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Abstrakt 
Denna studies syfte var att ta reda på vilka förutsättningar lärare har för att bedriva 
undervisning inom de samhällsorienterande ämnena i en elevgrupp med en eller flera 
nyanlända elever. Studien ämnar även visa hur lärarna går tillväga för att bedriva denna 
undervisning samt hur de arbetar för att göra nyanlända elever språkligt delaktiga. Den metod 
som användes under studiens gång var av kvalitativ karaktär och genomfördes med hjälp av 
intervjuer med sex olika lärare i två kommuner i norra Sverige. Det resultat som påvisades var 
att bildstöd är en mycket gynnsam undervisningsaspekt samt att lärare överlag anser att det 
finns förbättringsmöjligheter samt potential för utveckling för deras förutsättningar. Vidare 
framhävs en viss spridning i hur lärarna går tillväga för att göra nyanlända elever delaktiga. 
Bland annat lyfts hur delaktigheten kan främjas med hjälp av lekar i undervisningen, men 
även att det finns svårigheter att göra nyanlända elever språkligt delaktiga.  
 
Nyckelord: delaktighet, nyanländ elev, sociokulturell teori, samhällsorienterande ämnen, 
svenska som andraspråk, tillgänglighet.  
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1 Inledning 
I skrivande stund är jag i slutskedet på en fyra år lång lärarutbildning för årskurserna 1-3 samt 
förskoleklassen. Det är en utbildning som har kommit att ge många ögonöppnare, ny kunskap 
och som har varit mycket personlighetsutvecklande. Denna studie är ett resultat av samtliga 
av dessa tre aspekter. Ända sedan antagningsbeskedet för utbildningen har jag varit säker på 
att examensarbetets centrala innehåll skulle handla om genusarbete i skolverksamheten. Dels 
eftersom detta är ett viktigt och aktuellt ämne, men även eftersom det är en personlig 
hjärtefråga. Inte minst framhäver Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018) – hädan efter kallad Lgr 11 – vikten av en 
undervisning som präglas av ett jämställdhetstänk. Det är dock intressant vad mycket som kan 
hända på fyra år. Trots att detta fortfarande är en hjärtefråga kom mitt fokus att hamna någon 
annanstans. Nämligen på nyanlända elever och deras rätt till en främjande, delaktig 
undervisning. På min senaste verksamhetsförlagda utbildning blev det tydligt hur viktigt det 
är att lärare och pedagoger har kunskap om och förutsättningar att kunna möta och bemöta 
nyanlända elever. Skolan jag var på hade en relativt hög andel nyanlända elever vilka inte 
hade svenska som modersmål och det gick att iaktta att det fanns vissa svårigheter för 
skolverksamheten att möta dessa elever. Detta fick mig att vilja undersöka hur 
förutsättningarna för verksamma lärare såg ut, samt deras möjligheter att kunna anpassa sin 
undervisning till nyanlända elever – både i fråga om kunskapsinnehåll och möjligheten att 
göra dem språkligt delaktiga. Detta viktiga, aktuella ämne som står i linje med den rådande 
globalisering som sker både i Sverige och övriga världen kom att förändra mina reflektioner 
kring denna studies innehåll. Statistik säger att det finns mer än 200 olika kulturer 
representerade i Sverige och ett rimligt antagande är att dessa kulturer även återfinns inom 
skolverksamheten (Skolinspektionen, 2009). Året 2015 ansökte 163 000 personer om att få 
asyl i Sverige och av dessa var ungefär 71 000 barn. 35 000 var ensamkommande barn 
(Bunar, 2017). Både svensk lag (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 3, 2 §) såväl som 
barnkonventionen (UNICEF, 2009) är tydlig med att dessa barn har rätt till skolgång. Trots att 
in- och utvandring inte är någon ny företeelse går det att utläsa att lärare upplever att de inte 
har tillräckliga kunskaper att bemöta alla dessa elever och önskar mer fortbildning (Juvonen, 
2015). En kombination av tidigare erfarenheter och tidigare forskning likt ovan nämnd gjorde 
att denna studies fokus slutligen kom att handla om på vilket sätt skolundervisningen bedrivs 
för att främja nyanlända elevers lärande, möjligheter till måluppfyllelse samt delaktighet.   
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra verksamma lärares arbete för att främja nyanlända 
elevers lärande samt delaktighet inom ämnet samhällsorientering. De forskningsfrågor studien 
grundar sig på är dessa:  
 

• Hur beskriver verksamma lärare planering och genomförande av undervisning inom 
de samhällsorienterande ämnena som är gynnsam och främjande för nyanlända 
elevernas lärande? 

• Vilka förutsättningar beskriver lärarna att de har för att kunna bedriva undervisning 
inom de samhällsorienterande ämnena som ger nyanlända elever möjlighet att nå 
måluppfyllelse? 

• Hur går lärare tillväga för att nyanlända elever ska vara språkligt delaktiga i 
undervisningen?  
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3 Bakgrund  
Denna del av rapporten kommer att presentera de olika perspektiv på delaktighet som studien 
grundar sig på samt några didaktiska aspekter vilka kan vara nödvändiga att ta i beaktning 
gällande undervisning för nyanlända elever. Dessa aspekter är såväl ämnesdidaktiska i 
relation till ämnena inom de samhällsorienterande ämnena tillika generella didaktiska 
överväganden. Utöver detta kommer även en presentation gällande undervisning med särskilt 
fokus på nyanlända elever samt om undervisning genom ett språkutvecklande arbetssätt. 
Slutligen redogörs för- och nackdelar med direktplacering av nyanlända elever kontra 
förberedelseklass, vilket är två olika utförandeformer för skolan att motta nyanlända elever.  

3.1 Nyanländ elev 
Precis som nämns i inledningen av detta arbete, har ett större antal barn och ungdomar flytt 
till Sverige av olika anledningar. Dessa barn har rätt till skolgång, oavsett om de är här lagligt 
– alltså har fått asyl eller väntar på uppehållstillstånd – eller om de är här utan tillstånd 
(Skollagen, SFS 2010:800, kap. 3, 2 §). Enligt skollagen är nyanlända elever de barn och 
ungdomar vilka har invandrat eller återinvandrat till Sverige och efter påbörjad skolgång på 
höstterminen det kalenderår de fyller 7 år, gått högst fyra år i skolan (Skollagen, SFS 
2010:800, kap. 3, 12 a §). Barnet räknas som nyanländ elev oavsett vilket land denne 
invandrar eller återinvandrar ifrån. Efter fyra års skolgång räknas inte eleven som en nyanländ 
elev. Ett barn som har flyttat hit innan skolplikten träder i kraft omfattas inte av lagen 
(Skolverket, 2016). Ett barn som flyttat till Sverige när hen var exempelvis fyra år gammal för 
att sedan påbörja sin skolgång i Sverige omfattas således inte. Om behovet finns kan däremot 
en elev få den anpassade undervisningen vilken denna lag står i enlighet med, även om eleven 
rent juridiskt inte är en nyanländ elev. Exempelvis kan ovan nämnda fyraåriga barn – som 
juridiskt sett inte är en nyanländ elev – få denna typ av undervisning om skolverksamheten 
bedömer att hen är i behov av detta.  

3.2 Delaktighet  
Begreppet delaktighet kan böjas och bändas och ha olika innebörd beroende på vilket 
sammanhang det används i, vem som använder det och hur det används (Almqvist, Eriksson 
& Granlund, 2004). För att undvika frågor och eventuella oklarheter vad delaktighet syftar till 
i detta sammanhang kommer nedan en förtydligande redogörelse för begreppet.  

3.2.1 Delaktighetsperspektivet 
Enligt Svenska akademiens ordlista beskrivs ordet delaktighet synonymt med aktiv 
medverkan (Svenska akademien, 2009). Denna språkliga förklaring till begreppet delaktighet 
kan ställas i linje med Eriksson och Granlunds (2004) studie som bland annat belyser hur barn 
med olika funktionshinder upplever delaktighet. Bland dem var den vanligaste uppfattningen 
bland barn i åldrarna 7-12 år att participation (delaktighet, egen översättning) främst handlade 
om att being part of activities (vara en del av aktiviteter, egen översättning) (ibid.). Det finns 
en distinktion till detta vilken även bör klargöras. Delaktighetsbegreppet innefattar även en 
upplevelseaspekt, vilken endast kan beskrivas av vederbörande upplevelseinnehavare (Szönyi 
& Söderqvist Dunkers, 2018). En person kan med andra ord uppleva en känsla av delaktighet 
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– eller saknaden av den – som en utomstående inte kan bedöma baserat på observationer. 
Sådana exempel kan ta sig form i egna upplevelser och känslor, vilka inte går att se med 
blotta ögat. Med andra ord kan en person känna en brist av delaktighet trots att denne är 
delaktig i aktiveten.  
 
Att forma en delaktig lärmiljö är väsentligt för att elever ska känna delaktighet i skolan 
(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). En delaktig lärmiljö grundar sig på sex samspelande 
aspekter: tillgänglighet, tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi samt tillhörande. 
Dessa utgör tillsammans en grund vilken är främjande för elevernas möjligheter att vara 
delaktig i undervisningen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Dessa sex aspekter 
samspelar med- och påverkar varandra, således är det inte helt okomplicerat att behandla dem 
individuellt. Om någon av dessa aspekter inte återfinns i lärmiljön kan detta i förlängningen 
leda till att möjligheten till delaktighet eventuellt begränsas. Detta kan i sin tur betyda att 
elever upplevs som icke engagerade, trots att de kanske tycker att det som undervisas om är 
mycket intressant. Detta eftersom det inte finns möjlighet för dem att ta del av det som 
undervisas (ibid.). Detta är relevant att poängtera eftersom denna studies 
delaktighetsperspektiv bygger på Barnkonventionens bestämmelse om mänskliga rättigheter 
för barn. ”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (UNICEF, 2009). Barnkonventionen 
syftar till att alla barn har rätt att göra sin röst hörd, en bestämmelse som även berör 
skolvärden. Sammanfattningsvis syftar begreppet delaktighet till att barnen ifråga har 
möjligheter att göra sig hörda samt att de får möjlighet att förstå vad som sägs i det 
undervisande klassrummet för att kunna vara delaktiga i det språkliga sammanhanget.  

3.2.2 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är avgörande för deltagande, framhåller Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) 
och berättar hur ett sammanhang behöver vara tillgängligt för att barn skall kunna delta i 
dessa. Eftersom sammanhang kan se olika ut och ha olika förutsättningar, delas begreppet in i 
tre underkategorier: fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang och tillgängligt 
sociokommunikativt samspel. Denna studie kommer att fokusera på det sociokommunikativa 
samspelet, vilket syftar till hur ett kommunikativt sammanhang behöver vara begripligt och 
tillgängligt för samtliga elever. Dels ur en synvinkel att det finns elever i behov av alternativa 
kommunikativa hjälpmedel, exempelvis teckenspråk, men även att det finns elever som inte 
talar det språk som talas och undervisas i skolan (ibid.). Utöver detta är det även relevant att 
eleverna ifråga även ges möjlighet att kunna delta i det språkliga sammanhanget och kunna 
komma till tals, vilket inte bara är en fråga om engagemang och motivation utan dessutom är 
en rättighet i enlighet med barnkonventionen (UNICEF, 2009). 

3.3 Undervisning inom de samhällsorienterande ämnena 
Att undervisa är en process som kan se tämligen olika ut för olika lärare. Personlighet, 
erfarenheter och det personliga bagaget är företeelser som kan ha inverkan för hur 
undervisningen bedrivs. Det finns dock en del komponenter som bör finnas med under 
planeringsstadiet och genomförandet av undervisningen; det vill säga vissa överväganden som 
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kan vara bra att ha i åtanke. Det kan till exempel handla om vilket innehåll undervisningen 
ska ha, medvetenhet om vilka som undervisas eller andra aspekter som kan vara bra att tänka 
på. Detta brukar kallas didaktik, och det finns olika didaktiska överväganden som bör tas i 
beaktning när det kommer till undervisning. I detta stycke presenteras generell didaktik 
gällande samtliga ämnen inom de samhällsorienterande ämnena, vilka är religion, 
samhällskunskap, geografi samt historia.  
 
En huvudkomponent som är ständigt återkommande beträffande skolundervisning är de 
didaktiska frågorna: Vad? Hur? Varför? (Hermansson Adler, 2013; Hermansson Adler, 2014; 
Löfstedt, 2011; Odenstad, 2014). Dessa frågor kan användas som ett hjälpmedel för att 
förtydliga undervisningens innehåll och syfte vilket är gynnsamt för såväl den undervisande 
läraren såväl som för eleverna. Genom att implementera dessa frågor i såväl planering som 
genomförande av undervisningen skapas en tydliggörande struktur gällande vilket innehåll 
undervisningen skall ha samt hur undervisningen skall genomföras för att skapa 
inlärningstillfällen för eleverna. Med andra ord kan de ses som en guide för hur undervisning 
skall bedrivas, eller genomföras, på ett sådant sätt att inlärningen blir anpassad till 
mottagarna; eleverna. Centrala frågor att ställa sig är dels vad undervisningsstoffet ska 
innehålla, men även hur lektionsinnehållet skall undervisas på ett så ändamålsenligt sätt som 
möjligt. Vidare är det viktigt att ställa frågan om varför lektionsinnehållet är viktigt att lära 
sig. Genom att låta dessa didaktiska frågor genomsyra undervisningen skapas möjligheter att 
anpassa den till mottagarna och ett meningsfullt lärande kan ske. Eftersom lärares 
undervisningsmetoder skiljer sig åt samt att elever och klassammansättningar ser olika ut och 
hämtar in information på olika sätt, kan svaren på dessa frågor skilja sig åt (Hermansson 
Adler, 2013, s. 14).  
 
Det finns med andra ord inget facit gällande hur dessa frågor ska besvaras utan de anpassas 
efter rådande förutsättningar och omständigheter. Det är dock väsentligt att urvalet av 
undervisningsinnehåll är förankrat i Lgr 11 (Hermansson Adler, 2013). Vidare skriver 
Odenstad (2014) att lärare behöver kunskap om och färdighet att använda ett ämnesdidaktiskt 
språk. Om lärare har det finns större möjlighet att anpassa undervisningen till elevgruppen, 
menar Odenstad (2014). Ord, uttryck och begrepp vilka är relevanta till det ämne som 
förmedlas är väsentligt att involvera i undervisningen för att i förlängningen även lära 
eleverna ämnesspråket. Detta kan ställas i relation till betydelsen av en bred 
undervisningsrepertoar för att kunna tillgodose och bemöta elevernas behov på deras 
individuella nivå (ibid., s. 11). Emellertid framhåller dock UNESCO (2003) att detta inte är 
fallet och anser att lärare behöver större kunskaper att kunna bemöta samtliga elever i en 
elevgrupp. Ställs detta i relation till Juvonens studie (2015) gällande lärarkompetens om 
undervisning för nyanlända elever understryks UNESCOS påstående. I Juvonens studie 
(2015) framkommer att 56 procent av de tillfrågade lärarna anser att de inte har tillräcklig 
kunskap för att bemöta nyanlända i sin undervisning. Fler än 60 procent anger att de önskar 
ytterligare stöd och fortbildning. Samtidigt framhåller Tjernberg (2013) att mentorskap, 
pedagogiska samtal och kollegial samverkan är ett mer framgångsrikt tillvägagångssätt för 
utveckling av lärarskicklighet och syftar till att ”Det är det kontinuerliga arbetet som sker ur 
ett inifrånperspektiv som … visar sig vara ett framgångskoncept.” (s. 229). Ytterligare ett 
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didaktiskt övervägande att ha i åtanke är vilka språkkunskaper som finns i en elevgrupp. 
Odenstad (2014) framhåller att en viss kunskap om det språk som används i undervisningen är 
relevant för att kunna ta till sig ämnesundervisning. Trots detta framhåller dock Gibbons 
(2010) att det är viktigt att inte förenkla ämnesbegrepp i ett försök att göra undervisningen 
mer begriplig, och syftar till att det är lika svårt – eller enkelt – att lära sig exempelvis ordet 
addition som att lära sig ordet plus. Detta står i likhet med Hattie (2012) och hans 
synliggörande av olika framgångsfaktorer i undervisningen. Hatties (2012) omfattande studie 
visar att det finns ett antal faktorer som är särskilt utmärkande för att undervisningen skall bli 
framgångsrik och ändamålsenlig. En av dessa faktorer är att ha höga förväntningar på 
eleverna. Istället för att undvika att ge elever en utmaning skall lärare förvänta sig att eleven 
kan och vill lära, och snarare ”bestämma hur man ska engagera eleverna i utmaningen att 
lära” (ibid., s. 217) istället för att avstå från eller förenkla utmaningen. Ytterligare faktorer 
vilka är avgörande för ändamålsenlig undervisning är att ha ett gott klassrumsklimat, att ge 
återkoppling till eleverna i deras lärande samt att ha ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat. 
Utöver detta framhåller Hattie (2012) att det inte bara är elever som behöver återkoppling; 
även lärare är i behov av det för att kunna utvecklas i sin undervisning.  
 
Slutligen handlar undervisning i de samhällsorienterande ämnena om att förbereda eleverna 
för att vara aktiva, demokratiska medborgare, och detta kan lärare göra genom att förbereda 
dem för vad livet har att erbjuda i ett demokratiskt samhälle. Odenstad (2014) skriver att 
”Genom kunskap i dessa ämnen får man … en form av medborgarkunskap och 
allmänbildning som kan bidra till att man kan verka som medborgare i samhället” (s. 38). Att 
främja och utveckla handlingskompetens, framhåller Odenstad (2014) är en väsentlig del av 
att kunna bli en aktiv medborgare och detta är någonting lärare inom de samhällsorienterande 
ämnena skall hjälpa eleverna med.  
 
Även om att didaktik inom de samhällsorienterande ämnena har vissa gemensamma faktorer 
och att dessa ämnen med fördel kan undervisas ämnesövergripande (Franck, 2013) finns det 
särskilda ämnesdidaktiska överväganden vilka kan vara nödvändiga att lyftas. Nedan kommer 
en vidare presentation av dessa.  

3.3.1 Religionsundervisning 
Religionsundervisning är ett av de ämnen vilka är representerade inom blocket av de 
samhällsorienterande ämnena. Inom religionsämnet finns det vissa aspekter som fördelaktigt 
kan lyftas och synliggöras. Vad som är viktigt att tänka på är vilket språk som används i 
presentationen av de olika religionerna. Det har nämligen visat sig att det är lätt hänt att dessa 
exotiseras, vilket betyder att de framställs som lite främmande eller annorlunda. Denna 
framställning är någonting som även påvisats i undervisningsmaterial. Detta kan vara 
nödvändigt att ta i beaktning beträffande undervisningen då det i förlängningen kan leda till 
att fördomar skapas eller förstärks (Löfstedt, 2011, s. 60).  Religion är allmängiltigt och det är 
en given självklarhet att var och en av eleverna ska kunna identifiera sig med en religion utan 
att känna sig utpekad eller främmande på något sätt, vilket även står i enlighet med såväl 
svensk lag (SFS 1974:152, kap. 2, 1 §) som aktuell läroplan (Skolverket, 2018). Med detta i 
åtanke är det väsentligt för lärare att inta ett professionellt och naturligt förhållningssätt när 
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religionerna implementeras i undervisningen för att inte skapa distans mellan elever och 
religioner. Detta understryks av Osbeck (2011) som framhåller att en medvetenhet kring 
undervisningsämnet ”kan bidra till … mera genomtänka handlingar i klassrummet” (s. 36).  
 
Det är väsentligt att involvera samtal om existentiella frågor eller livsfrågor. Det är frågor 
som bland annat behandlar ämnen likt vad som är rätt och fel, moral, etik och värderingar och 
är en del av den samhällsorienterande undervisningen som exempelvis religion (Skolverket, 
2018). Löfstedt (2011) framhåller att den religionsdidaktiska undervisningen gott kan 
involvera ett fokus på livsfrågor eftersom frågor likt dessa även är förekommande i 
undervisningen av de tre världsreligionerna islam, judendom och kristendom. Detta kan 
således ge en naturlig ingång för diskussioner kring dessa livsfrågor. Den undervisning som 
sker i klassrum idag tyder dock inte på att handla om samtal kring denna typ av frågor och en 
möjlig faktor bakom detta är att den renodlade faktabaserade undervisningen prioriteras 
(Hartman, 2010, citerad i Löfstedt, 2011, s. 59). Studier visar dock att elever önskar att 
diskutera livsfrågor i skolan, någonting som skulle kunna te sig fördelaktigt. Dels för att 
eleverna själv efterfrågar det, men även eftersom det visar att elevernas värderingar är 
sammankopplade med deras handlingar (Eriksson, 1999). Skulle diskussioner och samtal 
kring livsfrågor – vilka inkluderar värderingar – involveras i undervisningen skulle det 
således kunna leda till att främja elevers handlingskompetens för ett liv som en aktiv, 
demokratisk medborgare. Detta står i enlighet dels med såväl Odenstad (2014) som Lgr 11, 
som framhåller att ”Skolan ska … främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 2018, s. 
7). 

3.3.2 Historieundervisning 
Undervisning kan och bör ta sig form på olika sätt, vilket även har framhävts ovan. 
Användandet av bildstöd i undervisningen framhävs av Hermansson Adler (2014) som skriver 
att lärdomen att förstå och tolka en bild är väldigt viktigt då detta är ett hjälpmedel för att göra 
omvärlden mer begriplig. Faktum är att det framställs som en lika viktig komponent som att 
läsa, skriva, räkna och tala. Att använda bildstöd är ett relevant hjälpmedel gällande 
historieundervisningen då denne ”kräver tydliga åskådningsformer eftersom undervisningen 
hela tiden utgår från ett samspel över tid mellan aktörer och rum” (ibid., s. 160).  Detta 
betyder med andra ord att historieundervisningen kan vara något abstrakt och kan därför med 
fördel tydliggöras med hjälp av exempelvis bilder. Vidare är det inte sällan begreppet 
historiemedveten uppstår när det diskuteras didaktik inom historieundervisningen. Att vara 
historiemedveten är någonting som är centralt inom historieundervisningen, men vad menas 
med detta och varför är det relevant för eleverna? Odenstad (2014) skriver att förståelse för 
dåtiden skapar även en förståelse för såväl nutid som framtid, vilket är centralt inom 
historiemedvetenhet. När eleverna utvecklar en historiemedvetenhet skapas parallellt verktyg 
för att kunna reflektera kring hur dessa hänger ihop och påverkar varandra. Det är med andra 
ord viktigt att ha kunskap om sin egen historia såväl som allmän historia för att kunna förstå 
och värdera sina egna handlingar. Det handlar om ”att eleverna ska utveckla sin förmåga att 
strukturera sina erfarenheter av det förflutna och kunna se spår av det i samtiden och kunna 
tänka kring framtiden på ett utvecklat sätt." (Alvén, 2011, s. 32). I Lgr 11 i det centrala 
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innehåll för årskurserna 1-3 står det att eleverna skall kunna göra ”Skildringar av livet förr 
och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. 
Minnen berättade av människor som lever nu.” (Skolverket, 2018, s. 206). Detta går att tolkas 
på ett sådant sätt att det handlar om att göra eleverna historiemedvetna, att lära eleverna se 
sambandet och utvecklingen mellan igår och idag och att detta är viktiga insikter för vad 
framtiden har att erbjuda.  

3.3.3 Geografiundervisning 
Geografiundervisning bearbetar såväl naturgeografiska såväl som kulturgeografiska frågor, 
vilket går att se i det centrala innehåll och i de förmågor som presenteras samt i 
kunskapsmålen i Lgr 11 (Skolverket, 2018). De förmågor eleverna förväntas utveckla är bland 
andra ett hållbarhetstänk och analys av hur människa och natur samspelar. I det centrala 
innehållet kan vi läsa att eleverna ska lära sig om kontinenterna, världsdelarna och 
världshaven, vilket är ett naturgeografiskt perspektiv. Vidare går att läsa att geografi på 
lågstadiet skall lyfta ”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga 
föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsområden under olika perioder” 
(Skolverket, 2018, s. 197).  Utöver detta finns inga tydliga riktlinjer gällande vilka platser och 
geografiska områden som skall undervisas om utan detta skall anpassas till rådande 
undervisningssituation, till exempel vilken klass som undervisas. Trots detta har det 
synliggjorts att en del undervisningsmaterial har fokuserat på nationalism och eurocentrsim 
(Skolverket, 2013) vilket framhåller att det svenska samhället och ett europeiskt fokus har 
varit ett centralt perspektiv. Regionalgeografi – att elever får benämna länder, städer eller 
andra naturgeografiska områden vid dess namn och plats – är ett arbetssätt som har varit 
vanligt förr och som hänger kvar i dagens undervisningskultur. Praktiska 
undervisningsmetoder som studiebesök, exkursioner och laborationer är även dessa 
undervisningsmetoder vilka är gynnsamma att applicera på den samhällsorienterande 
undervisningen. Emellertid har det visat att undervisning av denna sort inte förekommer i 
någon större utsträckning (Molin, 2006).  

3.3.4 Samhällskunskapsundervisning  
Demokrati är ett begrepp som är nära förknippat med undervisningen inom 
samhällsorienteringen, dock behandlar ämnet mer än så. Precis som med de andra ämnena 
inom det samhällsorienterande blocket behandlar även samhällskunskap såväl faktakunskaper 
som moralfrågor och etik. Eleverna skall i undervisningen i samhällsorientering utvecklas till 
aktiva, analyserande, demokratiska, kritiskt tänkande medborgare. Utöver detta skall de bland 
annat lära sig om mänskliga rättigheter, beslutsprocesser och samhällsstrukturer. Vidare skall 
eleverna utveckla ett källkritiskt tänkande och lära sig att se på frågor ur olika perspektiv 
(Skolverket, 2018). Detta är enbart några av de förmågor som eleverna skall befästa med hjälp 
av skolundervisningen. Ämnet samhällskunskap med de förmågor och det centrala innehåll 
som återfinns i Lgr 11 (Skolverket, 2018) är väsentligt för elevens fostran för att bli 
demokratiska medborgare. Om dessa förmågor utvecklas och det centrala innehåll undervisas 
och lärs ut på ett ändamålsenligt sätt läggs en grund för elevernas vilja och möjlighet att vara 
aktiva i samhället. Detta understryks av Ekman (2007) som framhåller att elever med 
demokratiska kunskaper visar större intresse i att delta i politiska val. Desto mer kunskap 
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gällande demokrati eleverna besitter, desto mer visar de intresse av att ta del av samhälleliga 
frågor. 

3.3.5 Vad säger styrdokumenten?  
När det kommer till de samhällsorienterande ämnena – historia, religion, geografi och 
samhällskunskap – för årskurserna 1-3 är det värt att notera att dessa är sammanskrivna i det 
centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 2018). De är således inte utskrivna som separata 
ämnen utan sammanflätas i fyra andra kunskapsområden: ”Att leva tillsammans”, ”Att leva i 
närområdet”, ”Att leva i världen” samt ”Att undersöka verkligheten” (ibid., s. 225-226). 
Dessa bearbetar samtliga av det samhällsorienterande blockets ämnen på en nivå som är 
lämpad för de yngre åldrarna. Det kunskapsinnehåll som presenteras i detta centrala innehåll 
syftar till att bygga en bas för den kommande undervisningen inom de separata ämnena inom 
det samhällsorienterande blocket i de senare årskurserna (Skolverket, 2017). Trots att ämnena 
är skrivna i fyra olika kategorier är inte den huvudsakliga tanken att dessa nödvändigtvis skall 
bearbetas en och en eller i en viss ordning, utan de kan kombineras och flätas samman i 
undervisningen om detta ter sig gynnsamt, fördelaktigt och lärorikt för eleverna (Franck, 
2013; Odenstad, 2014; Skolverket, 2017.). Kunskapsområdet ”Att undersöka verkligheten” är 
dock ett undantag och skall inte betraktas som ett enskilt undervisningsobjekt, utan skall 
snarare implementeras med samtliga andra områden inom de samhällsorienterande ämnena, 
då den syftar till att lära eleverna ”metoder och begrepp som kan användas vid studier av 
innehållet i de andra kunskapsområdena.” (Skolverket, 2017, s. 19). Enligt Skolverkets (2017) 
skrivning kan detta innehåll i Lgr 11 (Skolverket, 2018) med andra ord beskrivas som en 
undervisningsmetod.  

3.4 Att undervisa nyanlända elever  
Det är tydligt att skolan skall präglas av likvärdighet där alla elevers behov skall tas i 
beaktning (Skolverket, 2018). Alla elever är unika individer, lär på olika sätt och har olika 
förutsättningar för hur lärandet skall ske. Skolans uppdrag är kompensatoriskt och skall 
således ta hänsyn till dessa olika förutsättningar för att samtliga elever skall ha möjlighet att ta 
del av den undervisning och det lärande som sker i skolverksamheten (ibid.). Vi lever i en 
globaliserad värld där mångkulturalitet blir mer och mer vanligt vilket går att se i samhället i 
stort, men även inom skolverksamheten. Faktum är att hela 24 procent av eleverna i 
grundskolan under läsåret 2014/2015 hade rätt till modersmålsundervisning (Bunar, 2017). 
Detta ställer krav på lärare som behöver kunskap i hur undervisningen kan anpassas för att 
tillgodose de behov som finns i elevgruppen, inte minst hur den kan anpassas till olika 
språkliga behov. Det behövs didaktisk och pedagogisk kunskap gällande hur undervisningen 
på bästa sätt skall tillämpas för att den skall nå samtliga elever. Integration och nyanlända är 
inget nytt fenomen utan har förekommit inom skolans verksamhet i 60 år och mer därtill, 
däremot verkar det trots detta finnas många frågetecken hur undervisning, mottagning och 
inkludering skall bedrivas för att den skall vara så gynnsam som möjligt (Bunar, 2015). En 
framgångsfaktor i fråga om undervisning för nyanlända elever som det råder enighet om är 
vikten av studiehandledning på elevens modersmål (Axelsson, 2015; Bunar, 2015; 
Skolverket, 2015). Studiehandledning är inte detsamma som modersmålsundervisning utan 
fungerar snarare som ett stöd för den ordinarie undervisningen. Studiehandledning kan äga 
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rum samtidigt som den ordinarie undervisningen eller efter lektionen (Skolverket, 2015).  
Faktum är att studiehandledning framhävs som en av de viktigaste komponenterna för en 
främjande undervisning för nyanlända elever men ändå saknas detta tyvärr på många skolor 
(Bunar, 2015; Skolinspektionen, 2009). Skolverket (2015) skriver att det inte finns några krav 
på utbildning eller på vilken kompetens en studiehandledare skall besitta, dock finns det 
faktorer vilka är önskvärda för att en framgångsrik studiehandledning skall bedrivas. Några av 
dessa faktorer är dels att studiehandledaren skall behärska modersmålet vilket hen ger 
stöttning i men även att denne skall kunna det aktuella ämnesspråket på såväl modersmål som 
svenska. Utöver detta bör handledaren vara pedagogiskt kunnig och vara väl förtrogen i det 
svenska skolsystemet samt vara ämneskunnig. Tillika är ett gott samarbete mellan elevens 
lärare och studiehandledare en framgångsfaktor för god studiehandledning (ibid., s. 36). 
Emellertid visar Juvonens studie (2015) att endast 50 procent av de tillfrågade lärarna anger 
att det finns ett samarbete sinsemellan och en möjlig anledning bakom detta är att 
modersmålslärare, vilka har möjlighet att ge studiehandledning, sällan har mer än en timma i 
veckan tillsammans med eleverna (ibid.). Ytterligare aspekter vilka är nödvändiga att lyfta är 
”kartläggning av elevernas tidigare skolgång och kunskaper, … modersmålsundervisning, 
socialt stöd samt samverkan med vårdnadshavarna” (Bunar, 2015, s. 16). Dessa aspekter 
anses vara av yttersta vikt för att en framgångsrik undervisning skall kunna bedrivas.  
 
Som lärare är det nödvändigt att stanna upp och fundera på hur begripligt språket är i olika 
undervisningssituationer. Det är inte alltid självklart att begrepp, uttryck och ord som 
generellt anses vara vardagliga är begripliga för alla elever. Nilsson Folke (2015) lyfter vikten 
av att lärare och pedagoger behöver reflektera kring vilket språk de använder i undervisningen 
och syftar till att dessa behöver tydliggöra ämnesinnehållet med hjälp av ordentliga 
förklaringar (ibid.). Genom att göra detta skapas tillgänglighet i undervisningen, vilket öppnar 
möjligheter för elever med annat modersmål att vara delaktiga. Detta skapar i sin tur ingång 
för engagemang (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Som tidigare nämnts framhåller 
Gibbons (2010) att det inte är nödvändigt att förenkla ämnesbegrepp eller att sänka 
förväntningarna på nyanlända elever, även om det visar sig att för höga förväntningar 
resulterar i att eleverna blir omotiverade. Viktigt är dock att poängtera att eleverna i dessa fall 
har fått för lite stöttning. Ett framgångskoncept är att ha höga förväntningar och mycket 
stöttning (ibid.) tillsammans med flexibilitet från skolans håll samt att skolan anpassar 
undervisningen utifrån elevens individuella bakgrund och skolbakgrund (Axelsson, 2015).  

3.4.1 Andraspråksinlärning  
Detta stycke kommer att behandla olika aspekter gällande andraspråksundervisning och 
andraspråksinlärning. Anledningen till att detta lyfts i detta sammanhang är att det är troligt 
att en nyanländ elev inte har svenska som modersmål eller kan språket flytande. 
 
Det råder skilda meningar huruvida andraspråksinlärning bör eller ska gå tillväga för att 
inlärningen ska vara gynnsam eller alls närvarande överhuvudtaget. Long (1983, citerad i 
Abrahamsson, 2009) belyser att sambandet mellan en formell, strukturerad 
klassrumsundervisning och barns språkinlärning inte bara existerar utan att produkten av detta 
samband även är positivt, medan Krashen (1981, 1982, citerad i Abrahamsson, 2009) distinkt 
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framhåller att undervisning likt denna ger en mycket begränsad effekt. Någonting som 
Krashen (1981, 1982, citerad i Abrahamsson, 2009) dock påvisar är hur 
andraspråksinlärningen befrämjas av att få ett inflöde vilket ligger på en nivå snäppet svårare 
än språkinlärarens kunskapsnivå. Viktigt är att poängtera att detta inflöde behöver vara 
begripligt trots att kunskapsnivån är svårare. Begripligheten kan förstärkas genom gester, 
mimik och kunskap om kontexten.  
 
Historiskt sett har språkundervisning generellt skett med hjälp av utan-till-metoder som till 
exempel glosor, granskning av grammatiska former och upprepning av meningar. Eleverna 
har övat in vad som skall läras och denna inlärning har kunnat utföras med hjälp av härmning 
eller imitation (Abrahamsson, 2009, s. 188). Denna typ av undervisningsmetoder förekommer 
förvisso idag, även om det har blivit mer och mer vanligt med andra metoder för såväl 
språkinlärning som språkundervisning. Ett exempel på detta är en mer kommunikativbaserad 
undervisning. Med det menas att kommunikativa samtal och språkliga förhandlingar har en 
mer naturlig plats i undervisningen. Vad som däremot behöver tas i beaktning är att en 
klassrumsundervisning där dialogen – eller den språkliga interaktionen – sker lärare-elev 
emellan sällan är av naturlig form likt de interaktioner som sker exempelvis kompisar emellan 
(ibid.). Vidare belyser Axelsson (2015) att mindre grupparbeten där samtal mellan elev-elev 
sker skulle vara främjande för nyanlända elever då dessa erbjuder större möjlighet till språklig 
interaktion än vad helklassundervisning generellt ger. Där ges tillfällen för eleverna att 
samtala och bearbeta ämnesinnehållet och i förlängningen utveckla såväl vardagsspråket såväl 
som ämnesspråket. Mer därtill öppnar även smågruppsarbeten upp för större samtalsutrymme, 
vilket leder till en högre grad av språklig interaktion vilket följaktligen blir språkutvecklande 
(s. 131). Den språkliga interaktionen lyfts även av Juvonen (2015) som skriver att ”Det är … 
allmänt vedertaget att barns språkutveckling gynnas om de får kommunicera med såväl vuxna 
som jämnåriga förebilder.” (s. 155). Detta styrks av Lindberg (1996, citerad i Abrahamsson, 
2009) som hävdar att denna typ av kommunikation är mer autentisk och har högre potential 
att leda till förhandlande än samtal vilka är lärar-elevbaserade. Tilläggas kan att lärare inte 
sällan låter elever få en rimlig tidsrymd att svara på frågor (Rowe, 1986) vilket också är en 
undervisningsaspekt värd att reflektera kring. Om eleverna får längre tid på sig att svara på en 
ställd fråga ges även möjlighet till större språklig interaktion (ibid.), någonting som visat sig 
fördelaktigt inom språkutvecklingen vilket går att läsa om ovan. Tornberg (2005, s. 25) och 
Tjernberg (2013) skriver att klassrumsatmosfären är avgörande för huruvida elever känner sig 
bekväma att använda språket eller inte. Upplever eleverna att det råder ett tillåtande 
klassrumsklimat och att det är en öppen atmosfär främjas även elevers trygghet. Känner sig 
eleverna trygga och bekväma ökar sannolikheten att våga göra sådant de känner sig lite 
obekväma med. Ett exempel är att våga använda det talade språket trots att en viss osäkerhet 
kring detta finns. Skapas en tillåtande och öppen atmosfär i klassrummet främjas således även 
möjligheten till språklig interaktion. 

3.4.2 Förberedelseklass eller direktintegrering? 
Det finns en organisationsform som heter förberedelseklass, vars huvudsyfte är att ge 
nyanlända elever de nödvändiga kunskaper som behövs för att sedan kunna bli placerade i den 
ordinarie undervisningen (Persson, 2016). Om en elev undervisas i en förberedelseklass skall 



 12 

denna dock ändå ha en plats i en ordinarie klass (ibid.). Som längst får elever gå två år i 
förberedelseklassen (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 3, 12 f §). Det finns några aspekter vilka 
är nödvändiga att ta hänsyn till när det kommer till huruvida direktplacering eller 
förberedelseklass är det optimala alternativet för nyanlända elever. Nilsson Folke (2015) 
belyser att elever själva har berättat att förberedelseklassen yttermera visso är en trygg plats 
socialt men att den upplevs som något segregerande. Dessa elever önskade en högre grad av 
interaktion med elever från den ordinarie klassen för att denna upplevelse av segregation 
skulle minska (ibid.). Vidare framhåller Nilsson Folke (2015) att elever vilka är placerade i 
förberedelseklass upplever att det är ett stort glapp när de sedan kommer till den ordinarie 
klassen och att detta glapp skapar osäkerhet. För att detta glapp ska bli mindre framhävs 
vikten ett gott samarbete mellan verksamheterna, samt att eleverna får stöttning med hjälp av 
studiehandledning eller modersmålslärare. Viktigt gällande beslut av förberedelseklass eller 
direktplacering är att en ordentlig kartläggning av elevens tidigare kunskaper och 
skolbakgrund genomförs. Elever med fullgod skolbakgrund kan uppleva att 
förberedelseklassen inte är utmanande och således kan direktplacering vara ett fördelaktigt 
beslut.   
  
Juvonens studie (2015) belyser att lärare är positivt inställda till att elever blir direktplacerade 
i en ordinarie klass givet att det finns förutsättningar, såsom kunskaper i språket, rätt 
skolbakgrund och att stöttning från modersmålslärare sker. Några fördelar vilka lärare kan se 
med direktplacering är att eleverna möjligen lär sig språket snabbare, att de får kamrater i den 
ordinarie klassen och att eleverna i större utsträckning får möjlighet att vistas bland det 
svenska språket. Nackdelarna som framhålls tar sig form i att eleverna riskerar att inte förstå 
lektionernas innehåll, att de eventuellt inte har ett tillräckligt språk för att socialisera och att 
det finns en tidsbrist och krav som lärarna inte kan leva upp till. Här lyfts återigen vikten av 
stöttning och studiehandledning (ibid.).  

3.5 Teoretisk utgångspunkt 
Ovan har redogjorts för hur undervisning och språkundervisning för nyanlända elever kan se 
ut. Många gånger nämns faktorer vilka bygger på sociala sammanhang där lärande och 
språkutveckling kan ske. Detta är en pedagogisk ansats vilken står i enlighet med den 
sociokulturella teorin, vilken Lev S. Vygotskij är anfader till. Den sociokulturella teorin 
skapades på 20-talet och fick en ökning i popularitet under 1980-, och 90-talet, efter att ha 
varit bortglömd under några årtionden. En anledning bakom detta är den rådande 
globalisering och mångkulturalitet som gäller i dagens samhälle (Säljö, 2017). Den 
sociokulturella teorin framhåller att kunskap är kulturellt betingat, att kunskap hämtas i 
sociala kontexter och att lärande sker i språkliga sammanhang i samspel med andra 
(Vygotskij, 2001). Teorin handlar om hur människor approprierar kunskap, vilket är ett 
centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. Med andra ord betyder detta hur individer 
tar till sig kunskap. Ytterligare ett begrepp vilket är centralt inom den sociokulturella teorin är 
mediering. Mediering handlar om att människor tar till sig kunskap med hjälp av två olika 
slags redskap: språkliga och materiella. Emellertid framhäver Vygotskij framförallt språket 
som det främsta redskapet då detta är en nästan konstant följeslagare (Säljö, 2017). 
Kommunikation mellan människor betonas som den aspekt vilken i stor utsträckning formar 
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individens tänkande.  Här är det relevant att lyfta att språket visserligen är verbalt, dock är 
även språket ”en symbol, ett tecken eller ett teckensystem vi använder för att tänka och 
kommunicera med” (ibid., s. 253). Ett annat begrepp vilket är väsentligt i denna teori är den 
närmaste proximala utvecklingszonen. Denna syftar till att individer är i ständig utveckling 
och att ny kunskap ständigt ligger precis runt hörnet. När en person har lärt sig någonting nytt, 
finns det även ny kunskap som kan vara nära att förankras. Detta lärande kan ske med hjälp 
av en mer kompetent kamrat. Denne kamrat kan vara både en vuxen person och ett barn. 
Huvudsaken är att denne hjälper personen som inhämtar ny kunskap mot det nya lärandet. 
Detta sker genom att den mer kompetente kamraten med hjälp av kommunikation stöttar och 
hjälper den person som är på väg att lära sig någonting nytt. Stöttningen minskas i relation till 
hur den person som lär sig någonting nytt utvecklar sina nya kunskaper. Slutligen har 
personen som utvecklas, lärt sig någonting nytt och således klivit in i en ny utvecklingszon. 
Denna kommunikativa stöttningsprocess kallas i engelska begrepp scaffolding (Säljö, 2017.). 
Kortfattat framhåller Vygotskij (Lindqvist, 1999) att barn lär med hjälp av imitation, 
utvecklar ny kunskap tillsammans med andra och att denna kunskapsutveckling tar sig formen 
av dialoger och händelser.  
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4 Metod 
Denna studie genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer av lärare verksamma inom 
skolverksamheten. Studien syftar till att synliggöra verksamma lärares arbete för att främja 
nyanlända elevers måluppfyllelse samt undersöka om de märker att delaktighet inom ämnet 
samhällsorientering leder till måluppfyllelse. Vidare ämnar studien att söka förståelse för 
vilka förutsättningar som finns för lärare att bedriva en ändamålsenlig undervisning för 
nyanlända elever. Anledningen till att studien har antagit en kvalitativ metod är eftersom 
denna, i distinktion till en kvantitativ datainsamlingsmetod, ger större möjligheter för djupare 
förståelse för hur någonting är. Studien antar en abduktiv ansats vilket innebär forskaren 
pendlar mellan den tidigare forskning som studien vilar på och den empiri som insamlats. I 
samband med denna progress ökar förståelsen för studiens helhet fortlöpande under studiens 
genomförande (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 
 
Följande kapitel kommer att beröra de forskningsetiska principer vilka är nödvändiga att följa 
i en forskningsprocess, hur urvalsprocessen har gått till samt vilket tillvägagångssätt 
datainsamling och genomförande har haft. Vidare kommer en presentation av den 
analysmetod som använts för att analysera den data vilken studiens resultat grundar sig på.  

4.1 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer vilka är nödvändiga att ta 
hänsyn till i forskningssammanhang. Informationskravet är en av dem, vilket har tagits i 
beaktning under studiens genomförande. Detta syftar till att de personer vilka är berörda av 
forskningen ges information gällande de villkor som gäller för deltagandet samt annan 
information vilken är relevant att delge. Samtyckeskravet är den andra principen. Denna har 
fullföljts då samtliga informanter godkänt deras deltagande samt att de är förtrogna med att 
deras medverkan kan avbrytas omedelbart, om så önskas. Detta har meddelats och tydliggjorts 
med hjälp av ett samtyckesbrev, vilka samtliga informanter har fått ta del av och skriva under 
(se bilaga 2). Konfidentialitetskravet avser att obehöriga ej på något sätt kan identifiera de 
medverkande i studien. Materialet och informanterna har avkodats och avidentifierats på ett 
sådant sätt att det inte är möjligt för andra att spåra vart informationen kommer ifrån, eller 
vem som har gett den. Slutligen hänsyftar informationskravet till att den information som 
samlats in under studiens genomförande endast avser forskningssyfte och inte kommer att 
användas i kommersiellt bruk eller andra ändamål vilka är icke-vetenskapliga. Inte heller 
kommer personuppgifterna att användas på ett sådant sätt att det direkt påverkar de 
medverkande.  

4.2 Urval 
Den urvalsstrategi som användes i denna studie var ett riktat urval, eller kriteriebeslutat urval 
som det också kallas. Detta syftade till att informanterna helst skulle uppfylla ett visst antal 
kriterier för att kunna vara en del av studien. Informanterna var sex till antalet och de kriterier 
dessa gärna skulle uppfylla var att de 1) vardera skulle undervisa på olika skolor 2) vara 
verksamma inom skolan under intervjutillfället 3) undervisa SO till en elevgrupp med en eller 
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flera nyanlända elever, samt 4) undervisa för årskurs 1, 2 eller 3. Eftersom urvalet är 
begränsat på ett sådant sätt att en relativt homogen informantgrupp har skapats är antalet 
informanter av lägre antal. Skulle intervjugruppen å andra sidan vara av heterogen karaktär 
grupp skulle sannolikt antalet informanter behöva vara fler till antalet för att kunna finna 
samband och dra slutsatser av empirin (Christoffersen & Johannesen, 2015).  
 
Orsaken bakom kriterium 1 är att en spridning av skolor ger en med övergripande bild över 
hur skolor arbetar. Skulle endast en skolans tillvägagångssätt undersökas skulle det ge ett för 
grunt resultat. Anledningen varför det var viktigt att finna lärare vilka var verksamma under 
intervjutillfället samt undervisade en grupp med en eller flera nyanlända elever – kriterierna 2 
och 4 – var för att de uppfattningar, tankar och erfarenheter som är förknippade med just detta 
var aktuella för vederbörande lärare under intervjutillfället. Detta öppnar upp möjligheter för 
informanterna att kunna återge en rikare bild av situationen, då det ibland kan vara svårt att 
tänka tillbaka på en situation och ha en klar bild av hur den egentligen utspelade sig. Om det 
hade gått en viss tid mellan undervisningstillfällena och intervjun är risken att informanterna 
blir distanserade till deras erfarenheter, vilket eventuellt skulle kunna förändra deras bild av 
den och således inte göra den rättvis. Eftersom studien undersöker hur undervisningen ser ut 
inom de samhällsorienterande ämnena var det således relevant att informanterna undervisade i 
dessa ämnen, vilket benämns i kriterium nummer 3.  
 
Kriterium nummer 1 – att samtliga lärare skulle undervisa på olika skolor – fick dock 
förkastas på grund av brist på informanter vilka levde upp till de kriterier som var uppsatta. 
Initialt var även tanken att samtliga lärare skulle undervisa inom samma årskurs men av 
samma anledning fick detta krav slopas helt. Eftersom studiens syfte snarare handlade om att 
belysa hur lågstadielärare i samtliga årskurser bedriver en undervisning vilken är gynnsam för 
nyanlända elever var detta dock inte en påverkansfaktor som var avgörande för studien. 
Slutligen deltog sex lärare utspridda på fyra olika skolor. Dessa lärare har i studien angivits 
fiktiva namn. De skolor vilka är representerade i studien är utspridda på två olika kommuner i 
norra Sverige. Vidare kan framhävas att ingen av kommunerna har en förberedelseklass, utan 
eleverna blir direktplacerade. Detta benämns också eftersom det troligtvis har en påverkan för 
resultatet.   
 
Tabell 1. Övergripande presentation av de deltagande informanterna i studien. 
Årskurs Presentation 
Åk 3 Frida är klasslärare och har lång erfarenhet att arbeta i skolan. Har utbildning 

inom svenska som andraspråk – hädan efter kommer detta benämnas SVA. 
Åk 2 Karin har arbetat i olika positioner inom skolverksamheten. Karin har viss 

erfarenhet av att jobba i skolan. 
Åk 3 Emil är klasslärare och undervisar i årskurs tre. Han har lång erfarenhet av att 

arbeta i skolan. 
Åk 3 Göran har viss erfarenhet av att arbeta inom olika verksamheter i skolan.   
Åk 2 Olle har lång erfarenhet av att undervisa och arbeta i skolan.   
Åk 1 Helena har lång erfarenhet av att undervisa och arbeta i skolan.  
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4.3 Datainsamling 
Denna studie genomfördes med hjälp av en kvalitativ intervju av semistrukturerad karaktär, 
vilket innebär att det fanns ett antal förberedda frågor (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Frågorna ställdes med öppna svarsalternativ där inget givet svar var förbestämt. Om en fråga 
ställdes på att sådant sätt att det gick att svara ja eller nej, tillkom även en tilläggsfråga vilken 
ämnade ge rikare svar (se bilaga 1). Anledningen till detta var att frågorna hade för avsikt att 
ge djupare förståelse för sammanhanget (Bell & Waters, 2016). Informanterna fick fem 
huvudfrågor vardera samt ytterligare en eller två följdfrågor till respektive frågor. 
Följdfrågorna var formulerade på ett sådant sätt att de kan ställas oberoende vilket svar 
huvudfrågan fick. Samtliga informanter fick intervjufrågorna tilldelade innan intervjun vilket 
ämnade ge informanterna möjligheten att reflektera kring dessa och således kunna ge rikare, 
mer utförliga svar. Utöver dessa förberedda frågor ställdes även andra följdfrågor. Dessa 
följdfrågor ställdes för att ge större förståelse i de svar vilka informanterna gav. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades för en vidare analys av kvalitativ karaktär.  
 
Initialt var det tänkt att intervjuerna skulle standardiseras, vilket innebär att samtliga 
informanter får samma frågor ställda till sig, utan utrymme för till exempel olika följdfrågor 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta tillvägagångssätt fick förkastas då det under 
första intervjun blev tydligt att denna metod inte gav utrymme för förtydliganden, 
utvecklingar av svar samt önskvärda följdfrågor för rikare förklaringar. Eftersom det var 
eftersträvansvärt med svar vilka var beskrivande och ingående beslutades således under 
intervjuns gång att spontana följdfrågor var nödvändigt för att studiens resultat skulle få större 
validitet och reliabilitet. Detta beslut var genomgående under samtliga intervjuer.  

4.4 Genomförande  
Inledningsvis kontaktades rektorer och lärare för att få vidare information vilka lärare som 
uppfyllde kriterierna för studien. Efter detta kontaktades lärarna personligen och tillfrågades 
om de ville delta i denna studie. När detta var gjort bestämdes en tid och en plats för ett 
personligt möte. Fem informanter hade möjlighet att träffas personligen och en intervju 
gjordes via ett videomöte då avståndet för att träffas personligen var för långt. Båda 
tillvägagångssätten var framgångsrika och gav möjlighet till ett berikat samtal. Samtliga 
möten ägde rum på de skolor vilka lärarna arbetade på. Placeringen var antingen vid en 
kateder i klassrummet, vid ett bord i en fritidslokal, i personalrummet eller vid en skolbänk i 
ett klassrum. Samtliga informanter satt vid sidan av intervjuaren, som ett sätt att skapa 
trygghet, i distinktion till om sittplatserna är placerade mittemot varandra. Samtliga intervjuer 
gjordes inom en tidsram på nio dagar.  
 
Inför själva intervjutillfället gjordes en kort presentation av examensarbetet samt en 
presentation av samtyckesbrevet för att sedan påbörja intervjun. Intervjun spelades in med 
hjälp av ett inspelningsinstrument. Inledningsvis ställdes frågor om vilken årskurs 
informanten arbetar med i nuläget, vilken erfarenhet denne har av att arbeta inom skolvärlden 
samt av att arbeta med nyanlända elever. Efter detta påbörjades själva intervjun med de 
aktuella intervjufrågorna. Intervjuerna tog mellan 25 och 42 minuter. 
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Samtliga intervjuer transkriberades för en vidare analys. För att en bandinspelning verkligen 
skall kunna återges korrekt förutsätts att denne verkligen har spelats in samt att ljudfilen är 
hörbar (Kvale, 1997). Dessa aspekter har tagits i beaktning och nästintill allt av det som 
spelats in var möjligt att transkribera. Av intervjuer på totalt 204 minuter var det cirka fem 
ord som inte var möjliga att återge. Intervjuerna återgavs ordagrant i talspråk för att få en mer 
exakt bild av vad som sades. Pauser, tvekanden och emotionella uttryck som exempelvis 
skratt har angivits då dessa i analysprocessen kan komma att få betydelse (Kvale, 1997). 
Vissa delar av intervjuerna har tagits bort, dock endast om de otvetydigt skulle sakna inverkan 
på analysresultatet. Enstaka, korta inflikningar från den icke talande personen skrivs ut inom 
två hakparenteser. Till exempel kan informanten berätta någonting och intervjuaren inflikar 
ett enstaka ord, som ”mm”, ”jaså” eller ”okej”. Detta skrivs ut som [mm], [jaså] och [okej] i 
den löpande texten.  

4.5 Analysmetod 
Den analysmetod som har använts i denna studie är meningskoncentration, vilken syftar till 
att koncentrera och sammanfatta de meningar som informanterna sagt. Kvale (1997) skriver 
att detta genomförs genom att koncentrera och sammanställa den information informanterna 
har angivit till mer kortfattade, koncisa och centrala teman. Analysmetoden genomförs med 
hjälp av fem olika steg. Inledningsvis skall forskaren läsa igenom intervjun för att få en 
helhetsbild av den. Sedan ska intervjuerna sammanställas med informantens egna ord och 
detta görs genom att plocka ut de meningar vilka representerar det centrala i intervjuns 
innehåll. Sedan skrivs dessa centrala meningar om på ett sådant sätt att de blir kortfattade, 
kärnfulla formuleringar vilka beskriver det huvudsakliga innehållet i intervjun. Vidare ska 
dessa meningar ställas i relation till studiens forskningsfrågor. Slutligen knyts intervjuns 
centrala innehåll ihop när denna sammanställs i en deskriptiv utsaga vilken är ett 
sammanhållet redogörande för hela intervjun.  
 
De fyra första stegen har efterföljts utan avsteg, dock har det femte steget behandlats något 
annorlunda. Således har ingen deskriptiv utsaga skrivits. Visserligen har sammanfattande 
meningar koncentrerat transkriberingarna, emellertid presenteras dessa inte i en deskriptiv 
utsaga i resultatet. Intervjuerna är istället sammanskrivna med varandra. Detta för att 
tydliggöra vilka av lärarna som har enade åsikter, vilka som har motsatta åsikter samt vilka 
som har en åsikt i sin enskildhet.   
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5 Resultat  
Här nedan presenteras resultatet av intervjustudien. Stycket är indelat i tre underkapitel vilka 
vardera redogör för de frågeställningar vilka studien grundar sig på. Inledningsvis presenteras 
hur lärare planerar och genomför undervisning inom de samhällsorienterande ämnena som är 
gynnsam och främjande för de nyanlända elevernas lärande. Efter det presenteras de 
förutsättningar lärarna i studien beskriver att de har för att kunna bedriva undervisning som 
ger nyanlända elever möjlighet att nå måluppfyllelse. Slutligen presenterar lärarna hur de 
bedriver undervisning vilken gör att nyanlända elever kan vara språkligt delaktiga.  

5.1 Hur beskriver verksamma lärare att de planerar och genomför undervisning 
inom de samhällsorienterande ämnena som är gynnsam och främjande för de 
nyanlända elevernas lärande? 
Samtliga lärare har fått berätta om hur de planerar och genomför deras undervisning inom de 
samhällsorienterande ämnena på ett sådant sätt att denna blir gynnsam och främjande för 
nyanlända elever. Resultatet visar i synnerhet på sju faktorer vilka är väsentliga gällande 
planering och genomförande av undervisning för en elevgrupp med en eller flera nyanlända 
elever. Dessa faktorer var bildstöd och filmer, förberedelse, begreppsförståelse, lästräning, 
anpassat material och vikten av tydliggörande. Vidare påvisar resultatet att undervisningen i 
de samhällsorienterande ämnena inte nödvändigtvis behöver planeras och genomföras 
annorlunda om det är en eller flera nyanlända elever i elevgruppen eller inte.  

5.1.1 Bildstöd och filmer 
Ett av de tydligaste resultaten som har påvisats i undersökningen är användandet av bildstöd 
och filmer som ett sätt att förtydliga undervisningen. Karin, Frida, Emil, Helena och Göran 
nämner användandet av dessa hjälpmedel som ett sätt att göra undervisningen gynnsam och 
främjande för nyanlända elever. Hur bildstöd och filmer används skiljer sig dock åt mellan 
några av dem, en del har tagit upp det som en mycket viktig aspekt i undervisningen medan 
andra har nämnt det lite mer flyktigt. Det har även framkommit att bildstöd kan användas för 
att särskilt lyfta fram och tydliggöra undervisningen för de nyanlända eleverna, men även att 
det är vanligt förekommande oavsett om nyanlända elever är en del av elevgruppen eller inte. 
Frida framhåller att det är relevant att ”man har mycket material med bildstöd och sådär” om 
det går en eller flera nyanlända elever i klassen. Karin berättar att hon inte planerar 
annorlunda för att elevgruppen har en eller flera nyanlända elever, utan framhåller att det som 
är bra för dem är även bra för de andra eleverna. I hennes undervisning påvisas också hur 
bildstöd är fördelaktigt då hon ”jobbat väldigt noggrant med bildstöd”. Karin berättar att i 
hennes undervisning används ett digitalt hjälpmedel som heter Widgit, där läraren kan skriva 
ett ord och en bild visas upp bredvid texten. Detta bildstöd öppnar stora möjligheter för lärare 
att stötta upp med bildmaterial i den fortlöpande undervisningen. Hon lyfter att de, med hjälp 
av Widgit, sätter ”etiketter på så mycket som möjligt, speciellt i NO och SO. Så att man både 
har en bild och ett ord, på det hela”. Även Helena uppger att ingen särskilt planering för just 
nyanlända elever tillämpas, utan att den samhällsorienterande undervisningen i sin helhet 
genomsyras av bild och film oavsett. 
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När man med SO jobbar man ju mycket med bild, och film. Man jobbar inte så mycket med 
text, eh, i dom yngre åldrarna. Vilket gör att det gynnar ju då, elever med annat modersmål. 
[mm] Vi läser ofta en text och då finns det bilder till. Sen… befäster man det också med hjälp 
av en film. (Helena)  
 

Emil framhäver liknande åsikter vilka syftar till att bildstöd ofta förekommer som en naturlig 
del i den samhällsorienterande undervisningen, då han berättar att han använder ”Bilder. 
Bildstöd. Mycket bilder. Och det är ju tacksamt på lågstadiet för vi har ju mycket bilder. Och 
vi pratar mycket om bilder och använder mycket bilder. Och filmer.”. Detta till trots berättar 
Emil att bildstöd dock är särskilt gynnsamt för nyanlända elever och att han arbetar ännu mer 
med detta om det går nyanlända elever i klassen. Att bildstöd förefaller som ett naturligt 
inslag i undervisningen understryks även av Göran som berättar att ”jag tycker det har funkat 
bra för i SO är det ju väldigt mycket, man ser ju i böckerna, för dom här små barnen är det ju 
ganska mycket bilder, i deras SO-böcker som vi jobbar med. Sen ser vi ju mycket på filmer.”.  

5.1.2 Förberedelse 
Vidare påvisar studiens resultat att förberedelsemomentet är en viktig aspekt för att göra 
lärandet och undervisningen tydlig och begriplig. Att prata om vad den kommande 
undervisningen ska handla fordrar förförståelse vilken leder till att undervisningen blir 
gynnsam och främjande. I vilket skede och hur förberedelsen går tillväga kan dock skilja sig 
åt. Ibland förbereds eleverna dagen före, ibland strax innan aktuell lektion skall påbörjas och 
ibland i slutet på föregående lektion. Emil berättar att förberedelserna skiljer sig åt från dag 
till dag beroende på vilka förutsättningar som finns för att kunna förbereda. Ibland kan till 
exempel en konflikt i klassen uppstå och då behöver denna bemötas och detta kan således ta 
tid ifrån förberedelserna.  
 
Karin berättar att hennes arbetslag har ett undervisningskoncept som går ut på att varje elev i 
klassen får arbeta med självständigt arbete när samtliga uppgifter som skall göras under 
lektionen är utförda. Det självständiga arbetet kan vara olika typer av sysselsättningar och är 
en lugn uppgift som motiverar eleven. När eleverna i elevgruppen är igång med detta 
självständiga arbete kan pedagogerna i klassrummet fokusera på att förbereda de elever som 
är i behov av detta, då även inkluderat de nyanlända eleverna i gruppen, inför kommande 
lektioner. Ett framgångsrikt koncept, poängterar Karin, som berättar att det koncept deras 
arbetslag arbetat fram är mycket väl fungerande.  

5.1.3 Begreppsförståelse 
Att prata om begrepp och att som lärare skapa förståelse för dessa är synnerligen viktigt för de 
samhällsorienterande ämnena, påvisar undersökningen. Anledningen till detta, menar Göran, 
är att de samhällsorienterade ämnena ofta består av många begrepp som med fördel kan 
förklaras och förtydligas till eleverna.  Eleverna skapar större förståelse för undervisningen 
och därmed skapas även förståelse. Detta leder i sin tur till att ett gynnsam och främjande 
lärande kan ske. 
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Det har jag tyckt har varit svårast det är just SO, NO. För att det kommer ju så många, där är 
det ju sånna begrepp man ska lära sig som är väldigt svåra. Asså bara prata om kristendom, 
eller om… föda, asså du vet. [mm] Alla dom hära begreppen, orden. [mm] Som man måste gå 
igenom. …. Men det viktiga är ju alltid att prata om det. Asså att man verkligen pratar 
igenom. Vad betyder det här? Vi brukar göra sånna här expertordlistor till exempel [mm]. 
Asså att man tar olika ord, asså begrepp som… om vi jobbar med religion till exempel. Att 
man tar dom här olika begreppen och pratar om vad det betyder. Det har inte varit så enkelt, 
just där i ettan. Det har varit väldigt svårt för dom här eleverna. Men… att man tänker på det 
här i alla fall. Mycket prata. (Göran)  

 
Göran berättar att det inte alltid har varit enkelt, men framhåller också att undervisningen har 
fungerat väldigt bra i just de samhällsorienterande ämnena eftersom det finns mycket tillgång 
till bildstöd och filmer. Detta nämns ytterligare under rubriken ”Bildstöd och filmer”. Vidare 
är det relevant att framhäva att dessa begrepp som ämnet består av kan ta sig form i 
exempelvis ord som ”kristendom” och ”föda”, men de kan även vara mer vardagliga uttryck 
såsom ”kylskåp”, ”penna” och ”gnagare”. Det väsentliga är att prata om och bryta ned 
undervisningen på ett sätt som i förlängningen gör den begriplig för alla elever (Göran). Att 
förstärka dessa begrepp med hjälp av praktisk undervisning framhåller Göran och Helena 
också är gynnsamt. Göran berättar att till exempel studiebesök som belyser hur en skoldag såg 
ut för hundra år sedan är gynnsam eftersom eleverna upplever undervisningen snarare än att 
enbart erhålla den på teoretisk väg. Även praktiska inslag vid högtider, till exempel luciatåget, 
framhåller Helena är gynnsamt för inlärning då de får vara med om högtiden och på detta sätt 
få kunskap om denne.  

5.1.4 Lästräning 
Undersökningen påvisar även att läsning och lästräning är en framgångsrik 
undervisningsaspekt. En av lärarna, Karin, berättar att hon och hennes arbetslag direkt 
försöker få in eleverna i läsning och lästräning och att detta ger många positiva effekter.  
 

Jag är helt inne på att mycket handlar om att få igång läsning. Asså få igång läsningen så 
snabbt som möjligt, och det är ju inte bara nyanlända utan för alla. Om man märker att någon 
är omotiverad, ja, hur går läsningen, i princip. (Karin) 

 
Karin betonar även att läsningen och att lästräna är absolut avgörande för eleverna och syftar 
till att om eleverna ges möjlighet att komma in i läsningen snabbt främjas såväl 
studiemotivation, delaktighet som läslust. 

5.1.5 Anpassat material 
Fem av lärarna lyfter vikten av anpassat material. Dessa har nämnt att de på något sätt 
använder sig av anpassat material på något sätt i undervisningen, däremot finns vissa 
skillnader på hur det anpassade materialet ser ut och används. Frida framhäver att 
avlyssningstjänst är hjälpsamt i undervisningen, då det ger eleverna möjlighet att lyssna på 
text i undervisningsmaterial på hemspråket. Avlyssningstjänst är ett digitalt hjälpmedel som 
översätter undervisningsmaterial till olika språk. Detta hjälpmedel öppnar upp möjligheter för 
att skapa större förståelse för vad som bearbetas i klassrummet för nyanlända elever. Emil å 
sin sida lyfter inte avlyssningstjänst, utan berättar istället att de använder sig av 
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undervisningsmaterial som går att individanpassa efter eleverna på ett sådant sätt att den text 
som undervisningsmaterialet består av finns i olika svårighetsgrader.   
 

Man kan ha olika mängd, när det går, så kan man ha, man kan ju ha tre olika nivåer, till 
exempel att man har en text med mera ord och mindre bilder. Sen att man har… ja, alltså olika 
svårighetsgrader. Så att dom här barnen som inte har svenska, att dom förstår ändå. Texten. 
(Emil) 

 
Karin i sin tur lyfter å andra sidan att anpassat material visserligen kan vara gynnsamt men att 
det kan ligga en fara i att eleverna uppenbart har olika svårighetsnivåer på det de gör. 
Anpassningen kan lärarna med fördel göra att de inte är för uppenbara, då detta kan förta 
elevernas motivation.  
 

Vi har många övningar också som, där, där det ser ut som att alla gör samma sak fast dom inte 
gör det. Och… jag upplever att det är viktigt att känna att man gör ungefär samma sak som 
andra. Eller att alla gör olika, så att man inte känner att ’alla gör det här utom jag för jag får 
göra den här grejen, eller jag får sitta där och göra den här saken’. Sånt, sånt kan vara jobbigt 
för en del, som kan sätta stora käppar i hjulet för… språkutvecklingen. Tror jag. (Karin) 

 
Olle berättar att de arbetat med forntiden och framhåller att det är ett så pass abstrakt ämne att 
det kan vara svårt att göra det begripligt för alla elever, men i synnerhet för nyanlända elever 
vilka ännu inte behärskar språket till fullo. Vidare berättar han att han, som klasslärare, inte 
alltid har tid för att planera och genomföra en undervisning som är gynnsam och främjar 
lärande.  
 

Jag måste ju lägga mig på en nivå där jag tänker att, det här har det här barnet nytta av. [mm] 
Till exempel då det här med orden. Att ha koll på att det handlar om, plocka fram material, 
titta på en jordglob… och den tiden har inte vi som klasslärare. Och det är hemskt. [mm]. 
(Olle) 

 
Av ovan nämnda citat går att utläsa att det finns en tidsbrist vilken försvårar möjligheten att 
lägga undervisningen på en nivå vilken gynnar samtliga elever. Fler lärare i studien har nämnt 
att det finns en tidsbrist i yrket. Detta kommer att presenteras ytterligare senare i texten.  

5.1.6 Planerar inte annorlunda 
Undersökningen påvisar att planering och genomförande inte nödvändigtvis förändras oavsett 
om det är en eller flera nyanlända elever i elevgruppen eller inte. Göran berättar att han inte 
förändrar lektionsplaneringen om han har nyanlända elever i elevgruppen. Han lägger sig 
snarare på en nivå som är ”mitt emellan” (Göran). Skulle det dock komma ett ord, begrepp 
eller någon annat i undervisningen som behöver förtydligas så bryter han ned detta och 
förklarar på ett sätt som blir begripligt för samtliga elever. Även Karin styrker detta 
undervisningssätt och framhäver att ”själva tanken i planeringen, har mer och mer blivit att 
inte tänka särskilt på dom med SVA, utan snarare tänka att det som är bra för SVA-elever är 
bra för alla andra elever och tvärtom.”. Helena berättar, även hon, att undervisningen inte tar 
sig form på något annat sätt om hon undervisar till en elevgrupp med nyanlända elever eller 
inte. Anledningen varför undervisningen ser likadan ut skiljer sig dock från Göran och Emils 
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utsago, då hon berättar att anledningen snarare beror på att hon som klasslärare inte har 
utrymme nog att planera inför detta.  
 

En del läser flytande och pratar svenska flytande. Medans andra har ingen aning om vad 
bokstäver är, men som pratar svenska. Och sen har du dom här barnen då som … har ett annat 
modersmål. Eh… och jag ska ha alla ämnen och planera för alla ämnen. Utrymmet finns inte. 
Det gör inte det. (Helena) 

 
Helena fortsätter å andra sidan med att berätta om att hon anser att samhällsorienterande 
undervisning till stor del handlar om det implicita, det som sker i det underliggande, konstanta 
värdegrundsarbetet som präglar all undervisning. Alla människors lika värde, att alla får vara 
med och demokrati får en naturlig plats i undervisningen, samt även i de andra skolmiljöerna 
såsom exempelvis rasterna. Helena framhåller att ”den biten, den delen av SO:n tycker jag tar 
stor tid i lågstadiet, just hur man är mot varandra” och att religionsundervisningen tar sig form 
i frågor om moral, etik och traditioner. Vidare poängterar hon att geografi undervisningen 
handlar i mångt och mycket om närsamhället.  Samhällsorienterande undervisning sker 
således till stor del implicit, i vardagliga sammanhang, utan någon särskild planering. Helena 
tillägger också att hon anser att SO är ett ämne som ”är lite styvmoderligt behandlat, man 
lägger inte fokus på SO:n. [mm] Tycker jag i alla fall. Jag gör inte det. Jag lägger fokus på 
svenskan och matten, främst när det gäller dom yngsta eleverna.”. Här går med andra ord att 
utläsa att de samhällsorienterande ämnena nedprioriteras i förmån för svenska och matematik. 
Anledningen varför framgår emellertid inte i intervjun.  

5.1.7 Tydliggörande  
Emil och Karin berättar båda två om deras sätt att tydliggöra undervisningen, någonting de 
anser är fördelaktigt för eleverna. Emil framhäver vikten av att tydliggöra vilka mål skolan 
och undervisningen har. Förtydliga varför eleverna går i skolan, varför de behöver gå i skolan. 
Detta är ett sätt att skapa motivation, framhäver Emil.  
 

Vi pratar ju jättemycket när dom börjar. Alltid på höstterminen. Öhm… vad vi har för mål, 
och varför vi gör dom sakerna vi gör. Det är för att du ska kunna bli det du vill när du blir 
stor… Och, och dom har ju sina, dom har haft bland annat i bänklocket, mål. Som dom vill. 
Att under det här året vill jag bli bättre på det här, och det här. Också utvär, men hur har det 
gått nu? Har jag blivit bättre på det här? Jamen det här har jag fixat! …. Men, men man måste 
hela tiden synliggöra för dom. Varför. [mm] Och vi pratar just om det där, mål, hur, varför. 
Också reflektion efter lektionen. (Emil) 

 
Vidare poängterar Karin att hennes undervisning präglas av en tydliggörande struktur vilken 
genomsyrar så gott som all undervisning. Genom att arbeta på detta sätt skapas förutsättningar 
för lärande för nyanlända elever eftersom eleverna vet vad som förväntas av kommande 
lektion.  
 

Vi har arbetat väldigt väldigt noggrant med att göra en väldig tydlig och en väldigt förutsägbar 
undervisning i alla ämnen. Det har vi specifikt gjort genom att ha samma rutiner på svenska 
arbeten, på matte arbeten, på SO, på NO. Väljer vi ett SO-område ser varje lektion i princip 
likadan ut. Samma uppbyggnad, men att man förändrar lite beroende på det man arbetar med. 
(Karin)  
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5.2 Vilka förutsättningar beskriver lärarna att de har för att kunna bedriva 
undervisning inom de samhällsorienterande ämnena som ger nyanlända elever 
möjlighet att nå måluppfyllelse? 
Lärarna i studien fick berätta om vilka förutsättningar de har för att kunna bedriva en 
undervisning som ger nyanlända elever möjlighet att nå måluppfyllelse. Resultatet visar att 
avsaknaden av förberedelseklass hämmar förutsättningarna och att många lärare känner att de 
inte räcker till. Vidare framhävs att ett gott samarbete med SVA-lärare är gynnsamt och att 
utbildning och fortbildning kan främja lärares förutsättningar för att bedriva en ändamålsenlig 
undervisning.  

5.2.1 Förberedelseklass 
Ett resultat som framkom i studien är avsaknaden av förberedelseklass och hur detta påverkar 
klasslärarnas förutsättningar att bedriva en undervisning vilken är gynnsam och främjande för 
nyanlända elever. Frida, Emil och Olle har nämnt denna avsaknad som en missgynnande 
faktor för att kunna bedriva en ändamålsenlig undervisning. 
 

Om jag skulle få välja så skulle jag ju tycka att det skulle finnas en förberedelseklass. [mm] 
Att dom skulle få börja gå i förberedelseklass och sen att dom ändå skulle ha sin 
klasstillhörighet och va med på, jamen idrott och bild och musik och sånna här ämnen, att 
man som succesivt kan slussa in dom mer och mer i klassen, men att dom från början skulle få 
gå mer i, i en liten grupp alltså för att träna dom här grundläggande färdigheterna och å… för 
att man då också skulle få chans att veta mer var man ska börja med dom å så. [mm] För nu är 
det ju lite, lite svårt. (Frida) 

 
Vidare förtydligar Frida att hon anser att den kommun hon arbetar inom behöver förändra 
strukturen för att på bästa sätt ge ett främjande mottagande för de elever som kommer hit. 
 

Jag tycker ju att det här är något den här kommunen behöver ta tag i. För vi tycker ju inte 
riktigt att vi, vi har dom förutsättningar vi behöver för att kunna ta emot dom här eleverna på 
bästa sätt … dom skulle behöva få mycket mer stöttning än vad dom får. (Frida) 

 
Emil i sin tur poängterar att han visserligen förstår varför kommunen valde att lägga ner 
förberedelseklassen då organisationen inte verkade fungera på ett ändamålsenligt sätt, men 
framhåller att den lösning som förekommer idag ”känns inte riktigt rätt, det här heller, till 
alla.” (Emil).  Helena har tidigare haft ett samarbete med organisation vilken motsvarar 
verksamheten förskoleklass och lyfter detta som någonting positivt.  
 

Jag tyckte nog ändå att då vi hade förberedelseklassen så var grunden lagd. Alltså dom hade 
pratat med föräldrarna om skolformen, hur det såg ut i Sverige och… dom hade gjort ett 
gediget arbete med kartläggning som vi då fick. (Helena) 

 
En av lärarna, Olle, berättar om att en skola han arbetat på tidigare hade en mottagande, 
förberedande organisation på skolan. Denna organisation var ansvarig mottagningen av de 
nyanlända eleverna samt för hur eleverna på bästa sätt skulle förberedas inför kommande 
skolgång. Olle berättar att detta koncept var mycket framgångsrikt för eleverna och menade 
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på att detta skapade goda förutsättningar för verksamma klasslärare att genomföra en 
ändamålsenlig undervisning.   
 

Vi hade en organisation som mötte upp dom här barnen när dom kom. Med två pedagoger 
som… slussade ut barnen i verksamheten. Man fick där, man fick sina första svenska ord. 
Man fick… eh, lära sig hur man gör i matsa, alla dom hära praktiska sakerna. Och… vad 
gympa betyder och va man ska ha med sig till gympakläder. Vad, ja, dom här barnen var så 
oerhört väl förberedda för att då slussas ut i sina blivande klasser. (Olle)   

 
Frida, Emil och Olle berättar att de upplever det bekymmersamt att elever blir placerade i 
klassen utan att lärarna får någon förvarning. Om en elev exempelvis kommer i mitten av en 
termin berättar lärarna att de, i dessa tillfällen, inte får möjlighet att förbereda sig. Göran 
berättar att han visserligen inte mottagit en elev som kommit i mitten av en termin, men 
berättar att det i så fall vore en lukrativ lösning att frigöra annan personal, exempelvis SVA-
lärare och speciallärare, för att stötta upp i klassrummet. ”Så att man inte känner att man står 
där själv. För jag vet faktiskt inte hur jag gör då”, säger Göran.  

5.2.2 ”Räcker inte till…”  
Ett framträdande resultat i undersökningen är känslan av att, som lärare, inte räcka till. Frida, 
Karin, Emil, Olle och Helena nämner detta någon gång under intervjun. Antingen att de 
tidigare haft denna känsla eller att den förekommer under studiens genomförande. Ofta 
handlar det om att lärarna anser att det inte finns tillräckligt med resurser eller pedagoger för 
att kunna täcka de behov som finns i en elevgrupp och flera framhåller att det emellanåt kan 
vara väldigt synd om de elever vilka inte får sina behov tillgodosedda. Detta blir särskilt 
tydligt under intervjun med Karin, som berättar att hon tidigare har arbetat ensam, men idag 
är en del av ett arbetslag som består av 3,5 pedagoger fördelat på två klasser. Då de är flera 
pedagoger som delar på ansvaret i klassrummet öppnas flera möjligheter att möta de elever i 
behov av någon form av extra stöttning. De kan då ta sig tid att sitta ned i lugn och ro och 
förbereda dessa elever. Karin lägger även till att det är stor skillnad på hennes arbetssituation 
idag jämfört med hur den har varit tidigare och åsyftar på att den största skillnaden är att hon, 
idag, inte är själv i elevgruppen.  
 

Nu är det betydligt enklare i den här gruppen som jag är i nu, jämfört med årskurs trean som 
jag hade. Där kände man att man fick tumma på, på flera elevers behov. Just att man inte 
räckte till. Och då är det ju, då är det ju mycket av förförståelse och planering för, för dom 
som behöver det lilla extra. Då blir det mer att man planerar för dom som är utåtagerande för 
att det ska funka för dom …. Men nu känns det som att vi, vi kan täcka i princip alla baser. 
(Karin) 

 
Karin fick efter detta frågan om vilka de största skillnaderna mellan hur hon arbetar nu och 
hur hon arbetade. På detta svarade hon ”Ehm, då var jag själv. Helt enkelt.”. Karin fortsätter 
med att berätta om att arbetslaget idag har en mycket väl fungerande organisation som kunnat 
ta emot samtliga nyanlända elever på ett framgångsrikt sätt. Relevant är att poängtera att det, i 
intervjun, framkommer att det inte finns något större samarbete med SVA-lärare eller en 
modersmålslärare, men att ett framgångsrikt mottagande och en framgångsrik undervisning 
detta till trots har kunnat att tillämpats.  
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Som det känns nu så har vi lyckats så himla bra. Vi har fått in fyra stycken i år, eller med den 
här årskullen …. och alla är igång med läsningen. Och alla är igång, asså kommit väldigt 
snabbt in i, i, i den dagliga verksamheten. (Karin)  

 
Att, som ensam pedagog i elevgruppen, inte räcka till stärker Emil genom att berätta att 
”många gånger när jag är ensam så känner jag att man ändå, det där att man räcker ändå inte 
riktigt till”. Frida bekräftar pedagogbristen när hon poängterar att fortbildning, utbildning och 
kollegial samverkan förvisso är gynnsamt, men att det i slutändan handlar om att de är för lite 
pedagoger i elevgruppen.  
 

Det är klart att alla gynnas ju av fortbildning och utbildning och kollegial samverkan och allt 
det här, det är klart man gynnas av det men, men, det handlar ju också mycket om att man är 
ju för lite, man är ju för lite pedagoger. För man, som i en år tre då står man ju mest själv med 
arton elever. (Frida) 

 
Vidare är tidsbristen en annan aspekt vilken framkallar känslan av otillräcklighet. Frida, Emil, 
Olle och Helena nämner att de inte har tid att planera undervisningen på ett ändamålsenligt 
sätt för de nyanlända eleverna. Även här lyfts förvisso antalet pedagoger i skolverksamheten 
in som en bristande förutsättning, men det går även att utläsa att planeringstiden inte räcker 
till. Olle framhäver att bristen på planeringstid leder till att klasslärarna inte hinner leta reda 
på gynnsamma, anpassade undervisningsmaterial och har inte tillräckliga möjligheter att 
planera lektioner vilka främjar nyanlända elever lärande på bästa sätt. Vidare berättar han att 
det har hänt mycket inom verksamheten under de senaste åren och framhåller att 
förutsättningarna idag inte är lika gynnsamma.  
 

Man hinner inte söka fram dom här sakerna på samma sätt. Planeringstid och sånt kan jag ju 
uppleva det har blivit, vi är färre, till och börja med. Vi får göra fler arbetsuppgifter så att det 
är, visst har det hänt, det har hänt jättemycket… (Olle)   

 
I ovan nämnda citat går att utläsa att mindre personal och fler arbetsuppgifter leder till denna 
tidsbrist vilken gör att förutsättningarna hämmas. Vidare nämner både Olle och Helena att 
tidsbristen präglas av att deras profession idag omfattas av fler uppgifter än vad de haft 
tidigare. Olle berättar att ”jag är ju ålagd att göra andra saker som jag egentligen inte riktigt 
har, tidigare behövde tänka på. Utan då var det fördelat på fler. För vi var ju fler [mm]. I 
skolan. [mm]”.  

5.2.3 Samverkan med SVA-lärare eller modersmålslärare 
Ytterligare ett tydligt framträdande resultat är hur viktigt det är för klasslärare att ha tillgång 
till samverkan med utbildade SVA-lärare på skolan. Även om SVA-lärarna egentligen har 
svenskundervisning som centralt fokus lyfts deras roll i skolverksamheten som viktig även 
inom de samhällsorienterande ämnena. Emil, Göran, Olle och Helena berättar att SVA-lärarna 
bistår med viktig kompetens för att kunna möta nyanlända elever på bästa sätt. Att kunna ta 
hjälp av och resonera tillsammans med SVA-lärare är en god förutsättning för klasslärare att 
tillämpa en ändamålsenlig undervisning. Göran berättar att det finns ett samarbete mellan 
honom och de två SVA-lärare som arbetar på den skola han är verksam på, och att om han 
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skulle vilja få hjälp med någonting inom den samhällsorienterande undervisningen finns 
möjligheten att samverka och jobba gemensamt på ett visst undervisningsområde.  
 

Jag vet också att, skulle det va såhär att jag, men, bestämmer att vi ska jobba med SO:n med 
det här, så gör man ju det hos SVA-läraren också. [mm] Om det är så. Det behöver inte alltid 
vara ’nu är det svenska’ eller ’nu är det matte’. Utan dom kan ändå hjälpa i alla ämnen. 
(Göran)  

 
När Göran får frågan om vilka förutsättningar han har för att kunna bedriva undervisning som 
ger nyanlända elever möjlighet att nå måluppfyllelse berättar han att ”det finns ju bra, bra 
förutsättningar här för det finns så bred kompetens. [mm] Så jag tycker att man får hjälp av 
SVA-lärarna.” (Göran). Vidare berättar Olle och Helena att det tidigare har saknats en SVA-
lärare på den skola de arbetat men att denna tjänst nu är tillsatt. Detta nämns som mycket 
gynnsamt, eftersom detta öppnade upp möjligheter att resonera tillsammans med den SVA-
lärare som anställts om det skulle uppstå frågor kring hur undervisningen skall eller bör 
genomföras. Utöver detta beskrev dessa lärare även att SVA-läraren i distinktion till 
klassläraren har tid och möjlighet att sitta tillsammans med eleven i klassrummet och vara ett 
stöd för den ordinarie undervisningen. I intervjun beskriver Olle att SVA-läraren har 
möjligheter att sitta ned tillsammans med de elever vilka behöver extra stöttning, ur ett 
språkperspektiv, och ge ordentliga förklaringar på vad som sker i den aktuella 
klassrumsundervisningen. SVA-läraren kan stötta upp med praktiska föremål och sätta 
undervisningen i en begriplig kontext och på så sätt förtydliga vad som undervisas.  
 
Karin berättar att det inte finns någon samverkan eller något samarbete mellan henne och 
SVA-läraren. Trots att hon är en del av ett arbetslag som arbetat fram ett väl fungerande 
koncept för att kunna möta de nyanlända elever som finns i elevgrupper framhåller hon att det 
vore önskvärt med ett tätare samarbete mellan SVA-lärare och klasslärare. 
 

Jag skulle ju önska ett närmare samarbete med den som är SVA-lärare för då kan man ju dels 
kanske få med sig uppgifter som sva-läraren pysslar med som man kan utvidga själv i 
klassrummet [mm] när det passar. Och tvärtom. Men, ja, det mesta här i livet handlar ju om att 
pussla ihop tid för saker och ting. [mm] Men jag tror det skulle vara gynnsamt. (Karin) 

 
Frida poängterar att flertalet elever vilka är berättigade SVA inte nödvändigtvis är i behov av 
detta och många gånger skulle gynnas av att vara integrerade i den ordinarie 
klassundervisningen.  
 

Man kan ju också läsa sva inom klassens ram. Asså att man har befunnit sig, att man befinner 
sig på en sån nivå så att man fixar det. För det tror jag absolut utvecklar dom bäst. Men bara 
man har passerat den här första nivån .... för jag tänker ju också att utvecklas i sitt språk det 
sker ju bäst i interaktion med svensktalande elever. (Frida)  

 
Det finns en distinktion mellan Frida och Helena gällande betydelsen av SVA-undervisning 
för nyanlända elever. Helena poängterar att undervisningen av SVA dels borde utökas till fler 
timmar, men även att eleverna får möjlighet att läsa SVA i fler ämnen än endast svenska. Hon 
anser att detta skulle vara en fördelaktig förutsättning för eleverna i skolan.  
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5.2.4 Modersmålslärare och studiehandledning 
Av intervjuerna framkom att ingen av Karin, Emil, Olle, Helena, Göran eller Frida hade något 
större samarbete med modersmålslärarna, även om det många gånger var önskvärt. Flera 
framhäver modersmålslärarnas stressiga situation och att detta kan leda till att det inte riktigt 
finns utrymme för samplanering eller samverkan. Att flera av lärarna önskar ett tätare 
samarbete är tydligt, men samtidigt visar de förståelse för att modersmålslärarna har ett tight 
schema och är ofta stressade då de är verksamma på flera skolor. Emil berättar att möjligheten 
att be modersmåläraren om hjälp finns om de är på plats, men att det ofta blir att ”dom fångar 
man på språng”. Detta förstärks av Frida som framhåller att de inte har någon ”avsatt tid utan 
det blir ju mer så hära flygande”. Olle och Helena betonar att de ofta kommer efter skoltid 
vilket försvårar ett samarbete. Trots modersmålslärarnas stressiga situation kunde Emil 
berätta om ett nyligt samarbete som den skola han var verksam på hade haft tillsammans med 
flertalet modersmålslärare inom samma kommun. De modersmålslärare vilka var verksamma 
på denna skola fick en dag att undervisa till en hel klass – inte bara till den elev med det 
modersmål vilket modersmålslärare undervisade inom. Detta öppnade många dörrar för de 
nyanlända eleverna att visa sina kunskaper på sitt modersmål vilket var mycket motiverande.  
 

Mm, vi hade ju här. Det var inte så länge sen. Eeh… och då hade vi schemabrytande aktivitet, 
då vi hade alla modersmålslärare. Kanske inte alla, men dom flesta var här och hade lektioner. 
På sitt språk. [mm] Och alla vi deltog [mm]. Så hela låg och mellan och högstadiet också, 
deltog på dom här lektionerna på olika språk. Och… ööh… då har vi bland annat en 
arabisktalande kille i den här klassen. Och han tog över hela lektionen, fast det inte var 
planerat. [mm] Och man såg hur han växte, under den där lektionen. [mm] Han lärde barnen 
skriva sina namn på arabiska. [mm] Och just… deras reaktion. ’Men ååh, vad duktig du är på 
bokstäverna på arabiska’. För det är ju verkligen inte lätt. (Emil)  

 
Fortsättningsvis kunde Emil delge att det visserligen kunde vara svårt att ha ett kontinuerligt 
samarbete men att det emellanåt kunde finnas möjligheter för dem att hjälpa till om så 
önskades, trots att modersmålslärarna har en stressig arbetssituation. ”Vi pratar bara med 
modersmålslärare. [mm] Att nu har vi pratat om det här, till exempel, på SO. Så, kan du ta 
upp det här på arabiska till exempel. [mm] Då gör hon det.” säger Emil. Göran berättar även 
han att det finns möjligheter att be om hjälp om så önskas.  
 
Ingen av lärarna kan delge att de använder sig av kontinuerlig studiehandledning, men att det 
förekommit sporadiskt. Anledningarna varför inte är vanligt förekommande framhåller de är 
dels för att det oftare behövs i högre åldrar till exempel på mellanstadiet och högstadiet, men 
också för att det helt enkelt inte blivit av. Helena berättar att hon tidigare haft ett väl 
fungerande samarbete med en modersmålslärare som kunde stötta upp med 
studiehandledning, och att detta var ett mycket lyckat koncept. Hon fortsätter med att 
reflektera kring att det hade varit fördelaktigt för såväl elever som lärare om möjligheten till 
studiehandledning hade funnits på skolan. Hon tillägger även att studiehandledning inte 
förekommer i hennes klass någonting idag. Frida och Emil berättar att de haft viss hjälp av 
studiehandledning i klassrummet och att det är väldigt bra för eleverna. Frida poängterar att 
just ämnet SO innefattar så mycket kunskapsstoff att det kan bli svårt för en elev som är helt 
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nyanländ, och att det då kan vara avgörande med studiehandledning eller stöttning av SVA-
lärare.  
 

Det är ju väldigt mycket, det blir ju mycket stoff i till exempel NO och SO och sånna här 
saker. Och då tror jag att måluppfyllelsen inte blir så hög, om det inte är så att man får extra 
stöttning med studiehandledning och även extra stöttning av SVA-lärare [mm]. Mm. (Frida)   

5.2.5 Fortbildning och utbildning 
Frida, Karin och Göran är de lärare vilka har påpekat att fortbildning och utbildning är 
påverkansfaktorer för goda förutsättningar gällande undervisningen för nyanlända elever. 
Frida konstaterar att det förvisso är lönsamt men att det i slutändan handlar om att antal 
pedagoger i verksamheten är det avgörande för att förutsättningarna skall vara gynnsamma. 
Emellertid tillägger hon även att hon har utbildning i SVA vilket hon tror kan vara 
fördelaktigt för henne i den ordinarie undervisningen. Karin framhåller att hon använder 
mycket bildstöd i undervisningen men att det kanske skulle vara fördelaktig att få kunskaper 
om hur detta tillämpas ännu desto tydligare. Göran bekräftar att utbildning är gynnsamt när 
han berättar att han ”skulle vilja gå på nån utbildning så man själv känner sig ännu säkrare. 
[ja] Jag tänker att man kan lära sig ännu mer. [mm]”.   

5.2.6 Kartläggning, bakgrund och skolbakgrund 
Kartläggningens betydelse varierar från lärare till lärare. Frida och Olle framhäver 
kartläggningens betydelse i förhållande till vilken årskurs eleven skulle gynnas av att placeras 
i. Detta eftersom det finns kunskapsaspekter vilka är relevanta att förhålla sig till gällande 
vilken årskurs elever borde gå i. Blir eleven placerad i en årskurs vilken är för hög kan således 
skolsituationen bli missgynnad eftersom svårighetsgraden på undervisningen är för hög, 
framhäver de. Kartläggningen och dess betydelse av hur klasslärare kan och bör planera 
undervisningen för att denne ska vara gynnsam för eleven framhävs endast av Olle och 
Göran. Göran påpekar att det kan vara svårt att planera en godtycklig undervisning eftersom 
kartläggningen ibland kan ta tid, och att det inte alltid är helt enkelt att se vart eleven befinner 
sig utan denna kartläggning. Även Frida lyfter att kartläggningen emellanåt kan dröja. Karin 
betonar att kartläggningen görs av SVA-läraren och att Karin själv inte tar del av den. I 
distinktion till Göran är detta dock ingenting vilket påverkar arbetsgången, utan hon betonar 
att kunskapsnivån märker hon som klasslärare av ganska snabbt.  
 

Kartläggningen, ja vi får inte, vi har som inte fått ta del av den. Eller vi har inte ens efterfrågat 
den utan vi, man märker som ganska snabbt vart dom befinner sig …. Så att, jag bedömer att 
vi i vårat arbetslag inte har så särskilt stor, eh, nytta av själva kartläggningen. (Karin) 

 
Vidare poängterar Helena att ”dom här kartläggningsmaterialen borde man ju egentligen göra 
på deras modersmål” och syftar till att kartläggningsmaterialen skulle göra elevernas 
kunskaper mest rättvisa om dessa var utformade på elevens modersmål. Vidare lyfter hon att 
kartläggning visserligen kan vara bra. Emellertid ställer hon sig ändå kritisk till detta och 
lyfter att det är för stort fokus på detta samt att detta tar tid från undervisningen.  



 29 

5.3 Hur går lärare tillväga för att nyanlända elever ska vara språkligt delaktiga i 
undervisningen? 
Lärarna fick delge hur de går tillväga för att nyanlända elever ska kunna vara språkligt 
delaktiga i undervisningen/skolverksamheten. Det fanns en stor spridning i resultatet som dels 
visar på lekens viktiga roll i den sociala träningen och för språkutvecklingen, men även olika 
undervisningsmetoder vilka är gynnsamma för delaktigheten ur ett klassrumsperspektiv. 
Vidare betonas hur en mentor kan vara fördelaktigt för nyanlända elevers första tid i en  ny 
klass.  

5.3.1 I klassrummet 
De strategier vilka lärarna har antagit för att främja delaktigheten hos nyanlända elever vilka 
ännu inte anammat språket skiftar. Göran framhåller att han ser en stor vinning i att låta 
eleverna arbeta i par i klassrummet. Detta skapar språklig interaktion mellan eleverna som 
även verkar språkutvecklande. Göran poängterar att gemensamma aktiviteter likt dessa är 
främjande för båda parter, då det skapas ett tillfälle att lära av varandra. Vidare säger Göran 
att han tänker på att anpassa sitt språk och sin undervisning på olika sätt. Han berättar att han 
”får ju bryta ner ganska mycket. Inte ha för långa genomgångar om nånting utan att man 
verkligen tänker på att… man ska göra sig, asså att, göra mig förstådd.” (Göran). Helena 
framhåller å andra sidan att det är förståeligt att eleverna emellanåt inte har förutsättningar att 
ta del av det språkliga sammanhanget. Vidare framhåller hon att den språkliga interaktionen i 
klassrummet är begränsad eftersom klassrumsundervisningen på lågstadiet till stor del handlar 
om att träna på arbetsro, vilket inte öppnar upp något större utrymme samtalstid eleverna 
emellan.  
 

Och på lektionstid är det begränsat hur mycket samtalstid du har. För det man jobbar mycket 
med också i ettan, det är ju att man ska få en arbetsro och… det är inte så mycket grupp och… 
det är samtal kanske två och två och man spelar spel, men man försöker ju hela tiden träna det 
här när du ska vara i ett klassrum. Så det blir inte så mycket samtalstid. (Helena)  

 
Helena tillägger dock att hon tillämpar ett undervisningsmoment vilket handlar om att 
eleverna skall ges tillfällen och möjligheter att kravlöst och avdramatiserat få redovisa om 
någonting som de själva har valt att redovisa om. Denna redovisning efterföljs sedan av 
positiv feedback av eleverna i klassen. Detta moment skapar möjligheter för samtliga elever 
att få ta del av och vara delaktig i ett språkligt sammanhang, och hon tillägger att även elever 
utan svenskt språk med glädje redovisar. Detta framhåller Helena är ett gynnsamt sätt att ge 
såväl svensktalande elever som elever med annat modersmål möjligheter att kunna ta del av 
ett sammanhang där språket används och utvecklas. Med detta främjas även 
klassrumsklimatet då eleverna tränar sin förmåga att vilja och våga prata inför varandra i ett 
tryggt sammanhang. I likhet med Helenas undervisningsmoment berättar Emil att nyanlända 
elever i klassen med fördel får berätta om sina egna erfarenheter, om så önskas av eleven 
själv. Om undervisningen kan ställas i relation till nyanlända elevers erfarenheter är detta ofta 
ett framgångsrikt koncept. Om eller när eleven vill delge någonting inför klassen uppmuntras 
detta. Emil tillägger att han hjälper till genom att översätta eller bistå med ord om eleven så 
önskar.  
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När jag upptäcker att han är väldigt ivrig och vill berätta något från sitt land, om det vi håller 
på med i klassrummet, då får han göra det. För att då blir han med på ett helt annat sätt. När 
han får dela med sig om sin erfarenhet, i sitt land. Så att om man kan koppla det till honom så 
blir det oftast lyckat. (Emil)  

 
Frida framhäver svårigheterna i att kunna göra en elev vilken är helt nyanländ delaktig i 
språkliga diskussioner, men framhåller att översättningsappar dessa gånger kan fungera som 
ett hjälpmedel för att främja den språkliga delaktigheten. Eleverna kan med hjälp av detta ta 
del av vissa delar i sammanhanget.  
 

ja, det är ju svårt det här med att ta till sig av det som sägs i gemensamma diskussioner och 
komma till tals och sådär, det är ju svårt när man är helt nyanlända och inte har språket. [mm] 
Utan då använder vi ju lite appar och, translate och Say Hi (Frida) 

 
Olle i sin tur betonar vikten av att kunna sitta ned i lugn och ro för att kunna stötta eleverna 
språkligt i ett klassrumssammanhang. Han framhäver att en del barn kan vara väldigt 
återhållsamma av naturen vilket försvårar möjligheten att vara delaktiga av språkliga 
deltaganden. Dessa gånger framhåller Olle att det är ytterst nödvändigt att ge eleverna 
stöttning och poängterar att ”då skulle man ju jättegärna kunna sätta sig i lugn och ro och 
prata… där barnet känner en större trygghet.”.  

5.3.2 Leken som hjälpmedel 
Att elevernas språkliga delaktighet gynnas av en fritidsplats råder det viss enighet om. Olle, 
Göran och Helena framhåller att detta är ett tillfälle där elevernas språkliga interaktion får 
desto större utrymme då fritids, i distinktion till skolan, ger större möjligheter till att leka och 
prata tillsammans med andra svensktalande elever. Olle berättar att ”det är ju fantastiskt bra” 
om barnen får möjlighet att gå på fritids och där kunna utvecklas med leken som hjälpmedel. 
Samtliga framhåller att detta är såväl språkutvecklande samt främjande för relationer och den 
sociala träningen, vilka även är främjande för delaktigheten.  
 

Det är viktigt för dom, för dom här barnen som kommer också, som inte har varit i Sverige så 
länge, att dom börjar på fritids. För då lär dom sig prata. Asså social träning, asså… prata med 
kompisar och… så det har varit… det är värdefullt med fritids. (Göran) 

 
Karin lyfter att de framhåller elevernas delaktighet i klassrummet med hjälp av lekar och spel. 
Hon ger exempel på ett spel som heter Palin. Detta är ett pedagogiskt spel vilket ämnar ge 
eleverna nya kunskaper i det svenska språket. Karin lyfter att detta spel är fördelaktigt 
eftersom det inte spelar någon större roll vart eleverna ligger språkmässigt för att kunna spela 
detta spel. Oavsett språklig bakgrund kan samtliga elever med andra ord delta, vara delaktiga 
och gynnas av detta.  

 
Ge dom så många möjligheter som möjligt att få tala. Och då genom enkla lekar. Palin funkar 
superbra att göra tillsammans. Att liksom säga ett ord, peka på en bild. Det blir som så tydligt 
att… hjälpa varandra. Elever kan kommunicera med varandra fast man inte kan någon 
grammatik eller så. (Karin) 
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5.3.3 Mentor 
En delaktighetsaspekt vilken framkom av endast en lärare, Emil, var hur nyanlända elever 
fick en mentor i begynnelsestadiet i deras nya klass. Emil berättar att en elev i klassen får i 
uppdrag att hjälpa den nyanlända eleven runt i skolans olika delar. Denna mentor hade ett 
extra ansvar att vara tillsammans med den nyanlända eleven och på rasterna skulle denne 
hjälpa den nyanlända eleven att komma in i leken för att skapa relationer. Skulle den elev 
vilken blivit tilldelad mentorskapet känna att detta var ett för stort ansvar, eller om detta 
märktes av på något annat sätt, får denna avbryta sitt uppdrag. Emil betonar att detta var ett 
mycket framgångsrikt koncept där de nyanlända eleverna ges möjligheter att lära känna den 
nya skolan, få extra vägledning och samtidigt skapa vänner. Vidare poängterar Emil att 
relationerna är det absolut viktigaste när en nyanländ elev kommer till en ny skola. Detta är 
någonting som även framkommer i intervjuerna med såväl Frida, Olle och Helena.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer inledningsvis studiens metodval att diskuteras följt av en 
resultatdiskussion. Resultatdiskussionen är strukturerad enligt studiens forskningsfrågor. 
Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvalitativ intervjumetod av semistrukturerad karaktär. I likhet med 
många andra metodval medföljer såväl för- och nackdelar även för denna metod. Den aspekt 
vilken anses fördelaktig gällande intervju som metod är att denna erbjuder utrymme för djupa 
samtal. Anledningen till detta är att informanterna ges möjlighet att kunna utveckla sina svar 
med hjälp av följdfrågor (Bell & Waters, 2016). Rika svar var eftersträvansvärt eftersom 
studien ämnar söka djupare förståelse för hur lärare planerar och genomför sin undervisning 
för nyanlända elever, hur lärares förutsättningar ser ut samt hur de genomför en undervisning 
vilken gör nyanlända elever språklig delaktiga. Emellertid är det relevant att reflektera kring 
att informanterna kunde få olika följdfrågor beroende på hur det första svaret utformades. 
Detta betyder att samtliga informanter inte har fått likadana följdfrågor vilket kan vara en 
påverkansfaktor för informanternas svar och för resultatet av studien (Kvale, 1997). Vidare är 
det relevant att reflektera kring att intervjuaren kan ha viss påverkan på informanten i olika 
skeenden (Backman et al., 2012). Exempelvis var denne för en del av informanterna ett känt 
ansikte vilket är en aspekt som troligen påverkat samtalets karaktär. Möjligen har detta 
främjat känslan av ett kravlöst samtal, snarare än en intervju. Det är emellertid väsentligt att 
lyfta att det inte går att utesluta att den förförståelse som fanns för de lärarna vilka var bekanta 
kan ha påverkat tolkningarna av intervjuerna. Det är även nödvändigt att poängtera att svaren 
hos dessa lärare kan ha blivit annorlunda om intervjuaren hade varit okänd, vilket kan ha en 
inverkan på studiens resultat och således påverka dess reliabilitet. Intervjuerna med de lärare 
vilka var bekanta för intervjuaren förhöll sig dock inte på något annorlunda sätt utan 
genomfördes likadant som de andra intervjuerna. Det var för intervjuaren eftersträvansvärt att 
tillämpa ett avslappnat och tryggt klimat vid samtliga intervjutillfällen och därför inleddes 
samtalet med en presentation av intervjuaren och av arbetet. Vidare fördes en kortare dialog 
utan någon inspelning för att initialt lära känna varandra, innan själva intervjun påbörjades. 
Vidare är det relevant att betona att intervjuaren vid det första intervjutillfället och det sista 
hade olika mängd av erfarenhet av rollen intervjuare. Den första läraren som blev intervjuad 
fick mindre följdfrågor än den sista läraren och erfarenheten hos intervjuaren är en trolig 
anledning bakom detta. Detta leder till ett rimligt antagande att svaren skulle kunna vara 
något annorlunda beroende på i vilken ordning informanterna intervjuades vilken kan påverka 
reliabiliteten. Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av anonymiteten hos de deltagande 
informanterna i en studie. Eftersom transkriberingarna har avidentifierats samt avkodats finns 
således ingen koppling till vilken lärare som sagt vad. Även de kommuner som var med i 
studien har avkodats vilket var ett beslut som ämnade säkra informanternas anonymitet 
ytterligare. 
 
Analysmetoden som användes gav en tydlig överblick gällande vilka lärare som hade 
liknande åsikter samt vilka lärare som hade åsikter vilka de var ensamma om. De 
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koncentrerade meningarna vilka var en sammanfattning av transkriberingen kunde sedan 
återges i resultatet. De informanter vilka antog gemensamma yttranden har sammanskrivits 
och stöttats upp med direkta citat. Citaten ämnar ge en klar och, för läsarna transparent, bild 
av resultatet. När det kommer till den kvalitativa intervjumetoden är finns det olika faktorer 
vilka påverkar datans reliabilitet. Ett exempel är att det som sägs i en intervju kan vara 
tolkningsbart beroende på i vilket sammanhang det sätts (Kvale, 1997). Intervjun kan vara 
antingen snedvriden eller perspektivisk. Det förstnämnda bör undvikas. Emellertid framhäver 
Kvale (1997) att perspektivisk ansats snarare berikar intervjuforskningen så länge de 
perspektiv som appliceras på intervjutexten klargörs. De perspektiv vilka antagits i denna 
studie är att synliggöra lärares arbete för att främja nyanlända elevers måluppfyllelse samt 
delaktighet inom ämnet samhällsorientering. Forskaren har ämnat vara transparent i 
presentationen i resultatet genom att tydliggöra de slutsatser resultatet påvisar med hjälp av 
direkta citat. Validiteten för denna undersökning stärks i och med att den intervjugrupp vilken 
är deltagande i studien är homogena (Christoffersen & Johannesen, 2015) eftersom de arbetar 
på lågstadiet samt att de under intervjutillfället har en eller flera nyanlända elever i klassen. 
En aspekt vilken kan vara värd att lyfta är det faktum att det även finns andra analysmetoder 
som också hade kunnat vara användbara för att tolka den empiri denna studie har insamlat; 
innehållsanalys är ett sådant exempel. Denne bygger på att hitta ett antal gemensamma 
faktorer i empirin vilka sedan utgör ett antal kategorier som studien presenteras under 
(Bergström & Boréus, 2012). Skulle en annan analysmetod användas vore det 
eftersträvansvärt att få ett resultat vilket i stora drag är likvärdigt med det redan befintliga. 
Anledningen bakom detta beror på att ett likvärdigt resultat skulle vara en indikator att 
resultatanalysen är trovärdig samt att validiteten och reliabiliteten är hög (Denscombe, 2018). 
Detta står i enlighet med Backman et al. (2012) vilka framhåller att validiteten och 
reliabiliteten skulle kunna höjas genom att använda sig av fler datainsamlingsmetoder, 
exempelvis enkäter eller observationer. Att använda sig av fler informanter hade, även detta, 
kunnat höja dessa aspekter ytterligare (ibid.). 

6.2 Resultatdiskussion 
I följande del kommer resultatet diskuteras. Resultatet har strukturerats med utgångspunkt 
ifrån forskningsfrågorna. Det kan vara relevant att lyfta att det i slutskedet vid ett 
intervjutillfälle framkom att en elev vilken en lärare hänvisade till som nyanländ elev i själva 
verket inte går under denna benämning i juridisk mening (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 3, 
12 a §; Skolverket, 2016).  Eleven hade ett annat modersmål än svenska men hade bott i 
Sverige i större delen av sitt liv. Emellertid poängterade läraren att eleven hade ett svagt 
svenska språk vilket gör att hon bedömer att denne elev är relevant att lyfta för denna studie. 
Eftersom studiens forskningsfrågor i viss mån överlappar varandra diskuteras resultatet i detta 
stycke som en helhet. Av den anledningen är inte det som står skrivet under en 
forskningsfråga nödvändigtvis presenterat under samma forskningsfråga i diskussionsdelen, 
emellertid har denna struktur likväl applicerats i så stor mån som möjligt.  
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6.2.1 Hur beskriver verksamma lärare att de planerar och genomför undervisning inom de 
samhällsorienterande ämnena som är gynnsam och främjande för de nyanlända elevernas 
lärande? 
Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) framhäver i bakgrunden att ett sammanhang behöver 
vara tillgängligt för att inlärande ska kunna ske. Genom att anpassa undervisningen på olika 
sätt och använda varierade undervisningsmetoder finns flertalet möjligheter att göra 
sammanhanget begripligt på olika sätt, vilket går att utläsa av resultatet. I bakgrunden 
framkommer även att undervisningsmetoderna inte sällan skiljer sig åt eftersom inlärning kan 
ske på olika sätt samt eftersom elevgrupperna kan se tämligen olika ut och därför inneha olika 
behov. Dessa behov behöver lärare tillmötesgå (Hermansson Adler, 2013). Detta blir tydligt i 
denna studie, där det går att utläsa en viss spridning i de olika tillvägagångssätten för att 
planera och genomföra undervisningen på ett ändamålsenligt sätt. Exempelvis framhäver 
Karin lästräning som en framstående aspekt, vilket ingen annan har nämnt. Göran berättar att 
hans elever främjas av att arbeta två och två vilket också framhävs i sin enskildhet. Vidare 
betonar Frida att översättningsappar är fördelaktigt i vissa situationer vilket inte heller har 
framkommit i någon annan intervju. Det är således inte orimligt att dra en slutsats om att 
lärarna försöker hitta undervisningsmetoder vilka är anpassade efter rådande behov i 
elevgruppen. Emellertid finns en distinktion till detta, vilken grundar sig i att tidsbristen och 
bristfälliga förutsättningar gör att lärarna inte alltid har möjlighet att tillmötesgå dessa behov. 
Detta har uppdagats även i tidigare studier (Juvonen, 2015).  
 
Det är intressant att reflektera kring att det inte är någon av lärarna som nämnt att de använder 
sig av de didaktiska frågorna i undervisningen, fastän Hermansson Adler (2013), Löfstedt 
(2011) och Odenstad (2014) samtliga lyfter vikten av användningen av dessa. Dock 
framhäver Karin att de har en noga framtagen struktur på hennes undervisning vilken skulle 
kunna bygga på just dessa didaktiska frågor. Även Emil lyfter vikten av att synliggöra 
lärandet vilket också kan ställas i relation till dessa frågor, emellertid har ingen av dem 
specifikt angett att dessa frågor ligger till grund för dessa undervisningsmoment. Vidare lyfter 
Molin (2006) att studiebesök yttermera visso är gynnsamt för undervisning men att detta inte 
förekommer i någon större utsträckning. Detta påvisar även studiens resultat då endast Göran 
lyfter studiebesök som ett förekommande inslag i undervisningen. Ytterligare ett didaktiskt 
övervägande som lyfts i bakgrunden är att språkundervisningen historiskt har präglats av 
undervisningsmetoder vilka bygger på exempelvis glosor (Abrahamsson, 2009). Ingen av 
lärarna i studien nämner detta tillvägagångssätt. Eventuellt kan de expertordlistor vilka Göran 
benämner förvisso tolkas in i detta. Vidare belyser Franck (2013), Odenstad (2014) och 
Skolverket (2017) att de samhällsorienterande ämnena fördelaktigt kan undervisas 
ämnesövergripande, dock har detta inte heller framkommit i resultatet. Här är det emellertid 
nödvändigt att lyfta att inga intervjufrågor särskilt efterfrågade någon av dessa 
undervisningsmetoder, vilket mycket troligt har påverkat vilken utsträckning dessa exempel 
förekommer eller inte. Det kan även vara att dessa aspekter av undervisningen hamnade i 
skymundan i förmån till andra undervisningsaspekter, exempelvis bildstöd eller 
begreppsförståelse. Bildstöd framkommer som ett mycket relevant hjälpmedel i 
undervisningen. Olle framhäver i synnerhet bildstödet som komplement till 
historieundervisningen, då detta är ett väldigt abstrakt ämne. Detta understryks av 



 35 

Hermansson Adler (2014) som lyfter detta som en undervisningsaspekt värd att ha i beaktning 
gällande just undervisning inom historieämnet.  
 
Odenstad (2014) framhäver att inlärarna behöver viss kunskap i språket för att kunna ta till sig 
ämnesundervisning. Detta kan ställas i relation till att Frida poängterar svårigheterna i att göra 
eleverna delaktiga i diskussioner om de är helt nyanlända och således inte har hunnit lära sig 
det språk som talas i skolan ännu. Såväl Odenstads (2014) som Fridas yttranden kan ställas i 
relation till Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) vilka betonar att en lärmiljö består av olika 
aspekter, en av dessa är aspekten tillgänglighet. Om inte eleverna kan ta del av språket, med 
andra ord av det som sägs under lektionerna, är det inte osannolikt att detta blir en 
påverkansfaktor för motivationen hos eleverna eftersom lärmiljön i detta fall är otillgänglig. 
Flertalet lärare betonar att nyanlända elever gynnas av att förberedas inför kommande 
lektioner. Denna förberedelse kan ta sig form på olika sätt, dock är summan av förberedelsen 
samma: att tydliggöra undervisningen. Detta är med andra ord ett sätt att möjliggöra 
tillgängligheten för dessa elever vilket kan skapa ingångar för engagemang för vad som 
undervisas (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018).  
 
Fem av sex lärare lyfter användningen av anpassat material. Emellertid framhävs att 
tillämpningen av dessa sker på olika sätt. Vidare visar även studiens resultat att anpassat 
material förvisso är väldigt viktigt, men att det inte tillämpas eftersom tidsbristen sätter 
käppar i hjulen för att detta skall kunna genomföras i praktiken. Flertalet lärare lyfter indirekt 
att de arbetar med språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning, då de berättar om 
undervisningsmoment vilka skall vara gynnsamma för nyanlända elevers språkutveckling. 
Göran berättar exempelvis att eleverna gärna får arbeta två och två för att således ges 
möjlighet till språklig interaktion. Han lyfter att detta är främjande för båda parter, då båda 
kan lära av varandra. Att denna typ av elevinteraktion är språkutvecklande och främjande 
särskilt för nyanlända elever framkommer även i bakgrunden (Axelsson, 2015; Lindberg, 
1996, citerad i Abrahamsson, 2009; Juvonen, 2015). Lindqvist (1999) skriver att barns 
kunskapsutveckling sker med hjälp av imitation och social interaktion. Det är således inte 
osannolikt att eleverna utvecklar sina kunskaper när de sitter två och två i enlighet med 
Görans undervisningssätt. Vidare lyfter Emil vikten av läsförståelse och etiketter vilka skall 
vara språkutvecklande. Vidare betonar Frida hur eleverna gynnas av att vara i ett socialt 
sammanhang där de är omgivna av det talade språket, vilket står i enlighet med Vygotskijs 
tankar om hur lärande går till (Vygotskij, 2001).   
 
Vidare nämner Göran att studiebesök är fördelaktigt och ger exempel på att eleverna har fått 
ta del av ett studiebesök vilket belyste hur en skoldag förr i tiden såg ut. Göran poängterar att 
denna form av undervisning rimligtvis kan leda till att eleverna skapar desto större förståelse 
för historien såväl teoretisk såväl praktisk undervisning tillämpas. Denna 
undervisningssekvens är en sådan som explicit betonar kunskapsinnehåll vilket 
historieundervisningen ämnar behandla (Skolverket, 2018). Kunskap om dåtiden i relation till 
nutiden. Detta kan detta ställas i likhet med vikten av att ge eleverna verktyg för att utveckla 
sin historiemedvetenhet, vilken lyfts som viktig inom historieundervisningen (Alvén, 2011; 
Odenstad, 2014; Skolverket, 2018).  
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I resultatet framgår att Göran och Karin inte planerar särskilt annorlunda om det är nyanlända 
elever i elevgruppen eller inte. Han lägger sig på en nivå ”mitt emellan” och försöker sedan 
bryta ned undervisningen så att samtliga elever kan ta till sig av denna. I bakgrunden betonar 
Nilsson Folke (2015) hur viktigt det är att lärarna ger ordentliga förklarningar för att 
tydliggöra ämnesinnehållet. Göran ger exempel på detta när det i resultatet framgår att han 
gör precis detta. Detta går att ställa i relation till vikten av att ha höga förväntningar på 
eleverna, genom att inte lägga undervisningen på en nivå som är alldeles för låg (Gibbons, 
2010; Hattie, 2012). Vidare poängterar Odenstad (2014) vikten av att ha ett ämnesdidaktiskt 
språk för att kunna anpassa undervisningen språkligt, vilket går att utläsa av Görans uttalande 
gällande sin undervisning. Den sociokulturella teorin framhäver att lärande sker i 
kommunikativa skeenden och i sociala sammanhang (Säljö, 2017). Likt Görans sätt att 
tillämpa en undervisning vilken ligger på en nivå vilken är begriplig för samtliga elever 
betonar den sociokulturella teorin att kunskap utvecklas med hjälp av den närmaste proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2017). När Göran formar undervisningen på ett sådant sätt att 
eleverna kan ta till sig – approprierar – ny kunskap, utvecklas de även i enlighet med den 
närmaste proximala utvecklingszonen. Göran är i detta fall den mer kompetente kamraten 
vilken ger eleverna stöttning för att kunna utveckla sin kunskap. Detta gör han med hjälp av 
att ge ordentliga förklaringar samt att lägga undervisningen på en nivå vilken är begriplig för 
eleverna. Han stöttar eleverna i likhet med det engelska begreppet scaffolding och dess 
betydelse.  
 
Odenstad (2014) lyfter att undervisning inom de samhällsorienterande ämnena skall förbereda 
eleven för ett aktivt, demokratiskt medborgarskap, vilket även står förankrat i Lgr 11 
(Skolverket, 2018). Helena betonar hur samhällsorienterande undervisning till stor del handlar 
om att arbeta med demokrati, alla människors lika värde och andra grundvärderingar. Hon 
lyfter även att detta till stor del äger rum i det implicita. Det är med andra ord mycket som den 
samhällsorienterande undervisningen skall behandla som sker automatiskt, utanför 
undervisningstillfällena. Det är ett rimligt antagande att även detta utgör en grund vilken 
eleverna skall besitta för att ta del av det demokratiska samhället. Eriksson (1999) poängterar 
att barns värderingar är associerade med deras handlingar. Att kontinuerligt arbeta med 
grundvärderingar är således någonting som rimligtvis blir en påverkansfaktor för deras 
handlande, såväl i nutiden som i framtiden.   
 
Bakgrunden påvisar att det finns risk att religionsundervisningen emellanåt kan exotisera 
religioner (Löfstedt, 2011) och att lärare behöver ha en medvetenhet kring detta ämne för att 
kunna göra genomtänka handlingar i klassrummet (Osbeck, 2011). Detta är inte bara ett etiskt 
övervägande vilket lärare behöver ta i beaktning, där även förankrat i svensk lag att alla barn 
och vuxna har rätt till sin egen religion (SFS 1974:152, kap. 2, 1 §). Emil visar prov på detta 
när han berättar om sina undervisningsstrategier för att inkludera elever med annan religion, 
språk eller härkomst. Han lyfter upplägget kring modersmålsdagen, vilket var ett mycket 
uppskattat inslag i undervisningen. Vidare betonar han att det finns många fördelar med att 
knyta den ordinarie undervisningen till de nyanlända eleverna för att skapa motivation.  
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I bakgrunden framgår att diskussioner gällande kunskapsfrågor vilka både är förankrade i Lgr 
11 (Skolverket, 2018) och intressanta emellanåt kan hamna i skymundan för den renodlade 
faktakunskapen vilken skall undervisas i skolan (Hartman, 2010, citerad i Löfstedt, 2011). 
Detta är särskilt intressant att reflektera kring Helenas konstaterande om samtalstid i 
klassrummet och att elever visserligen får möjlighet att diskutera två och två, men att de på 
lågstadiet ofta tränar på att ha en god arbetsro i klassrummet vilket komplicerar detta. Hon 
nämner visserligen detta i ett sammanhang där delaktigheten var centralt i intervjun. Det är 
emellertid inte långsökt att reflektera kring huruvida detta även påverkar diskussioner likt de 
ovan nämnda. Vidare finns en antydan till att de samhällsorienterande ämnena inte är 
prioriterade ämnen gällande undervisningen till nyanlända elever, då Helena lyfter att dessa 
ämnen hamnar i skymundan för matematik och svenska. I bakgrunden kan dock utläsas att de 
samhällsorienterande ämnena är viktiga för samtliga elever, då dessa ämnen – i synnerhet 
samhällskunskapen – främjar ett framtida aktivt och demokratiskt medborgarskap (Ekman, 
2007). Dock framgår även av resultatet att frågor likt dessa behandlas i större utsträckning än 
endast inom den explicita samhällsorienterande undervisningen. Detta betyder att eleverna 
troligtvis bär med sig demokratiska kunskaper vilka är förankrade från skolverksamheten, 
trots att de samhällsorienterande ämnena eventuellt är nedprioriterade.  
 
Helena lyfter att geografi i lågstadiet handlar om närsamhället. Detta är intressant att ställa i 
relation till hur skolan har påvisats att i vissa fall inta ett fokus på eurocentrism och 
nationalism (Skolverket, 2013). Lgr 11 framhäver visserligen att skolan skall undervisa om 
närområdet och hemortens historia (Skolverket, 2018). Det är dock relevant att fråga vad 
begreppet hemortens historia kan tänkas betyda. För en elev vilken har vuxit upp i 
exempelvis en stad i Armenien, kan denna stad sannolikt upplevas som denne elevs hemort. 
Det hade vart intressant att undersöka hur detta tas i beaktning i praktiken, i synnerhet 
eftersom det finns vissa antydningar på att skolan emellanåt kan inta nationalistiska samt 
eurocentristiska förhållningssätt, vilket påvisades i bakgrunden.  

6.2.2 Vilka förutsättningar beskriver lärarna att de har för att kunna bedriva undervisning 
inom de samhällsorienterande ämnena som ger nyanlända elever möjlighet att nå 
måluppfyllelse? 
Frida, Olle och Helena lyfter att förberedelseklass skulle vara ett välkommet inslag för att 
gynna lärares förutsättningar för att på bästa sätt strukturera upp en gynnsam och 
ändamålsenlig undervisning för nyanlända elever. Förberedelseklassens roll är att förbereda 
elever för en framtida skolgång i ordinarie klass (Persson, 2016) och som längst får elever gå 
två år i förberedelseklassen (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 3, 12 f §). Det skulle kunna 
framhävas att direktplacering är förberedelseklassens motsats, då detta innebär att eleven 
direkt blir placerad i en klass för att få ta del av den ordinarie undervisningen. Juvonen (2015) 
hävdar att lärare är positivt inställda till direktplacering byggt på den förutsättningen att rätt 
förutsättningar finns. Detta framkommer inte explicit i resultatet, dock lyfter Karin att de har 
goda förutsättningar samt ett väl fungerande koncept vilket är gynnsamt för samtliga elever. I 
den kommun Karin arbetar finns ingen organisation i form av en förberedelseklass, utan där 
blir eleverna direktplacerade. Eventuellt kan detta tolkas som att Karin, i distinktion till Frida, 
Olle och Helena har rätt förutsättningar för att kunna bedriva en ändamålsenlig undervisning.  



 38 

Nilsson Folke (2015) har synliggjort att elever som går från förberedelseklass till ordinarie 
undervisning kan uppleva att det finns ett glapp mellan verksamheterna som skapar osäkerhet, 
även om förberedelseklassen i sig var en trygghetszon. Samverkan mellan organisationer visar 
sig gynnsamt i situationer likt denna, vilket även framhävs av Nilsson Folke (2015). 
Emellertid kan det även vara värt att reflektera kring om undervisningsstrukturen kan vara en 
orsak till detta? Karin nämner användningen av anpassat material och betonar att det kan vara 
viktigt att tänka på hur mycket man synliggör att vissa elever blir tilldelade det anpassade 
materialet, då även detta kan skapa osäkerhet och eventuellt hämma motivationen. Möjligen 
kan en undervisning, vilken är utformad på ett sådant sätt att eventuella kunskapsskillnader 
inte blir så stora, vara ett sätt att minska detta glapp. Vidare nämner Göran, Karin och Helena 
att de inte planerar något annorlunda beroende på om nyanlända elever är en del av 
elevgrupper eller inte. Även detta kan te sig som en aspekt vilken skulle kunna minska detta 
glapp.  Nilsson Folke (2015) nämner även att elever kan uppleva förberedelseklass 
segregerande, vilken kan ställas i relation till Olles konstaterande att den förberedelseklass 
som tidigare hade funnits på den skola han arbetat på hade vart mycket gynnsam för såväl 
elever som lärare. Anledningarna varför detta var ett framgångsrikt koncept undersöktes dock 
inte närmare, emellertid kan ett gott samarbete gynna dessa förutsättningar för eleverna, 
poängterar Nilsson Folke (2015).  
 
Vidare lyfter Juvonen (2015) att en fördel med direktplacering är att eleverna får möjlighet att 
vistas i en omgivning där det svenska språket talas i stor utsträckning. Att språklig interaktion 
anses som positivt går även att se i denna studies resultat. Detta eftersom såväl Olle, Helena 
och Göran menar att en fritidsplats är fördelaktigt då denna erbjuder en större del av språklig 
interaktion. Mer än detta poängterar Frida att elever vilka är berättigade att läsa SVA med 
fördel kan ta del av den ordinarie undervisningen, då hon är övertygad om att eleverna lär sig 
svenska allra bäst i en omgivning där språket används kontinuerligt. Detta står även i enlighet 
med den sociokulturella teorin, vilken betonar vikten av kommunikation och social 
interaktion i relation till lärande kunskapsutveckling. 
 
I bakgrunden framkommer att studiehandledning, kartläggning av elevens tidigare bakgrund 
och skolbakgrund samt ett gott samarbete med SVA-lärare, modersmålslärare och 
studiehandledare anses vara mycket viktiga faktorer för att kunna möta och bemöta nyanlända 
elever på bästa sätt (Axelsson, 2015, Bunar, 2015; Juvonen, 2015; Skolverket, 2015). I 
distinktion till angivna forskare i bakgrunden, som påvisar studiehandledning som den yttersta 
framgångsfaktorn, framhäver studiens resultat att tillgång till SVA-lärare är det mest 
avgörande. Tillgång till SVA-lärare med de kompetenser de besitter framkom som en mycket 
avgörande förutsättning för att klasslärare ska kunna planera och genomföra undervisning 
vilken är gynnsam för nyanlända elever. Detta är särskilt intressant, då detta ställs i relation 
till Karins arbetssituation som varken har samarbete med SVA-lärare eller modersmålslärare, 
och där studiehandledning inte nämndes överhuvudtaget. Detta till trots, beskrivs denna 
arbetssituation som mycket lyckad. Karin och hennes arbetslag har arbetat fram ett mycket väl 
fungerande koncept för att undervisa nyanlända elever. Intressant är att tidigare forskning 
framhäver studiehandledning som en av de mest framgångsrika aspekterna i undervisning 
gentemot nyanlända elever (Axelsson, 2015; Bunar, 2015; Juvonen, 2015; Skolverket, 2015), 
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samtidigt går det att notera att detta inte har vart en påverkansfaktor för huruvida 
undervisningen är lyckad eller inte. Det är relevant att lyfta att Karins arbetslag består av 3,5 
pedagoger där samtliga samarbetar. Som kan avläsas i resultatet är antalet pedagoger och ett 
gott samarbete en central del i detta lyckade koncept. I Tjernberg (2013) framkommer att 
kollegial samverkan är ett framgångsrikt utvecklingskoncept för professionen (Tjernberg, 
2013) vilket går att ställa i relation till Karin och hennes arbetslag. Vidare betonar Hattie 
(2012) att lärares professionsutveckling gynnas av att få feedback från andra kollegor, vilket 
skulle kunna vara fallet i detta sammanhang.  
 
Vidare kan tilläggas att Juvonen (2015) betonar att fortbildning och utbildning är önskvärt hos 
flertalet av lärarna i hennes studie, vilket även går att utläsa av denna studies resultat. Detta 
eftersom Frida, Karin och Göran framhäver detta som en god förutsättning för att genomföra 
en främjande undervisning för nyanlända elever.  
 
Helena betonar att hon inte har möjlighet att bemöta alla elever dels eftersom spridningen 
inom elevgruppen är så pass stor, men även eftersom det inte finns utrymme för detta i hennes 
rådande arbetssituation. Detta skulle kunna vara en indikator i enlighet med UNESCOS 
(2003) påstående hur gällande lärare inte kan bemöta spridningarna i elevgruppen. Helena 
berättar dock att detta beror på att ”utrymmet finns inte”. Det är ett rimligt antagande att detta 
syftar till att tiden inte räcker till, i synnerhet om detta ställs i relation till att resultatet påvisar 
att flera lärare upplever att de inte räcker till, eller att de inte har tid för deras pedagogiska 
uppdrag. Resultatet visar att tidsbristen är, eller har varit, en rådande situation för fem av sex 
lärare vilket även står i enlighet med Juvonen (2015).  

6.2.3 Hur går lärare tillväga för att nyanlända elever ska vara språkligt delaktiga i 
undervisningen?  
Almqvist, Eriksson och Granlund (2004), Eriksson och Granlund (2004), Svenska akademien 
(2009) och Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) ger samtliga olika tolkningar och 
beskrivningar gällande begreppet delaktighet. Att detta begrepp är tolkningsbart framhävs av 
Eriksson & Granlund (2004) men framkom även under studiens utförande. Detta blev 
framträdande i synnerhet eftersom begreppet fick förtydligas vid flertalet av intervjuerna. Då 
förklarades att det var ett språkligt perspektiv på delaktighet vilket stod i relation till 
UNICEFS (2009) konventioner, som betonar vikten av alla barn och ungdomars rätt till att 
kunna göra sin röst hörd. I Skollagen (SFS 2010:800, kap. 3, 2 §) går att utläsa att samtliga 
barn vilka vistas i Sverige, oavsett om de är här tillfälligt, har godkänd asyl eller är här utan 
tillstånd, har rätt till utbildning. I och med detta är det givet att språkkunskaperna hos samtliga 
elever kommer att vara på olika nivåer vilket således ställer vissa krav och förväntningar på 
lärares undervisning. Av resultatet går att utläsa att lärarna på olika sätt applicerar detta på sin 
egen undervisning. Helena har utformat en redovisningsstrategi för att motivera samtliga 
elever att vilja och våga prata inför varandra och lyfter denna som ändamålsenligt i detta 
syfte. Karin använder leken som hjälpmedel för att göra eleverna delaktiga. Olle framhäver att 
det är viktigt att det finns en person som kan sitta bredvid och ge stöttning. Emil framhäver 
dels att han försöker anknyta sin undervisning till de nyanlända eleverna då detta ter sig 
fördelaktigt. Vidare betonar Emil att nyanlända elever emellanåt vill – och uppmuntras till – 
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att prata inför klassen när de vill dela med sig av erfarenheter. Detta gör eleverna i samverkan 
med Emil, som stöttar upp med ord och begrepp. Emil framhäver detta som ett uppskattat 
inslag. Han tillägger även att nyanlända elever får en mentor vilken skall följa med dem och 
hjälpa dem deras första tid i skolan.  Frida hävdar att det är mycket svårt att göra helt 
nyanlända elever delaktiga om de inte har språket, men att översättningsappar kan vara 
fördelaktigt dessa gånger. Szöyni och Söderqvist Dunkers (2018) lyfter att det inte alltid går 
att se eller märka huruvida elever känner sig delaktiga, vilket givetvis även kan stämma i de 
exempel som lärarna i studien berättar om. Emellertid fokuserar delaktighetsperspektivet i 
denna studie på det språkliga. Detta syftar till möjligheterna att komma till tals och att göra 
undervisningssammanhanget begripligt och att således kunna ta in vad omgivningen säger. 
Att ge eleverna förutsättningar att komma till tals är en relativt observerbart för de lärare som 
deltagit i intervjuerna eftersom det är dem som möjliggör dessa förutsättningar. Göran, Karin, 
Emil, Helena, Olle och Frida ger olika exempel vilka visar på hur de kan ge, eller ger, 
eleverna förutsättningar för att de ska ta del av samt begripa undervisningen. Till exempel 
lyfter Olle vikten av att göra sammanhanget begripligt för att nyanlända elever ska förstå det 
omkringliggande av det som undervisas. Detta understödjs av Krashen (1981, 1982, citerad i 
Abrahamsson, 2009) som också poängterar vikten av en begriplig kontext. Göran berättar att 
han anser det fördelaktigt att eleverna får arbeta i par. De kan i dessa fall hjälpa och lära av 
varandra. Nyanlända elever vilka är på gång att lära sig det svenska språket kan exempelvis 
sannolikt utveckla sitt språk när de kommunicerar med en elev vilken behärskar språket i 
större utsträckning. I tillfällen likt dessa ser vi hur den sociokulturella teorin visar sig 
eftersom eleverna i detta fall dels lär av den sociala kontexten, men även eftersom de båda 
kan agera som varandras mer kompetente kamrat (Säljö, 2017).  
 
Studiens resultat visar att studiehandledning är ett sällan förekommande inslag i 
undervisningen vilket även lyfts av Bunar (2015) och Skolinspektionen (2009). Givet att 24 
procent av eleverna läsåret 2014/2015 hade rätt till modersmålsundervisning (Bunar, 2017) 
hade studiehandledning rimligen kunnat vara fördelaktigt för flertalet av dessa elever. 
Eftersom detta enligt Bunar (2015) och Skolinspektionen (2009) framhävs som en av de 
viktigare aspekterna för gynnsam inlärning för nyanlända elever kan det även anses beklagligt 
att så inte är fallet. Det är inget krav på utbildning för studiehandledare (Skolverket, 2015) 
vilket kan leda till reflektioner gällande kommuners prioriteringar för detta yrke.  
 
Hattie (2012), Tornberg (2005) och Tjernberg (2013) lyfter samtliga vikten av ett tryggt 
klassrumsklimat för att språkutvecklingen ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt. Även om 
resultatet inte visar detta explicit går detta att ställas i likhet med Helenas exempel gällande 
hennes elev, vilken gladeligen redovisar för klassen trots att denne inte pratar så många ord 
svenska. Redovisningar uppmuntras av Helena då hon vill att eleverna skall lära sig att prata 
inför klassen i ett avdramatiserat och tryggt sammanhang. Eftersom eleven visar vilja och 
glädje att delta och redovisa kan ett antagande att klimatet är tryggt göras. Emil, Frida, Olle 
och Helena nämner samtliga att skapandet av goda relationer är av yttersta vikt för nyanlända 
elever. Att detta är en fråga om trygghet framkommer inte explicit i de fyra intervjuerna, 
emellertid är det sannolikt att så är fallet.  
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I bakgrunden framkommer att elever sällan ges en rimlig tidsrymd att svara på frågor (Rowe, 
1986). Huruvida eleverna i de klasser vilka lärarna arbetar inom får en rimlig tidsrymd att 
svara på frågor eller inte framkommer inte i resultatet. Emellertid är det relevant att reflektera 
kring hur elever vilka inte har utvecklat större kunskaper i svenska ska ges möjlighet att 
kunna svara på frågor alls. Dessa situationer skulle rimligtvis kunna underlättas med hjälp av 
studiehandledning som kan översätta det som sägs, samt ge eleven stöttning i vad hen kan 
säga för att svara på en ställd fråga. Detta blir tydligt när detta ställs i relation till att Olle 
nämner vikten att sitta ned bredvid eleven för att kunna ge trygghet och stöttning i olika 
klassrumssammanhang.  

7 Implikationer för yrkesuppdraget 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare planerade och genomförde en undervisning 
vilken var främjande för nyanlända elevers lärande samt hur lärarna ser till att nyanlända 
elever kan vara delaktiga i undervisningen. Vidare ämnade studien att söka förståelse för 
lärares förutsättningar för att kunna bedriva en ändamålsenlig undervisning för nyanlända 
elever. Detta har varit en intressant process att genomföra och ta del av och jag ser med glädje 
fram emot vad detta yrke har att erbjuda. Detta trots att lärares förutsättningar många gånger 
har uppdagats som bristande. Att främja nyanlända elevers språkliga delaktighet i 
undervisningen var en aspekt vilken har legat mig varmt om hjärtat under undersökningens 
genomförande, vilket fortfarande är fallet. Det har varit mycket värt att få ta del av dessa 
lärares tankar gällande denna fråga och jag bär med mig de erfarenheter vilka de var vänliga 
nog att dela med sig av in i det kommande yrkesuppdraget. Vidare har det varit mycket 
lärorikt att få ta del av andra lärares erfarenheter och pedagogiska reflektioner. Som lärare är 
det mycket som behöver tas i beaktning gällande planering och genomförande av lektioner 
och det är med stort intresse och engagemang jag har tagit åt mig av vad dessa lärare har 
delgivit. Av intervjuerna har jag fått med mig såväl konkreta lektionstips som pedagogiska 
reflektioner vilka sannolikt kommer att komma väl tillhands i framtiden. 

8 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens genomförande samt under analys av resultat har flertalet funderingar och 
reflektioner uppstått. Det är dock en vilken har fångat min uppmärksamhet desto mer. Detta är 
hur det centrala innehållet för geografi på lågstadiet betonar att skolan skall arbeta med 
”Hemortens historia” (Skolverket, 2018, s. 197).  Eftersom skolan präglas av mångkulturalitet 
och det råder en globalisering i världen är detta ett ämne vilket kan vara aktuellt att undersöka 
närmare. Detta blev särskilt intressant eftersom tidigare forskning påvisar en viss 
eurocentrism och nationalism i skolan, vilket väcker reflektioner kring i vilken utsträckning 
länder och städer runt över hela jorden lyfts.  De frågor som väcktes för mig var vad 
hemortens historia egentligen betyder för eleverna? Hur resonerar lärare när de arbetar med 
detta kunskapsområde? Knyts hemorten an till elever vilka vuxit upp i andra städer än den de 
går i skola och i så fall hur? Det finns olika infallsvinklar gällande hur detta kan efterforskas i 
en undersökning, beroende på om ett elevperspektiv eller ett lärarperspektiv vill intas. Oavsett 
vilket av dessa två perspektiv som intas hade detta varit ett område vilket hade vart intressant 
att få ta del av ytterligare.   
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 I 

Bilaga 1  
Intervjufrågor  
 
Inledande:  
 

• Årskurs.  
• Erfarenhet att jobba skolan?  
• Erfarenhet att jobba med nyanlända elever?  

 
1. På vilket sätt planerar du upp och genomför en undervisning så att den är gynnsam och 
främjande för nyanlända elever?  
 

Följdfråga: På vilket sätt sker planering och genomförande med fokus nyanlända 
jämfört med att i sin planering bortse från att eleven är nyanländ utan är en elev 
bland alla andra? 
 

2. Vilka förutsättningar får du som lärare att kunna bedriva en undervisning som ger 
nyanlända elever möjlighet att nå måluppfyllelse?  
 

Följdfråga: Finns det någonting som skulle göra att förutsättningarna gynnas 
ännu mer? Fortbildning/utbildning? Kollegial samverkan?  

 
3.  Ser du/märker du på vilket sätt nyanlända elevers delaktighet leder till måluppfyllelse i 
undervisningen? Då menas språklig delaktighet, ta del av vad som sägs och kunna komma till 
tals.  
  

Följdfråga: Finns modersmålslärare och möjlighet till studiehandledning (som 
kan hjälpa till/stötta/handleda språkmässigt)?  
 
Följdfråga: Om ja: hur märker du att det befrämjar eleven? Om nej: Hur tänker, 
arbetar och organiserar du undervisningen för att alla elever/nyanlända ska 
känna sig delaktiga och ha inflytande? Och hur löser lärare/rektorer/arbetslaget 
detta? 

 
4. En individuell kartläggning av elevens tidigare bakgrund och skolbakgrund anses vara en 
viktig framgångsfaktor för en ändamålsenlig undervisning. Hur ser denna process ut på den 
skola du arbetar?  
 

Följdfråga: Vilket samarbete finns mellan samverkande parter (exempelvis 
vårdnadshavare, modersmålslärare, SVA-lärare eller pedagoger i 
förberedelseklassen)?  



 II 

Bilaga 2 
Jag är inne på min sista termin på lärarprogrammet F-3 och skriver i pågående stund mitt 
examensarbete. Du tillfrågas härmed att delta i en studie om lärares arbete för att främja 
nyanlända elevers måluppfyllelse samt delaktighet inom ämnet samhällsorientering. 
 
Du är kontaktad med anledning av att Du har erfarenhet av undervisa nyanlända elever. Ditt 
deltagande är betydelsefullt både för mig som blivande lärare samt som bidrag för denna 
studie. 
 
Hantering och bearbetning av material  

o Tidsåtgång: cirka 30 minuter 
o Intervjun spelas in som ljudfil 
o Orginalfil raderas direkt efter transkription 
o Materialet avidentifieras 
o Direktcitat kan komma att användas 

 
Genom att skriva under detta dokument samtycker Du till att delta i en intervju. Studien 
kommer att presenteras i mitt examensarbete vilket Du efter publicering är välkommen att ta 
del av.  
 
Jag vill betona att ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.   
 
Kontaktuppgifter 
Student: Tove Sundström, tovesundstrm@gmail.com  
Handledare: Lisbeth Lindström, lisbeth.lindstrom@ltu.se 
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