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Abstract 

 

Sweden is a country that steadily is becoming more multicultural. Due to changes in the 

outside world such as conflicts and political tensions many people are fleeing or are simply 

looking for a better life with better prospects. Many of these people are coming to Sweden 

since it is considered a major humanitarian society where for example all children have a 

right to an equal education. This has resulted in Sweden becoming a multicultural country, 

where among other things school has adopted with measures such as home language 

education, preparatory classes and individual education plans written in the pupil’s native 

language.  

 

The purpose of this essay is to illuminate the different methods teachers apply in their 

teaching when providing an education for pupils that have recently arrived to Sweden as well 

as to examine what sorts of challenges teacher meet when teaching these pupils. The focus 

of this essay has been on one sociocultural theory and a qualitative method where we 

conducted eight interviews with teachers that are regularly involved with the education of 

newly arrived pupils.  

 

The results showed that most teachers start off the education for newly arrived pupils by 

mapping their prior knowledge in order to assess their educational proficiency and to be able 

to adapt and plan their education. Our informants have also been uniform in pointing out the 

importance of integrating the pupils into the school system early and having a regular 

cooperation in planning education between subject teachers and native language teachers. 

Our results also showed that these pupils are in need of varying degrees of support 

depending on their individual needs. Most of the informants identified a lack of proper 

material adapted to newly arrived pupils needs as the primary challenge when conducting 

their education.  
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1. Inledning  

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där människor från andra länder och andra kulturer 

kommer till Sverige, bland annat barn. De nyanlända människorna kan vara flyktingar men 

också människor som kommit till Sverige som anknytningsfall via familjeåterförening, det kan 

även vara barn till arbetskraft från andra EU-länder samt andra delar av världen. Oavsett 

anledningen till att dessa elever har kommit till Sverige så är det gemensamma att de är 

nyanlända samt är nybörjare i den svenska skolan. Detta medför utmaningar, möjligheter 

samt svårigheter för eleverna, elevernas familjer och förskolor samt deras personal (Bunar, 

Nihad, Axelsson, Monica m.fl. ”Nyanlända och lärande- mottagande och inkludering” 2010: 

8ff).  

 

1.1 Bakgrund 

Som nyanländ kan det vara svårt att anpassa sig efter det nya livet i ett nytt land. Speciellt 

kan barn känna sig osäkra och vilsna. Att flytta till ett nytt land innebär att man måste sätta 

sig in i många nya situationer och börja med flera nya processer som språkinlärning, 

skolanpassning, samt att sätta sig in i ett nytt kulturellt och socialt sammanhang. I Sverige vill 

man integrera barn till skolan så fort som möjligt. Numera har nästan alla skolor pedagoger 

som arbetar med just nyanlända elever för att motivera och uppmuntra barnen till att komma 

in i skolmiljön. Barnen är ofta i olika stadier vad gäller deras tidigare utbildning och livsstil 

vilket man måste visa hänsyn till, dock har alla dessa barn en sak gemensamt; bristen på 

språk vad gäller svenskan (Blob 2004:6) 

 

Språkets betydelse är avgörande då majoriteten av skolämnena är baserade på svenska. Att 

ha omfattande språkkunskaper krävs för att kunna ta till sig kunskaper i nästan alla ämnen i 

den svenska skolan. Språket är nyckeln till att kunna utveckla sig inom alla områden i livet. 

Därför är det viktigt att som pedagog använda anpassade metoder för språkundervisning. 

Brist på språk kan leda till missförstånd och konflikter som på längre sikt kan leda till 

utanförskap i samhället. Just detta vill Sveriges skolor förebygga genom sitt omfattande 

integrationsarbete. I Lgr11 står det tydligt att språket är viktigt för alla människor för att kunna 

tänka, kommunicera och förstå andra människor (Skolverket, Kursplan för Svenska som 

andraspråk, 2011:1) 

 

Det är inte obligatoriskt för skolor att ordna förberedelseklasser för sina elever, dock är 

kommunen skyldiga att placera eleverna till skolan och skolan har ett ansvar att på bästa sätt 

att ge eleverna en likvärdig utbildning (Blob, 2004:13–14) 
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Vi kommer att i denna uppsats intervjua pedagoger som arbetar med nyanlända elever i 

ämnet svenska som andraspråk, samt pedagoger i förberedelseklasser. Förhoppningsvis 

kommer dessa intervjuer att ge oss information angående vilka olika metoder dessa 

pedagoger implementerar i sin undervisning med nyanlända elever, samt vilka utmaningar 

pedagogerna ställs inför vid arbetet med dessa elever.  
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2. Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med språkutveckling för 

nyanlända elever samt belysa utmaningar de möter i detta arbete.  

   

2.1 Frågeställningar 

• Vilka metoder använder pedagoger för att främja språkutvecklingen hos nyanlända 

elever? 

 

• Vilka utmaningar möter pedagogerna i undervisningen av nyanlända elever?  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Efter insamlingen av allt empiriskt material har det visat sig vara en klar majoritet av 

informanterna som använder sig av Lev S. Vygotskjis sociokulturella perspektiv, detta kom 

fram under intervjuerna utan yttre påtryckningar vilket är en av anledningarna till att vi har 

valt Vygotskjis teori som vår utgångspunkt. Det är inte bara våra informanter som värdesätter 

detta perspektiv utan vi kan också konstatera att denna pedagogiska teori diskuteras flitigt 

inom Uppsalas Universitet där vi studerar. Dessutom baserar moderna forskare som Pauline 

Gibbons sina teoretiska utgångspunkter i bland annat Vygotskji sociokulturella teori, och 

dessa teorier implementeras i skolor runt om i världen dagligen genom till exempel det “språk 

och kunskapsutvecklande arbetet” (Gibbons, Pauline, ”Stärk språket stärk lärandet – språk 

och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet”, 

2016:29–31). Som stöd för att hitta bakgrundsinformation om detta har vi använt oss av Ulf P 

Lundgrens “Lärande Skola Bildning” (2006).   

 

3.1 Vad är sociokulturellt perspektiv? 

 

Sociokulturellt perspektiv fokuserar på individen i gruppen, fenomen samt interaktioner 

mellan grupper. Det centrala för det sociokulturella perspektivet ligger alltid på tankar, 

känslor samt beteenden i relation till det sociala sammanhanget individen befinner sig i. 

Det sociokulturella perspektivet hävdar att allt lärande sker i kontakt med kontexten. En 

individ kan lära sig genom andra. Det individen lär sig om hur hen ska bete sig och agera i 

en viss situation är situationsbaserat, individen lär sig genom interaktionen med andra 

människor. Detta leder till vissa grupperingar, en väldigt uppenbar gruppering är att 

människor ofta delar sig i grupper där hen känner en viss tillhörighet som t.ex. etnisk 

bakgrund eller kultur. (Lundgren m.fl. 2016:300–301).  

 

En grundare i det sociokulturella perspektivet är Lev S. Vygotskji. Vygotskji arbetade med 

många frågor angående om lärande och utveckling som sker i grupp. Han var verksam i 

universitet i Moskva. En aspekt som han tyckte var viktig handlade om det mänskliga 

språket. Han menade att språket är det viktigaste verktyget vi har. Enligt Vygotskji är det 

genom kommunikation som individen kan uttrycka sig, fördjupa sin förståelse, och organisera 

tankar kring omvärlden (Lundgren m.fl. 2016:297).  
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3.2 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskijs mest välkända begrepp är den proximala utvecklingszonen. Idén om 

utvecklingszonen är nära förknippat med hans sätt att se på lärande som en pågående 

process. Begreppet baseras på att när individen behärskar en färdighet är hen nära en ny 

färdighet. Ett exempel på detta är att när en elev har börjat behärska substantiv och verb, så 

är hen på god väg att lära sig vad adjektiv innebär och därefter redo att utveckla sin 

grammatiska kompetens till en högre nivå. Dock är detta näst intill omöjligt utan vägledning. 

Enligt Vygotskij behöver denna vägledning inte alltid vara från en professionell person, utan 

det kan vara vilken kunnig individ som helst, eller till och med stöd mellan individer i gruppen. 

I början är individen i större behov av vägledning, dock bör stödet minska successivt för att 

individen skall kunna nå nästa zon i den proximala utvecklingen (Lundgren, m.fl. 2014: 305-

306).  

 

3.3 Sociokulturellt perspektiv i dagens skola 

Det sociokulturella perspektivet försvann helt i Sovjetunionen och i väst fokuserade 

människor inom utbildning på behaviorismen. Under 1990-talet kom det sociokulturella 

perspektivet tillbaka främst inom skola. Huvudanledningen till detta var att samhället blev 

alltmer mångkulturellt och intresset för globalism ökade och därmed ökade behovet för 

teorin. Andra teorier tar inte lika stor hänsyn till skillnader mellan olika kulturers kunskaper 

och erfarenheter och därför är det sociokulturella synsättet välanpassat för dagens 

mångkulturella samhälle.(Lundgren, m.fl. 2014:307). 

 

3.4 Studiens användning av det sociokulturella perspektivet  

 

Informanternas användning av det sociokulturella perspektivet gynnas med stöd av det 

sociala samspelet. Eleverna integreras genom lek och aktivitet. Eleven bör integreras i grupp 

så tidigt som möjligt för att främja språkutvecklingen och öka kunskapen inom det svenska 

språket. När en nyanländ ska lära sig det svenska språket skapas situationer där eleven är 

beroende av språket. Exempelvis att lära eleven presentera sig själv eller vara med i olika 

aktiviteter i grupp. Detta är den praktiska användningen av det sociokulturella perspektivet 

som våra informanter använder sig av i det dagliga arbetet med nyanlända elever. Ovan har 

vi förklarat begreppet sociokulturellt perspektiv som även speglar sig i informanternas val av 

metoder för språkutveckling hos nyanlända elever. Vi har observerat att majoriteten av 

pedagoger använder sig av det sociokulturella perspektivet. Detta ger även oss möjlighet att 

använda det sociokulturella perspektivet som vår teoretiska utgångspunkt för att kunna 
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fördjupa vår analysdel i studien. 
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4. Begrepp 

4.1 Nyanländ 

Det har sedan år 2009 skett ett skifte i hur man benämner en nyanländ elev. Förr 

klassificerade man elever som nyanlända om dem inte har svenska som sitt modersmål och 

dessutom kommit till Sverige i anknytning till skolstart eller redan under sin skolgång.  

Detta ändrades år 2016 enligt skollagen, och numera benämns en elev som nyanländ om 

hen har börjat i skolan efter höstterminens start det år eleven fyller sju år. Tidsramen man 

klassas som nyanländ inom är max fyra år. (Skolinspektionen “Utbildning för nyanlända 

elever -rätten till en god utbildning i en trygg miljö”, 2009:8).  

 

4.2 SVA 

Förkortningen SVA står för Svenska som andraspråk. Ämnet ger elever med annat 

modersmål än svenska förutsättningar till att utveckla sin språkförmåga (Skolverket “Ämne - 

svenska som andraspråk”).  

 

4.3 Andraspråksinlärning 

Andraspråket är det som individen lär sig efter första språket eller språken. Detta kan även 

gälla en elev som gått i svensk skola under hela sin skolgång men t.ex. lärt sig engelska i 

skolan. Abrahamsson hävdar att andraspråksinlärning är att man lär sig ett annat språk än 

sitt första (Abrahamsson Niclas, “Andraspråksinlärning” 2009:14).  

 

4.4 Förberedelseklass 

En förberedelseklass är en klass för nyanlända elever som inte behärskar det svenska 

språket. I dessa klasser integreras och förbereds elever till ordinarie skolklasser med hjälp av 

olika former av stöd (Skolverket, ”Utbildning för nyanlända elever”, 2017:8).  

 

4.5 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA)  

SOKA är ett språkutvecklande arbetssätt som växte fram i Australien under 1980-talet, detta 

arbetssätt syftar till att ge andraspråkselever den stöttning de behöver genom specifika 

lärandesammanhang och aktiviteter för att ge elever möjlighet att utveckla sitt språk i alla 

ämnen, grundtanken med SOKA är att språkutvecklingen ska genomsyra alla ämnen i 

skolan. SOKA utgår från ett sociokulturellt perspektiv samt även lånar ideer av Michael 

Halliday (Gibbons, 2016:17).  
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4.6 SOKA relaterade begrepp 

 

4.6.1 Stöttning 

Eleverna skall inte ha förväntningar på sig att klara skolrelaterade moment och uppgifter som 

är främmande för dem, men i och med att elevernas språkutveckling fortskrider lägger 

läraren successivt förväntningar på att de skall ta ansvar för det de kan genomföra på egen 

hand. Under varje moment i undervisningen skall eleverna få det stöd de behöver för att 

lyckas (Gibbons, 2016:142).  

 

 

4.6.2 Cirkelmodellen och Jim Cummins teori  

 

Jim cummins teori  

Jim cummins teori går ut på att skolan måste anpassa sig till eleverna som befinner sig där 

på plats. Han hävdar att lärare, pedagoger samt rektorer bör ha respekt för allas olika kultur, 

religion och språk. På det sättet kan relationen mellan elev och lärare förstärkas. Pedagoger 

och alla som arbetar i skolan har en stor förutsättning till att utforma undervisningen så att 

eleverna kan skapa sin egen personlighet. Jim Cummins tar upp några effektiva hållpunkter 

för framgångsrik undervisning vilket vi presenterar här nedan (Cummins, Jim, “Flerspråkiga 

elever, effektiv undervisning i en utmanande tid”, 2017:288).  

 

• koppla undervisningen till elevernas liv 

• bekräfta eleverna identiteter 

• uppmuntra eleverna och få dem engagerade i aktivt läsande och skrivande i alla 

ämnen 

• uppmuntra eleverna att använda och utveckla sina flerspråkiga förmågor 

• stötta förståelsen av innehåll med hjälp av bilder, undervisning i 

läsförståelsestrategier osv 

• ge eleverna tillfällen att använda språk effektivt för att nå sina kunskapsmässiga och 

personliga mål 

(Punktlista tagen ur Cummins, 2017:288–289)  
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Cirkelmodellen används för att få eleverna att utveckla sitt skrivande genom att modellera i 

ett brett spektrum av genrer i alla skolämnen (Gibbons, 2016:127). Den utgår från fyra fält 

vars syfte är att göra olika genres mer explicita för eleverna. Dessa fyra fält kan observeras 

nedan:  

1. Bygga upp fältet: Här bygger man upp elevernas kunskaper om ämnet så pass 

mycket att eleverna senare kan skriva om ämnet. I detta stadie betonas textens 

innehåll.  

2. Modellera eller dekonstruera genren: Nu får eleverna bekanta sig med textens syfte 

och struktur, här betonas textens funktion och form.  

3. Gemensam konstruktion: För att eleverna skall få se textens uppbyggnad skriver 

läraren och eleverna en gemensam text, processen i hur man bygger en text är i 

fokus här.  

4. Individuell konstruktion: Slutligen skriver eleverna egna texter och läraren stöttar de 

efter behov (Gibbons, 2016:128). 

 

4.6.3 Genre 

Oftast förekommer ordet genre i samband med olika former av litteratur, exempelvis romaner 

och krönikor. Inom SOKA utvidgas begreppet till att inkludera mycket mer vittskilda fenomen 

i avsikt att visa hur olika betingelser hanteras i ett samhälle eller kultur. Detta kan exempelvis 

vara en nyhetssändning eller ett telefonsamtal (Gibbons, 2016:115). 

 

4.7 Bornholmsmodellen  

Bornholmsmodellen utvecklades av Ingvar Lundberg under ett forskningsprojekt på 

Bornholm i Danmark. Modellen tar sin utgångspunkt i att språklig medvetenhet är en viktig 

förutsättning för god läsinlärning. Modellen går ut på att öva på sin språkliga medvetenhet 

genom olika språklekar. Lundberg menar att elever som får ägnar en viss stund varje dag åt 

dessa olika språklekar får en bättre läs och skrivinlärning. I modellen tillkommer en tidsplan 

som pedagogen kan följa lekarna i ordningsföljd för att kunna få ett så gott resultat som 

möjligt. Exempel på lekar kan vara allt från att lyssna på ljud till kunna komma fram till hur 

många fonem ett visst ord innehåller (Lundberg, Ingvar “Bornholmsmodellen, vägen till 

läsning och språklekar i förskoleklass, 2007:6-7).  

Bornholmsmodellen vilar på fyra pelare för god läs och skrivutveckling, nedan presenteras 

dessa fyra pelare.  
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1. Språklig och fonemisk medvetenhet 

2. Bokstavskunskap  

3. ett gott ordförråd  

4. motivation eller uppgiftsorientering  

(Lundberg, 2007:7) 
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5. Tidigare forskning 

Det har varit en utmaning att hitta tidigare forskning som ligger i direkt relation till våra 

forskningsfrågor, dock har vi observerat närbesläktade studier och kommer att ta upp dessa 

nedan. Två av dessa är producerade av Nihad Bunar och Anna Kaya. Nihad är professor i 

barn - och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, han har utfärdat flera 

forskningsprojekt kring skolor i socialt utsatta områden och nyanländas lärande. Mycket av 

Bunars verk finns sammanfattat i hans bok “Nyanlända och lärande - Mottagande och 

inkludering” (2015). I denna bok finns även andra forskares verk kring nyanlända och deras 

Lärande. Den mest relevanta forskningen i Bunars litteratur är Monica Axelssons, hon är 

professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på svenska som andraspråk och är 

dessutom medförfattare i ovannämnda verk. Anna Kaya är lärare i svenska som andraspråk 

och arbetar på nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms 

universitet. Vi kommer att främst hämta hennes forskning från hennes bok “Att undervisa 

nyanlända, metoder, reflektioner & erfarenheter” (2016).  

 

 

5.1 Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt   

Pauline Gibbons är biträdande rektor vid University of Technology i Sidney och hon har 

mycket erfarenhet av andraspråksundervisning i olika delar av världen. Hennes fokus ligger 

på hur man integrerar språk- och ämnesutveckling. (Gibbons 2016:baksida). Gibbons utgår 

från att språkutvecklingsprocessen är en kontinuerlig betydelseskapande process, hon 

betonar att detta inte betyder att man skall bortse från formella språkliga aspekter som 

ordförråd och grammatik, men att det viktigaste inom språkutveckling är att förmedla till 

eleverna hur man skapar betydelse. (Gibbons 2016:25). Hon hävdar att språkutvecklingen är 

en process där elevernas register ständigt utökas, och att detta innebär att elevernas sociala 

sammanhang blir avgörande för att utveckla sitt språk och lära sig att använda språket för 

betydelseskapande. (Gibbons 2016:26). Enligt Gibbons behöver nyanlända elever lära sig 

det svenska språket samtidigt som de lär sig skolrelaterade begrepp, och detta ger elever 

som redan behärskar svenska ett betydligt försprång. Gibbons menar att om dessa 

nyanlända elever skall kunna lära sig skolspråket måste själva språket ligga i fokus inom alla 

ämnen, det är lärarens ansvar att göra ämnesspråket begripligt för att nyanlända elever skall 

få det språk de behöver för lärandet. Hon betonar att endast slussa in eleverna i ordinarie 

undervisning inte är en lösning, utan att ämnesundervisningen måste integrera språk och 

innehåll så att elevernas kunskaper i svenska utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna. 
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Om detta skall kunna vara möjligt, menar Gibbons att systematisk planering och uppföljning 

krävs av alla lärare på skolan. (Gibbons 2016:26-27).   

Anna Kayas forskning är nära relaterat till vår forskning då hon inte bara är svenska som 

andraspråk lärare utan också forskare inom ämnet. Hon beskriver att hennes elever går i 

förberedelseklass och där ska de lära sig det svenska språket samt att introduceras i den 

svenska skolan. Eleverna förväntas att utveckla sina kunskaper och lära sig ett nytt språk 

samtidigt och detta ställer stora krav på både henne och eleverna. Hon upplyser 

komplexiteten hos att undervisa nyanlända och kallar detta för en “långsam utslussning”. 

Hon menat att denna utslussning endast ibland sker utifrån elevens behov, och tyvärr sker 

denna utslussning främst med organisationens förutsättningar i åtanke. Eleverna lever också 

i en ständig ovisshet då de ofta får flytta och därmed byta skola, eller så utvisas de. Detta 

leder ofta till insikten att de aldrig kommer ha en riktig grupptillhörighet vilket är påfrestande. 

Anna menar att även om eleverna har ett behov av långvarig grupptillhörighet så är det bäst 

att de spenderar så lite tid som möjligt i förberedelseklass för att sedan slussas ut till 

ordinarie klassrumsundervisning, detta för att de skall kunna tillskansa sig kunskaper som 

varje elevs undervisning kräver (Kaya Anna, “Att undervisa nyanlända, metoder, reflektioner 

& erfarenheter”, 2016:26). Anna har en hoppfull ton vad gäller nyanländas utbildning då hon 

uttrycker att många utredningar och granskningar har gett upphov till insatser vars syfte är att 

förbättra nyanländas utbildning via bland annat kompetensutvecklande kurser som skall 

utrusta lärare till att kunna ge dessa elever en god utbildning (Kaya, 2017:27). 

Anna Kaya lutar sig ofta på det “Språk och kunskapsutvecklande arbetssättet” (SOKA) där 

forskaren Pauline Gibbons är en frontfigur (Kaya, 2016:32–33). Anna menar att SOKA ett 

viktigt arbetssätt för nyanlända eftersom språket sätts i fokus i alla ämnen så att språket 

ständigt utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna, huvudorsaken till att detta är viktigt 

nämner Anna som att eleverna inte har tid att lära sig språket först och arbeta med 

ämneskunskaper i efterhand. Tyvärr finns ingen etablerad definiering för vad SOKA är, och 

därför har Anna sammanfattat en rad framgångsfaktorer inom arbetssättet som gynnar 

nyanlända elever:  

 

• Undervisningen ska utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter 

• Undervisningen ska vara strukturerad, meningsfull och innehålla kognitivt utmanande 

uppgifter samt ett tillåtande klimat 

• Eleverna skall erbjudas stöttning utifrån deras egna behov 

• I undervisningen skall elevernas modersmål användas som resurs 

• Eleverna skall ges talutrymme och möjligheter till interaktion på olika nivåer 

• Elevernas språk och ämneskunskaper skall utvecklas parallellt (Kaya, 2016:33).  
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5.2 Skolans mottagning av nyanlända elever 

Nihad Bunar är professor i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och han 

forskar kring frågor relaterade till migration och utbildning. Enligt Bunar har nyanlända elever 

i Sverige svårt att tillskansa sig gymnasiebehörighet och att det svenska utbildningsväsendet 

har omfattande svårigheter i att inkludera nyanlända i skolan, där de kan få en likvärdig 

utbildning både pedagogiskt och socialt. Bunar finnar detta märkligt då Sverige har minst 60 

års erfarenhet av migrantmottagning, och ändå får han intrycket i sin empiri att lärare och 

rektorer har begränsade kunskaper om hur nyanlända skall tas emot och inkluderas i skolan. 

(Bunar 2015: 9–10). Bunar anger att det finns två grundläggande modeller för mottagandet 

av nyanlända elever, förberedelseklass och direktintegrering. Förberedelseklasser är enligt 

Bunar en både ifrågasatt och förespråkad modell då vissa menar att det är en plats där 

eleverna lär sig grundläggande svenska i en trygg miljö, samt att de får en introduktion till det 

svenska skolsystemet och den svenska skolkulturen. Negativa aspekter som tas fram i 

relation till förberedelseklasser är att eleverna isoleras rent fysiskt från resten av skolan och 

att de ofta hålls kvar för länge i förberedelseklasserna. Direktintegration innebär oftast att 

eleverna placeras i ordinarie klasser så fort de börjar i svensk skola. Huvudorsaken till denna 

modell är att undvika den segregation som förberedelseklasser ger upphov till, men kritiker 

till direktintegrering menar att många skolor inte har stöttande strukturer och många lärare 

saknar utbildning i språkutvecklande arbetssätt för att kunna hantera klassrum där flera 

elever saknar det svenska språket. På grund av detta blir nyanlända elever ofta exkluderade 

från dagliga pedagogiska processer i klassrummet, vilket ofta leder till att dessa elever 

tystnar i det ordinarie klassrummet och söker sig till varandra. (Bunar 2015:14–15). Bunar 

menar att oavsett vilken modell som används så är det avgörande att en kartläggning av 

elevernas tidigare skolgång och kunskaper görs, studiehandledning på elevernas modersmål 

skall finnas på skolan och de måste få socialt stöd. Utan dessa saker kan eleverna inte få en 

bra start. (Bunar 2015:16). Bunar anser att den svenska skolan står inför en rad utmaningar 

vad gäller nyanlända elevers utbildning och identifierar några av de största problemen på 

följande vis: 

• Kartläggningar av elevers tidigare skolgång och kunskaper är bristfällig 

• Kartläggningen, ifall den överhuvudtaget görs används inte för individuella 

pedagogiska strategier anpassade till eleverna 

• Eleverna sätts in i grupper med liten anpassning till individuella förutsättningar och 

behov 
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• Elever stöttas inte tillräckligt, varken socialt eller pedagogiskt (Bunar 2015:28).  

 

5.3 Nyanländas möte med skolans ämnen 

Monica Axelsson har forskat kring hur skolan som organisation tillfredsställer elevernas 

språkliga, ämnesmässiga och sociala behov. Enligt henne är förutsättningen för en god 

språklig utveckling att eleverna har tillgång till verbal kommunikation med vänner som har en 

aning högre språklig nivå i svenska. (Bunar 2015:130). Axelsson går in på begreppet 

stöttning och menar att det är något nyanlända elever behöver i perioder för att klara skolans 

ämnen, stöttningen skall vara tillfällig och beskriver inte bara vad eleverna skall kunna utan 

också hur eleverna så småningom skall klara sig på egen hand. Hon förklarar att 

skolämnena blir för utmanande för en nyanländ elev ifall hen inte får tillräckligt med stöttning, 

och att detta leder till oro och frustration. Uppgifterna skall fortfarande vara utmanande men 

eleven skall få omfattande stöttning, Enligt Axelsson skapar detta de största möjligheterna 

för att eleverna skall utvecklas. Bunar 2015:86–87). Monica uttrycker också att de viktigaste 

resurserna till att integrera nyanlända elever i den svenska skolan är undervisning i svenska 

som andraspråk, studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning och diverse 

insatser för att eleverna skall inkluderas socialt i skolan. (Bunar 2015:93). I sina avslutande 

kommentarer betonar Axelsson att utbildningen för nyanlända bör vara individanpassat 

utifrån elevens skolbakgrund, ämnesstoffet skall inte förenklas utan med hjälp av stöttning 

skall läraren se till att eleven utmanas till att sträva mot mer avancerade kunskapsformer och 

högre betyg. (Bunar 2015:129–130). Hon tillägger även att utvecklingen av det svenska 

vardagsspråket skapar goda möjligheter till interaktion och språkutveckling i gruppnivå, samt 

att samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare kan skapa ännu fler möjligheter till 

språklig interaktion då detta skapar möjligheter till kommunikativ interaktion och tolkning av 

erfarenheter på både svenska och modersmålet. (Bunar 2015:130).  
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6. Metod och material  

 

6.1 Metodval 

 

Vi kommer att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att ackumulera 

data. Överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer 

och situationer i dessa personers sociala verklighet (Dalen, Monica ” Intervju som metod” 

2015:15). 

Kvalitativ forskning använder olika tillvägagångssätt vid granskning av empiriskt material, 

dock delar dessa metoder en tolkande faktor till sitt underlag. Denna faktor bygger på att 

individen konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt sina erfarenheter. I 

intervjuforskning innebär det att all data runt det som studeras utgår från det insamlade 

intervjumaterialet (Dalen, 2015:14–15). Denna utgångspunkt är väl anpassad för tolkning och 

analys av kvalitativa intervjuer.  

 

Fördelen med den kvalitativa intervjumetoden som vi kommer att använda oss av ger oss 

möjligheten att komma närmare den miljö vi forskar om. Intervjumetoden ger forskaren en 

kännedom om själva problemen. En annan del som är en viktig faktor till att vi väljer en 

kvalitativ undersökning är att det finns en mycket större flexibilitet under vår 

forskningsprocess. Kvalitativa undersökningar skapar mindre avstånd mellan våra intervjuer, 

textläsning samt analys, vi kommer att arbeta med dessa aktiviteter växelvis vilket 

underlättar vår forskningsprocess. När man gör kvalitativa intervjuer kan man vara väldigt 

flexibel, fördelen är att man kan variera antalet av frågor under intervjuprocessen. Vi kommer 

att använda oss av frågor som vi förberett i förhand. Vi kommer även att ställa följdfrågor 

samt öppna frågor under själva intervjuprocessen för att utveckla svaren. Detta är vad som 

kallas för semistrukturerade intervjuer (Ahrne, Göran, Svensson, Peter ”Handbok i kvalitativa 

metoder” 2015:37–38).  

 

6.2 Val av informanter 

 

Vår studie handlar om språkundervisning för nyanlända elever. I vår studie håller vi oss till 

informanter som är relaterade till vår studie. Av denna anledning har vi sökt efter pedagoger 

som arbetar med SVA undervisning i grundskolan. Vid val av informanter använde vi oss 
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utav Internetkällor. Vi sökte fram olika skolor inom Stockholmsområdet som arbetar med 

nyanlända elever. Pedagogerna vi kontaktade var lärare inom svenska som andraspråk eller 

lärare i förberedelseklass. Vi kontaktade sju utbildade SVA lärare i grundskolan, samt en 

FBK lärare med lång erfarenhet. Vi kontaktade informanterna via e-post där vi tydligt beskrev 

studiens syfte och frågeställningar. Eftersom vi har arbetserfarenhet som lärare och 

lärarvikarie har vi även kunnat utnyttja våra egna kontaktnät för att säkra ett par intervjuer. 

Vid val av informanter diskuterade vi att vi avgränsa oss till SVA lärare och FBK lärare, vilket 

egentligen inte blir ett slumpmässigt val utan vi ville specificera oss där informanten var 

relativa till vår studie. Att intervjua andra informanter som t.ex. inte arbetar i grundskolan eller 

som inte arbetar med SVA skulle kunna leda till en generalisering, däremot hade vi inte 

chansen att intervjua alla lärare i hela Stockholm, vilket leder till ett avgränsat urval av 

informanter. Vi har även använt oss av personliga kontakter som föreslagit olika informanter 

att intervjua, detta har påverkat vår generaliserbarhet eftersom vi valde att kontakta dessa 

informanter och genomförde intervjuerna, vilket i slutändan utökade vår empiri. 

6.2.1 Presentation av informanter  

Studien är baserad på sju intervjuer med sju olika informanter från olika skolor inom 

Stockholmsområdet. Informanterna har tilldelats bokstavs alias för att skydda deras 

integritet, de kommer att presenteras nedan.  

Informant A 

A har arbetat som lärare i förberedelseklass i över 20 år och har mycket goda erfarenheter. 

A är modersmålslärare i finska. A har även tagit en handledarkurs för att kunna få behörighet 

som mentor i förberedelseklasser. A har gått på olika fortbildningar samtidigt som A har 

arbetat och är idag förstelärare i förberedelseklass. A arbetar i en skola norr om Stockholm 

där skolan har en förberedelseklass med många nyanlända elever.  

 

Informant B  

 

B har arbetat med nyanlända elever i över tio år. B har examen som förskollärare och har 

även arbetat med nyanlända elever inom grundskolan sedan år 2008. B vidareutbildade sig 

genom lärarlyftet och blev behörig i svenska som andraspråk. B valde att arbeta med 

svenska som andraspråk för att hon blev intresserad av själva flerspråkigheten. B arbetar i 

en grundskola i Stockholms innerstad. B har även hand om skolans bibliotek och arbetar av 

den anledningen mycket med flerspråkiga böcker som riktar sig till skolans nyanlända elever.  
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Informant C  

 

C är en nyexaminerad lärare som har studerat på lärarprogrammet i Södertörns högskola. C 

är utbildad inom ämnena svenska och historia. C arbetar nu i en invandrartät grundskola i en 

förort, många av hennes elever är nyanlända.   

 

Informant D  

D har arbetat i fem år i en grundskola. D började som förskollärare men har även studerat 

kurser som “särskild lärarutbildning” samt “svenska som andraspråk”. D arbetar nu i en 

grundskola söder om Stockholm där många utav eleverna är nyanlända och flerspråkiga. D 

har alltid varit intresserad av kulturkrocken och alltid visat engagemang till att reda ut dessa, 

av denna anledning har hon valt att arbeta med nyanlända elever.  

 

Informant E  

E är utbildad inom samhällsorienterande ämnen samt svenska som andraspråk för årskurs 

mellan 4-9. E arbetar på en grundskola i en förort söder om Stockholm. En stor del av 

hennes elever är nyanlända. E har även arbetat på språkintroduktion för nyanlända i 

gymnasiet under ungefär tre år.  

 

Informant F  

F utbildad till grundskollärare för årskurs F-6. F arbetar i en grundskola söder om Stockholm 

där flera av hennes elever är nyanlända. F har arbetat som SVA lärare i nästan fyra år.  

 

 

Informant G 

G är utbildad i ämnena svenska och historia för årskurs 4-9. G har även arbetat som 

förskollärare samt lärare i svenska som andraspråk. Hon har sedan ett år tillbaka styrt 

utvecklingsarbetet inom SOKA på sin arbetsplats.  

 

6.3 Genomförande 

Intervjuerna kommer att vara uppbyggda utifrån områdesprincipen. Att arbeta utifrån 

områdesprincipen innebär att man börjar med frågor utanför det centrala ämnet av intervjun, 

detta gör man för att de inledande frågorna skall få informanten att känna sig avslappnad. 
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Efter denna inledande fas kommer frågorna att specificeras till ett mer studierelaterat 

innehåll. I den sista fasen bör frågorna öppnas upp till mer generella frågor som leder till ett 

avslut (Dalen, 2015:31).  

 

Vi kommer att använda oss av teknisk utrustning för att kunna spela in intervjuerna för att 

sedan kunna transkribera dem i vår studie. Detta kommer att underlätta vår analys av all 

data eftersom vi kommer att kunna undersöka utsagorna i textform (Dalen, 2015:37). 

 

Vi har kontaktat informanter från olika skolor för att kunna få ett utspritt resultat. Det har varit 

både förortsskolor och innerstadsskolor i en svensk storstad.  

 

6.4 Etiska överväganden 

 

Etiska och metodologiska problem är vanligt att möta under processen vid intervjuforskning. 

Ofta möter man exempelvis människor under svåra levnadsförhållanden och detta ställer 

krav på forskaren att ta etiska överväganden i akt. Nedan tar vi upp ett par etiska problem 

som kan förekomma under våra intervjuer. 

6.4.1 Närhet och oro 

Detta syftar till den oro som kan uppstå bland informanter och institutioner. Exempelvis kan 

det handla om tillåtelse att intervjua folk hos flyktingmottagningar. Denna oro bottnar ofta i en 

rädsla att intervjuerna kan uppdaga negativ information om institutionen. Även lärare på 

skolor kan vara försiktiga då de är oroliga att ge en negativ bild av sin arbetsplats eller 

ledning (Dalen, 2015:17). 

6.4.2 Etikprövningslagen 

 

Etikprövningslagen riktar sig in på själva etiken inom forskning som behandlar människor. 

Lagen antogs 1990 av Humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningsrådet som idag är en 

del av vetenskapsrådet. Lagen tar upp flera områden som kommer att vara relevanta för vår 

studie och de kan observeras nedan. 

6.4.3 Krav på samtycke 

Informanten ska samtycka utan några som helst yttre påtryckningar eller begränsningar av 

hens personliga handlingsfrihet. Informanten ska i förhand informeras om allt som rör hens 
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deltagande i studien (Dalen, 2015:20–21). I vår studie kommer detta att beaktats genom att 

underrätta informanterna om deras potentiella delaktighet redan under första mailkontakten. 

6.4.4 Krav på information 

 

Introduktionsbreven är speciellt viktiga eftersom detta innebär oftast den första kontakten 

med informanten. Redan nu skall forskaren tydligt redogöra undersökningens syfte, metod, 

och hur resultaten kommer att presenteras. Även i denna studie har introduktionsbreven varit 

den första kontakten mellan forskare och informant, och informanterna har tagit del av den 

ovan nämnda information (Dalen, 2015:22). 

  

6.4.5 Krav på konfidentialitet  

 

I en kvalitativ intervju möts alltid forskare och informant i ett personligt möte, det är av 

yttersta vikt att informanten känner sig säker på att hela intervjun är sekretess behandlad och 

att det inte kommer att gå att spåra uppgiftslämnaren på något sätt. När resultaten 

presenteras skall forskaren se till att informantens anonymitet bibehålls. Vi kommer att göra 

detta genom att tilldela alla informanter med ett alias (Dalen, 2015:23). 

  

6.4.6 Hänsyn till svaga och utsatta grupper 

 

Det ä viktigt att framgå med stor försiktighet vid behandling av utsatta grupper. Det betonas 

att svaga grupper ofta inte försvarar sina intressen gentemot forskaren, detta ställer då krav 

på forskaren att inte missbruka deras förtroende. I denna studie kommer intervju subjektet 

vara lärare till en ytterst utsatt grupp, vilket betyder att forskaren här ställs i indirekt kontakt 

med den svaga gruppen. Detta är dock inte någon ursäkt att förhålla sig på okänsligt vis, 

etiska överväganden kommer att beaktas vad gäller både lärare och elever (Dalen, 2015:25–

26). 

 

Analysen av våra intervjuer kommer att börja med transkriberingar av våra inspelade 

intervjuer där talspråket omvandlas till skriftspråk. Vi kommer att transkribera det som är 

relevant för våra forskningsfrågor, detta innebär att vi inte kommer skriva ned varje detalj 

som förekommer under intervjun utan endast svaren på våra forskningsfrågor. Sedan 

analyserar vi varje transkriberad intervju ur en kvalitativ språklig synvinkel. Det vi kommer 

hålla oss till i resultaten är om vi ser något gemensamt mellan alla pedagoger och deras svar 

samt vilka likheter och skillnader vi kan notera i svaren. Den insamlade informationen 



24 
 

kommer även att kopplas till forskning och litteratur för att skapa en grund för vår analys. 

Slutligen skall informanternas svar förknippas till grundade teorier inom pedagogik och 

framställas i resultatdelen.  
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7. Empiri 

 

Under denna rubrik har vi renskrivit våra transkriberade intervjuer. Vi har intervjuat sju 

pedagoger varav sex stycken har gett medgivande till att spelas in, observera att vi har 

namngivit pedagogerna med bokstavs alias. Våra intervjufrågor har varit relaterade till våra 

frågeställningar som handlar om hur pedagoger arbetar med språkutvecklingen för 

nyanlända elever samt vilka metoder som dem tycker är framgångsrika vid inlärning av 

svenska som andraspråk. Vi har fokuserat på svenska som andraspråk lärare men även en 

pedagog som arbetar i förberedelseklass har intervjuats.  

 

7.1 Informant A (gav ej samtycke för inspelning)  

A berättar att hon tycker att det är inspirerande att se elevers utveckling, och utvecklingen 

tycker hon observeras tydligast hos nyanlända elever. Enligt A har elever i en 

förberedelseklass alltid viljan att lära sig, de är nästan alltid motiverade. Av den anledningen 

ville hon börja arbeta med nyanlända elever. Hon berättar hur motiverande det är att se 

nöjda elever men även nöjda vårdnadshavare.  

 

När vi frågar A hur hon börjar med språkundervisning för nyanlända elever svarar hon med 

att hon alltid börjar med en kartläggning där elevens förkunskaper, erfarenheter och 

skolbakgrund bedöms. Därefter betonar hon att samarbetet med modersmålsläraren är 

mycket viktig. När A planerar sin undervisning anpassar hon den till hela klassen, men hon 

nämner även att på grund av den enorma spridningen på ålder, antal elever, kultur och språk 

varierar stöttningen av undervisningen. Enligt A är yngre elever oftast i större behov av 

stöttning. Oavsett vad, gör hon alltid en gemensam och likadan undervisning för alla i 

gruppen, men stöttningen varierar.  

 

Hennes definition av stöttning kan vara allt från grupperingar till konkret material. När hon 

grupperar eleverna föredrar hon oftast elever med samma modersmål för att de skall kunna 

stödja varandra. En annan aspekt hon tänker på är “starka” och “svaga” elever, att 

gruppera/para ihop dessa elever kan underlätta deras inlärning av ett nytt språk, det kan 

vara en elev som har varit i klassen under en längre period som har en aning högre språklig 

nivå tillsammans med en helt ny elev, men det gemensamma för dessa två elever är att de 

har samma modersmål. En annan form av stöttning kan vara val av material, A tycker att 

material där eleven kan höra det hen skriver är mycket effektivt, det underlättar för uttal men 

även grammatiken. Hon säger också att hon gillar att använda digitala appar. Storboken och 
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Lillboken är också omtyckta läromedel, hon brukar först och främst introducera 

omslagsbilderna där klassen gemensamt diskuterar vad boken kan handla om. Därefter 

högläser läraren samtidigt som eleverna följer efter texten i lilla boken.  

 

Vi frågade A om hon har någon teoretisk bakgrund eller didaktiskt tankesätt bakom hennes 

planering av undervisning. Hon anser att det handlar väldigt mycket om den sociokulturella 

teorin, hon följer Vygotskijs syn genom den proximala utvecklingszonen. Även Cummins 

cirkelmodell är centralt för mig där jag fokuserar på interaktionen förförståelse, titta i texten, 

och gemenskapen, säger A.  

 

Denna intervju blev kort på grund av att vi inte fick samtycke för inspelning. Resultatet är 

baserat på våra anteckningar.  

 

7.2 Informant B 

När B ska börja med språkundervisning för nyanlända elever börjar hon först och främst med 

kommunikationen mellan eleverna och lärare. För att underlätta förståelsen använder vi oss 

av olika översättningsappar. Med hjälp av översättningsappen presenterar hon 

verksamheten samt omgivningen. Det är även viktigt att kunna hitta en modersmålslärare 

och det försöker vi göra så fort eleven börjar i skolan. Eftersom B även arbetar i skolans 

bibliotek ger hon dem en rundtur där och går igenom hur eleven kan låna böcker. Just i 

skolans bibliotek kan man hitta mycket material som kan stötta elevens språkutveckling. B 

berättar att de har många böcker på olika hemspråk. Hon betonar vikten av att hitta ingångar 

till övergången av det svenska språket, vilket hon tycker går snabbare med böcker. B hävdar 

att hon mestadels utgår från läseböcker som hon sedan kompletterar med ämnesböcker i 

klassrummet.  

En annan aspekt är att använda mycket bilder, B skapar mycket eget material som 

underlättar för eleven. B säger att hon ofta läser en gemensam bok tillsammans med 

nyanlända elever. Eleverna får därefter skriva upp de ord dem inte förstår, slutligen går vi 

igenom orden tillsammans.  

 

När vi frågar om B har någon bakomliggande pedagogisk teori eller didaktiskt sätt som hon 

ofta utgår från när hon planerar sin undervisning svarar hon med att det är svårt att sätta ord 

på det eftersom hon är praktiker. Men Vygotskji och Cummins känner hon till, B tycker att det 

är viktigt att lägga sig på rätt nivå. Hon tänker mycket till proximala utvecklingszonen där 

man alltid strävar efter att nå en högre nivå.  
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I denna skola har lärare och pedagoger bestämt att de ska arbeta med cirkelmodellen. B 

säger att hon använder sig mycket av cirkelmodellen när eleverna skall arbeta med 

textstruktur. Hon har själv skapat material där det står “Inledning”, “problem”, “händelser”, 

“lösning” och ett “slut”. Denna metod får eleverna att lära sig den röda tråden i en text vilket 

blir en form av stöttning. B berättar att elevnära temaarbeten oftast är effektiva vid 

språkinlärning. Är det höst ute arbetar vi med temat höst, att arbeta med ämnen som 

eleverna redan känner till underlättar deras språkutveckling. B betonar vikten av hur viktigt 

det är att låta eleverna se, höra, och känna vid inlärning. Om temat är höst är det väldigt 

lägligt att gå ut i skogen och samla olika löv.  

 

När vi frågar B om vilka utmaningar hon har stött på säger hon att hon kan tycka att det kan 

vara svårt att hitta relationen när vissa elever inte är engagerade och relationsmässigt 

öppna. Att aktivera kommunikationen är jätteviktigt men det gäller att kunna hitta vägen dit. 

Att t.ex. diskutera om en text kan bli en utmaning om man inte har bilder.  

Slutligen frågar vi om B kan rekommendera några läromedel, hon tycker att det digitala alltid 

hjälper. Appar, bilder och filmer är material hon gillar att arbeta med. 

 

 

 

7.3 Informant C  

C svarar på hur hon tar emot en nyanländ elev i sin klass med att det första hon försöker 

etablera med eleven är ett gemensamt språk, och att ofta börjar de med engelska. Hon 

försöker att småprata med den nya eleven och ställer generella frågor i ett försök att etablera 

ett band. Efter det får eleven läromedel i syfte att försöka utröna vad eleven kan och inte kan 

för att senare individanpassa undervisningen. Hon berättar att eftersom det inte bara är en 

stor spridning i elevernas etniciteter utan att lärarkåren på skolan också är mångkulturell blir 

det en hel del kommunikation och stöttning på många olika språk. De försöker att ge 

nyanlända elever möjlighet att jobba med samma arbetsområde som resten av klassen, fast 

med mer stöttning och anpassade frågor. Eftersom hon arbetar i tvålärarskap med en kollega 

har de också möjlighet att dela på sig och då tar den ena läraren de nyanlända eleverna och 

går till ett mindre klassrum.  

 

När vi frågar henne om hon har en teoretisk utgångspunkt i sin undervisning svarar C att hon 

föredrog Vygotskjis teorier under sin studieperiod, hon förklarar att hon tror på vikten av 

samspelet mellan elever och att hon ser en hel del av hans tänkande i deras arbete med 
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språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. SOKA är ett etablerat arbetssätt på hennes 

arbetsplats och det är något de använder i alla klassrum, speciellt eftersom stöttning är något 

många av deras elever ständigt behöver, förklarar hon. Hon berättar att även eleverna är 

insatta i SOKA arbetet och ofta frågar ifall de sysslar med det under lektionerna, hon brukar 

svara då att de alltid sysslar med SOKA.  

 

När vi frågar om framgångsrika metoder relaterat till språkutveckling uttrycker C att det är 

svårt för henne att svara på den frågan eftersom hon inte har arbetat särskilt länge som 

lärare. De arbetar med att hjälpa eleverna förstå och utveckla språket, senare skall 

skrivkunskaper utvecklas, dock är det inget som hon eller hennes kollega fokuserar på just 

nu. Hon uttrycker att det de satsar på är att bygga ordförråd, efter att ha lärt känna sina 

elever anser hon att mest träning behövs där. De arbetar också med alla metoder och 

aktiviteter inom SOKA, exempelvis cirkelmetoden och modelltexter.  

 

Vi går senare in på utmaningar i det språkutvecklande arbetet och C uttrycker att den största 

svårigheten är att försöka undervisa elever i svenska när lärare och elev inte har ett 

gemensamt språk. Det blir väldigt svårt att göra sig förstådd och ge stöd då, dock berättar 

hon att det sällan blir så eftersom majoriteten av nyanlända elever förstår grundläggande 

engelska. I de få fallen där eleven inte har några kunskaper i engelska försöker C att skapa 

en studiehandledning på elevens modersmål med hjälp av en modersmålslärare, dessutom 

söker hon upp kollegor på skolan som talar elevernas språk för att hjälpa till med 

översättning och etablera kontakt. Hon tillägger även att ännu en kompetensutvecklande 

kurs inom SOKA kommer att starta under nästa termin, vilken syftar till att utbilda lärare i att 

använda modersmålet i undervisningen. En annan utmaning hon nämner är att motivera 

elever som inte har ork och vilja att lära sig, C berättar att flera nyanlända elever är 

omotiverade att studera då de inte har fått svar på deras ansökan till uppehållstillstånd. I 

dessa fall försöker hon att helt enkelt motivera eleverna ändå.   

 

Vad gäller läromedel berättar C att de skapar mycket eget material i undervisningen. De 

använder också sig av material som eleverna i resten av klassen arbetar med, dock får de 

nyanlända anpassade frågor till detta material. Hon uttrycker att detta är bra då uppgifterna 

blir anpassade efter elevernas behov. De använder sig även av inlärnings tjänster via 

internet då eleverna har tillgång till egna bärbara datorer. Med hjälp av dessa tjänster kan 

eleverna ta del av bland annat E-böcker och hörförståelsematerial.  

 

7.4 Informant D  
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Vi frågar D hur hon börjar språkundervisningen hos en nyanländ elev. Hon informerar oss att 

hon alltid får en helt ny klass, vilket innebär att alla nyanlända elever får vänta tills det bildats 

en större grupp.  

Det första hon börjar med är att klistra fast små lappar runt om i klassrummet där alla 

substantiven står. T.ex. fönster, dörr, penna. Efter ett tag sätter hon upp andra lappar som 

kan motsvara verb, t.ex. “att öppna fönster”. Denna metod bygger hon ut ytterligare med 

grammatiska termer. En annan metod D använder sig mycket av är utflykts pedagogik. Hon 

gillar att vara ute och låta eleverna upptäcka själva. Vi frågar henne om hon har något 

teoretiskt perspektiv eller didaktiskt tankesätt bakom hennes planering. Hon säger att hon 

tror att allt lärande sker i sociala former. Hon betonar att det är mycket viktigt för henne att 

kunna arbeta ihop i gruppen. Hon påstår att vara i en grupp formar allting i hur vi är som 

individer, därför håller hon sig oftast till Vygotskji.  

 

Andra metoder som D anser vara framgångsrika vid språkutveckling för nyanlända elever är 

att vara utomhus. Ett exempel hon tar upp är att hon åkte med klassen och tittade på konst 

som en Japansk konstnär hade skapat. När vi återvände till skolan arbetade vi med konst 

samtidigt som det dök upp frågor som handlade om Japan. Detta ledde till att vi både 

arbetade med konst samt geografi, berättar D.  

 

D kan känna att det är väldigt stor brist på modersmålslärare, hon tycker att det är orättvist 

att alla skolor inte har tillgång till en. Hon berättar att hennes dröm är att arbeta parallellt med 

modersmålslärare. Ibland försöker vi diskutera det på möten. Hur hon åtgärdar dessa 

utmaningar är genom att ständigt använda sig utav det svenska språket. 

 

7.5 Informant E 

E berättar att det blir mycket kroppsspråk när hon får in en elev som inte behärskar språket, 

de använder enkla fraser och frågor för att lära känna varandra och ofta kan andra elever i 

hennes mångkulturella klassrum hjälpa till med översättning. Hon menar att detta får den nya 

eleven att känna sig välkommen, det blir i ett senare skede som eleven får träna på skrift och 

tal i svenska. Hon nämner att det är Vygotskjis sociokulturella perspektiv som ligger bakom 

hennes idéer i undervisningen, men går inte in på något specifikt.  

 

När vi börjar diskutera metoder berättar E att språk och kunskapsutvecklande arbetssätt är 

en metod som alla lärare på hennes skola kompetens utbildas i. Specifikt nämner hon att de 

arbetar mycket med begrepp och närliggande begrepp till ämnesområdet. De använder sig 

av djupgående förklaringar för att eleverna själva skall kunna arbeta med dessa betingelser. 
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E använder begreppet “civilisation” som exempel på något som kan vara svårförståeligt för 

många elever, då går hon in på djupet och arbetar med relaterade begrepp till ordet samt 

sätter det i kontext. Hon talar om för oss att detta är något de ofta arbetar med då hon anser 

att arbetssättet ger goda resultat för elevernas förståelse. I detta arbete ser de till att också ta 

vara på elevernas modersmål, E vidareutvecklar sitt exempel på ordet “civilisation” och 

förklarar att de får översätta ordet och arbeta med det på sitt språk, eftersom nyanlända 

elever har ofta kunskaper på sitt språk som inte kommer fram och detta blir ett sätt att 

synliggöra deras kunskaper i arbetsmomentet.  

 

Vi går senare in på utmaningar i det språkutvecklande arbetet och E nämner att det kan bli 

tufft när nyanlända elever förväntas följa samma kriterier som infödda elever. Deras elever 

går direkt in i ordinarie klassrum och det är en stor utmaning att introducera skolspråket 

samtidigt som eleverna lär sig vardagsspråket. E berättar att de arbetar med detta genom att 

analysera och reflektera över vad som fungerar för dessa elever under ett visst moment och 

anpassar sig efter det, ofta behöver hon då bara göra några justeringar till nästa tillfälle. Hon 

tillägger att detta skiljer sig från individ till individ men att man alltid kan lära sig av enskilda 

undervisningstillfällen och göra förbättringar därefter.  

E berättar att oavsett ålder på eleven så börjar hon med att träna det svenska alfabetet, 

dessutom använder hon sig ofta av bilder och talövningar för att träna uttalet. Hon nämner 

också att det är en stor skillnad på elever som har en skolbakgrund i sitt hemland och de 

som inte har haft det, elever som faktiskt har gått i skolan brukar komma igång snabbare och 

är ofta mer självständiga i sitt arbete, de förstår många skolrelaterade begrepp och kan 

arbeta med ganska mycket med hjälp av Google drive. Hon anser att detta arbete är en 

övergång för eleverna, efter en tid med hjälp av stöttning börjar eleverna att läsa frågorna på 

svenska, och till slut svarar de även på frågorna på svenska. 

 

E nämner inte några specifika läromedel utan går in på att hon ofta får börja med att träna 

alfabetet med nyanlända elever samt att hon använder bilder för att träna upp deras 

ordförråd.   

 

7.6 Informant F  

F är en utbildad lärare för de yngre åldrarna (Fk-6) och hon arbetar på en skola i ett 

förortsområde, flera av hennes elever är nyanlända. Hon har arbetat som lärare i nästan fyra 

år.  

Vi börjar med att diskutera hur hon tar emot nyanlända elever i sitt klassrum och F berättar 

att hon träffar eleven tillsammans med specialpedagogen. Både F och specialpedagogen gör 
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var sin kartläggning och diskuterar därefter vilken nivå eleven ligger på. Ifall eleven är svag i 

svenska brukar hon använda sig av mycket bilder i undervisningen och dessutom använder 

hon elever som resurs genom att låta svaga elever samarbeta med elever som har nått lite 

längre i sin språkutveckling. Detta gör hon genom att dela in sittplatserna i klassrummet så 

att fyra elever sitter runt varje bord, två starka och två svaga. Helst vill hon att varje sådan 

grupp skall ha samma modersmål då eleverna kan stötta varandra med hjälp av det 

gemensamma modersmålet.  

 

Vad gäller teorin nämner F Bornholmsmodellen som något hon formar sin undervisning runt, 

modellen fokuserar mycket kring rim och ramsor samt sånger och eftersom hon arbetar med 

en hel del yngre barn anser hon att den är relevant för hennes undervisning. Utöver det 

nämner hon Vygotskij och den proximala utvecklingszonen, hon tycker att det är viktigt att 

eleverna skall kunna lära sig av varandra och utmana varandra vilket är något hon relaterar 

till Vygotskij.  

 

Vi går vidare genom att tala om metodval och F berättar att hon ofta gör en modell 

tillsammans med eleverna, exempelvis brukar de göra tankekartor innan de skriver en saga 

och då bygger de upp sagans delar tillsammans innan eleverna får arbeta individuellt eller 

parvis. Detta gör hon för att eleverna skall veta vad de skall förstå innan de sätter igång med 

arbetet. Hon nämner också att de skriver mycket i dagböcker i hennes klass och hon menar 

att detta är något som passar alla elever, de mest språkkunniga kan exempelvis skriva två 

sidor om sin helg medan de lite svagare kan skriva en mening eller rita en bild om samma 

ämne.  

 

När vi börjar tala om utmaningar i arbetet nämner hon att tiden aldrig räcker till för henne, 

hon önskar att hon kunde spendera mer tid med varje enskild elev, speciellt med de som 

behöver extra stöd. Dessutom har hon sällan tillgång till modersmålslärare och 

specialpedagog, lärarna på hennes skola nästan konkurrerar om de få som finns till hands. 

För att överbrygga denna brist brukar hon använda sig av samverkarna på fritidsgården, 

samverkarna där är flerspråkiga och har ett nära samarbete med skolan vilket medför att hon 

ibland kan “fånga upp” en sådan för att hjälpa till under vissa lektionstillfällen. Samverkare 

kan exempelvis stödja henne med översättning eller sitta med en mindre elevgrupp under 

boksamtal.  

 

Slutligen diskuterar vi läromedel och F nämner att hon har ett par bokstavsböcker som 

eleverna är väldigt förtjusta i, hon minns inte namnet på bokförlaget men menar att dessa är 
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väldigt stimulerande för eleverna då de innehåller mängder med roliga uppgifter där eleverna 

får klippa och klistra, rita, bygga ordförråd och bilda enkla meningar. Dessa läroböcker 

använder hon till sina yngsta elever i ÅK 1, de lite äldre eleverna har läromedel som hon 

anser är tråkiga och därför skapar hon eget material åt de elevgrupperna. Materialet hon 

skapar innehåller många bildrelaterade uppgifter och annat pyssel som Bornholmsmodellen 

förespråkar, sådant hon anser vara effektivt för yngre elever.  

 

7.7 Informant G 

Efter bakgrund går vi vidare i intervjun och frågar hur hon går tillväga med språkundervisning 

hos en nyanländ elev. G svarar genast att det alltid är en utmaning för en lärare att få in en 

helt nyanländ i klassen. Det första hon gör är en kartläggning för att kunna se var eleven 

befinner sig, jag planerar utifrån elevens förförståelse som jag sedan bygger upp, säger hon. 

Enligt G måste läraren ha höga förväntningar även om eleven kan ha mycket kunskap med 

sig från hemlandet. I början arbetar jag med mycket grundläggande språkkunskaper inom 

svenska. Den kommunikativa förmågan kommer i första hand, och anledningen till detta är 

för att eleven ska känna sig trygg i den nya miljön. Det viktiga är att ge eleverna 

förutsättningar till lärande. En annan del som är viktig är val av material, och G anser att det 

är en utmaning att hitta anpassade läromedel, därför skapar hon ofta eget.  

 

G har ofta Vygotskij och Cummins i baktanken när hon planerar sin undervisning. Hon tycker 

att det är mycket viktigt med interaktionen mellan elever och lärare. Hon håller inte med om 

att nyanlända elever ska placeras i en enskild grupp, dem ska inte exkluderas utan snarare 

tvärtom. De måste socialiseras med andra elever för att kunna använda språket så mycket 

som möjligt, säger hon. G anser att lärande sker i samband med interaktion, det är där 

eleverna lär utvecklas mest. Eleverna lär sig mest genom att läraren låter dem 

samarbeta.  Hon framför att det bästa vore att arbeta parallellt med modersmålslärare, 

forskning visar att parallellt arbete med modersmålsläraren stöttar elevers språkutveckling, 

modersmålsläraren kan översätta, visa, och förklara med hjälp av elevens modersmål, vilket 

stöttar elevernas svenska språk i längden.  

 

När vi frågar om vilka sorters metoder hon anser vara framgångsrika svarar hon med att 

nyckelfaktorer är att arbeta språkutvecklande.  

Den största utmaningen för G har varit när hon fått en helt ny elev som inte har någon 

skolbakgrund alls, i vissa fall kan det till och med vara traumatiserade elever vilka kan vara 

mycket svåra att integrera. Därför arbetar hon kontinuerligt med kartläggningar och 

välkomstsamtal. En annan utmaning hon tar upp är elever som är passiva och inte har någon 
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motivation, och det är desto mer utmanande om skolan inte har bra material. G tycker att 

lärare bör samarbeta med andra kollegor genom att observera mönster hos eleverna, samt 

diskutera rätt anpassning i undervisningen. För att kunna se progressionen bör lärare 

samarbeta, anser hon.  

 

Ett läromedel som G vill rekommendera heter “Jalla - raka vägen” av Terese Andersson och 

Tiia Ojala, denna bok är för dem äldre eleverna. Det finns även böcker som heter Zick Zack 

skrivrummet och Zick Zack läsrummet, dessa böcker är väldigt genrebaserade och använder 

mycket av cirkelmodellen. Böckerna stöttar arbetet med förkunskaper genom ett konkret 

arbetssätt. Hon berättar att eleverna läser texten individuellt och därefter skriver de en 

gemensam text. Böckerna innehåller även många muntliga övningar och 

bearbetningsövningar.   

G berättar även att hon skapar mycket eget material där hon får använda sig av bilder och ge 

språklig stöttning i exempelvis hur man uttrycker sig, eller utför resonemang på olika nivåer.  
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8. Resultat och analys 

 

Under denna rubrik skall vi analysera det empiriska material vi har samlat in under dessa sju 

intervjuer. Vi har valt att redovisa resultatet av denna studie utifrån våra frågeställningar, först 

skriver vi resultat som förtydligas med citat från lärare tagna ur våra transkriberingar. Båda 

avsnitten kommer att avslutas med en analys. 

 

8.1 Vilka metoder använder pedagoger för att främja språkutvecklingen hos nyanlända 

elever? 

Informanternas utsagor har både skilt sig från varandra och haft gemensamma aspekter vad 

gäller deras metodval. Något som alla har gemensamt är att de regelbundet skapar eget 

material, antingen för komplettera skolans läroböcker eller för att anpassa vissa frågor till 

nyanländas språknivå. Dock var det endast en av sju informanter som påstod sig endast 

använda eget material och inget annat.  

 

Jag jobbar med utflykts pedagogik och då är det anpassat till det. Jag använder inga 

läromedel så men använda kamera och skriva till de bilderna då. Utflykterna är kärnan för 

min pedagogik och jag skapar material till det, (berättar pedagog D).  

 

När en nyanländ elev först kommer till klassrummet var det fyra av informanterna som 

svarade att de börjar med en kartläggning av hens förkunskaper för att därefter planera 

undervisningen utifrån detta, och två svarade att de även integrerade eleven i 

skolverksamheten genom en form av rundtur i skolan. 

 

För mig är det viktigt att göra en kartläggning, för att se var eleven befinner sig så att jag kan 

arbeta utifrån vad eleven har för förförståelse innan, det är jätteviktigt att arbeta är med 

elevernas förförståelse och arbeta vidare med det (Berättar pedagog G).  

 

Det var fyra informanter som ansåg att det var viktigt att börja med enklare fraser och 

klassrumsord, och två använde sig av andra elever med samma modersmål som den 

nyanlände för att hjälpa till som tolk och välkomna hen till klassen. Även fem informanter 

ansåg att det var viktigt att arbeta parallellt med modersmålsläraren.  
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Jag skulle vilja ha ett större samarbete med modersmålslärare, i min drömvärld skulle vi 

jobba parallellt t.ex. om jag säger att vi ska till moderna museet, då skulle hon på arabiskan 

göra samma sak, (uttrycker pedagog D).  

 

Det var tre av informanterna som ansåg att grupparbete var en viktig aspekt i undervisningen 

av nyanlända medan endast en nämnde specifikt individuellt arbete. Att arbeta med texter 

och begrepp i undervisningen nämndes av tre informanter och ordförrådets vikt togs även 

upp av tre, endast en lärare talade om grammatiken som en viktig del i nyanländas 

undervisning. 

 

Mycket grupparbeten och mycket klassvis undervisning har vi så att barnen ska veta vad de 

ska förstå innan de sitter individuellt, (berättar pedagog F). 

 

Majoriteten av informanterna berättade att de använde sig av talövningar och annan verbal 

kommunikation, fem av sju lärare ansåg att eleverna skall öva sin talförmåga. IT användning 

i undervisningen togs upp av fem lärare och utflykter där eleverna kunde komma i kontakt 

med det svenska samhället nämndes av två.  

 

Jag är också väldigt mycket ute i samhället, jag brukar säga att det är min pedagogik, 

utflyktspedagogiken, jag har uppfunnit den själv! (Betonar pedagog D). 

 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA) berättade tre lärare att de har kompetens 

utbildats till inom sin arbetsplats, och även specifika metoder inom SOKA framkom under 

intervjuerna; cirkelmodellen nämndes av tre lärare och modelltexter togs upp av två. Även 

begreppet stöttning används inom SOKA, men denna term har en så bred mening att det kan 

vara inom andra kontexter lärarna har tagit upp det, det var fem informanter som tog upp 

stöttning.  

 

Vi kallar det SOKA, vi använder det i varje klassrum. Varje lektion, det är den pedagogiska 

teorin vi följer, den kommer från Stockholms universitet. Det är bra grejer, elever brukar fråga 

har vi SOKA nu eller inte? Jag svarar att vi alltid har SOKA, (berättar pedagog C). 
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8.2 Analys av lärares metodval  

 

Dewey anser att lärande och språkutveckling går hand i hand. Vi behöver vara aktiva i olika 

situationer för att kunna lära oss. Precis som Deweys yttrande “ Learning by doing” utvecklas 

eleven inte bara språkmässigt utan hen lär sig även helt ny kunskap inom det nya språket. 

Att integrera eleven i skolan genom ett vardagligt sammanhang t.ex. att umgås med 

klasskompisar kräver också kunskap, och det är den kulturella kontexten som bestämmer på 

vilket sätt detta ska göras. Genom att välkomna eleven och visa runt samt lära hen enkla 

vardagsord/klassrumsord utvidgas lärandet ytterligare i det vardagliga språket, vilket 

underlättar för elevens nästa språkliga nivå. Enligt Vygotskji utvecklar barnet sitt 

vardagsspråk genom det muntliga och spontana vardagliga sammanhang barnet befinner sig 

i (Kaya, 2016:34–35). Av den anledningen börjar verksamheten oftast med en kartläggning, i 

den kartläggningen bedöms elevens förkunskaper för att kunna stötta eleven på bästa sätt 

och kunna anpassa undervisningen (Kaya, 2016:24). Att använda modersmål i 

undervisningen är också en viktig del i språkutvecklingen. Enligt det sociokulturella 

perspektivet sker utveckling genom ett samarbete mellan lärare, modersmålslärare samt 

studieledare. Individer lär sig av varandra.   

 

Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av lärande i den sociala kontexten. Teorin 

anser att individen lär sig bäst genom interaktion med andra. Grupparbeten är en god form 

av stöttning där språket har en mening i ett syfte. Eleverna får möjlighet att integrera med 

andra och blir mer beroende av att tala det gemensamma språket. När eleverna hamnar i ett 

socialt umgänge känner de också mer ansvar att göra sig förstådda, av den anledningen 

anser det sociokulturella perspektivet att lärande främjas tydligare i grupp. Den 

språkutvecklande processen inom SOKA är beroende av de sociala och språkliga ramar 

inom vilka lärandet sker på. Språkutvecklingen är alltså inte bara en psykologisk process 

utan även en sociala sådan (Gibbons 2016:31).  

Anna Kaya ser kartläggningen som en naturlig inledande del av undervisningen, hon 

tydliggör att läraren behöver vara med under hela kartläggningsprocessen för att senare 

kunna planera en undervisning utefter elevens förkunskaper (Kaya, 2016:73).  Även Monica 

Axelsson tar upp vikten av kartläggning och skriver att kartläggningen är avgörande för att 

försäkra ett lämpligt mottagande av nyanlända elever, hon hävdar att läraren behöver veta 

om elevens utbildningshistoria, styrkor och intressen (Bunar, 2015:129). Majoriteten av våra 

informanter ansåg att kartläggning är det allra första momentet i utbildningen av nyanlända 

elever, men enligt Bunar är dessa kartläggningar bristfälliga, han menar att de inte används 
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för individuella pedagogiska strategier anpassade till eleverna. (Bunar 2015:28). Dock menar 

fyra av våra informanter att deras kartläggningar är individanpassade.  

Kaya berättar om varför hon använder flerspråkiga elever som resurs i klassrummet, hon 

anser att alla språk som cirkulerar i klassrummet bör ses som värdefulla resurser. Lärare 

skall ta vara på dessa resurser då användningen av flera språk i klassrummet utökar 

elevernas möjligheter att vidga sina tankar (Kaya, 2016:55).  

Kaya anser att modersmålslärare är de kollegor som betyder mest för hennes elever, hon 

betonar att de är en enormt viktig resurs. Hon tydliggör detta genom att skriva om att lärare 

har ett ansvar att anpassa sin undervisning till nyanlända elevers behov och förutsättningar, 

hon berättar att detta inte är omöjligt att genomföra på egen hand men att undervisningen 

aldrig kan hålla samma kvalitet som när läraren samarbetar med modersmålsläraren (Kaya, 

2016:56–58).  

Även Axelsson nämner att ett nära samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare 

skapar goda möjligheter till interaktion och tolkning av erfarenheter på både modersmålet 

och i svenska (Bunar, 2015:130). Detta är något denna studie kan intyga då fem av sju 

informanter ansåg att ett samarbete med modersmålsläraren är en viktig aspekt i 

undervisningen av nyanlända elever.  

 

Axelsson tar upp vikten av grupparbeten och framhäver att när eleverna får möjlighet att 

bearbeta både stoff och språk i en klassrumssituation där de även får tillfälle till muntlig 

interaktion och tillsammans kan hantera ämnesinnehållet (Bunar 2015:131).  

Vad gäller talövningar berättar Kaya att hon använder sig ofta av högläsning i sin 

undervisning, eleverna får inte bara tillfälle att höra språket utan kan också få leva sig in i 

situationer de annars inte skulle få möjlighet till. Dessutom berättar Kaya att eleverna får 

tillfälle att se hur olika texttyper är uppbyggda samt hur man bygger upp språket kring dessa 

texttyper (Kaya, 2016:122–123). Anna Kaya arbetar inte bara som lärare utan åker också 

runt om i landet och kompetens utbildar lärare i Språk - och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Hon menar att de främsta fördelarna med detta arbetssätt är att eleverna inte har tid att lära 

sig språket först och ämneskunskaperna senare. Dessutom anser hon att detta arbetssätt 

skapar meningsfullhet och helhet för eleverna i alla deras undervisningssituationer (Kaya, 

2016:32–33). Kaya tar även upp begreppet stöttning och framhäver att det inte räcker med 

att eleven klarar av uppgiften framför sig, målet är att hen senare skall klara liknande 

uppgifter på egen hand. Hon relaterar detta till den proximala utvecklingszonen då en mer 

kompetent kamrat kan erbjuda denna stöttning för att den svagare eleven skall kunna nå till 

nästa nivå i utvecklingszonen (Kaya, 2016:56–58). Det var fem av våra informanter som 
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benämnde stöttningen som en vital del i elevernas språkutveckling, dock nämns detta med 

viss reservation då informanternas definition av stöttning kan skilja sig från Kayas.  

 

Samtliga pedagoger arbetar i grundskolan vilket kan ha bidragit till ett resultat där samtliga 

arbetar med och interagerar nyanlända elever på liknande sätt. Vi har kunnat observera att 

grundskolorna alltid gör en kartläggning av elevens förkunskaper i samarbete med 

kommunen. Ifall vi inte hade begränsat oss till endast grundskola hade möjligtvis resultatet 

blivit annorlunda i och med att integreringen av nyanlända elever samt deras 

språkundervisning kan te sig olik. Dock fick vi inget svar på hur språkundervisningen för 

äldre elever i högre årskurs planeras och kan därmed inte dra någon slutsats. Med denna 

studie inriktade vi oss till elever i grundskolan.  

 

Vi intervjuade pedagoger som arbetar i både förorter samt i Stockholms innerstad. Detta gav 

oss en sken syn eftersom vi inte hade möjligheten att intervjua alla pedagoger i Stockholm. 

Detta innebär att vi endast kan dra slutsatser utifrån våra egna intervjuer. Med denna studie 

har vi observerat att antal nyanlända elever är högre i förorter vilket också leder till att lärarna 

har mer erfarenhet av att undervisa dessa elever. I vissa fall påverkar antalet nyanlända i 

klassrummet även lärarens språkval, i klasser där majoriteten av eleverna exempelvis har 

arabiska som modersmål har läraren emellanåt använt sig av undervisningsmaterial på 

elevernas modersmål.   

Vi har observerat att majoriteten av våra informanter använder sig utav det sociokulturella 

perspektivet vid arbete med nyanlända elever, detta har observerats under själva 

intervjuerna då informanterna ofta uttrycker att eleverna exempelvis integreras i grupp och 

lär sig språk i samspel med andra.  

 

 

8.3 Vilka utmaningar möter pedagogerna i det språkutvecklande arbetet? 

 

I informanternas utsagor om vilka sorters utmaningar som uppkommer i undervisningen av 

nyanlända har det observerats att få gemensamma åsikter kan synliggöras. Endast bristen 

på passande läromedel är en utmaning det råder konsensus om, sex av informanterna 

ansåg att tillgängliga läromedel inte är lämpligt för nyanlända. 
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I årskurs två och tre har vi läroböcker som inte är så roliga tycker jag, de är gamla, texterna 

är inte så roliga, vi har pratat om att byta om dem. Jag brukar göra eget material åt de 

eleverna, hittar också en hel del på nätet, (Nämner pedagog F).  

 

Två informanter tyckte att det blir problematiskt när eleven inte har någon skolbakgrund och 

tre stycken identifierade passivitet eller brist på motivation som en utmaning. 

 

Jag tycker att det är jättesvårt, hur motiverar man elever som inte vill lära sig? De har 

jättesvårt med språket och vill inte lära sig. Motivation gäller inte bara SVA undervisning utan 

alla elever, (berättar pedagog C). 

 

Två lärare tog upp en generell resursbrist i och med att specialpedagoger och 

modersmålslärare inte räcker till och endast en av informanterna nämnde att det inte finns tid 

nog att ge varje elev den uppmärksamhet hen behöver.  

 

Vi har inte så många modersmålslärare heller, det är två vi har hela tiden, turkiska och 

arabiska, de andra kommer bara under en timme på måndagar. Man får fånga de då, vi har 

bara en specialpedagog också så vi får konkurrera lite om henne också, (berättar pedagog 

F). 

 

8.4 Analys av utmaningar i det språkutvecklande arbetet 

 

En elev som inte har någon skolbakgrund blir svår att aktivera. Hen har i det läget ett mycket 

begränsat vardagsspråk som även påverkar interaktionen med lärare och andra elever. 

Dessa elever saknar även skolspråket och är ofta även omedvetna om hur man bör bete sig i 

en skolmiljö, dessa två egenskaper är relativt internationella vilket ger ett försprång till 

nyanlända elever som faktiskt har en tidigare skolbakgrund då de kan implementera sina 

skolrelaterade kunskaper och erfarenheter från sitt hemland till den svenska skolan. Elever 

som inte har någon form av skolbakgrund har även inte börjat sin process i den proximala 

utvecklingszonen, som i sin tur leder till att eleven stannar i den första zonen.  Läromedel ska 

stötta eleven och vara en aning utmanande för eleven. Dock bör det inte vara för komplicerat 

då även det leder till att eleven inte gör framsteg inom den proximala utvecklingszonen. 

Bristen på anpassade läromedel som många av våra informanter påpekat är en stor 

utmaning, därför verkar lärare föredra att skapa eget läromedel. Detta kan vara mycket i form 
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av bilder, konkreta material, filmer samt användning av IT. Utmaningen med tidsbrist kan 

även leda till en mindre social interaktion mellan elev och lärare, eleven kan bli omotiverad 

vilket våra informanter även nämner. Omotiverade och oengagerade elever är en stor 

utmaning för läraren, av den anledningen bör man skapa en god relation och välkomna 

eleven och integrera hen i klassrummet. Enligt det sociokulturella perspektivet är relationen 

mycket viktig för att främja elevens språkutveckling.   

 

Axelsson tar upp problematiken med bristande skolbakgrund då hon beskriver att elever med 

en lång och kontinuerlig skolbakgrund kan snabbare möta större utmaningar i skolan och ta 

sig an fler ämnen i ordinarie ämnesklasser. Elever med bristande skolbakgrund brukar 

generellt behöva mer tid i förberedelseklasser (Bunar 2015:120). Även Anna Kaya går in på 

elevernas motivation och engagemang, hon anser att nyanlända elever behöver en 

undervisning som utgår från deras förkunskaper och intressen för att kunna känna sig 

motiverade. Hon tillägger att undervisningen bör genomföras på ett sådant vis att eleverna 

känner att de är delaktiga, att de blir hörda samt värdesätts. Alldeles för många lärare fastnar 

i fällan att “stirra sig blinda” på det de inte kan (Kaya, 2016:64). Även Bunar tar upp 

problematiken med omotiverade elever, men han relaterar det till direkt-integreringen av 

nyanlända till ordinarie klassrum och att detta får de att känna sig exkluderade. (Bunar 

2015:14–15) Inga av våra informanter påpekade detta som orsak till minskad motivation, 

men en informant ansåg att det är osäkerhet på grund av att eleverna inte vet om de får 

stanna i landet som kan leda till bristande motivation, när eleverna själva är osäkra på hur 

deras framtid ser ut kan det vara svårt för dem att satsa i skolan, eleven ser ingen mening 

med att lära sig ett nytt språk när hen inte vet om hen kommer att få en användning av det 

nya språket i framtiden. Eleven ser ingen mening med att knyta en relation till människor 

dem kanske aldrig kommer att träffa i framtiden, och detta kan även orsaka konflikter i skolan 

samt med undervisningen. Eleven ser ingen mening med lärandet och hamnar därmed i 

konflikter då hen inte kan hålla fokus i undervisningen.  
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9. Slutdiskussion 

I vår analys har vi observerat mönster där våra informanter är enade om vissa svar. Nästan 

alla börjar språkundervisningen med en kartläggning där läraren bedömer elevens 

förkunskaper. Detta gör dem för att kunna anpassa undervisningen (Kaya, 2016:18). Därefter 

är nästa steg att integrera eleven med klass och verksamhet. Detta gör man för att få eleven 

att känna sig bekväm och bli en del utav gruppen. Enligt det sociokulturella perspektivet 

anser man att språkutveckling och lärande går parallellt. Att integrera eleven i ett vardagligt 

sammanhang t.ex. genom att låta hen umgås med klasskompisar krävs det ett vardagligt 

språk, därför börjar nästan alla våra informanter med vardagliga fraser och enkla ord och 

meningar. Vygotskij anser att barnen utvecklar språket genom den muntliga och spontana 

situationen. Eleven behöver inte kunna alla ord utan kan även vara tillräckligt med 

kroppsspråk i vissa situationer (Kaya 2016:35).  

 

I vår analys har vi observerat att våra informanter anser att lärande sker ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Vi har observerat mycket av teorin som instämmer med det praktiska. Lärande 

sker i form av interaktion med andra. Att arbeta med nyanlända elever och flerspråkiga 

elever är en stor utmaning för lärare. Under denna studies gång har vi insett vikten av 

lärarens särskilda kompetens och utbildning för att kunna stötta elever med olika behov och 

olika kulturer. Vi har observerat att planering av undervisningen är en utav de viktigaste 

aspekterna för att kunna stötta flerspråkiga elever. Genom kartläggning som är en viktig del, 

bör läraren kunna planera och anpassa undervisningen utifrån elevens förkunskaper och 

behov. Vi har observerat att specifika förutsättningar som kartläggning, samarbete med 

modersmålslärare samt val av anpassade läromedel är komponenter som tillsammans 

skapar rätt vägledning för en nyanländ elev, enligt våra informanter.   

För en nyanländ elev är det oerhört viktigt att lärare samarbetar med modersmålslärare. 

Enligt våra informanter kan elevens modersmål användas i både klassundervisning och för 

successivt lärande utanför klassen, detta har en positiv påverkan hos eleven som även 

känner sig sedd tack vare sitt hemspråk. Våra informanter anser att lärare och pedagoger 

inte bör göra en individuell planering för varje nyanländ elev utan läraren bör planera en 

gemensam undervisning men variera på stöttningen. Stöttning kan vara i många olika former 

och val av stöttning kan förstärkas genom rätt utbildning och kompetensutveckling.  

Nihad Bunar anser att en av skolans största utmaningar är att lärare saknar kompetens i 

språkutvecklande metoder, och Anna Kaya framför att SOKA är just den 

kompetensutveckling lärare i den svenska skolan behöver för att ge nyanlända elever en 

likvärdig utbildning. Av de intervjuade pedagogerna som använder sig av SOKA har samtliga 
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en positiv inställning till arbetssättet, det skall bli intressant att se ifall detta är en inställning 

som kommer att sprida sig runt om i landet, eller om det helt enkelt rinner ut i sanden.  
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10. Konklusion 

Under studiens gång har vi observerat att ämnet vi valt är mycket brett och komplext. 

Resultaten vi fick har varit givande men inte fullt tillräckligt, vi skulle gärna vilja specificera 

intervjufrågorna ytterligare. Vi hade även gärna forskat vidare och intervjuat eller observerat 

nyanlända elever om inte tidsbristen var ett aktuellt problem. Detta kan vara ett förslag på 

vidare forskning inom ämnet “nyanlända elevers språkutveckling”.  
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11. Bilagor  

 

11.1 Intervjufrågor  
 
 

Del 1: Inledande frågor  
1. Hur länge har du arbetat med nyanlända elever?  
2. Varför har du valt att arbeta med svenska som andraspråk?  
3. Vilken utbildning har du?  

 
 

Del 2: Centrala frågor  
1. Kan du berätta lite kort om hur du börjar med språkundervisningen för en nyanländ 

elev som precis har börjat i din klass? 
 
 

2. Har du någon speciell bakomliggande pedagogisk teori eller didaktiskt tankesätt som 
du oftast utgår från när du planerar din undervisning? 
 
 

3. Vilka sorters metoder anser du vara framgångsrika vid språkutveckling för nyanlända 
elever? 
 
 

4. Vilka svårigheter möter du vid svenska som andraspråk undervisning av nyanlända 
och vilka åtgärder vidtar du för att komma till rätta med dem? 
 
 

5. Kan du ge några exempel på läromedel som du tycker är effektiva vid språkutveckling 
hos nyanlända elever. Varför är dessa läromedel så bra för deras språkutveckling? 
 
 

Del 3: generella slutfrågor  
1. Kan du berätta om något tillfälle du varit missnöjd med undervisningen, varför blev du 

missnöjd?  
2. Kan du Även berätta om ett tillfälle du varit nöjd och varför?  
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