sin professionella roll. Lärandet är det som ska vara i fokus, men 

motsätter inte att pedagogen är empatisk och lyhörd. Om målet i sig blir relationen, sätts lärandet åt 

sidan. Det är viktigt att pedagogen utgår från elevens erfarenheter för att lärandet ska kunna ske 

med utgångspunkt hos eleven. En individuell pedagogik kan bli möjlig, om pedagogerna granskar 

lärmiljön och sitt förhållningssätt (Partanen, 2007).  

Dessa tankar stämmer väl överens med ett sociokulturellt synsätt på lärande, där grundtanken att 

lärande sker i samspel med andra. Säljö (2005) beskriver lärande ur ett sociokulturellt perspektiv som 
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en samspelsprocess där människor tillägnar sig kunskaper och färdigheter genom samarbete, 

deltagande och dialog. Utgångspunkten är Vygotskys tankar, allt lärande sker i samspel med andra, 

där språk och kommunikation är avgörande. Kunskap och lärande sker genom deltagande i olika 

aktiviteter inom ett socialt sammanhang (en praktik). Lärandet pågår ständigt och förändras i 

samspel med omgivningen enligt Säljö (2000). Sandwall (2013) anser att sammanhanget där 

språkutvecklingen sker har stor betydelse för inlärningen. Det egna aktiva deltagande och 

samtalspartnerns gengivande blir avgörande för språkutvecklingen inom den sociokulturella teorin. 

Olika sammanhang stärker och utvecklar olika språk. 

Vygotskys resonemang om den proximala utvecklingszonen innebär att varje elev har ett område 

ovanför sin självständiga kompetens (Säljö, 2000). Eleven kan med stöttning och vägledning från en 

mer kompetent kamrat eller en vuxen klara en uppgift med högre svårighetsgrad än eleven skulle 

klara helt själv. Vidare menas att stöttning innebär att eleven stöttas och vägleds, så att den får 

förutsättningar för lärande och att utvecklas vidare. En elev, som får hjälp utifrån sin nivå, bistås med 

kommunikativa stöttor. Den sociala interaktionen kan förmå den lärdesyfte att prestera lite bättre, 

inom ramen för den proximala utvecklingszonen, än vad den skulle ha gjort annars (Sandwall, 2013). 

Det proximala lärandet förutsätter medverkan i en social process, helst med någon som kan lite mer, 

samt förutsätter att eget aktivt deltagande i interaktion. En grupp klarar ofta av det en elev har 

svårighet att klara själv (Säljö, 2000). Gruppen kan tillsammans diskutera fram gemensamma 

lösningar och på så sätt utmanas eleven i sitt arbete. I begreppet stöttning ingår att stödet som ges 

är tillfälligt. När barnet utvecklas kommer behov av stöd allt eftersom förändras. Partanen (2007) 

framhåller att pedagogen behöver anpassa och individualisera pedagogiken så att den möter elevens 

förutsättningar. 

Elever som tvingas arbeta ovanför sitt utvecklingsområde riskerar att tappa både motivation och 

koncentration (Partanen, 2007). Eleven kan ge upp eller verka ointresserad, för att den inte känner 

sig förstådd. Det kan också bli så att eleven försöker hitta egna strategier för att klara skolarbetet, 

som tar sig olika uttryck. Inget av detta är uttryck för att eleven inte vill lära, utan oftast för att 

strategier saknas. Skolans uppgift är att hitta den proximala utvecklingszonen och skapa gynnsamma 

förhållanden i lärmiljön och gruppsammansättningen. Vidare framhålls ett vägledande 

förhållningssätt, där utgångspunkten är frågor istället för uppmaningar och tillsägelser. Eleven kan 

vägledas av pedagogen genom gemensamma uppgifter. Eleven ges på så vis mallar och strategier 

samt utvecklar förmågan att ta eget ansvar. 

 

4.3 Språk och kommunikation viktiga redskap för lärande 

Språk och kommunikation beskrivs som de viktigaste kulturella redskapen, vilka är meningsbärare 

och redskap för socialisering (Säljö, 2000). En uppdelning görs mellan inre och yttre redskap. 

Redskapen används för att vi ska förstå vår omvärld och interagera med omgivningen. Språk, minne 

och det logiska tänkandet kan räknas till de inre redskapen, där det inre tänkandet används bland 

annat för att planera och utveckla egna strategier.  Redan vid sju års ålder utvecklas språket som ett 

redskap för tänkande. Genom att eleven använder språket och samtalar, både med andra och genom 

det inre samtalet, byggs minnesfunktioner upp. Minnesfunktion krävs för att elever ska kunna 
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genomföra uppgifter och ta instruktioner. Yttre redskap i skolan, kan exempelvis vara hjälpmedel, 

läromedel, klockan, pennor och datorer. I lärandet behövs både de yttre och inre redskapen 

användas och utvecklas. Mediering är samverkan mellan eleven och de redskap som den väljer för att 

utvecklas i sitt lärande (Säljö, 2000). Mediering innebär förmedling av kunskap och information samt 

en förtolkning av omvärlden och att mediering sker via samspel med personer i omgivningen, där 

mitt sätt att agera, beskriva och uppmärksamma styrs av omgivningens uppmuntrande och 

tillåtande. Pedagogen kan utifrån kartläggning veta vilka redskap som skapar förutsättningar för 

elevens lärande (Partanen, 2007). Med hjälp av redskap och stöttning kan struktur skapas (Partanen, 

2007). Lärandet struktureras upp genom stöttning av pedagogen, vilket skapar sammanhang och 

meningsfullhet. Dessutom ges eleven hjälp genom att den fysiska lärandemiljön anpassas. Pedagoger 

skapar goda lärandemiljöer, när de ger eleven en förförståelse för hur den ska agera.  

 

5. Metod  
Nedan kommer de metoder som använts i studien att beskrivas, teoretiska utgångspunkterna och 

studiens forskningsansats kommer att motiveras, och tillvägagångssättet beskrivas. Avslutningsvis 

förs en metoddiskussion.  

 

5.1 Forskningsansats  

Studiens forskningsansats är fenomenografiskt inspirerad, vilket är passande inom pedagogiska 

områden (Kihlström, 2007c). Vidare är syftet med en fenomenografisk forskningsansats främst att 

beskriva hur människors uppfattar världen omkring sig och beskriva skillnader i sättet att erfara 

verkligheter. Såväl teoretisk kunskap som praktiskt handlande kan utgöra grund till erfarenheter, och 

detta försöker forskaren förstå genom att analysera, till exempel, intervjuer (Kihlström, 2007c). 

Utifrån en fenomenografiskt inspirerad ansats kommer studien beskriva hur undervisning utformas 

för nyanlända elever, samt granska de olika undervisningsformerna i relation till lärande och 

inkludering. 

 

5.2 Metodval  

För att möta studiens syfte och forskningsfrågor används kvalitativa intervjuer, vilket kan fånga 

intervjupersonens bild (Kihlström, 2007b, Kvale & Brinkmann, 2009), det vill säga, förstå världen 

utifrån intervjupersonens erfarenheter och utgångspunkt. En intervjuundersökning kan delas in i sju 

stadier (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket styrde planering av intervjuerna. Utifrån tematisering 

formulerades syfte och ämnesbeskrivning innan intervjun, och samtliga sju stadier planerades med 

hänsyn till syfte och moraliska aspekter. En guide med reflektion över kunskap och relationer var 

utgångspunkt vid intervjun, och intervjuerna överfördes från talspråk till skriftspråk vid utskrift. 

Under analysen diskuterades resultatet utifrån syfte och ämne. Resultaten verifierades genom en 

diskussion gällande generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Rapportering skedde enligt 
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vetenskapliga kriterier och beakta etiska aspekter. Intervjuguiden som användes utgick från tre 

övergripande teman, vilka sedan är nedbrutna i mer konkreta stödfrågor. För att höja kvalité på 

studien utgår såväl teman som stödfrågor från etablerade teorier och begrepp kring utformning av 

undervisning för nyanlända elever (Kihlström, 2007b, Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

5.3 Urval  

Respondenterna består av tre lärare, tre specialpedagoger och tre rektorer som arbetar på tre 

grundskolor (årskurs 4 – 9) i en kommun i norra Sverige, vilket bedömdes vara rimligt för att besvara 

syfte och forskningsfrågor, samt möjliggöra en mer ingående tolkning av intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att få olika infallsvinklar till hur pedagoger och rektorer diskuterade valdes 

skolorna utifrån att det fanns skillnader i hur undervisningen utformades. I ett första steg 

kontaktades rektorerna vid de utvalda skolorna som sedan kunde rekommendera lärare och 

specialpedagog, det vill säga urvalet av pedagoger var ett strategiskt bekvämlighetsurval (Bryman, 

2008). Detta val grundar sig i att rektorerna har kunskap om vilka pedagoger som arbetar med 

nyanlända elever. Bekvämlighetsurval kan ses som att forskaren väljer den enklaste vägen, (Björkdahl 

Ordell, 2007, Trost, 2010) och därmed riskerar att nyckelpersonen (i detta fall rektorerna) väljer 

respondenter som de själva tycker är intressanta och inte med nödvändighet de som skulle tillföra 

studien mest (Trost, 2010). Denna risk anses vara liten då studiens syfte tydligt kommunicerats till 

rektorerna, samt att forskningsfrågorna inte är av den karaktären att det finns någon överhängande 

risk att rektorerna skulle vilja påverka resultatet av studien. Därför anses fördelarna med 

urvalsmetoden överväga, det vill säga att snabbt få kontakt med relevanta respondenter och att få 

variation i urvalet det vill säga skolor med olika utformning av undervisning för nyanlända elever, 

samt påverkades inte av urvalsmetoden.  

Första kontakten togs med rektor på respektive skola för att få ett godkännande att genomföra 

intervjuer. Efter samtal med rektor kontaktades lärare och specialpedagoger först via telefon, och 

efter att de tackat ja till att delta i studien skickades ett e-postmeddelande där informationsbrevet 

(se bilaga 1) var bifogat.  Samtliga pedagoger som rekommenderades ställde sig positiva till att delta i 

studien. 

 

5.4 Genomförande av intervju  

En halvstrukturerad intervjuguide utifrån tre övergripande teman konstruerades (se bilaga 2), vilken 

sedan fungerade som ett stöd under intervjuerna. De tre temana: utformning av undervisning för 

nyanlända elever, utformning av stöttning och extra anpassningar så att nyanlända elevers lärande 

underlättas samt inkluderande undervisning, bröts sedan ner i mer konkreta stödfrågor. Innan 

intervjuerna genomfördes en pilotstudie (Kvale & Brinkmann, 2009, Trost, 2010) med en lärare som 

har undervisat nyanlända elever. Då några av intervjupersonerna ville ha mer information rörande 

innehållet i intervjun, skickades syfte och frågeställningar via e-post till respondenterna innan 

intervjun genomfördes, men för att undvika att de skulle bli för styrda av färdiga frågor bifogades 
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inte intervjuguiden. Intervjupersonerna fick utifrån förslag välja tid och plats för intervjun, och 

samtliga valde att bli intervjuade på sin arbetsplats.  

Intervjuerna genomfördes, på vardera en timme, i olika arbets- och samtalsrum som var lediga eller 

hade bokats för intervjun. Intervjuerna inleddes med en allmän orientering (Kvale & Brinkmann, 

2009, Trost, 2010) där de olika temana för intervjun presenterades. Respondenterna informerades 

även om att de inte behöver svara på en fråga om de inte ville, tidsram för intervjun sattes och 

respondenterna fick möjlighet att ställa eventuella frågor. Samtliga respondenter tillät att intervjun 

spelades in, vilket gjorde att jag kunde koncentrera mig på intervjusituationen utan att behöva skriva 

ner svaren vilket var en stor fördel (Kihlström, 2007b, Kvale & Brinkmann, 2009, Trost, 2010). 

Nackdelen med detta kan vara att respondenterna kan känna sig obekväm med att spelas in och att 

det är tidsödande att skriva ut intervjuerna, dock ansågs fördelarna överväga.  Under samtliga 

intervjuer berördes alla frågeteman och i det närmaste ställdes samma frågor till samtliga 

intervjupersonerna Några intervjupersoner var pratsamma och behövde inte så många frågor utan 

utvecklade sina svar och berättade mycket för att ge ett sammanhang. Andra intervjupersoner var 

inte lika pratsamma och där behövdes fler stödfrågor för att sammanhanget skulle bli tydligt. 

Mestadels ställdes öppna frågor, men ibland ställdes även sonderande frågor, direkta frågor, 

indirekta frågor och tolkande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Intentionen var att ha ett 

reflekterande förhållningssätt till samtalet, därför tilläts även tystnad, och lyssnandet var aktivt med 

syfte att finna bra följdfrågor (Kihlström, 2007b, Kvale & Brinkmann, 2009, Trost, 2010). 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod  

Analysen inleddes redan innan och under intervjun (Kihlström, 2007b, Kvale & Brinkmann, 2009). Vid 

intervjutillfället försökte jag vara öppen för nyanserna i intervjupersonernas berättelser och tolka in 

information mellan raderna, exempelvis reflektioner som kan belysa bakomliggande orsaker och 

utgöra bra information vid den senare analysen, vilka skrevs ner direkt efter intervjuerna genomförts 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades närmast ordagrant 

för att utgöra ett bra underlag för resultat- och analysdelen. Det som uteslöts vid transkriberingen 

var framförallt hummanden, skratt och prat om andra saker.  För att undvika att det som hände i den 

sociala interaktionen gick förlorat i utskriften gjordes vid behov korta anteckningar vid sidan av det 

som skrevs ut (a.a.).  

Då studien har en fenomenografisk ansats är utgångspunkten för analysarbetet främst att förstå hur 

något kan vara i ett rent mänskligt perspektiv (Kihlström, 2007c). Vid analysen söker forskaren efter 

olika uttryck, som kan formas till generella slutsatser, om det studerade och undersökta området. 

När intervjuerna var genomförda lästes de transkriberade intervjuerna systematiskt igenom ett 

flertal gånger, därefter sorteras de olika uppfattningarna/teman som framkom i kategorier som 

sedan struktureras ytterligare. Syftet med detta var att se mönster i intervjumaterialet, såsom 

skillnader och likheter i hur respondenternas uppfattningar. Huvuddrag i informanternas 

uppfattningar skrevs ner på post-it lappar och kategoriserades sedan utifrån teman (Kihlström, 

2007c). Tre teman framkom i materialet: utformning av undervisning, stöttning och extra 

anpassningar för nyanlända elever samt inkluderande undervisning.  
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Intervjuerna analyserades och tolkades sedan utifrån definierade teman med hjälp av det relationella 

perspektivet (Nilholm, 2005) och det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, 2005), vilket bidragit 

till en djupare förståelse för informanternas upplevelser.  Vid analysen betraktades materialet både 

på en övergripande och detaljerad nivå (Malmqvist, 2007), och delades även upp utifrån dessa 

nivåer. Material som inte sågs som relevant för studien sållades bort men sparades då det inte säkert 

går att avgöra om det kan få betydelse under ett senare skede (Malmqvist, 2007). Under detta arbete 

fanns alltid studiens syfte och forskningsfrågor med, och såväl material som talade emot som det 

som talade för mitt syfte togs hänsyn till. Även under denna del av arbetet användes en tabell som 

hjälp för att strukturera upp materialet utifrån tidigare presenterade teman som jag hittade.  

 

 

5.6 Etiska regler  

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning samt följt forskningskrav och individskyddskrav gällande information, 

samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017). Redan inledningsvis förmedlades 

undersökningens syfte samt intervjuarens roll att få ta del av informanternas erfarenheter och 

kunskaper. Respondenterna informerades vid ett flertal tillfällen, både i e-post och senare vid 

intervjutillfället, att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Det insamlade materialet anonymiserades och har förvarats på ett sätt så obehöriga inte 

har möjlighet att ta del det. I studien är informanter, deras skolenheter samt kommun avidentifierad.  

Slutligen, allt material som genererats under undersökningen kommer endast att användas i denna 

studie. 

 

5.7 Verifiering 

För att öka tillförlitligheten i studien har noggranna överväganden gjorts under alla faser av studien. 

Intervjuerna har genomförts på ett för forskning vedertaget sätt, och hela forskningsprocessen 

(exempelvis urval, observationsschema, intervjuguide, genomförande, analys) har beskrivits utförligt 

(Bryman, 2008). Innan intervjutillfället gavs samma information till alla informanterna, intervjuerna 

genomfördes vid informanternas arbetsplatser, där de kände sig trygga. Vid intervjuerna gavs tid för 

så uttömmande svar som möjligt, vilket ökar tillförlitligheten av resultatet i studien. Det som kan ha 

minskat tillförlitligheten är att studien är liten samt min egen erfarenhet av arbete med nyanlända 

elever i kommunen där studien utfördes, vilket kan ha minskat objektiviteten. Men genom att byta 

perspektiv till ett specialpedagogperspektiv, så upplevde jag att jag kunde förhålla mig så objektivt 

som det bara var möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att höja studiens trovärdighet vidtogs flera åtgärder. Provintervjun möjliggjorde att frågorna 

kunde säkerställas utifrån studiens syfte (Trost, 2010, Kvale & Brinkmann, 2009) vilket ökade 

möjligheten att få ett material som svarar mot studiens syfte. Som forskare är du medskapare av 

intervjun (Kihlström, 2007b, Kvale & Brinkmann, 2009). Vid genomlyssnandet av de inspelade 

intervjuerna framkom att det vid några tillfällen förbisetts att ställa relevanta följdfrågor med syfte 

att klargöra vad intervjupersonen egentligen menar eller följa upp resonemang. Dock var 
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informanter väldigt tydliga i sitt berättande och beskrev sina erfarenheter samt kunskaper relativt 

utförligt, vilket minimerar inverkan på trovärdigheten. 

Intervjufrågorna har redovisats (bilaga 2) och överväganden har gjorts kontinuerligt genom hela 

studien, vilket ökar resultatets tillförlitlighet och trovärdighet (Trost, 2010).  Slutligen, resultaten 

överensstämmer i hög grad med tidigare forskning (Bryman, 2008), vilket gör att den sammantagna 

bedömningen blir att studien är trovärdig. 

 

5.8 Metoddiskussion  

Intervjuguiden utgick från egna förkunskaper i ämnet samt relevant litteratur inom ämnet. En 

provintervju gjorde att jag kunde göra ändringar och mitt datainsamlingsinstrument stärktes, vilket 

resulterade i en rik intervjuguide utifrån undersökningens teman, som svarade mot studiens syfte 

och forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  Intervjufrågorna lämnades inte ut innan 

intervjuerna, för att informanternas svar och resultatet av studien skulle bli så trovärdigt och genuint 

som möjligt.  

Utifrån studiens omfång och syfte, bedöms antal informanter tillräckligt. Informanter gav en ett djup 

i studien, men även en bredd då tre olika yrkeskategorier var representerade. Informanter hade olika 

erfarenhet och kunskaper utifrån sin profession, vilket framkom under intervjun genom de hade olika 

infallsvinklar de hade på frågeställningarna. Studiens syfte var att förstå hur informanterna beskriver 

utformning av undervisning för nyanlända elever utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv samt 

granska de olika undervisningsformerna i relation till lärande och inkludering. Jag anser att studien 

mött syftet.  

Ett flertal andra metoder hade förmodligen även de varit fruktbara. Att genomföra en 

observationsstudie med fokus på informanternas praktiska arbete med nyanlända elever är en av 

dessa. Men av respekt för att de flesta pedagoger hade ett mycket tidspressat schema vid tidpunkten 

för studien valdes detta bort. Att genomföra en enkätstudie var ytterligare en tänkbar metod som 

hade kunnat ge undersökningen ett bredare pedagogperspektiv då fler informanter hade kunnat ingå 

i studien. Orsaken till att avstå från en enkätstudie var den begränsade tid som fanns till förfogande 

samt svårigheter att begränsa enkätstudiens område.  

Skolornas uppfattning speglas genom intervjuerna utifrån att rektor, specialpedagog och lärare 

intervjuades. De utvalda informanterna kan visserligen inte tala för hela skolans uppfattning, men 

utgör en representation av den. Intervjumaterialet var fylligt och detaljerat, under intervjutillfället 

lyssnade jag aktivt på informanterna, och stödord antecknade för att senare följas upp vilket gav ett 

större djup. Dock, vid genomlyssning på intervjuerna framkommer det ibland att informanten kanske 

inte alltid fått tid att tänka efter eller prata klart, vilket kan ha påverkat intervjuns riktning. Den 

personliga känslan försökte jag förstärka genom småprat vid sidan av intervjun.  Informanternas 

kroppsspråk iakttogs under intervjuerna, vilket kan förmedla och förstärka känslor hos informanterna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Risken för feltolkningar minskades genom att materialet kunde lyssnas 

igenom flera gånger efter intervjutillfället (Bryman, 2008, Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Talspråk omvandlades till skriftspråk vi transkriberingen vilket minskar risken för feltolkningar. 

Utifrån utskrifterna kunde intervjuerna sedan struktureras upp utifrån forskningsfrågorna vilket 

underlättade analysen (Kilström, 2017b, Kvale & Brinkmann, 2009). Under arbetets gång har 

rekommendationer gällande vetenskaplig metod följts. Även om de teman som slutligen framträdde 

framkom först efter ett flertal genomläsningar av intervjumaterialet finns en medvetenhet om att en 

annan forskare hade dock kunnat hitta andra teman. Slutligen har all teknik fungerat bra. 

 

6. Resultat och analys 

Resultatet beskriver utifrån genomförda intervjuer, hur grundskolor utformar undervisning för 

nyanlända elever ur ett specialpedagogiskt perspektiv i relation till lärande och inkludering. Först 

kommer en kort beskrivning av kommunen och skolor samt informanter som deltagit i studien. Sedan 

kommer, utifrån respektive forskningsfråga som rubrik, en redogörelse för resultaten. Varje skola 

redovisas för sig i löpande text med beskrivningar och citat från intervjuerna. Rubrikerna är: 

utformning av undervisning, stöttning och extra anpassningar samt inkluderande undervisning. 

Resultatanalysen presenteras sist utifrån skolorna likheter och skillnader.  

 

6.1 Beskrivning av kommunen 

I kommunen bor en stor andel utrikesfödda barn och ungdomar, vilket ställer stora krav på effektiv 

och ändamålsenlig mottagning och skolgång. Det initiala mottagandet och kartläggningen 

organiseras sedan augusti 2015 genom en central mottagningsenhet. På enheten registreras och 

kartläggs alla nyanlända barn och elever som har rätt till utbildning, från förskola upp till gymnasiet, 

innan placering. Från mottagningsenheten samordnas dessutom all modersmålsundervisning och 

studiehandledning samt stöttning till skolor och förskolor i form av handledning, tolk- och 

översättningstjänster samt kompetensutveckling. 

Tidigare placerades alla nyanlända elever enligt upptagsområden. Det fick till följd att nästan alla de 

nyanlända gick på en och samma F-6 skola (förskola till årskurs 6) samt högstadieskola. 

Segregationen mellan olika skolenheter var stor. Då de styrande politikerna ville göra något åt 

problematiken beslutades det i februari 2015, att alla skolor i kommunen skulle ta emot nyanlända 

elever. Idag sker alltså placering av nyanlända elever på skolor utifrån riktlinjerna i tidigare fattat 

politiskt beslut, att alla enheter ska ta emot nyanlända elever för att öka integrationen.  

 

6.2 Beskrivning av skolor och informanter  

Skolorna kommer att kallas för A, B och C hädanefter i texten. Informanterna kommer att namnges 

efter första bokstaven på yrkestiteln. På skola A namnges rektor som Robin, specialpedagog som 

Sandy och lärare som Lex. På skola B namnges rektor som Renny, specialpedagog som Sonny och 

lärare som Lee. På skola C namnges rektor som Rio, specialpedagog som Sam och lärare som Logan. 
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Skola A är en skola med ca 400 elever från årskurs 7-9. Här arbetar närmare 70 personer. Förutom 

rektor finns två biträdande rektorer. Robin arbetar som rektor sedan åtta år tillbaka. Hen är utbildad 

lärare för årskurs 1-9 och rektor samt även magister i pedagogik. Sandy är en av fyra 

specialpedagoger på skolan. Sandy är utbildad förskollärare i botten och även specialpedagog. Hen 

har arbetat två år som specialpedagog. Lex undervisar viss tid i förberedelseklass och viss tid i 

ordinarie klass. Lex är utbildad gymnasielärare i svenska och historia och har läst engelska för 

högstadiet samt svenska som andraspråk A och B. Hen har arbetat på skolan i tre år.  

Skola B är en skola med cirka 230 elever från förskolan till årskurs 6. Här arbetar 40 personer. Rektor 

har en biträdande rektor och en kvalitetsutvecklare i sitt team. Renny har arbetat som rektor på den 

här skolan sedan 9 år tillbaka, allt som allt i 12 år. Hen är utbildad lärare för årskurs 4-9 och rektor. 

Sonny är specialpedagog sedan 17 år och har innan det arbetat som mellanstadielärare på skolan i 17 

år. Lee arbetar på mellanstadiet och är utbildad 1-6 lärare. Hen har arbetat som lärare i 18 år och 6 år 

här på skolan.  

Skola C är en skola med cirka 300 elever från förskolan till årskurs 6. Här arbetar 40 personer. Rektor 

har en kvalitetsutvecklare i sitt team. Rio har arbetat som rektor på den här skolan sedan 5 år 

tillbaka, allt som allt i 10 år. Hen är utbildad förskollärare, 1-7 lärare och rektor samt även 

magisterexamen i pedagogik och svenska. Sam är specialpedagog sedan 8 år och har även examen 

som speciallärare. Logan arbetar på mellanstadiet och är utbildad 1-6 lärare. Hen har arbetat som 

lärare i 7 år och 2 år här på skolan.  

  

6.3 Utformning av undervisning  

Skola A har lång erfarenhet av att ta emot och undervisa nyanlända elever. Det finns flertalet lärare 

utbildade i svenska som andra språk. På skolan finns en förberedelseklass med undervisning i alla 

ämnen. Beroende på elevernas språkutveckling och skolbakgrund, sker placering i ordinarie klass 

eller i förberedelseklass. De flesta elever som placeras i förberedelseklass skrivs in helt först och 

övergår sedan succesivt till ordinarie klass, vanligtvis först i två praktiskt/estetiska ämnen. En del 

elever går direkt delvis i förberedelseklass och delvis i ordinarieklass. Lex säger att ”Det beror helt på 

deras egen skolbakgrund”. Det finns även elever som går i ordinarie klass, men behöver extratid i 

förberedelseklassen. Fördelarna med organisationsmodellen som finns på skolan är enligt samtliga 

informanter, att alla elever får den undervisning de har rätt till samt att den är individanpassad 

utifrån elevens språk- och kunskapsutveckling. Sandy säger att ”de elever som har kommit längre 

skrivs tidigare ut i klass”. Sandy menar att en fungerande förberedelseklass har inneburit mindre 

frustration bland lärarna på skolan. 

Lex framhåller kommunikationen mellan lärare i förberedelseklassen, specialpedagoger och lärare i 

ordinarie klass, som en framgångsfaktor. Lex säger ”det här är ju så individanpassat vi kan göra, 

bygga broar mellan förberedelseklass och ordinarie klass”. En utmaning är, enligt Lex, att få till bron. 

Det är många praktiska bitar som spelar in exempelvis schema. Sandy och Robin beskriver en 

organisation som förändras i takt med in- och utflyttning. Färre nyanlända elever ger mindre med 
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resurser, vilket gör att förberedelseklassen måste minskas ner. Det har lett till att nyanlända elever 

ibland har flyttats ut snabbare än vad som var tänkt. Robin beskriver att det kommer att ändras 

framöver ”från nästa år finns en basorganisation för nyanlända elever”. Det gör att verksamheten 

inte blir lika beroende av elevunderlaget och att en mer långsiktig organisation kan byggas. Risk för 

kompetensbrist är framtida överhängande enligt Robin. Hen säger att ”det bästa hade varit att låta 

all personal få erfarenheten av att arbeta i förberedelseklass”. 

I undervisningen används elevens språk som resurs i lärandet enligt translanguaging. Under lång tid 

har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bedrivits på skola A. Extern och intern 

kompetensutveckling har genomförts kring undervisning av nyanlända elever. Många lärare har 

anammat nya idéer och vågat prova. Cirkelmodellen tillämpas av flertalet lärare. Robin säger ”Vår 

erfarenhet är att det fungerar ganska bra”. Undervisningen beskrivs av Lex ha fokus på individuell 

utveckling, kommunikation, arbete tillsammans samt fokus på ord och begrepp. Robin beskriver att 

lektionsmallen, som alla lärare ska följa, har en punkt som heter just begrepp, ”bärande begrepp för 

den lektionen förklaras. Det kan vara samma begrepp under lång tid”. Samtliga informanter berättar 

att lektionsmallen ger en tydlig struktur samt förklarar lektionens mål och innehåll. En samsyn på 

lärande finns med utgångspunkt i lektionsmallen. Största utmaningen för lärarna är, enligt Sandy, 

undervisning på olika nivå i klassrummet. Sandy säger att ”undervisningen ska vara tillgänglig för alla 

elever. De nyanlända är en del av alla elever ”. Framgångsrika undervisningsmetoder delges i 

kollegiet, enligt Robin är målsättningen att ”Sprida saker som har gett god effekt till andra”.  

Även Skola B har lång erfarenhet av att ta emot och undervisa nyanlända elever. Det har länge varit 

den F-6 skola (förskoleklass till årskurs 6) i kommunen som har tagit emot flest nyanlända elever. Det 

har funnits förberedelseklasser, med som mest 12 elever i varje. Renny säger att ”Vi har utgått från 

ålder, skolbakgrund, förkunskaper och tillverkat grupper därefter”. I förberedelseklassen jobbades 

det mycket med svenska språket. Svenska som andraspråkslärare arbetade där. Här arbetades det 

även med de andra kärnämnena matematik och engelska. Efter en tid i förberedelseklassen slussades 

de in allt mer i den ordinarie klassen i skolans alla ämnen. Skolan har haft upp emot 70% flerspråkiga 

elever. Idag är antalet flerspråkiga elever nere på 50%. Lee säger att ”Nu ser det ju ut så att vi inte får 

så många nyanlända elever mer. De fördelas på andra skolor”. De flesta flerspråkiga elever som 

numera kommer till skolan, börjar som sexåring och räknas per lagens definition inte som nyanländ. 

De placeras i ordinarie klasser, eftersom förberedelseverksamheten är vilande. Kompetensen finns 

fortfarande kvar på skolan. De lärare som arbetade i förberedelseklass och har svenska som 

andraspråksutbildning är numera klasslärare. Renny menar att alla lärare skulle blir bättre lärare med 

svenska som andraspråk i sin kompetens och oroar sig på sikt för kompetensförsörjning.  

Vid placering i ordinarie klass behövs mycket stöttning. Studiehandledarens betydelse lyfts av 

samtliga, som viktigt för kunskapsutvecklingen. Enligt translanguaging används elevens språk som 

resurs i lärandet. Fördelarna med att placera i ordinarie klass är att den språkliga miljön blir rikare 

enligt Lee. De får mer svenska direkt. Lee säger att ”Men det är ju svårt för dem, att kliva in i alla 

ämnen och speciellt när man inte har någon skolbakgrund”. Samtliga informanter pratar varmt för 

förberedelseklassen och tycker att fördelarna med den överväger. Där blir det en mjukare start och 

mycket fokus på språket och språkutvecklingen. Hela undervisningen blir anpassad till den nyanlända 



26 

 

eleven till exempel kan studieteknik tränas. Det finns ofta behov av det, speciellt när skolbakgrunden 

är kort.  

På skola B medverkar flera yrkeskategorier kring eleven, vilket förutom pedagoger även kan vara 

skolsköterska. Renny framhåller att det bör finnas ett holistiskt tänk kring eleven. Det finns mycket 

som påverkar måendet. ”Man måste ha en lite vidare syn på läraruppdraget”. Hälsoaspekten är en 

stor del för att elever ska må bra. Förhållningssättet kring eleverna känner alla till. Genrepedagogiken 

är ett gemensamt arbetssätt som all personal fått internutbildning i. Renny säger ”Även fritids är 

med”. Sonny säger att ”Genrepedagogik vet jag att de använder sig av i alla klasser. Det ligger i 

botten.” Genrepedagogik beskrivs som ett tydligt och strukturerat språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, där man arbetar mycket med nyckelbegrepp, vanligt förekommande ord och 

instruktioner. Lee säger att: ”De kan få verktyg, en mall på hur texter är uppbyggda och veta hur 

texter ska skrivas”. Lee och Renny framhåller att det är ett arbetssätt som gynnar många elever enligt 

forskning och beprövad erfarenhet. En samsyn på lärande, utifrån genrepedagogiken, finns på skolan. 

Anledningen att skolan använder det är för att man på nationell nivå sett en ökad måluppfyllelse 

efter att arbetssättet tillämpats.  

Skola C började för cirka två år sedan att ta emot och undervisa nyanlända elever, så erfarenhet av 

att organisera undervisning för nyanlända elever är ännu inte så stor. Skolan har provat en rad olika 

organisatoriska lösningar, under de år som nyanlända elever tagits emot. Enligt Sam fanns det ingen 

klar tanke från början. Olika lösningar har avlöst varandra. Sam säger att ”tanken var att bygga en 

organisation där alla vet sin uppgift och vad som ska ske när de kommer”. Rio säger att ” vi har inte 

fått till en organisation som är bra”. Först placerades eleverna i grupper efter ålder, vilket var svårt 

eftersom skolbakgrunden var så varierande. Sedan omgrupperades de efter skolbakgrund. Sam säger 

att ”vi hade ingen erfarenhet”. Lärarna hade inte undervisat nyanlända elever tidigare och helt 

plötsligt placerades elever i klasserna. En del av eleverna hade inte någon skolbakgrund och kunde 

inte språket. Rio berättar att ”lärarna brottades med känslan av att inte räcka till”.  

I nuläget placeras alla nyanlända elever på skola C direkt i klass och all svenska som 

andraspråksundervisning sker integrerat där, med ett fåtal elever som undantag. Studievägledarna 

finns tillgängliga i klassrummet ungefär en timme i veckan. Sam säger att ”det funkar inte att placera 

direkt i klass. De har inte skolkoden”. Rio menar att det kommer det att bli ändringar i organisationen 

efter höstlovet. Det kommer enligt Sam bli små elevgrupper, indelade efter språkutveckling, som 

tränar på svenska språket utifrån den nivå de befinner sig på. En del jobbar med läsinlärning medan 

andra har kommit längre. Två personer har anställts för att finnas kring de nyanlända eleverna i klass 

och stötta dem bland annat med svenska som andraspråk. Rio lyfter problematiken kring att 

rekrytera lärare och dessutom med rätt kompetens. I dagsläget finns ingen utbildad lärare i svenska 

som andraspråk på enheten och ingen av de rekryterade är lärare.  

Genrepedagogik är det språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som används på skola C enligt 

samtliga informanter. Det innebär att lärarna arbetar mycket med skrivmallar, textexempel, att 

förklara begrepp och ord samt använda bildstöd. Logan betonar att undervisningen bör varieras så 

mycket som möjligt. Lärarna har deltagit i extern och intern kompetensutveckling i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Enligt Rio och Sam har lärarna tagit till sig det nya arbetssättet lite 
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olika. Rio lyfter att skillnaden kan bero på hur många nyanlända elever läraren fått i klassen. Logan 

säger att ”framgångsrik undervisning innebär att eleven får prata så mycket som möjligt”, i mindre 

grupper där den känner sig trygg. Eleven ska ges möjlighet att använda sitt modersmål så mycket 

som möjligt. Språk används som en resurs för lärandet enligt translanguaging.  

Alla informanter på skola C beskriver att en samsyn för arbetet med de nyanlända elevernas lärande 

saknas. Sam beskriver att det finns en vilja att hjälpa dem så mycket som möjligt, men ingen 

övergripande organisation för arbetet. Logan framhåller att en samsyn behöver jobbas in på skolan. 

Hen säger att ”vi har inte det samarbete vi skulle behöva ha”. Ständiga förändringar i organisationen 

samt för lite tid lyfts som trolig orsak till avsaknad av samarbete. Sam belyser att arbetsfördelningen 

vid samverkan kring en elev behöver bli tydligare. Hen säger att ”det måste bli tydligare vad jag gör 

och vad de gör. Det här är ju för att vi inte har haft tid att bygga upp det”. Logan menar att tydliga 

rutiner i arbetet med nyanlända elever saknas. Vidare uttrycks att önskvärt vore att de nyanlända 

eleverna i början fick gå en stund varje dag till svenska som andraspråkslärare, för att i mindre grupp 

och träna, på samma moment som övriga klassen arbetar med, fast med lägre tempo och mer 

konkret undervisning.  

 

6.4 Stöttning och extra anpassningar  

Enligt Sandy och Lex på skola A är de extra anpassningar och stöttningar som görs individuella, vilket 

är den stora utmaningen med att undervisa nyanlända elever. Sandy säger att ”det anpassas mycket 

individuellt till alla elever”. Det kan handla om att använda digitala verktyg, ta fram anpassat material 

utifrån elevens språk- och kunskapsutveckling, kamratstöd, extra tid i förberedelseklass eller 

kartläggning. Elevens individuella behov ska styra, enligt Lex, ofta behövs alfabetisering eller 

latinisering. Undervisning på rätt nivå, efter elevens behov, samt täta kontakter mellan lärare, 

specialpedagog och rektor behövs enligt Sandy. Skolan arbetar med breda insatser. Robin berättar 

att de har skoldatorer till alla elever, även asylsökande. De digitala verktyg som används är bland 

annat digilär och inläsningstjänst. Dessa kan ställas in och användas på olika språk och modersmål. 

Modersmål stärker språkinlärningen på andraspråket och är också stöttning enligt Lex. Alla 

informanter berättar att studiehandledare stöttar de nyanlända i lärandet, men framhåller samtidigt 

upplevelsen av att det är för lite tid. En försvårande faktor, enligt Robin och Sandy, är att de tilldelas 

tid för studiehandledning och det kanske inte alltid stämmer med elevens schema. Utökat stöd i 

studiehandledning på modersmål behövs enligt Sandy. Det ger förutom språklig stöttning även en 

känsla av tillhörighet. Ämnen som i dagsläget prioriteras för studiehandledning är 

samhällsorienterande ämnen (SO), naturorienterande ämnen (NO) och matematik.  

På skola A ska struktur prägla skoldagen enligt Robin. Eleverna kan inte välja var man sätter sig utan 

det är bordsplacering. Lektionsmallen och lektionskriterier bidrar även till struktur. Sandy säger att 

”alla elever ska ha mål för alla lektioner. De ska veta vad de ska göra, men alla elever har inte samma 

mål”. Lektioner ser likadana ut, utifrån mallen, oavsett ämne. Strukturer kring arbetsuppgifter ska se 

ut på ett visst sätt. Man ska arbeta språkutvecklande med alla momenten. Man kan använda stöd 

som bilder, tankekartor och mallar. Förberedelse för att klara av undervisningen i ordinarie klass är 
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också ett stöd som ges de nyanlända eleverna enligt Lex. Studiero och goda relationer till vuxna är 

jätteviktigt för att eleven ska utvecklas i sitt lärande enligt Sandy och Robin. 

Det görs med jämna mellanrum behovsanalyser på individ- och gruppnivå, för att mäta om 

undervisningen är verkningsfull på skola A. Robin säger att ”Och det tycker vi att vi ser är att vi går 

framåt, många går framåt ganska snabbt”. Samtliga informanter upplever att det finns goda 

möjligheter för anpassning inom klassens ram. Undervisningen ska vara tillgänglig för alla elever. 

Tillgänglighet är grunden för all kunskapsinhämtning enligt Sandy. Om extra anpassningar inte räcker 

till, görs en anmälan till skolans elevhälsoteam, ett förfarande som är lika för alla elever. Samtliga 

informanter beskriver att specialpedagogen främst används för att stötta lärarna. De har ingen 

undervisning. Lex säger att ”kommunikation med specialpedagogerna möjliggör individuella 

anpassningar för eleverna”. Det kan handla om att ta fram anpassat material till eleven, planera 

schema för eleven och klassplacera. De är länken mellan förberedelseklass och ordinarie klass.  

Alla informanter på skola B beskriver att stöttning och extra anpassningar för de nyanlända eleverna 

görs på daglig basis. Lee säger att ”lärare har stora möjligheter att anpassa undervisningen för 

nyanlända elever”. Vidare framhålls att genrepedagogik är ett strukturerat arbetssätt. Med 

genrepedagogiken som arbetssätt är anpassningar ingången enligt Renny. Stöttning och extra 

anpassningar kan exempelvis vara bildstöd, förklaring av begrepp eller ord, anpassat material eller 

uppgifter. Det kan även vara studiehandledning på modersmål, att eleven går till specialpedagog och 

arbetar, att resurserna fördelas till de som bäst behöver dem eller studiehjälp.  Vid 

studiehandledning på modersmål prioriteras samhällsorienterande ämnen (SO) och 

naturorienterande ämnen (NO). Lee belyser att det hade behövts mer studiehandledning för de 

nyanlända eleverna i ordinarie klass. Fyra dagar i veckan ges studiehjälp, på svenska, till de elever 

som behöver. Det kan vara att eleven behöver hjälp med något moment i något ämne eller inte har 

tillgång till digitala hjälpmedel hemma. Studiehjälpen ska vara en möjlighet att få hjälp, vilket 

betonas av samtliga informanter. Modersmålslärarna har en viktig funktion att fylla enligt Lee och 

Renny. Det är de som kan prata elevens modersmål samt känner till kulturen i deras hemland. ”De 

bidrar med att bygga kulturella broar mellan skola och vårdnadshavare” (Renny). 

Det kan ibland vara svårt att veta elevens kunskaper, när den har ett annat språk. Lee betonar vikten 

av att undervisningen utgår från elevens bakgrundskunskaper. Kartläggning behövs enligt samtliga 

informanter på skola B, för att få veta vad de kan sedan tidigare. Sonny säger att ”vi vet att barn har 

olika språklig nivå. Vi anpassar undervisningen och får försöka ändra anpassningen efter tidens 

gång”. Skolbakgrunden spelar in. Individualisering är av stor vikt och kan vara extra svårt när 

skolbakgrunden är kort. Om eleven inte har skolbakgrund behövs ofta handledning i studieteknik 

enligt Lee. Studiehandledning på modersmål och mindre undervisningsgrupp är stöttning som 

nyanlända ofta behöver för att lyckas nå målen. Stöttning och extra anpassningar bestäms efter 

utförda tester enligt Sonny och Lee. Testerna kan vara skriftliga eller muntliga. Lee säger att ” man får 

vara kreativ när eleven ska få visa sina kunskaper. Det finns inte ett sätt”. Testerna påvisar även 

elevens brister, som sedan kan åtgärdas enligt Lee och Sonny. Skolan arbetar kompensatoriskt enligt 

Renny. Eleverna går till specialpedagogen en och en eller i grupp för att arbeta med det identifierade. 

Ibland är eleverna indelade efter kunskapsnivå och ibland efter språk. De arbetar oftast med 

matematik eller svenska. Sonny säger att ”de som inte kan svenska och matematik på det sätt som vi 
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vill i skolan, tränar jag med”.  Utmaningen med att undervisa nyanlända elever är, enligt Lee, ofta att 

de behöver mer tid att klara målen och mer stöttning.  

På skola C är det upp till läraren att anpassa i klassrummet. Det arbetas mycket med struktur. 

Lektionens innehåll och mål ska vara tydligt enligt Logan, samt även arbetsordningen. Rio säger att 

”anpassningar som görs för nyanlända elever är individuella, liksom de som görs för alla elever”. 

Bildstöd och filmer används mycket i undervisningen enligt samtliga informanter. Enligt Logan och 

Sam erbjuds de nyanlända anpassat material och digitala verktyg exempelvis inläsningstjänst. 

Inläsningstjänst kan användas på modersmål. De nyanlända eleverna har tillgång till dator eller Ipad. 

Vidare beskrivs att andra vanliga stöttningar är att förklara ord och begrepp, texter bearbetas, 

textexempel och textmallar ges. Modersmålet används som en resurs. Material där modersmålet kan 

användas prioriteras. Oftast är eleverna hänvisade till att hänga med i klassrummet, tidigare erbjöds 

fler undervisning hos specialpedagog. Specialpedagogens roll är mestadels att stötta lärarna med 

handledning och ta fram anpassat material. Logan säger att ”skolan har bra möjligheter att anpassa 

med läromedel”. Rio framhåller att anpassningar måste göras utifrån befintliga förutsättningar. Rio 

säger att ”här har lärare hittat egna lösningar”. I vissa klassrum på skola C arbetar de med lärpar och 

lärparsgrupper. Logan säger att ”det tror jag är en jättestyrka för de elever som har svenska som 

andra språk”. De kan jobba med någon som kan språket bättre, som kan förklara. Det svåraste är att 

få till muntliga samtal. Svårigheterna som lyfts är att eleven ska våga prata och att skolan handlar om 

nya saker, som är avlägsna. Utmaningen för läraren är att den nyanlända eleven ska få sin tid i den 

stora gruppen med många olika nivåer enligt Logan. I den framtida organisationen kommer möjlighet 

ges att få svenska som andraspråksundervisning i liten grupp, enligt Sam, vilket kan göra att fler vågar 

prata och att samtalsämne lättare kan anpassas efter individ. 

Resurser fördelas på skola C till de elever som är i mest behov av dem. Studiehandledning på 

modersmål lyfts av samtliga informanter som en form av stöttning, där samhällsorienterande ämnen 

(SO), naturorienterande ämnen (NO) och matematik prioriteras. Sam framhåller att det hade behövts 

mer. De har sökt extra studiehandledning till så många elever som möjligt. Logan berättar att en 

språkresurs finns knuten till vissa klasser. Sam betonar vikten av att den nyanlända eleven får en 

inslussning i ordinarie klass och får lära sig skolkoden exempelvis rutiner, praktiska bitar och 

förväntningar. Logan säger att ”eleverna är kartlagda när de kommer, ofta säger det inte så mycket”. 

Ofta får eleven börja på en lägre nivå. Sedan kartläggs eleven på nytt på skola C genom exempelvis 

diagnoser, skriftligt eller muntligt. Steg 3 i kartläggningen görs inte på grund av tidsbrist enligt Logan 

och Sam. Formativ bedömning är den vanligaste bedömningsformen enligt Logan. Uppföljning och 

utvärdering görs skriftligt, för att det ska bli tydligt för alla. Särskilda diagnoser och prov utgör 

underlag för utvärderingen enligt Rio. Vidare framhålls att ”analys av bedömning är viktigast”. Sam 

framhåller att uppföljningarna hade behövt vara tätare i början när eleven kommer.  

 

6.5 Inkluderande undervisning  

Inkluderande undervisning på skola A innebär att alla ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt 

mot utbildningens mål enligt Robin. Lex menar att elevens ska få vara en del av helheten, men 

fortfarande sig själv. Undervisningen kan inkludera socialt, enligt Lex och Sandy, vilket handlar om att 
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tillhöra en grupp där gruppstärkande aktiviteter och grupparbeten stärker inkluderingen. Det kan 

vara svårt att inkluderas socialt, på rasterna framför allt. Faddersystemet är tänkt att hjälpa till enligt 

Sandy. Skolans lärare, socialpedagog och elevhälsa arbetar både förebyggande och utredande när 

något hänt. Sandy menar att inkludering är en känsla hos eleven. Det handlar inte om fysisk placering 

utan om tillgänglighet. Robin säger att ”skolan ska vara tillgänglig för alla elever. De nyanlända är en 

del av det”. Det visar sig genom att skolan erbjuder så mycket som möjligt i den ordinarie 

undervisningen. 

Att skapa förståelse för olikheter och främja mångfald är en ständig process på skola A enligt Lex. 

Sandy säger att mångfalden ”kommer in i det gruppstärkande arbetet samt värdegrundsarbetet” som 

bedrivs på skolan. På skolan finns elever och personal från många olika nationaliteter, vilket i sig 

tyder på en mångfald enligt Lex och Robin. Sociala aktiviteter är viktiga enligt samtliga. Vid 

schemabrytande dagar är de nyanlända eleverna i sin ordinarie klass enligt Lex. I undervisningen 

pratas det om demokrati för alla på lika villkor enligt Robin. Vidare framhålls att mycket av det 

klasserna gör visas upp med hjälp av sociala medier och mångfalden speglas.  

Enligt Robin är förväntningarna på de nyanlända eleverna på skola A ”att de ska göra sitt bästa och se 

till att de tar sig framåt. De förväntningarna talar vi om för eleverna”. Samtliga informanter menar att 

förväntningarna finns på alla elever. Sandy säger att ”sen har vi ju förväntningar att alla eleverna ska 

nå sina specifika mål för dagen och de uppgifter som de blir tilldelade för lektionen”. Läraren har en 

viktig uppgift att anpassa undervisningen enligt samtliga. Med förberedelseklass är det lättare för 

eleverna att nå målen i år 9 enligt Lex. Vidare berättas att måluppfyllelsen generellt sett är hög för de 

nyanlända eleverna på skolan. Skolbakgrund och tid i svensk skola påverkar enligt samtliga 

informanter. Sandy belyser att kort skolbakgrund gör att tiden blir knapp att nå målen om eleven 

kommer på högstadiet. 

Eleverna kan påverka arbetssätt och redovisningsformer enligt Robin. Lärarna anpassar så långt det 

är möjligt för den enskilda eleven på skola A. Elevråd finns där alla klasser finns representerade. Dock 

har förberedelseklassen ingen representant, enligt Robin, eftersom de inte har språket ännu. För 

vårdnadshavare finns inget samverkansforum just nu enligt Robin. De kan påverka genom att 

framföra sina åsikter på utvecklingssamtalen enligt Sandy och Lex. Vid dessa samtal används tolk, för 

att överbrygga språkliga hinder enligt Sandy. Lärarna försöker informera och guida föräldrarna i 

skolsystemet. Samtliga menar att undervisningen och läroplanen inte går att påverka som förälder. 

Generellt sett är föräldrarna mycket tacksamma för det barnen får i skolan enligt Lex.  

Inkludering innebär på skola B enligt Lee att ”undervisningen är tillgänglig för alla”. Renny och Sonny 

menar att det innebär att alla elever ska ha möjlighet till samma möjlighet att ta del av kunskaper 

och erfarenheter, på samma villkor. Vidare är inkludering att eleven känner sig delaktig och lyssnad 

till och som en i gruppen. Sonny säger att ”jag tror att man måste sitta i lugn och ro med någon vuxen 

att träna. Det är ingen exkludering”. Renny framhåller att inkludering inte är en geografisk fråga. På 

enheten märks inkludering genom att det individualiseras så långt det är möjligt utifrån behov och 

stöttning ges på rätt nivå. Samtliga informanter upplever att eleverna är inkluderade samt att det 

jobbas aktivt och medvetet kring just detta. Lee säger att ”det är viktigt att reflektera och syna sin 

egen verksamhet”. 
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Samtliga informanter på skola B ger uttryck för att det finns bra med resurser. Klasserna är små och 

ibland finns flera pedagoger kring gruppen. Betydelsen av resurserna lyfts av samtliga informanter, 

men samtidigt pekas på användningen av dessa. Det finns fyra pass studiestöd utanför ordinarie 

skoltid, där specialpedagogerna undervisar och hjälper de elever som behöver. Lärarna ger eleven 

rekommendation att gå dit. Det pratas positivt om denna extra chans att lära och många elever går 

dit enligt Renny och Lee. Skolan satsar även på vuxenledda aktiviteter, vilket har minskat antalet 

konflikter. Till viss del försöker skolan även hjälpa eleven med att hitta sociala nätverk på fritiden 

exempelvis genom idrottsföreningar enligt Lee. Det samtalas förebyggande kring olikheter och 

mångfald samt även utredande vid konkreta händelser enligt Sonny. Samsynen på skolan är att 

mångfald och olikheter berikar enligt samtliga informanter. 

Eftersom inga nyanlända elever placeras på skola B, har de flesta flerspråkiga elever börjat som 

sexåring. Det gör att tiden är lång och chanserna är goda att nå målen. Renny ”Det har varit ryckigare 

för dem resultatmässigt tidigare, när de har kommit i mellanstadiet”. Måluppfyllelse beror ofta på i 

vilken årskurs eleven kommer och skolbakgrunden enligt Lee. Vidare framhålls att det många gånger 

handlar om att öva, ”övning ger resultat”. Alla informanter menar att elever som börjar i 

förskoleklass har goda förutsättningar att nå målen. Samtidigt framhålls av samtliga att 

måluppfyllelsen är lägre för dessa elever, cirka 90% av eleverna når de uppställda målen. Ambitionen 

är att öka måluppfyllelsen med 10 % varje läsår enligt Renny. Tidiga insatser, scanna och ta tag i 

behov, är en framgångsfaktor i det arbetet. Vårdnadshavare har liten chans att påverka innehåll i 

undervisningen enligt samtliga informanter. Däremot lyssnas det på synpunkter. 

Enligt Sam, som arbetar på skola C är inkludering att ”din röst lyssnas lika mycket på som alla 

andras”. På skolan är eleverna delvis inkluderade enligt samtliga informanter. Rio och Sam betonar 

att alla barn ska vara i klassrummet så långt det är möjligt och få stöttning där. Rio menar att de är 

mer inkluderade nu, när förberedelseklass inte finns. Sam anser att inkludering inte bara handlar om 

att eleverna är placerade i klassrummet, olika lösningar behövs. Alla framhåller att mindre grupper 

behövs ibland. Logan menar att ” man i undervisningen inte förutsätter att alla kan allt”. Vidare 

innebär inkludering att eleven är i ett sammanhang, men olika elever har olika krav. 

På skola C har kompetensutveckling genomförts på temat mångfald med en bok som utgångspunkt. 

Lärarna har läst och sedan träffats och diskuterat. Detta mynnade ut i ett arbete i klasserna under 

våren, där elevernas bakgrund lyftes som intressant och värdefull. Det är viktigt att för läraren att 

lära känna eleven. Goda relationer skapar trygghet och anknytning enligt Rio. Varje vår kommer 

detta inslag att återkomma. Arbetet är viktigt och får inte stanna av enligt Rio. 

Flertalet av de nyanlända når inte målen enligt informanterna på skola C. Rio framhåller att 

progressionen är viktig. Sker ingen progression behöver en analys av arbetet göras. Alla informanter 

ser arbetet med måluppfyllelse som långsiktigt. Logan säger att ” på sikt kommer de att nå målen, i 

årskurs nio”. Sam menar att det är svårast för de nyanlända eleverna att diskutera och dra slutsatser. 

Samtliga framhåller att de nyanlända eleverna inte är en homogen grupp. Förväntningarna som finns 

är höga, men inte för höga enligt Rio. De ska göra sitt bästa enligt Logan. Sam säger att ”de ska 

kämpa mot målen”. Rio framhåller att skolan har höga förväntningar på alla elever, snäppet högre än 

deras förmåga. Nyanlända elever med samma modersmål placeras i samma klass för att möjliggöra 
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kommunikation samt underlätta studiehandledning enligt Logan. Socialisering bör möjliggöras inte 

bara på lektionerna, utan även rasterna enligt Sam. Tidigare fanns det arrangerad rastverksamhet av 

en fritidspedagog. Skolan ordnar även lägerveckor enligt Rio.  

Sam menar att föräldrar kan framföra åsikter på utvecklingssamtalet, men de kan inte alltid påverka 

allt. Enligt Logan har föräldrarna väldigt liten möjlighet att påverka. Samtliga informanter på skola C 

menar att föräldrar har olika förutsättningar att hjälpa till, ibland kan det vara svårt att förklara hur 

svenska skolsystemet fungerar. Rio anser att det är av vikt att engagera föräldrarna. Skolans blogg 

kan underlätta och möjliggöra deltagande genom information enligt Logan. 

 

6.6 Resultatanalys 

Skolorna i studien har likheter och skillnader i sättet att utforma och anpassa undervisning för 

nyanlända elever samt verka för inkluderande undervisning. Skolinspektionens (2014) 

framgångsfaktorer, det relationella specialpedagogiska perspektivet och det sociokulturella 

perspektivet är grund för resultatanalysen och begrepp som analysen utgår från är: kunskap, språk, 

kommunikation, samarbete, inkludering, struktur, relationer, stöttning, strategier och redskap. 

 

6.6.1 Likheter mellan skolorna 

Kompetens och därmed kunskap, är ett ord som ständigt återkommer i informanternas berättelser. 

Det krävs kunskap för att organisera undervisning för nyanlända elever. Kunskaps behövs på alla 

nivåer i skolan, rektor, specialpedagog och lärare. Kunskap kan ges genom utbildning eller 

kompetensutveckling. Internutbildning kan vara ett sätt, där lärare delger varandra metoder och 

arbetssätt som fungerar. Kunskap konstrueras i sociala sammanhang, därför är det av vikt att 

förutsättningar för det ges via den övergripande organisationen. En samsyn för arbetet med de 

nyanlända elevernas lärande, allt från samverkan mellan lärare, rektors pedagogiska ledarskap och 

skolans utvecklingsarbete, lyfts som en förutsättning för framgång enligt alla informanter. Detta 

sammanfaller med skolinspektionens (2014) identifierade framgångsfaktorer. Kommunikation och 

samarbete lyfts av informanterna som viktiga redskap i det arbetet och förutsättningar för det bör 

ges. Även för pedagoger sker lärande i samspel med andra, där språk och kommunikation är 

avgörande.  

Vikten av att lära sig språket och därmed också skolspråket, poängteras av samtliga informanter. Det 

är ett redskap för att kunna göra sig förstådd, umgås med kompisar och klara av skolgången. Språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt lyfts som ett pedagogiskt redskap i undervisningen och vikten av 

användning betonas av samtliga. Samtliga informanter betonar även att lärande sker i samspel med 

andra genom samarbete, deltagande och dialog, där språket är en förutsättning för kommunikation. 

På skolorna läggs stor vikt vid kommunikation och interaktionen mellan individer. Lärande beskrivs 

innebära aktivt deltagande i en social gemenskap. För att skolspråket ska utvecklas krävs möjlighet 

till deltagande och att undervisningen är tillgänglig, enligt samtliga informanter. Olika sammanhang 

stärker och utvecklar olika språk, vilket gör sammanhanget för språkinlärning viktigt (Sandwall, 2013). 

Alla skolor lyfter vikten av att ha utbildade lärare i svenska som andraspråk, eftersom dessa har en 
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fördjupad kunskap kring andraspråksinlärning och vilka förutsättningar som gynnar språkutveckling. 

Att alla lärare behöver ha kännedom om dessa förutsättningar och arbeta aktivt med språkinlärning 

framhålls vidare som viktigt. En avgörande faktor för nyanländas framgång i skolan är ämneslärarnas 

kompetens i att undervisa samt verktyg för att kunna se de framsteg som görs används framhålls av 

Skolinspektionen (2014). Huruvida de gjorda framstegen lyfts och synliggörs för eleven, framgår inte 

av informanternas berättelse. 

Det är av vikt enligt samtliga informanter att undervisningen utgår från elevens erfarenheter för att 

lärandet ska kunna ske med utgångspunkt från eleven. Skolorna jobbar för att anpassa och 

individualisera pedagogiken, så att den möter elevens förutsättningar. Individualisering beskrivs 

ibland vara svårt, då elevens egentliga kunskaper missbedöms. Kartläggning av elevernas 

erfarenheter och kunskaper ger lärarna redskap och pedagogiska strategier för hur de ska bemöta 

eleverna samt skapa möjligheter för deras lärande och utveckling. En elev, som får hjälp utifrån sin 

nivå, bistås med kommunikativa stöttor. Kartläggning och screeningar av nyanlända elever 

genomförs på alla skolor. Redskapen som lärarna får från kartläggningen kan vara vilka läromedel 

som bör användas, lämpliga arbetssätt och behov av stöttning. Det kan även vara att ta reda på vilka 

intressen eleven har, så att meningsfulla lärsituationer skapas för eleven. Enligt skolinspektionen 

(2014) ska kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter sprids till alla berörda lärare, för att 

möjliggöra anpassning av undervisningen efter det som framkommit i kartläggningen. Vidden av 

spridningen framgår inte av informanternas berättelse. 

Stöttning är en förutsättning för elevens lärande enligt alla skolor. Eleven kan med stöttning och 

vägledning i ett socialt sammanhang från en mer kompetent kamrat eller en vuxen klara en uppgift 

med högre svårighetsgrad än eleven skulle klara helt själv vilket även styrks av Säljö (2000) och 

(Sandwall, 2013). Detta förutsätter eget aktivt deltagande i interaktionen. Samarbete eller 

kamratstöd framhålls av samtliga informanter, utifrån att en grupp ofta klarar av det en elev har 

svårighet att klara själv. I det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet, vilket alla skolor 

använder sig av, ingår stöttning som en naturlig del. Stödet ska gradvis förändras och ses som något 

tillfälligt, vilket samtliga betonar. Eleverna ska ges redskap som de själva kan använda sig av för att 

utveckla egna strategier. På samtliga skolor används digitala verktyg som redskap för lärande.  

Redskap i skolan kan vara exempelvis hjälpmedel, läromedel och datorer, vilket även framhålls av 

Säljö (2000).  

Modersmålet används som resurs i lärandet på samtliga skolor. Vidare lyfts studiehandledning på 

modersmål som extra värdefull stöttning och förutsättningar för lärande ges eftersom detta redskap 

ger möjlighet att koppla samman och överföra begrepp mellan språken. Eleven ska ges 

förutsättningar att kunna följa undervisningen, för att kunskapsutvecklingen inte ska stanna upp. 

Skolinspektionen (2014) menar att eleven ska ges studiehandledning på modersmålet efter behov. 

Samtliga skolorna lyfter att studiehandledningen som ges på modersmålet inte är tillräcklig och 

täcker därmed inte elevernas behov, vilket i sin tur påverkar kunskapsutvecklingen negativt. Skolorna 

beskriver vidare att lärandet struktureras upp genom stöttning och det resonemanget styrks av 

Partanen (2007).  Stöttning kan handla om att goda lärmiljöer skapas. Lärare skapar goda 

lärandemiljöer, när de ger eleven en förförståelse för hur den ska agera. När lärande struktureras 

upp skapas sammanhang och meningsfullhet. Nyanlända elever och framförallt de med kort 

skolbakgrund behöver extra mycket stöttning enligt samtliga informanter.  
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Samtliga skolor arbetar för att främja mångfald samt skapa förståelse för att vi är olika. Olikheter ses 

som en resurs, enligt samtliga informanter samt Skolverket (2017) som framhåller att skolan har ett 

ansvar att förmedla de normer och värden som ligger till grund för begreppet inkludering. I och med 

inkludering och delaktighet får eleven möjlighet att delta i ett socialt sammanhang tillsammans med 

andra, där allas röst är viktig. Samtidigt lyfter samtliga skolor svårigheten att göra sin röst hörd, i 

början, när språket inte räcker till för att uttrycka sig. Språkutvecklingen är avgörande och främjar 

lärande enligt samtliga informanter, där aktivt deltagande i gruppen är utgångspunkten. Pedagogiska 

strategier kan enligt samtliga hjälpa eleven till att hitta struktur i arbetet, så eleven vet vad den ska 

göra och hur den ska agera. Skolorna framhåller att lärandet pågår ständigt och förändras i samspel 

med omgivningen vilket styrks av Säljö (2000). Relationer lyfts av samtliga som viktiga för lärandet, 

där gruppen är utgångspunkt. Eleven får redskap för sitt lärande genom interaktionen i gruppen. 

Redskapen används för att vi ska förstå vår omvärld och interagera med omgivningen. Arbete med 

gruppdynamiken möjliggör att alla ges en plats i gruppen och kan delta utifrån sina förutsättningar. 

De nyanlända eleverna bör ges förutsättningar för social delaktighet i det ordinarie klassrummet och 

även utanför klassrummet för att ge möjlighet att lära känna andra icke nyanlända enligt 

informanterna, vilket styrks av Skolinspektionens (2014) framgångsfaktorer. 

 

6.6.2 Skillnader mellan skolorna  

Erfarenheten av att organisera undervisning ser olika ut på skolorna. Två skolor har lång erfarenhet 

av att ta emot nyanlända elever, medan en skola har kortare erfarenhet. Denna skola försöker hitta 

vägar för en god utformning genom att luta sig mot andras erfarenhet, inom kommunen och även 

utanför. De uppger att en samsyn för arbetet med de nyanlända elevernas lärande saknas.  Skolan 

med ännu inte så lång erfarenhet har valt att utforma undervisning för nyanlända elever genom 

direktplacering i ordinarie klass, medan skolorna med längre erfarenhet framhåller förberedelseklass 

som mer optimal lösning. Dock finns förberedelseklass bara på en av de erfarna skolorna, eftersom 

den andra inte tar emot nyanlända elever. Skolornas metoder vid användandet av språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt samt frekvensen av användandet varierar. Erfarenhet och kunskap 

av arbetssättet varierar också skolorna emellan samt benägenheten att ta det till sig och omsätta 

kunskapen till aktivitet i klassrummet. Alla lärare bör ha kunskap i språkutvecklande arbetssätt enligt 

Skolinspektionen (2014). 

Specialpedagogens roll i arbete med de nyanlända eleverna beskrivs vara väldigt olika. På en skola är 

synsättet kompensatoriskt. Brister identifieras och åtgärdas genom att individer placera i olika 

grupper, för att finna rätt metoder för träning. Bristerna är ofta kopplade till språket. På de andra två 

skolorna arbetar specialpedagogerna handledande, särlösningar undviks och särskilda behov ses som 

sociala konstruktioner där problem flyttas från individ till kontext, enligt det relationella perspektivet. 

Det relationella perspektivet är starkt kritiskt till traditionell specialpedagogik, främst för att problem 

härleds till individen (Nilholm, 2005). Specialpedagogik på dessa två skolor blir istället ett hjälpmedel 

att hantera elevers olikheter i klassrummet. De framhåller att hela utbildningsmiljön behöver 

studeras när eventuella specialpedagogiska behov diskuteras, vilket styrks av Aspelin (2013). Där 

relationell specialpedagogik tillämpas lyfts problemet bort från individen och pedagogen får redskap 

att hantera olikheterna i sitt klassrum.  
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7. Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur undervisning i grundskolan utformas för nyanlända elever 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv samt granska de olika undervisningsformerna i relation till 

lärande och inkludering. I det här avsnittet förs en diskussion kring studiens resultat utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, tidigare forskning samt studiens teoretiska perspektiv. Avsnittet avslutas 

med förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Utformning av undervisning för nyanlända elever 

Studien visar att skolorna i kommunen väljer att utforma sin undervisning för nyanlända elever på 

olika sätt. Å ena sidan påverkar kunskaper och erfarenheter hos rektorer och lärare utformning av 

undervisningen. Att leda skolor med mångfald kräver ett ledarskap med kunskap och erfarenhet. 

Rektorer behöver ha kunskaper kring nyanländas skolgång, både vad gäller bestämmelser enligt 

lagskrivningar, framgångsrika organisations- och undervisningsstrategier samt förståelse för 

verkningar av trauma och störd utbildning, vilket möjliggör förbättringar i undervisning och lärande 

(Block et al., 2014, Cummins, 2017). Vidare bör även lärare ha interkulturell kunskap och pedagogisk 

utbildning för att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever. Alla lärare framhålls som viktiga och 

ansvariga för att en språkutvecklande undervisning bedrivs, som gynnar elevens språkutveckling, 

vilket även betonas av Glogic och Löthagen Holm (2016). Resultatet visar att fortbildning i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt har genomförts med alla lärare och arbetet med 

kompetensutveckling kring förhållningssättet får inte avstanna. Förhållningssättet ska bidra till en 

förändring av den undervisning som bedrivs i klassrummet. Ytterligare en försvårande faktor är att 

det är svårt att få tag på utbildade lärare och lärare med rätt kompetens. Med tiden kommer 

förmodligen lärarbristen vara större. I dagsläget märks det på vissa skolor att kompetensbristen 

sätter käppar i hjulet, för att utforma undervisningen på det sätt skolan vill. 

 

Å andra sidan beror utformningen på antalet nyanlända elever, elevernas ålder, olika 

språkbakgrunder och elevernas skolbakgrund, vilket styrks av Glogic och Löthagen Holm (2016). Den 

största gruppen som kommer till kommunen är barn till asylsökande familjer, där flertalet har kort 

skolbakgrund. Rörligheten är ofta stor. Antalet elever ger medel för verksamheten och ekonomi som 

styr tillgången på resurser och påverkar därmed utformningen av undervisningen. En försvårande 

omständighet är att de medel som betalas ut, baseras på den aktuella volymen elever och 

rörligheten gör det svårt att utifrån beräkningar bygga en basorganisation. Det faktum att eleverna 

ofta flyttas under sin migrationsprocess försvårar även den långsiktiga planeringen för skolgången. 

Som tidigare diskuterats utgör nyanlända elever en mycket heterogen grupp något som lyfts av 

samtliga informanter (Bunar, 2015, Skolverket, 2016). Elevernas kunskaper och erfarenheter ska tas 

till vara på och planering av undervisning ska ske utifrån dessa. De nyanlända eleverna ska ges 

möjlighet utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål, där hänsyn ska tas till elevernas olika 

behov. 

Lärare uttrycker att förberedelseklassen är nödvändig för att eleven ska få en god start på sin 

skolgång. De menar att förberedelseklass ofta erbjuder mindre gruppstorlek och elever på ungefär 
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samma språknivå samt kvalificerad undervisning i svenska som andraspråk och en undervisning där 

interaktionen ofta får ta stor plats. Vidare betonas den tydliggörande undervisningen. Det är mindre 

undervisningsstoff, lägre tempo och undervisningsnivå (Bunar, 2010: Glogic & Löthagen Holm, 2016). 

Det framhålls även av några informanter att förberedelseklass gör att lärarna upplever mindre stress. 

Även i förberedelseklass är utformningen av undervisningen det viktigaste, vilket styrks av Modigh 

(2004). Lärarna i förberedelseklasserna är ofta utbildade i svenska som andraspråk och har 

kompetens för att lära eleverna det svenska språket. Nackdelen kan vara att första tiden i skolan 

ägnas i alltför stor utsträckning till isolerad färdighetsträning i svenska språket, medan undervisning i 

andra ämnen som berikar elevernas lärande och utveckling av skolsvenska lämnas åt sidan, vilket 

även poängterats av bland annat Skolinspektionen (2014) som menar att tidig ämnesundervisning är 

viktigt för gruppen nyanlända elever (Glogic & Löthagen Holm, 2016). 

Elever i ordinarie klass får tillgång till undervisning i alla ämnen, men nackdelen kan dock vara att det 

är svårt att hänga med enligt informanterna.  En god skolbakgrund blir till fördel. Undervisningen 

som eleverna får i ordinarie klass utgår inte från deras tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen 

enligt lärarna, vilket även styrks av Skolinspektionen (2014). Lärarna uttrycker att kursplanen styr och 

målen för undervisningen är högt ställda. Till viss del kan detta eventuellt bero på den målstyrda 

organisation som skolan är, men ett rimligt antagande är att det även kan handla om lärarnas 

kunskaper och erfarenhet. Eftersom lärare i de ordinarie klasserna ofta inte har samma kunskap om 

de nyanländas lärande och ämnesundervisningen anpassas inte efter elevernas behov vilket styrks av 

Axelsson (2013). En informant framhåller placering i ordinarie klass som språkbad. Det kan finnas en 

övertro att eleven lär sig språket när den placeras i en ordinarie klass utifrån att de får höra svenska 

och tala med svenskspråkiga elever (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Det blir tydligt i informanternas 

berättelse att direktintegrering behöver kompletteras med mycket stöttning, svenska som 

andraspråksundervisning och studiehandledning. Intentionen är att utforma undervisning efter 

Skolinspektionens (2014) identifierade framgångsfaktorer, något som informanterna menar inte 

alltid finns förutsättningar för. 

Samtliga skolor belyser vikten av att samsyn präglar arbetet med de nyanlända eleverna. Det handlar 

om samsyn i förhållningssätt på skolan och ett gemensamt ansvar för de nyanlända elevernas 

välmående och lärande. Dock finns inte denna samsyn på skolorna, vilket även samstämmer med 

Skolinspektionens (2014) iakttagelser. Vidare framhålls att en helhetssyn bör prägla skolors arbete, 

allt från samverkan mellan lärare, rektors pedagogiska ledarskap och skolans utvecklingsarbete. 

Detta bör betraktas som ett utvecklingsområde, så att insatserna för elevens språkutveckling utgår 

från en samsyn utifrån gemensamt utarbetade strategier. Om inte insatserna dokumenteras finns en 

risk att dessa blir beroende av den enskilda lärarens kunskaper och förmågor. En samarbetsinriktad 

dimension behövs kring de nyanlända elevernas lärande, som visar att eleverna är hela skolans 

ansvar vilket styrks av Cummins (2017). Vidare bör goda exempel delges kollegor, eftersom 

samverkan underlättar anpassningar av undervisningen för elevens lärande och språkutveckling. En 

struktur och övergripande organisation som möjliggör samverkan behöver finnas på varje skola. 

Alla skolor jobbar språk- och kunskapsutvecklande med genrepedagogik, utifrån tanken att elevernas 

språk stärks när nyfikenhet på språk stimuleras och språk i olika ämnen förklaras. Genom 

genrepedagogiken ges konkreta modeller, för att eleven ska kunna utveckla ett språk i alla ämnen. 

Alla lärare behöver ta tillfället i akt att vidga elevernas kunskaper och medvetenhet om språk, i alla 
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ämnen genom att språkmål formuleras i lektionsplanen enligt flertalet informanter, vilket även 

betonas av Cummins (2017). På en skola ges språkmål för lektionen med hjälp av en lektionsmall, 

som ska användas av alla lärare, för att eleverna ska förstå hur ämneskunskaper konstrueras. På så 

vis blir ämnesinnehållet ska bli mer tillgängligt. Detta kan kopplas till explicit språklig stöttning som 

innebär ett medvetet arbete med språkets form och funktion samt undervisning i språkstrategier och 

hur specifika ämnestexter ska skrivas (Axelsson, 2013: Gibbons, 1998). Att använda språkstrategier i 

undervisningen, om specifika modeller som kan användas för att förbättra språkinlärning, visar på 

effekt vid användandet och ökad måluppfyllelse (Plonsky, 2011, Cummins, 2017). Trots att 

språkforskning påvisat god inverkan på lärande, påtalar flertalet informanter att användandet av 

språkstrategier i undervisningen varierar, beroende på lärare och ämne. En del lärare har anammat 

arbetssättet och använder sig av det. Troliga orsaker till variation kan vara vilja hos läraren att ta till 

sig nya arbetssätt, antalet nyanlända elever i gruppen samt att läraren ska inse nyttan av 

användandet. 

Användning av modersmålet uppmuntras på alla skolor. De synliggör modersmålet som en rikedom 

och bidrar på så vis till elevens goda självkänsla. Öppenhet kring olika språk och kulturer beskrivs, 

vilket förutom att det uppmuntrar eleverna till att se positivt på skillnader mellan dem själva och 

andra även bygger upp en gemenskap i gruppen. Den beskrivningen stämmer väl överens med att 

skolan ska stödja och uppmuntra elevernas modersmål, utifrån att språk och kultur är starkt 

förknippade med identitet för alla människor (Persson, 2016). Elever kan använda olika språk för att 

visa sina kunskaper och förmågor. Translanguaging nyttjas på alla skolor och språk kopplas samman 

för att främja undervisning, eftersom språk utvecklas med hjälp av tidigare språk om elevens hela 

språkresurs tillvaratas, vilket styrks av Cummins (2017). Språk utvecklas inte lika, utan parallellt och 

kompletterar varandra. Tvåspråkiga personer har lättare att lära fler språk, då medvetenheten kring 

språks struktur och funktion är upptränad. Även forskning pekar på detta samt att tvåspråkighet ger 

en positiv effekt på arbetsminne, abstrakt tänkande och uppmärksamhetskontroll (Barac & Bialystok, 

2011).  

 

7.2 Stöttning och extra anpassningar, så att nyanlända elevers lärande 

underlättas 

Samtliga skolor i kommunen eftersträvar en flexibel utformning, där undervisningen ska planeras och 

genomföras utifrån individuella förutsättningar och behov, något som Bunar (2015), Glogic och 

Löthagen Holm (2016) samt Skolverket (2016) även betonar. Anpassningar eller stöttning görs på 

daglig basis utifrån befintliga förutsättningar och flertalet informanter anser att det finns goda 

förutsättningar för anpassningar inom klassens ram, framförallt på skolorna med längre erfarenhet 

av undervisning för nyanlända elever. Inställningen är att åtgärder för ökad måluppfyllelse ska ha sin 

utgångspunkt i specifika undervisningsstrategier, vilket även framhålls av Cummins (2017). På skolan 

med mindre erfarenhet är det mycket upp till läraren att anpassa undervisningen i klassrummet. De 

hänvisar till att anpassningar ska göras utifrån befintliga förutsättningar. Vidare framhålls att goda 

förutsättningar finns att anpassa läromedel. Variation i erfarenhet skolorna emellan påverkar 

lärarnas förutsättningar att kunna anpassa undervisningen för de nyanlända elevernas språk- och 

kunskapsutveckling, därmed behövs mer kompetens och kunskap. Genomförandet av anpassningar 
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påverkar elevernas motivation, tillit till den egna förmågan och möjlighet att lära. I grund och botten 

handlar det om att undervisningen ska vara på rätt nivå och därmed tillgänglig för alla elever. 

Variation av och struktur i undervisningen lyfts även som viktiga ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Tillgänglig utbildning för alla elever, utgår ifrån kunskap om enskilda elevers olika förutsättningar för 

lärande och förmåga att anpassa samt variera både pedagogiska strategier och lokalmässiga 

förutsättningar, så att de möter elevernas olika förutsättningar enligt SPSM (2018). Anpassningar 

samtliga nämner är bildstöd, anpassat material, digitala verktyg, kamratstöd och studiehandledning. 

Det framhålls även att det ofta handlar om språklig stöttning för just de nyanlända eleverna. För 

elever med kort skolbakgrund kan det handla om grundläggande läs- och skrivinlärning eller att lära 

sig de latinska bokstäverna. De två skolor med mer erfarenhet av att undervisa nyanlända elever 

framhåller att mer tid ofta är en viktig form av stöttning.  

Undervisningen av nyanlända elever bör enligt informanterna utgå från elevens tidigare kunskaper. 

De nyanlända eleverna kartläggs centralt i de obligatoriska delarna, innan placering på skola. 

Kartläggningen ska ge en helhetsbild av elevens kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2016). Den 

inledande bedömningen ligger till grund för den fortsatta planeringen, genomförandet av 

undervisningen enligt flertalet informanter. Några av informanterna menar att kartläggningen inte 

ger en grundläggande bild av elevens tidigare kunskaper. En paradox i detta sammanhang är att del 

tre i kartläggningsmaterialet, som är en ämneskartläggning, inte genomförs då den anses för 

omfattande, samtidigt som denna del skulle ge ämneslärare ett gott stöd i planeringen av 

undervisningen utifrån elevens individuella kunskapsutveckling i respektive ämne. Samtliga 

informanter anser att screeningar behövs och att det ibland kan vara svårt att veta elevens egentliga 

kunskaper, då kunskap kan vara kontext- och kulturbundet. Då behövs det uppfinningsrikedom. 

Skolor med längre erfarenhet har enligt beskrivning tränat upp en erfarenhet och kunskapsbank av 

metoder för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Förutom att kartläggningen ger en grund 

för planering av undervisningen ska den ge förslag på stöd och insatser för de nyanlända eleverna 

(Skolverket, 2016). Extra anpassningar ska alltså göras med kartläggning som utgångspunkt. 

Studiehandledning lyfts av samtliga skolor som ett viktigt stöd för de nyanlända eleverna, vilket även 

undersökningar gjorda inom området styrker (Avery, 2016). Informanterna framhåller att eleverna 

behöver stöd på modersmålet för att klara ämnesundervisningen vilket ligger i linje med tidigare 

forskning (Bunar, 2010: Cummins, 2017). Eleverna behöver ges möjlighet att utveckla 

ämneskunskaper och språk parallellt, vilket möjliggörs med hjälp av studiehandledning på 

modersmål, då de kan utveckla de kunskaper de redan har i olika ämnen genom att använda sitt 

modersmål (Kästen-Ebbeling, 2014). Kunskaper kan överföras till svenska och befintliga kunskaper 

tillvaratas samt utvecklas vidare, vilket poängteras av samtliga informanter. Samtidigt uppges att den 

tilldelade tiden studiehandledning är för knapp för att eleven ska få det stöd som behövs. Med rätt 

förutsättningar ska elevens kunskapsutveckling fortskrida och underlättas. Om inte förutsättningar 

ges genom studiehandledning efter elevens behov riskerar kunskapsutvecklingen att stagnera 

(Skolinspektionen, 2014). Enligt samtliga informanter bygger studiehandledning på ett samarbete 

mellan studiehandledare och ämneslärare, där läraren är ansvarig för ämnesinnehåll och 

handledaren bidrar med kunskap om elevens modersmål samt kulturkännedom, vilket ligger i linje 

med Averys (2016) mening. Kulturella broar byggs och en känsla av tillhörighet byggs enligt 

informanterna.  Kulturkännedomen och kunskap i elevens språk ger alltså goda förutsättningar för 
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skolstart samt planering av den fortsatta skolgången. Kommunikation är en förutsättning som 

begränsas kraftigt av att tid och utrymme inte ges. Tid är den stora bristvaran enligt samtliga. 

Samarbete bygger på att tid ges för planering och utvärdering. Kan det vara så att de förutsättningar 

som krävs för att lyckas väl med studiehandledning, hade funnits om tid för samarbete hade funnits?  

Specialpedagogens roll beskrivs vara olika på skolorna i studien.  En skola beskriver i huvudsak en 

specialpedagogik som är kompensatorisk, där individen kompenseras för en brist och skolproblem 

härleds till individen själv. Detta är enligt Nilholm (2005) kännetecknade för det kompensatoriska 

perspektivet. Metoder används på skolan till hjälp för att eleverna ska ges möjlighet att komma till 

rätta med problemen, ofta handlar det om undervisning i liten grupp eller individuellt. Två enheter 

beskriver att specialpedagogens huvudsakliga roll i dagsläget är handledande. På en skola beskrivs att 

specialpedagogens roll har ändrats från att tidigare varit undervisande till att bli mer av en 

handledande roll. På dessa skolor ska specialpedagogen stötta lärarna i val och framtagande av 

individuella anpassningar för eleverna, och informanterna lyfter fram kommunikation som en mycket 

viktig del i utformningen av den individuella undervisningen.  Dessa skolors beskrivning av det 

specialpedagogiska förhållningssätt som genomsyrar verksamheten stämmer väl överens med 

Nilholms (2005) beskrivning på det relationella perspektivet, där problem flyttas från individ till 

miljön eller kontexten, stor vikt läggs vid interaktionen mellan olika aktörer och svårigheter betraktas 

ur ett socialt samt miljörelaterat perspektiv.  Skolorna strävar efter att undvika särlösningar, men 

arbetar aktivt med anpassningar på individ- och gruppnivå. Förändringar i omgivningen genom extra 

anpassningar eller stöttning möjliggör en ökad måluppfyllelse. En möjlig orsak till att det ser så olika 

ut på enheterna anser jag kunna vara att utvecklingen av det specialpedagogiska förhållningssättet 

skett i olika takt. På allt fler skolor ändras förhållningssättet till att bli mer relationellt, det vill säga att 

orsak till skolproblem beskrivs som sociala konstruktioner, vilket styrks av en skolas berättelse samt 

även av Ahlberg (2007) och Nilholm (2005). En annan rimlig orsak är att forskningen inte har gett 

skolan entydigt svar. Forskare är kluvna i frågan. Vidare behöver fler perspektiv utvecklas och 

forskningsintresset riktas mot förutsättningar för delaktighet och kommunikation utifrån det faktum 

att elever är olika. I dagsläget kan frågan ställas om den specialpedagogiska forskningen 

överhuvudtaget bidrar med kunskap för praktiskt handlande? I min mening borde forskningen i 

högre grad bidra med kunskap som leder till ett förändrat tänkande, som i ett längre tidsperspektiv 

kan bidra till förändring i verksamheten. Ett förhållningssätt måste företrädas av någon och tar lång 

tid att implementera. Ett sätt att förändra förhållningssätt är att granska sin egen verksamhet, vilket 

till viss del görs tack vare de statliga specialpedagogiska kunskapslyft som genomförs. På sikt kanske 

det leder till förändring i förhållningssätt och en ökad tillgänglighet för eleverna.  

 

7.3 Inkluderande undervisning och hur den implementeras 

Informanterna beskriver att inkludering handlar om en ständigt pågående demokratisk process, där 

gruppen används som stöd för att visa på alla människors rättigheter och lika värde samt även att 

påvisa att mångfald och olikheter berikar. Detta går även i linje med svenska Unescorådets (2008) 

och Skolverkets (2017) definition av begreppet. Beskrivning ges från en skolas informanter att 

samsyn råder kring just detta faktum att olikheter och mångfald berikar, vilket underlättar arbetets 

strävan framåt. En strävan för att öka elevers möjligheter att uppleva gemenskap och aktivt delta 
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med en hög pedagogisk vinst. Denna strävan syftar till att ge alla elever förutsättningar till en 

likvärdig utbildning av hög kvalitet, där två olika specialpedagogiska perspektiv lyfts (Bunar, 2015). 

Det ena perspektivet ser likvärdighet som samma undervisning för alla elever. Det andra perspektivet 

utgår från att likvärdighet är samma möjligheter, vilket innebär att individer behandlas likvärdigt 

trots olikheter. Informanterna påpekar att inkludering inte i första hand handlar om fysisk placering, 

utan en känsla hos eleven, vilket går i linje med Persson och Perssons (2012) resonemang kring 

begreppet. Social inkludering i skolan förespråkas av informanterna men framhålls även som mycket 

svårt, där förhållningssätt, attityder och sociala strukturer behöver synas och förändras för att social 

inkludering ska var möjlig att uppnå. En inkluderande lärmiljö kännetecknas av att eleven känner 

delaktighet och gemenskap som är präglad av demokratiska möjligheter (Haugs, 2003, Göransson & 

Nilholm, 2013).  

Ledordet för skolornas verksamhet är inkludering, vilket handlar om att främja mångfald samt skapa 

förståelse för att vi är olika, men även om att alla elever ska ges möjlighet att nå målen för 

utbildningen, vissa med hjälp av anpassningar (Skolverket, 2017). Elever ska ges lika förutsättningar 

att nå målen, men olika vägar dit. Men hur fungerar det i praktiken? Enligt läroplanen ska den 

nyanlända eleven bemötas som alla andra elever, vilket inte helt har fått genomslag i skolans 

verksamhet. En bidragande orsak kan vara att det finns motstridigheter i styrdokumenten som säger 

att alla elever är likvärdiga och har rätt att delta i samt vara del i gemenskapen, vidare säger 

dokumenten att alla elever ska uppnå samma mål på, samma tid för att klara kravnivåerna. Dessa 

skrivningar motsäger till viss del varandra och förnekar det faktum att elever är olika samt att 

olikheter värdesättas. Skrivningarna i styrdokumenten borde snarare stödja lärarna när det gäller 

elevernas rätt att delta i och forma gemenskapen utifrån olika förutsättningar, erfarenheter och 

behov, där målet är att skapa en likvärdig utbildning och lika rättigheter för alla elever. Skolan ska 

inte särskilja elever i undervisningen, utan istället verka för att gemenskap på olika sätt, och en del i 

det arbetet är att olikheter ska ses som en tillgång (Göransson & Nilholm, 2013). Vidare ska 

undervisningen anpassas till elevers olika förutsättningar samt behov och eleven ska vara placerad i 

ordinarie undervisningsgrupp. Skolorna i studien har målsättningen att verka inkluderande, men 

avskiljning av elever till mindre undervisningsgrupper kan tyda på att de inte lyckas med inkludering i 

praktiken. 

Anpassningar i lärmiljön möjliggör att elever med olika etniska och språkliga bakgrunder ges samma 

möjligheter att nå målen. Samtliga informanter beskriver att de nyanlända eleverna har svårare att 

nå målen jämfört med de svensktalande eleverna, vilket framkommit i såväl internationella som 

nationella undersökningar (Cummins, 2017; Glogic och Löthagen Holm, 2016; Skolverket, 2004). 

Informanterna påpekar att måluppfyllelsen till stor del beror på skolbakgrund och tid i svensk skola. 

En del av den lägre måluppfyllelsen kan förklaras med att allt fler elever har kommit efter skolstart 

och således har färre år på sig att klara av grundskolan. Sedan påverkar även socioekonomiska 

bakgrunder skolresultat i allra högsta grad. Därför behöver skolan genom sin undervisning koppla 

undervisningen till elevernas liv och bygga vidare på de språkfärdigheter som finns.  På så vis dämpa 

den negativa inverkan på exempelvis begränsad tillgång till skrift, tuffa levnadsvillkor eller fattigdom. 

De skillnader som skolan inte klarar av att hantera blir ett kunskapsmässigt underläge (Cummins, 

2017).  

Två enheter beskriver trots allt att de nyanlända eleverna har relativt hög måluppfyllelse samt har 

goda chanser att nå betyg innan de lämnar skolan. Orsaker till hög måluppfyllelse beskrivs vara tidiga 



41 

 

insatser, det vill säga kartlägga och ta tag i de behov som uppmärksammas. Utifrån att nyanlända 

elever kommer från olika bakgrunder, och har med sig skilda kunskaper och erfarenheter har skolan 

en mangrann uppgift att möta alla elever utifrån individuella förutsättningar och behov utifrån att de 

ska ges möjlighet utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål (Bunar, 2015; Skolverket, 

2016). Vissa initiativ kan fungera bra för en elev men inte för en annan. Elevernas prestationer 

gynnas av att de behandlas på rätt sätt. Misstag sker när eleven bedöms ha kunskapsmässiga 

begränsningar, utifrån att den inte kan svenska. Den felaktiga bedömningen kan leda till minskat 

engagemang, motivation och resultat samt ibland även diagnos, inlärningssvårigheter. De nyanlända 

elevernas kunskaper bedöms ofta felaktigt, om de utgår från nationella normer och förväntningar. 

Som tidigare nämnts behöver de nyanlända eleverna minst fem år för att hinna ikapp sina jämnåriga 

svenskfödda klasskamrater i skolspråket (Cummins, 2017). Det har långt större verkan att titta på 

elevens egna framsteg och jämföra med de egna lärandemålen. En kontinuerlig uppföljning av 

elevernas kunskaper i svenska språket är avgörande för att kunna utforma utbildningen efter de 

nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov. Skolverket (2017) har genom ett 

bedömningsmaterial gett lärare möjlighet att systematiskt iaktta elevens förmågor inom de områden 

som har betydelse för andraspråksutvecklingen, vilket jag anser ska nyttjas vid bedömning eftersom 

kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper i svenska språket är avgörande för att kunna 

utforma utbildningen efter de nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov. Enligt 

samtliga informanter används materialet till viss del ute på skolorna. Tyvärr inte i så stor utsträckning 

som det borde ännu. Förhoppningsvis blir det ett redskap som lärare kan se nyttan i att använda sig 

av i framtiden. 

Samtliga informanter betonar att eleven ska mötas av höga förväntningar, vilket samstämmer med 

Skolinspektionens (2014) framgångsfaktorer. Å ena sidan kan för höga krav ställas så att det leder till 

en allt för stor press på eleven i fråga, särskilt när den kommit sent i skolan vilket belyses av Modigh 

(2004). Vidare framhålls att det ställs för höga krav i skolan på de elever som anlänt sent, vilket kan 

förstärka deras befintliga psykosociala problem i form av stress eller upplevelsen av otrygghet. Just 

till den här kommunen är den största gruppen som kommer asylsökande. Många av de elever som 

kommer i de högre åldrarna har kort eller ingen skolbakgrund alls. Å andra sidan har forskning 

(Bunar, 2015: Cummins, 2017: Skolverket 2016) visat att det är höga förväntningar inom området 

precis ovanför den nivå som eleven själv klarar av som det syftas på. Det vill säga den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2000). Med stöttning och vägledning från en mer kompetent kamrat eller en 

vuxen kan en elev klara en uppgift med högre svårighetsgrad än den skulle klara helt själv. Om elever 

som tvingas arbeta ovanför sitt utvecklingsområde riskerar de att tappa både motivation och 

koncentration (Partanen, 2007). Eleven kan ge uttryck för att den inte vill lära, när strategier saknas. 

Skolans uppgift är att hitta den proximala utvecklingszonen och skapa gynnsamma förhållanden i 

lärmiljön samt även i gruppsammansättningen, för att främja lärande. Det är därför av särskilt stor 

vikt att kartläggning genomförs och att planering av undervisning utgår från den. Fast eleven är 

kartlagd kan det vara svårt att veta elevens nivå, vilket framhålls av några informanter. Då kan kraven 

bli antingen för höga eller för låga. Dessutom är de tester som finns att tillgå på skolor inte alltid 

utformade så att de passar nyanlända elever.  Här kan forskning kring andraspråksinlärning bidra 

utifrån sin synvinkel, men även lärare hjälpas åt och delge kollegor, både inom och utom den egna 

skolan, vad som funkar bra.  
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Generellt sett har vårdnadshavare till nyanlända elever samma möjlighet att påverka som andra 

föräldrar, enligt informanterna. De framhåller att föräldrarnas medverkan i barnens skolgång har en 

positiv påverkan för elevens prestation, vilket även Bouakaz (2015) och Cummins (2017) gör.  Det 

som kan försvåra samarbetet är att mycket i det svenska samhället är nytt och obekant för 

föräldrarna, exempelvis skolsystemet. Sociala och ekonomiska marginaliseringar är dessutom ett 

faktum (Bouakaz, 2015). Förvisso menar flertalet informanter att skolan ska informera kring 

arbetssätt, värdegrund och mål (Skolinspektionen, 2014), men de uppger att det inte finns några 

samverkansforum förutom utvecklingssamtalen en gång per termin. Detta behöver förändras för att 

hitta etablerade sätt att involvera föräldrarna i barnens skolgång (Bouakaz, 2015, Elmeroth och Häge, 

2009). Föräldragruppen är liksom gruppen nyanlända elever mycket heterogen, några av föräldrarna 

är analfabeter medan andra har en lång utbildning med sig från hemlandet. Detta medför, enligt 

informanterna, att möjligheten att skapa rika språkmiljöer hemma varierar. Trots skillnader kan 

föräldrar använda sitt eget språk för att hjälpa och stödja sina barn hemma, men indirekt även i 

klassrummet (Cummins, 2017). Föräldrarna kan ge kulturella erfarenheter och perspektiv, och om de 

inte kan läsa så kan de berätta sagor hemma och låta barnen delta i olika sammanhang, både 

formella och informella. Föräldrar behöver bjudas in som samarbetspartners, inte minst för att de är 

en förutsättning för att nyanlända elevers skolgång ska bli framgångsrik, och relationer samt öppen 

kommunikation mellan vårdnadshavare och lärare behöver stärkas (Bunar, 2015). 

 

7.4 Reflektioner kring studiens resultat 

En sammanfattande reflektion av studien är att kunskap och erfarenhet är viktigt för att kunna 

utforma god undervisning för nyanlända elever, vilket även Elmeroth och Häge (2009) betonar. På 

skolor med längre erfarenhet av att undervisa nyanlända elever finns mer kunskap kring detta. De 

flesta av studiens informanter är förespråkare av förberedelseklass i början av elevens skolgång, 

vilket även verkar ha betydelse för elevens kunskapsutveckling och resultat. Samtidigt är studien för 

liten för att generella slutsatser ska kunna dras. Det är av stor vikt att de lärare som har kunskap och 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever sprider detta på sin skola och till andra skolor, så att 

alla kommunens skolor blir bättre. Elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett skolplacering. 

Alla skolor ska ha kunskap kring att utforma undervisning, så att elevernas lärande underlättas samt 

att så goda lärmiljöer som möjligt skapas för eleverna (Scherp och Scherp, 2007). Undervisningens 

verkan visar sig ofta både i resultat och välmående hos eleverna. Därför är det viktigt med ett 

samarbete och gemensamt ansvar på skolor professioner emellan (Skolinspektionen, 2014: 

Skolverket, 2017). Skolan behöver ha ett holistiskt tänk kring den nyanlända eleven. På skolor där det 

finns gemensamma rutiner och samsyn kring förhållningssätt blir arbetet mer framgångsrikt, vilket 

belyses av studien och sammanfaller med Skolinspektionens (2014) identifierade framgångsfaktorer. 
Skolornas strävan att öka elevers möjligheter att uppleva gemenskap och aktivt delta med en hög 

pedagogisk vinst. Dock behöver lärare få verktyg, i form av verksamma åtgärder, för ökad 

måluppfyllelse (Cummins, 2017). Detta kan fås genom kollegialt lärande och spridning av kunskap 

mellan enheter, vilket tidigare nämnts, men det kan också fås via aktuell forskning på området. 

Specialpedagogen ska leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan (SFS, 2007:638) utifrån 

en handledande roll. Det är av vikt att lärare får stöd av specialpedagogen med att identifiera, 

analysera och förebygga hinder i lärmiljön, för att hitta verksamma sätt att utforma undervisning och 
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anpassa den så att goda förutsättningar ges för lärande samt ett sammanhang med struktur i elevens 

tillvaro. Detta utifrån att alla elever ska ges möjlighet att nå målen för utbildningen, vissa med hjälp 

av anpassningar eller stöttning (Gibbons, 2010; Skolverket, 2017). Förutsättningarna ska vara lika för 

alla elever, men vägarna till att nå målen olika. I studien skönjas att den verkliga pedagogiska 

utmaningen är att välja rätt sorts stöttning. Stöttning är det verktyg som kan skapa bra 

förutsättningar för nyanlända elever att lyckas i skolan.  

 

Studien har haft som syfte att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa utformning av 

undervisning för nyanlända elever. Insikten har blivit att undervisning utformas olika samt att 

flexibilitet behövs och strävan efter en inkluderande verksamhet med god måluppfyllelse. 

Förhoppningarna är att studien har kunnat kasta ljus på några av de åtgärder som kan hjälpa till i 

arbetet för att nå det målet. Genom studien framkom det tydligt att viljan finns att utforma god 

undervisning för nyanlända elever, men att det inte alltid finns de kunskaper eller förutsättningar 

som krävs för att klara av det. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Inför studiens genomförande söktes information kring faktorer som påverkar nyanlända elevers 

skolgång. Mycket forskning fanns att inhämta kring hur undervisning bör utformas för nyanlända 

elever. Det var svårare att hitta forskning kring hur nyanlända elevers vårdnadshavare påverkar 

skolresultat direkt och indirekt. Vinkling på forskning om föräldraperspektivet samt även 

verkningarna av det föräldrastöd som en del kommuner bistår med efterlyses, eftersom många 

nyanlända elevers vårdnadshavare har genomgått traumatiska upplevelser och kan behöva olika 

former av stöd. Mitt intresse har väckts att koppla samman skolresultat och vårdnadshavares 

betydelse för dessa. Tidigare forskning visar att föräldrar och familjen är den allra viktigaste faktorn 

för barns välmående (Bunar, 2010, Cummins, 2017, Kästen-Ebeling och Otterup, 2014). Med tanke på 

det faktum att cirka 30 % av de asylsökande 2015 var ensamkommande barn samt det stora antalet 

ensamkommande elever som finns i den kommun där studien utfördes, skulle det även vara 

intressant att belysa hur avsaknad av vårdnadshavare i nya hemlandet påverkar skolgången.  
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Bilaga 1. Informationsbrev    

Hej!      2018-10-05 

Jag heter Anna Jakobsson och studerar på specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. Under 

den här terminen skriver jag mitt examensarbete, vilket handlar om undervisning av nyanlända 

elever. Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisning i grundskolan utformas för 

nyanlända elever utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv samt granska de olika 

undervisningsformerna i relation till lärande och inkludering. 

Anledningen till min studie är att nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i år nio än 

genomsnittet samt att utformning av undervisningen lyfts fram som en nyckel till framgång för dessa 

elever. Undervisning innebär att utforma situationer, utifrån varje elevs förutsättningar och behov, så 

att elevernas lärande underlättas. Hur utformas undervisning på enheterna och vilken inverkan har 

den? 

För att få underlag till min studie behöver jag intervjua rektor, specialpedagog och lärare om 

hur ni arbetar. Det skulle vara ovärderligt att få ta del av era kunskaper och erfarenheter 

kring detta! 

Intervjun beräknas ta en timme.  Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Deltagandet är frivilligt. Alla som deltar har när som helst möjlighet att avbryta 

intervjun och de kommer att vara anonyma. Intervjuerna kommer endast att användas till 

min forskning. Intervjuerna kommer att spelas in och dina intervjusvar kommer att 

behandlas konfidentiellt, endast jag hanterar inspelningarna. De kommer att sparas till 

examensarbetet är godkänt och sedan raderas. Inga namn, varken person eller skola 

kommer att nämnas. 

Jag hoppas på ert deltagande! 

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till mig. 

Mina kontaktuppgifter är: 

XXX 

XXX 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Jakobsson  
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Bilaga 2. Intervjuguide     

Bakgrundsfrågor: 

Vilken är din befattning? 

Hur länge har du haft din befattning? 

Hur länge har du arbetat på skolan? 

Vad har du för utbildning? 

 

Intervjufrågor: 

Hur utformas undervisning för nyanlända elever? 

Vilka fördelar finns med det sätt ni valt att utforma undervisningen på? 

Har utformningen förändrats de senaste tre åren? Hur? 

Vilka former av undervisning erbjuds de nyanlända eleverna? 

Hur väljs framgångsrika undervisningsmetoder? 

Hur sker utvärdering? 

Vilken gemensam syn präglar undervisningen av nyanlända elever? 

Vilken erfarenhet finns av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande? 

Vad grundas planering av undervisning på? Vari ligger fokus (kunskap, ålder, stödbehov)? 

Vilka utmaningar ser ni med att organisera undervisning för nyanlända? 

Hur möts dessa utmaningar? 

Vad krävs av en skola för att undervisning för nyanlända elever ska fungera på ett bra sätt? 

I den bästa av världar, hur skulle er utformning av undervisning för nyanlända elever se ut? 

 

Hur utformas stöttning och extra anpassningar så att nyanlända elevers lärande underlättas? 

Hur anpassas undervisningens innehåll, arbetsformer och undervisningssätt? 

Vilket typ av stöd finns tillgängligt? 

Vilket stödbehov upplevs de nyanlända eleverna ha? 

Hur sker bedömning av behov? 
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Vilka möjligheter har skolan att anpassa till behovet? Likvärdighet? 

Hur sker dokumentation? 

Vilka yrkeskategorier stöttar de nyanlända eleverna? 

Hur arbetas det på skolan med studiehandledning? 

Är modersmålslärarna inkluderade i organisationen? 

Hur används specialpedagogen i arbetet med de nyanlända eleverna? 

Har specialpedagogens roll förändrats i arbetet med de nyanlända eleverna? Hur i så fall? 

 

Vad innebär inkluderande undervisning och hur syns det i undervisningen? 

Beskriv innebörden i att eleverna är inkluderade. 

Hur främjas inkluderande undervisning? 

Hur främjas mångfalden på enheten? 

Hur arbetar ni för att skapa förståelse för olikheter? 

I vilken utsträckning lyckas de nyanlända nå målen? 

På vilket sätt får de nyanlända eleverna inflytande? 

Hur involveras elevens bakgrund och erfarenheter i undervisningen? 

Vilka förväntningar finns på de nyanlända eleverna? Hur syns det? 

Hur ges eleverna möjlighet att socialisera sig? 

I vilken utsträckning kan vårdnadshavare vara med och påverka planeringen av skolgången? 

 

 

 

 

 


