
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ska alla få lyckas?” 

-       en kvalitativ studie om individanpassad undervisning för 

nyanlända elever. 

  
  

 Petra Olsson 

Emma Prytz 

  
  
  
  
  

 

  

  

 Handledare: Danielle Van Der Burgt 

 Examinator: Anita Hussénius 

  

 

 

Rapport 2015ht01799 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Självständigt arbete, grundlärarprogrammet F-3 

15 hp 



”Ska alla få lyckas?” – en kvalitativ klassrumsstudie om individanpassad undervisning för nyanlända elever.  
Petra Olsson & Emma Prytz 

 
 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur skolan organiserar kartläggningen av 

nyanlända elevers kunskaper, hur dessa kartläggningar ligger till grund för den 

individanpassade undervisningen samt att ta reda på hur lärare arbetar för att undervisningen 

i klassrummet ska vara individanpassad. Detta ur ett lärarperspektiv då vi vill ta reda på hur 

arbetet i klassrummet organiseras och utförs. Metoden för studien är kvalitativa intervjuer, 

där sex stycken lärare i Uppsala, Sandviken och Norrtälje kommun har intervjuats, med fokus 

på hur deras skolor organiserar arbetet kring nyanlända elevers individanpassade 

undervisning. Resultatet visar att samtliga skolor använder sig av någon form av kartläggning 

samt att de upplever att de har tillräckligt med resurser vad gäller språkstöd som 

modersmålslärare, studiehandledning på modersmålet samt undervisning i svenska som 

andraspråk. Studiens resultat påvisar dock att lärarna önskar mer tid och kompetens för att 

kunna individanpassa undervisningen i klassrummet. 
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1. Inledning  

I senaste numret av Lärarnas tidning (Nr 18/15) står att läsa att det i dagsläget finns omkring 

70 000 asylsökande och nyanlända barn i grund- och gymnasieskolan. Detta motsvarar nästan 

en hel årskurs elever (Jällhage och Thorén 2015). Att det råder akut lärarbrist i Sverige är ingen 

hemlighet och situationen blir inte mindre ansträngd med tanke på vilken utmaning 

skolväsendet står inför. Det är alla lärares åliggande att erbjuda sina elever en individanpassad 

undervisning som ska vara likvärdigt utformad. Oavsett vad gemene man har för personliga 

åsikter i flyktingfrågan är det regeringens ansvar och skolans skyldighet att se till att det finns 

tid, kunskap samt verktyg för att bemöta nyanlända elever på ett sätt som främjar deras 

utveckling. Skolan ska arbeta med individanpassad undervisning (Skolverket 2011)  och ett av 

de viktigaste sätten att utforma detta för nyanlända elever är att arbeta med kartläggning. 

Kartläggningar möjliggör att du kan utgå ifrån den nyanlända individens kunskaper från 

tidigare skolgång och erfarenheter. Bouakaz och Bunar (2015, s. 268) belyser kartläggningens 

betydelse för att effektivisera lärandet genom att anpassa undervisningen utifrån varje 

enskild individ. Forskaren Nihad Bunar (Bunar 2015b) deltar i 4:e numret av Pedagogiska 

Magasinet med en text i temat ”delat land” där författaren ställer en provokativ fråga: ”Ska 

alla få lyckas?” I artikeln beskriver Bunar (2015b) hur två nyanlända elever med liknande 

bakgrund placeras i två olika skolor med två skilda organisatoriska modeller. 

Förutsättningarna kan se helt olika ut och det är givet att det påverkar elevens möjlighet till 

utveckling. Citatet ”Ska alla få lyckas?” är också titeln på vår studie då vi anser att det är en 

aktuell frågeställning inom den svenska skolan idag. Genus, bakgrund och etnicitet har blivit 

mer synligt och för oss är det självklart att alla elever ska få lyckas, oavsett genus, bakgrund 

eller etnicitet, men hur ser verkligheten ut i skolorna? Får alla elever lika stor chans att lyckas? 

 

Nyanlända elever har rätt till stöd på många olika sätt för att undervisningen ska 

individanpassas utöver studiehandledning på modersmålet. Vi har valt att i denna kvalitativa 

studie undersöka om och hur skolan organiserar kartläggningen av nyanlända elevers 

kunskaper. Studien syftar också till att ta reda på hur dessa kartläggningar ligger till grund för 

hur lärare formar undervisningen, utifrån den nyanlända elevens individuella behov samt hur 

lärare gör för att anpassa undervisningsinnehållet i klassrummet. 
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Vid insamlingen av vår empiri ansvarade Petra Olsson för intervjuerna med lärare 2 och 6, 

Emma Prytz ansvarade för intervjuerna med lärare 1,3,4 samt 5. Mer om val av fördelning 

kring intervjuer finns beskrivet i metodavsnittet. Transkriberingen av materialet gjordes 

tillsammans liksom det övriga arbetet med studien. 
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2. Bakgrund 

Med drygt ett år kvar på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet är det snart verklighet för 

oss som examinerade grundskollärare F-3, att möta den stora ökningen av nyanlända elever i 

skolan. Vårt ansvar som lärare är att när vi tar emot dessa elever kunna ge dem redskap för 

att klara den svenska skolans kunskapskrav, i Läroplanen för grundskolan (Lgr11) står det 

tydligt och klart att skolan ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever, vilket vi måste 

förhålla oss till. Anledningen att vi valde att fördjupa oss inom området för kartläggning av 

nyanlända elever är på grund av hur samhället ser ut idag, med ökad invandring och lärarbrist. 

Som blivande lärare är vi intresserade av det didaktiska perspektivet och med det menar vi 

hur läraren praktiskt arbetar och vilka modeller skolor använder sig av i nuläget när de 

kartlägger nyanlända elevers kunskaper. Vår förhoppning är att denna studie ska ge oss och 

läsaren insikt i hur skolan använder kartläggning av nyanlända elevers kunskaper för att 

individanpassa undervisningen samt ge kunskap om hur lärare praktiskt arbetar med 

individanpassad undervisning i klassrummet. Med begreppet nyanlända elever menar Bunar 

(2015a) barn eller ungdomar som invandrat till Sverige, oavsett anledning, och där de 

grundläggande kunskaperna i svenska språket saknas. De nyanlända eleverna kan ses som en 

heterogen grupp då det finns många olika anledningar till invandringen till Sverige, de har 

också skiftande erfarenheter och kunskaper med sig. Bunar (2015a) menar att efter 4 år ska 

ingen elev gå under namnet nyanländ. 

  

 I Läroplanen för grundskolan (Lgr11) står skrivet: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättning och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket 2011, s. 8). 

 

De nyanlända elevernas erfarenheter av tidigare skolgång och kunskapsinhämtande varierar 

mycket. Det är därför viktigt att kartlägga och bedöma nyanlända barns tidigare kunskaper 

som en förutsättning för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till enligt 

skolförfattningarna (Skolinspektionen 2013). Med tanke på hur situationen ser ut i Sverige 

idag med stora flyktingströmmar, där många är barn, innebär det ett ökat tryck på svenska 

skolor och det är skolornas ansvar att undervisningen ska individanpassas och vara likvärdig. 
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I nuläget finns det inga krav på att skolan ska kartlägga eller bedöma nyanlända elevers 

kunskaper och inte heller något internationellt kartläggningsmaterial att tillgå, vilket kommer 

ändras under år 2016, då regeringen 2014 presenterade ett förslag om lagändring 

(regeringens proposition, 2014/15:45) gällande kartläggning. Avsaknaden av riktlinjer för 

kartläggning av nyanlända elever gör att det finns stora skillnader i hur dessa elever blir 

introducerade i den svenska skolan. Enligt Skolinspektionens granskning (2014) arbetar 

kommunerna runt om i Sverige på olika sätt med kartläggning av nyanlända elever och detta 

innebär att skolan inte kan leverera en likvärdig utbildning som det står skrivet i skollagen (1 

kap. 9 §). Detta innebär inte nödvändigtvis att utbildningen ska se likadan ut men att elevens 

olika behov ska tas i beaktande. Resultatet av en granskning utförd av Skolinspektionen i 

samtliga av landets kommuner visar att det är långt ifrån alla nyanlända barn som får ett 

erbjudande om en grundskoleutbildning som omfattar alla av skolans ämnen 

(Skolinspektionen 2013). Ett sådant resultat är inte i enlighet med vad som står skrivet i 

skolans värdegrund och uppdrag. Enligt skolförordningens 4:e kapitel § 1 a har kommunerna 

skyldighet att erbjuda ett asylsökande barn utbildning så snart det är lämpligt med hänsyn till 

barnets personliga förhållande, dock senast inom en månad efter det att barnet anlänt. 

  

I en skrivelse från Skolverket (2015-11-08) angående kartläggning meddelas att: 

”Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2016 kommer bedömningen 

av en nyanländ elevs kunskaper att vara reglerad i bland annat skollagen. Detta innebär att 

bedömningen ska tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, utgöra 

underlag för rektorns beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Rektorn ska fatta 

ett beslut om detta inom två månader från att eleven har tagits emot i skolan. Bedömningen 

av elevens kunskaper ska även ligga till grund för hur undervisningen ska planeras och hur 

tiden ska fördelas mellan ämnena.” 

 

I Skolinspektionens rapport (2014) om utbildningen för nyanlända elever, påvisas att det är 

en förutsättning att kartlägga den nyanlända elevens kunskaper för att kunna anpassa 

undervisningen individuellt. Bunar (2015a) menar att två av de största problemen med att ta 

emot nyanlända elever i skolan, är bristande rutiner kring kartläggning runt elevens olika 

förmågor och tidigare skolgång, samt att individanpassa undervisningen utifrån resultaten. 
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Chansen för bättre individanpassad undervisning ökar när en ordentlig kartläggning 

genomförs. Även om en kartläggning utförs är det inte säkert att de nyanlända eleverna möter 

en undervisning som är anpassad utifrån deras olika förutsättningar. Det finns således en 

tydlig koppling mellan bristande kartläggning och anpassning av undervisningen utifrån 

elevers individuella behov. 
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3. Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka om och hur skolan organiserar kartläggningen av 

nyanlända elevers kunskaper, hur dessa kartläggningar ligger till grund för den 

individanpassade undervisningen samt hur lärare arbetar för att undervisningen ska vara 

individanpassad. Detta ur ett lärarperspektiv då vi vill ta reda på hur arbetet i klassrummet 

organiseras och utförs. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur tar skolan reda på de nyanlända elevernas kunskaper och erfarenheter när de 

börjar skolan? 

 På vilket sätt arbetar lärare med nyanlända elevers individuella undervisning i 

klassrummet? 

 Anser lärare att skolan är utrustad med tillräckliga resurser och kunskaper för att ta 

emot nyanlända elever? 

3.2 Avgränsning 

I vår studie har vi valt att studera skolor i Uppsala, Sandviken och Norrtälje kommun i 

årskurserna 1-6. Vi har valt att endast intervjua klasslärare samt undervisande lärare i de 

teoretiska ämnena. Vi har valt bort de estetiska ämnena då det inte finns så många uttalade 

mål i dessa ämnen i Läroplanen för grundskolan (Lgr11) för elever i de yngre åldrarna. 
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4. Teori 

I detta avsnitt beskrivs vilken teoretisk utgångspunkt vi valt för vår studie, för att senare 

kunna analysera den insamlade empirin. 

4.1 Perspektiv på lärande 

Skolan har funnits i cirka 5000 år. Sett till hur länge människan funnits på jorden är skolan 

relativt modern för människans historia. Människan var bevisligen duktig på att utveckla och 

lära sig det de behövde för att överleva även innan skolan kom till (Säljö 2013). Roger Säljö 

(2013) skriver i sin bok Lärande och kulturella redskap om risken med att sätta likhetstecken 

mellan undervisning och lärande, han menar således att lärande inte enbart sker i skolans 

domäner. Vidare menar Säljö (2013) att människans lärande framförallt påverkas av två 

aspekter, primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen som formar oss till 

individer sker framförallt tillsammans med familj och vänner. Den sekundära socialisationen 

är den som utspelar sig i skolan och har betydelse för individens lärande. Lärande och nya 

krav på kunskap tar större plats i dagens samhälle och det är inom detta område vi kommer 

lägga vårt fokus. I och med att vi har skolplikt i Sverige och det innefattar också de nyanlända 

eleverna skapas ytterligare en dimension inom perspektiv på lärande. I denna studie lyfts 

lärandet fram som teoretisk utgångspunkt och det finns många olika perspektiv på lärande, 

vi har övergripande valt att använda oss utav ett lärarperspektiv då vi vill ta reda på hur 

undervisningen i klassrummet organiseras.  

 

Säljö (2013) beskriver två forskningstraditioner som genomsyrat skolväsendet  sedan en lång 

tid tillbaka, rationalism och empirism. Dessa två begrepp har sitt ursprung i antikens filosofi 

och påvisar att synen på lärande har pendlat fram och tillbaka. Den rationalistiska synen 

hävdar att förnuftet är grunden till lärandet medan den empiriska synen anser att det är 

människans erfarenheter som ligger till grund för lärandet. En studie om lärande kan utgå från 

olika teorier. De tre grundläggande teserna, som också blir vår utgångspunkt är 

behavioristiskt, kognitivt och sociokulturellt perspektiv på lärande. Phillips och Soltis (2014) 

ger en god överblick av dessa teorier och deras historiska ursprung. Skolverket (2012) ger med 

sin skrift, Greppa Språket: Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, i samråd med 

forskaren Gun Hägerfelth, en situationsanpassad bild av vad dessa tre perspektiv innebär för 
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lärande och undervisning.  Den behavioristiska synen på lärande sker genom att läraren 

överför kunskap till eleverna, en envägskommunikation. Läraren ger och eleverna tar. Inom 

den behavioristiska teorin anses eleverna vara ett objekt som ska tillföras kunskaper utifrån. 

Den kognitiva synen ser på lärande som en aktiv bearbetning vilket sker inom individen men 

som aktiveras av läraren. Till skillnad från det behavioristiska perspektivet är lärandet ett 

aktivt samspel mellan lärare och elever. Den kognitiva aspekten på lärande sätter den enskilda 

individen i centrum och lärarens roll blir att stimulera eleven med individanpassade uppgifter 

(Skolverket 2012). Inom den kognitiva lärprocessen används termer som assimilation och 

ackommodation. Med assimilation menas att individen, i detta fall, eleven försöker anpassa 

de nyvunna kunskaperna till det som den redan vet. Ackommodation innebär att om de 

nyvunna kunskaperna divergerar mycket från de tidigare kommer dessa kunskaper att 

förändras (Skolverket 2012). Slutligen, den sociokulturella filosofin innebär att lärande sker i 

alla sociala sammanhang mellan individer. Först mellan individer och sedan genom individuell 

bearbetning. Läraren samspelar med eleverna samtidigt som eleverna interagerar med 

varandra.   

 

Utifrån våra teoretiska utgångspunkter om perspektiv på lärande har vi valt att titta på 

Marianis (1997) forskning om fyra zoner för lärande och undervisning i klassrummet. Då de 

olika perspektiven på lärande inte säger mycket om hur undervisningen i klassrummet bedrivs 

utan mer om vad läraren har för syn på lärande har vi valt att utgå ifrån Marianis (1997) 

teori.  Mariani menar att det finns fyra olika klassrumsmiljöer, beroende på hur läraren 

utformar undervisningen utifrån stöttning och utmaningar. I vår studie har vi använt oss av 

Marianis zoner för att se om lärarna har utformat en individanpassad undervisning där 

utmaningar och stöttning ligger till grund. Utifrån samspelet mellan dessa två begrepp ges 

olika förutsättningar för eleven att lyckas (Axelsson 2015, s. 87). 

 

1. I ett klassrum där eleven möter stora utmaningar men med lite stöd kan oro och 

frustration skapas. Kraven kan då kännas för höga och eleven känner sig misslyckad. 

Mariani väljer att kalla det för frustrationszonen. 

2. Har undervisningen i klassrummet istället för liten utmaning och lite stöd hamnar 

eleven lätt i ointresse och viljan att studera minskar, uttråkningszonen. 
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3. Får eleven mycket stöttning men också kanske för lätta uppgifter som saknar 

utmaning kan det leda till att eleven hamnar i ett läge där varken lärande  eller 

självständigheten utvecklas, trygghetszonen. 

4. I den fjärde zonen som Mariani valt att kalla för utvecklingszonen, är uppgifterna 

utmanande men där också stöttning finns, så att eleven  tillsammans med läraren kan 

lyckas, för att sedan kunna klara uppgiften på egen hand. Det Vygotskij kallar för den 

proximala utvecklingszonen. 

Lev Vygotskij (1896-1934) är ett av de stora namnen inom sociokulturellt lärande  och många 

av hans tankar om lärande lever kvar än idag. Inte minst begreppet proximal utvecklingszon, 

vilket Vygotskij menar är skillnaden mellan det en elev kan klara av att utföra på egen hand 

eller det eleven faktiskt kan göra med hjälp av en vuxen. Läraren bör sträva efter att bedriva 

undervisningen i den zonen, vilket gör att eleven hela tiden utsätts för nya utmaningar och 

kunskapsutvecklingen är maximal. Beroende på elevens tidigare erfarenhet och kunskapsnivå 

måste denna undervisning individanpassas för att nå bästa resultat (Mariani 1997). Utifrån 

respondenternas svar kommer vi använda Marianis (1997) zoner för att se vilken typ av  

klassrumsmiljö undervisningen befinner sig i. 

 

Det är en utmaning för alla lärare att hitta ett undervisningssätt som på lång sikt utvecklar alla 

elever oavsett om de är flerspråkiga eller inte (Gibbons 2013). Att vara flerspråkig innebär att 

ha ett annat modersmål än svenska (Skolverket 2012). När det handlar om de flerspråkiga 

elevernas lärande utgår Gibbons (2013) också från Marianis (1997) modell om 

undervisningens och lärandets fyra zoner. Gibbons (2013) hävdar att flerspråkig undervisning 

ska utgå ifrån en intellektuell utmaning där läraren stöttar eleven. Detta lärande sker i 

Marianis (1997) fjärde zon som Gibbons (2013) nämner som utmaningszonen. Gibbons (2013) 

menar att undervisningen bör utformas utifrån tre specifika punkter: 

 

●    möjligheter till ämnesbaserade krävande uppgifter 

●    riktat och specifikt språkstöd i all undervisning 

●    en undervisning där identitet, språk, färdigheter och kunskaper utgör basen för nytt      

lärande. (Gibbons 2013, s. 234). 

 



”Ska alla få lyckas?” – en kvalitativ klassrumsstudie om individanpassad undervisning för nyanlända elever.  
Petra Olsson & Emma Prytz 

 
 

13 
 

Gibbons (2013) understryker vikten av att se de nyanlända elevernas modersmål som en 

resurs i skolarbetet. Vidare menar Gibbons (2013) att det är viktigt att lärarna inser betydelsen 

av att låta eleven utveckla modersmålet, parallellt med det svenska språket, detta för att 

stärka den nyanlända elevens möjlighet till kunskapsutveckling. I vår studie är dessa 

teoretiska utgångspunkter av intresse då vi valt att ta reda på hur lärare arbetar med 

individanpassad undervisning för nyanlända elever som är eller kommer att bli flerspråkiga. 
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5. Tidigare forskning 

Utbudet av tidigare forskning av nyanlända elevers lärande är tunt och att lägga till 

individanpassad undervisning har minskat underlaget ytterligare. För att finna relevant 

forskning inom vårt område har vi tagit hjälp av universitetsbibliotekets sökmotorer, 

bibliotekarier, handledare och tidigare kurslitteratur. Mycket av den tidigare forskning vi 

använder oss av i detta avsnitt är avhandlingar av framstående forskare inom området för 

tvåspråkighet, pedagogik, lingvistik och barn- och ungdomsvetenskap. De sökord som vi 

använt för att finna material är: nyanlända elever, individanpassad undervisning, 

sociokulturellt lärande och kartläggning. Under vår sökning på relevant forskning kom 

begreppen inkludering, förberedelseklass och direktintegrering upp och vi insåg att dessa 

kommer att bli en viktig del av vår studie. Mycket av den forskning som finns att ta del av 

handlar om förberedelseklassen och dess för och nackdelar.  

 

Inkludering är ett brett begrepp och definieras på många olika sätt. En definition av Lena 

Nilsson (2014) pekar på att inkludering är en process där pedagoger arbetar för att bemöta 

alla elever som individer. Margareta Sandström (2014) menar att det i Sverige finns en 

distinktion mellan begreppen integrering och inkludering. Integrering innebär att elever 

välkomnas till skolan utan att verksamheten egentligen förändras efter elevens behov. 

Inkludering i skolans verksamhet går istället ut på att varje elevs behov tillgodoses och att 

verksamheten anpassas efter detta. Det nämns fyra olika definitioner på inkludering när det 

handlar om nyanlända elevers skolsituation (Göransson & Nilholm 2014 se Nilsson Folke 2015, 

s. 41):  

1. “Inkludering som placering i ordinarie klassrum 

2. Inkludering som tillgodoseende av inkluderade elevers sociala/akademiska behov 

3. Inkludering som tillgodoseende av alla elevers sociala/akademiska behov 

4. Inkludering som skapande av en lärande gemenskap.” 

 

Nihad Bunar, forskare kring nyanlända och deras lärande, skriver i sin antologi, ”Nyanlända 

och lärande – mottagande och inkludering” (2015a) att: 
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“Det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar att hitta sätt att 

pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever  och se till att de får den likvärdiga 

utbildning de enligt lagstiftningen, demokratiskt och moraliskt, har rätt till (s.10). 

 

Den svenska skolan använder sig i huvudsak av två organisatoriska modeller för mottagande 

av nyanlända elever, förberedelseklass och direktintegrering. Bunar (2015a) förklarar 

förberedelseklass som en mindre undervisningsgrupp där undervisningen fokuserar på att 

lära sig det svenska språket. Modellen direktintegrering innebär att den nyanlända eleven får 

placering i en ordinarie klass från första början eller i vissa fall efter en kort introduktion på 

en central mottagningsenhet. Forskning visar att flera av landets förberedelseklasser har valt 

att stänga ner sin verksamhet och skolan satsar istället på direktintegrering. Detta på grund 

av den kritik som riktats mot förberedelseklasser som innebär att nyanlända elever blir kvar 

för länge i den förberedande klassen. Monica Axelsson (2015 s. 82) menar att en orsak till att 

nyanlända elever blir kvar för länge i förberedelseklasser kan vara bristen på kunskap hos 

lärare i de ordinarie klasserna. Att de saknar kunskap inom svenska som andraspråk, detta i 

sin tur leder till att lärare, i ordinarie klasserna, känner osäkerhet i mottagande av nyanlända 

elever, detta påvisar även Skowronski (2013). Resultatet kan bli att de nyanlända eleverna blir 

kvar för länge i förberedelseklass då läraren i ordinarie klass inte känner sig redo eller att 

resurser saknas för att individanpassa undervisningen. Detta i sin tur leder till social 

begränsning då de nyanlända eleverna inte får möjlighet att träffa svenska elever och där med 

bli en del av det ordinarie skolsystemet. Vilket i förlängningen kan leda till svårigheter att 

integrera med det svenska samhället. Skowronski (2013) anser att det behövs ett flexibelt 

system i mottagandet av nyanlända elever i svensk skola. Vidare menar Skowronski (2013) att 

individanpassning för dessa elever bör utgå från deras olika erfarenheter från tidigare 

skolgång, men också sett till deras individuella behov. Det finns självklart olika faktorer som 

spelar in beroende på vad som passar den enskilde eleven bäst, hur länge de behöver och 

själva vill vistas i förberedelseklass. 

 

Päivi Juvonen (Juvonen 2015, s. 23) har studerat vad lärare tycker om direktintegrering av 

nyanlända elever och studiens resultat visar att hälften av lärarna kan se olika fördelar med 

direktintegrering, det som speciellt lyfts fram är att direktintegrering ger de nyanlända 
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eleverna tillgång till det svenska språket och att detta i sin tur kan motverka segregation. En 

nackdel som flera lärare påvisar, i samma studie, är att direktintegrering kan skapa en känsla 

av otillräcklighet hos läraren, då de känner att eleven kan ha svårt att uppnå de uppsatta 

kursmålen. I skolans styrdokument, Lgr 11, lyfts  språket fram som en del av målen. Ett av 

skolans främsta uppdrag är att låta eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera genom att samtala, läsa samt skriva. Riktlinjerna för läraren är att denne ska 

organisera undervisningen och skapa utrymme för “elevens förmåga att själv skapa och 

använda olika uttrycksmedel, samt att elever får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket 2012, s. 78).  

 

Skolverket (2015) påvisar i en skrivelse på deras hemsida att det är en förutsättning att skolor 

som ska ta emot nyanlända elever har lärare med kompetens. Med kompetens menar 

Skolverket att förutom tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på 

elevens modersmål, är det en förutsättning att läraren har utbildning i svenska som 

andraspråk. Vidare menar Skolverket (2015) att för att nå bra resultat är det av största vikt 

att ett samarbete mellan lärare, studiehandledare och modersmålslärare finns. 

5.1 Flerspråkighet 

Salameh (2012) menar att den svenska skolan står inför stora utmaningar med elever som 

inte alltid har svenska som sitt första och enda språk. Uppfattningen att skolan endast ska 

satsa på andraspråket svenska är inte ovanligt, men det är viktigt menar Salameh (2012), att 

lärarna använder sig av elevernas båda språk, för att underlätta deras kunskapsutveckling. Att 

vara en flerspråkig elev innebär att utöver modersmålet tala ett eller flera språk utan hinder. 

De nyanlända eleverna som börjar i svensk skola kommer alla, förr eller senare, utvecklas till 

flerspråkiga elever. Forskning (Skolverket 2012) påvisar att ett flerspråkigt arbetssätt är viktigt 

för de elever som, framförallt, har haft en tidigare skolgång i hemlandet. Arbetssättet ska ge 

eleven möjlighet för fortsatt kunskapsutveckling på modersmålet, detta parallellt med 

undervisningen i svenska. Garcia (2008) menar att för att nå framgång med nyanlända elevers 

språkutveckling i svenska, parallellt med modersmålet krävs det också kunskap och förståelse 

för elevens kulturella bakgrund samt tidigare erfarenheter från skolvärlden. För att 

effektivisera språkundervisningen hävdar Gibbons (2007) att språket utvecklas bäst i ett 
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naturligt sammanhang. Gibbons (2013) menar att språkundervisningen ska bygga på tydlighet 

om språkets funktion och mening, inte bara formen och strukturen. Undervisningen bör vara 

konkret med en tydlig kontext och gärna av praktisk karaktär, där språkets betydelse 

synliggörs för eleven.  

 

Gibbons (2007) nämner scaffolding som ett utmärkt sätt att hjälpa eleven att utvecklas i nya 

färdigheter och tillförskansa sig kunskaper. Scaffolding innebär att läraren, klasskamrater eller 

annat stöd finns tillgängligt under en begränsad period tills det att de nya förmågorna befästs. 

Scaffolding kan se ut på många olika sätt, det kan vara parövningar, grupparbeten samt 

färdiga modeller som eleverna kan följa, allt för att stötta både språk och lärande. Salameh 

(2012) påpekar att det kan ta lång tid innan effekterna av ett flerspråkigt arbetssätt blir synliga 

och att det är viktigt att all personal arbetar på samma sätt för att maximera ett gynnsamt 

utfall. 

 

Magnusson (2008) visar i sin rapport, Språk i ämnet, att skolspråk och vardagsspråk är två 

viktiga perspektiv i den flerspråkiga ämnesundervisningen. Vardagsspråk är det språk som 

används utanför skolan, i den vardagliga kontexten medan skolspråk är det språk eleverna 

möter i undervisningen (Magnusson 2008). Skolspråket bygger många gånger på specifika 

begrepp inom olika ämnesområden, ju äldre den nyanlända eleven är desto fler skolämnen 

samt begrepp möts eleven av. Skolverket (2012) menar att det råder en samsyn bland många 

internationella och nationella forskare, för att utveckla ett rikt språk måste all undervisning 

ge eleven många tillfällen till aktiv språkträning genom kommunikation på olika sätt med 

andra, tillexempel i grupparbeten och diskussion. 

  

I Skolinspektionens granskning (2014), som genomförts i ett tiotal kommuner i Sverige, 

påvisas att individanpassad undervisning för nyanlända elever brister om inte noggranna 

kartläggningar genomförs. Flertalet av de granskade skolorna hade ingen tydlig mall för hur 

de arbetar med att ta reda på nyanlända elevers tidigare kunskap och erfarenheter. Samtliga 

skolor i undersökningen kontrollerade elevens läs- och skrivkunnighet, matematikkunskap 

samt vilket språk eleven talar. Denna kartläggning påvisade flera brister, då lärarnas 

engagemang, kunskap och förväntningar skildes åt. Flera av lärarna i Skolinspektionens 
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granskning (2014) uttrycker att de inte deltagit vid kartläggningsprocessen då den utförts i 

förberedelseklassen och sedan ej delgetts resultatet.  Detta medförde att många lärare börjat 

undervisa utan att få ta del av vilka tidigare kunskaper och erfarenheter eleven har. Tidigare 

forskning visar att en anpassad undervisning gynnar den nyanlända elevens utveckling, vilket 

tyvärr många gånger saknas då läraren har för lågt ställda förväntningar på eleven 

(Skolinspektionen 2014). Skolinspektionen (2014) påvisar att uppgifterna i den 

individanpassade undervisningen saknar stimulans samt är ofta utformade på ett 

reproduktivt sätt. Det påvisas ett givet samband mellan svag individanpassning och 

kartläggning, utan information av elevens tidigare kunskaper kan inte individanpassad 

undervisning möjliggöras (Skowronski 2013). 

 

När en nyanländ elev ska börja skolan förväntas skolan genomföra en noggrann kartläggning 

med hjälp av det material som Skolverket tagit fram, detta ska ske inom de två första 

månaderna. Sandell och Hassanpour (2012) liknar kartläggning vid ett pussel där bit för bit 

läggs till och där elev samt lärare bidrar, i samspel med varandra. Sammanfattningsvis menar 

författarna att skolan bör kartlägga följande (Sandell & Hassanpour 2012, s . 100): 

  

●      föräldrars och elevers bakgrund och förväntningar 

●      elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra 

språk 

●      elevens kunskaper i alla ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga till 

problemlösning 

●      vad och hur eleven tidigare lärt för att förstå elevens tänkande. 

  

Kartläggningar kräver mer än tid och engagemang, det kräver en strukturerad och flexibel 

organisation. Inskolning av nyanlända elever sker fortlöpande under läsårets gång allt 

eftersom de kommer till Sverige. Detta innebär att lärare måste få tid för arbetet med 

kartläggning oavsett årskurs, ju äldre eleven är när den anländer desto mer tid kräver 

kartläggning för att individanpassa undervisningen (Sandell & Hassanpour 2012). För att skapa 

en framgångsrik kartläggning samt för att främja den nyanlända elevens lärande krävs det att 
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lärare har ett brett didaktiskt perspektiv och att kartläggningen görs i samverkan med alla 

lärare som kommer i kontakt med den nyanlända eleven (Sandell & Hassanpour 2012). 

 

Skolinspektionens forskning (2014) visar på några framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med 

nyanlända elevers lärande. En av dessa är samsyn, det är av största vikt att det finns ett gott 

samarbete mellan lärare, rektor samt skolans övriga personal. Ytterligare framgångsfaktorer 

är att skolan ska ta ett gemensamt ansvar och ha ett förhållningssätt som bygger på kunskap 

och kompetens, detta i form av resurser som exempelvis modersmålslärare, 

studiehandledare samt lärare i svenska som andraspråk. Resultatet av Skolinspektionens 

granskning (2014) visar att de utvalda kommunerna kommit olika långt i arbetet med att ta 

fram kartläggningsmaterial, vissa kommuner har ett fungerande samarbete med huvudmän i 

att utforma material för kartläggning, medan andra kommuner helt saknar ett systematiskt 

arbete kring kartläggningar på vare sig kommun- eller skolnivå. Beroende på vilka resurser 

skolorna tilldelas i de olika kommunerna, skiljer sig utformningen för nyanlända elevers 

individanpassade undervisning åt. Forskningen visar att goda resultat för individuell 

utveckling sker bäst när nyanlända elever har tillgång till studiehandledning på modersmål, 

undervisning i svenska som andraspråk samt den stöttning som den enskilda individen 

behöver (Skolinspektionen 2014).  Även Axelsson (2015, s.169) menar att för att nå bästa 

möjliga resultat med nyanlända elever, bör den ske i en miljö där elevernas olika 

förutsättningar och behov tillgodoses. En väl organiserad undervisning som speglar höga 

förväntningar och ett öppet klimat, vilket bygger på respekt utifrån varje enskild elevs 

kulturella samt språkliga bakgrund. 
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6. Metod 

I denna studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer då arbetet sträcker sig över en kortare 

tid. Om mer tid funnits hade vi valt att genomföra fler undersökningar i form av elevintervjuer 

och deltagande observationer.  

6.1 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju innebär att frågorna som ställs bör vara raka och av enkel karaktär, dels 

för att kunna lämna utrymme för anpassning till varje enskild intervju samt för att kunna få 

svar med stor bredd (Trost 2010). Intervjufrågorna till vår studie utmärktes av en låg grad av 

standardisering vilket innebar att alla som intervjuats fick möjlighet att styra ordningsföljden 

på frågorna och att följdfrågorna såg olika ut, allt för att skapa en variation och anpassas efter 

respondenten. Dessa intervjuer har legat till grund för vår analys av vårt självständiga arbete, 

där vi fått insyn och vetskap om hur skolorna hittills har arbetat med att kartlägga nyanlända 

elevers kunskaper samt hur individualiserad undervisning sker. För vår del har det varit viktigt 

att ge respondenten tid att tänka över sina svar, att inte lägga ord i mun utan låta eventuell 

tystnad vara en del av intervjun. Vi upplever att alla intervjuer har sett olika ut då utgången 

speglar respondentens personlighet. Som hjälpmedel till vår metod skapades en 

intervjuguide, detta för att skapa ett strukturerat och enkelt sätt för datainsamling. Enligt 

Trost (2010) är det lätt att ovana intervjuare kan känna osäkerhet inför tomrummet, dvs. att 

intervjuaren ofta är rädd för att allt inte täcks in genom frågorna och att det samlade 

materialet ska vara för litet. Trost (2010) menar att det är en obefogad rädsla då 

informationen oftast räcker. Intervjuerna har genomförts enskilt, men under ljudinspelning 

med hjälp av diktafon om respondenten tillåtit. Att spela in intervjun gör att intervjuaren kan 

ägna full uppmärksamhet åt respondenten och inte behöver anteckna alla svar. Det 

underlättar sedan då arbetet skall transkriberas och analyseras då möjligheten finns till att 

lyssna om och om igen (Bell 2010).  Det är av stor vikt att intervjun kan genomföras utan 

störande moment, vilket annars kan leda till en sämre relation mellan intervjuaren och 

respondenten (Trost 2010). Vi bestämde oss för att dela upp intervjuerna och utförde dem 

var och en för sig med den andra som bisittare om respondenten gett sitt godkännande. 

Bisittarens roll har varit att anteckna samt att eventuellt stötta med relevanta följdfrågor. 
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Det finns flera fördelar med kvalitativa intervjuer som metod, en är flexibiliteten. Bell (2010) 

menar att en van intervjuare kan följa upp idéer genom snabbtänkta följdfrågor, utvärdering 

av svar samt lyhördhet inför respondentens känslor. Den kvalitativa intervjumetoden i vår 

studie gav oss möjlighet till nyanserade och personligt utvecklade svar. Det bygger på att vi 

som intervjuare genomförde intervjun på ett bekvämt men samtidigt professionellt sätt. Det 

finns även nackdelar med kvalitativ intervjumetod, det tar lång tid att intervjua men också att 

transkribera materialet. En annan nackdel beskrivs av Hwang och Nilsson (2011), där 

författarna menar att intervjun lätt kan påverkas av förutfattade meningar, formuleringar och 

förväntningar. Våra intervjuer har inte påverkas av personliga åsikter, inte heller samhälleliga 

värderingar, utan vi har förhållit oss neutralt.  

6.2 Intervjuguide                                                                                                                              

För att skapa trygghet inför intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide, där vi har 

förberett frågor men också lämnat öppningar för följdfrågor. Det innebär att det varit lättare 

att hålla sig inom rätt område och riskerna för att sväva ut för mycket samt att tappa tråden 

har på så sätt minimerats. Viktigt att tänka på för vår del i skapandet av en intervjuguide var 

att frågorna var väl genomtänkta samt välarbetade. Dock fick de ej vara för detaljerade, utan 

hellre vara få och innehålla stora frågeområden, detta för att intervjuaren ska kunna hålla sig 

till strukturen samt vara effektiv. Intervjuguiden byggdes upp utifrån tre delar, område, 

översiktssfrågor och respondentsfrågor. Intervjuguiden bestod av fem områden, bakgrund, 

skolan, individanpassad undervisning, resurs och avslut. Utifrån dessa områden utformade vi 

sju översiktssfrågor som täckte in studiens frågeställningar och syfte. Dessa frågor låg till 

grund för respondentsfrågorna som skiljde sig från översiktssfrågorna på så sätt att de var av 

mer personlig och vardaglig karaktär. Vi utformade respondentsfrågorna på ett sådant sätt 

att de lämnade utrymme för följdfrågor. Intervjuguiden bestod till stor del av öppna frågor, 

vilket innebar att det inte räckte med att svara ja eller nej. Under handledningsprocessen har 

vi omarbetat vår intervjuguide på så sätt att vi tagit bort en del vägledande begrepp från 

respondentsfrågorna, detta för att undvika ledande frågor samt låta respondenten använda 

sitt språk i större utsträckning. Efter andra utkastet genomförde vi en provintervju med 

diktafon och varandra som medverkare, utfallet blev då att vi åter igen valde att 

omstrukturera ett par frågor eftersom vi upplevde brister i  ordningsföljden. Under denna 
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provintervju fick vi också möjlighet till att bli bekanta med tekniken, i vårt fall den diktafon vi 

valt att använda som inspelningsverktyg. Med hjälp av diktafonen har vi sedan överfört 

intervjuerna till datorn för att kunna transkribera dem. (Intervjuguiden finns som bilaga 1). 

6.3 Urval 

Inför datainsamlingen av vår studie har vi skickat ut mail med bifogat informationsbrev (se 

bilaga 2) till 15 skolor i Uppsala, Sandviken och Norrtälje kommun. Att vi valde Uppsala, 

Sandviken och Norrtälje kommun berodde på svagt intresse för deltagande i vår studie från 

skolor i Uppsala kommun, därför valde vi att kontakta skolor i  Sandviken och Norrtälje 

kommun där vi hade kontakter sedan tidigare yrkesverksamhet. De skolor vi valde att 

kontakta har olika geografisk spridning, socioekonomisk och etnisk bakgrund, då vi kontaktat 

skolor belägna i villakvarter såväl som i områden med hyreslägenheter. Dessa urval har vi 

medvetet gjort för att få en stor spridning på svaren som speglar en del av vårt samhälle. Bell 

(2010) menar att i mindre studier får forskaren anpassa sig och göra stickprov utifrån de 

möjligheter som finns. 

 

Det blev slutligen 6 stycken medverkande skolor i vår studie, vilket vi tyckte var tillräckligt och 

passade arbetets tidsram, dessutom möjliggjorde det att vi kunde dela upp intervjutillfällena 

mellan varandra. Årskurserna vi valt att rikta in oss på är 1-6, detta på grund av att det är i de 

åldersgrupperna vi kommer vara verksamma, efter avslutad lärarutbildning. Vi har initialt valt 

lärare som ingen av oss har en relation till vilket vi ganska tidigt insåg var svårt efter att vi fått 

avslag på några förfrågningar och brist på gensvar. Vi valde då att kontakta lärare från tidigare 

VFU-perioder och arbetsliv för att kunna genomföra datainsamlingen till vår studie. 

 

Namnen på skolorna samt lärarna nedan är fingerade, detta för att informationen till studien 

ska förbli konfidentiell och att respondenterna ska få vara anonyma. 

  

Anna på Björkbackens skola.  

Grundskollärare årskurs 1-7. Utbildad svenska som andraspråks-lärare (SVA) och 

specialpedagog. Kvinna i 40-årsåldern. Tog lärarexamen 2007 vid Uppsala Universitet. Skolan 

är belägen i ett område med mestadels hyreshus. Skolan har cirka 100 elever fördelade på 
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årskurs 1-9. Skolan har ungefär 100 nyanlända elever i dagsläget och är således en skola 

enbart för nyanlända elever. 

 

Berit på Trasthagens skola. 

Grundskollärare årskurs 1-7. Klasslärare i årskurs 3. Kvinna i 40-årsåldern. Tog lärarexamen 

2000 vid Uppsala Universitet. Skolan ligger centralt beläget och är omgiven av större villor, 

bostadsrätter samt hyresrätter. Skolan har cirka 400 elever fördelade på årskurs 1-4, varav 

fem är nyanlända. Skolan arbetar med direktintegrering. 

  

Carl på Fågellundens skola. 

Grundskollärare årskurs 1-6. Klasslärare i årskurs 6. Man i 30-årsåldern. Tog lärarexamen 2013 

vid Högskolan i Gävle. Skolan ligger utanför staden och är beläget i ett område blandat med 

villor och lägenheter. Skolan har cirka 250 elever fördelade på årskurs 1-6. Skolan har i 

dagsläget cirka 30 nyanlända elever. Skolan har en förberedelseklass. 

  

Diana på Havsbrisens skola. 

Grundskollärare årskurs 1-7. Utbildad SVA-lärare och sitter på uppdrag som förstelärare. 

Kvinna i 50-årsåldern. Tog lärarexamen 2000 vid Stockholms Universitet. Skolan ligger på en 

mindre ort, i ett villakvarter, och har cirka 700 elever fördelade på årskurserna 1-9. Skolan har 

i dagsläget cirka 30 nyanlända elever. Skolan har en förberedelseklass. 

  

Erik på Talltoppens skola. 

Ämneslärare SO. Man i 30-årsåldern. Mentor i en årskurs 7. Tog lärarexamen 2010 vid 

Stockholms Universitet. Skolan är belägen på en mindre ort och ligger i ett villakvarter och har 

cirka 300 elever, fördelade på årskurserna 1-9. Skolan har cirka 30 nyanlända elever. Skolan 

har en förberedelseklass. 

  

Fia på Norrskenets skola. 

Grundskollärare 1-6. Kvinna i 35-årsåldern. Klasslärare i årskurs 1 och sitter på uppdrag som 

arbetslagsledare samt förstelärare. Tog lärarexamen 2001 vid Stockholms Universitet. Skolan 

är belägen på en mindre ort och ligger i ett kvarter med mestadels villor. Skolan har cirka 400 
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elever fördelade på årskurserna 1-9. Skolan har cirka 12 nyanlända elever i dagsläget. Skolan 

har en förberedelseklass.  

6.4 Skevheter 

Vi är medvetna om att det alltid finns risk för skevhet i en studie och att vi som intervjuare 

påverkar respondenterna på olika sätt då det är människor och inte maskiner vi har valt att 

intervjua. Med skevhet eller “bias” menas enligt Bell (2010) att en förvrängning av omdöme 

har skett t.ex. att forskaren har förutfattade uppfattningar och omedvetet påverkar 

respondenterna i studien. Detta har också varit ett bekymmer i vår studie som vi fått ta med 

i analysen av datainsamlingen. För att minska risken för förutfattade antaganden valde vi, 

som ovan nämnt, att båda medverkade på intervjun men att en av oss satt som passiv lyssnare 

och förde anteckningar.     

 

Enligt Bell (2010) kan skevheten öka då fler än en intervjuar, eftersom vi alla är olika individer 

och uppfattar en fråga på olika sätt, beroende på hur den ställs. Vi har tagit  detta i  beaktande 

men valde ändå att dela upp intervjuerna för att båda skulle bli delaktiga och skaffa sig 

erfarenhet till nästkommande uppsats. Dessutom anser vi att det är en styrka då vi haft 

möjlighet att diskutera tillsammans svaren eftersom vi båda tagit del av dem samtidigt. 

6.5 Forskningsetiska principer 

I arbetet med en humanistisk forskningsstudie finns det fyra huvudkrav att förhålla sig till, 

detta  för att skydda de individer som deltar i forskningsstudien. Dessa huvudkrav är: (Codex, 

2004) 

  

●      Informationskravet 

Forskarna ska informera berörda parter inom studien vad syftet med uppgiften är. 

●      Samtyckeskravet 

Deltagare i studien har själva rätt bestämma över sin medverkan. De deltagande har 

rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta. De kan också välja att 

avbryta sin medverkan utan att det ska medföra negativa följder för dem. 

●      Konfidentialitetskravet 
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Uppgifter om alla berörda parter i studien ska ges konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. 

●      Nyttjandekravet 

De uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för studiens 

ändamål. 

De forskningsetiska principerna har stor betydelse både för oss som forskare och för de som 

medverkat i vår studie. I det mail som vi skickat ut till deltagarna och i det brev som är bifogat 

(se bilaga 2) har vi påvisat de forskningsetiska principerna på ett förenklat sätt. För deltagarna 

innebar det som ovan nämnt anonymitet, konfidentialitet samt att de hade möjlighet att 

avbryta sin medverkan i vår studie. Inför varje intervju talade vi om för respondenten vad 

syftet med studien var, att respondenten när som under intervjun kunde välja att avbryta om 

det inte kändes bra samt att vi enligt nyttjandekravet endast använder uppgifter om 

respondenten för vår studie. Några av respondenterna i vår studie, uttryckte vid fastställandet 

av tid för intervju, att de hade ont om tid och att intervjun endast kunde pågå under en viss 

tid, detta har det rätt till enligt samtyckeskravet. Då var det vår uppgift att förhålla oss till den 

tid vi fått samt att ställa våra frågor på ett tidseffektivt sätt. Vi förhöll oss till nyttjandekravet 

på så sätt att vi använde respondenternas uppgifter enbart till att beskriva urvalet i vår studie 

samt att vi använde fingerade upplysningar i resultat och analysdelen. 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Inom forskning finns det två framträdande aspekter som vi tagit hänsyn till när vi utfört vår 

studie,  reliabilitet och validitet. Det spelar ingen roll vilken metod som används för insamling 

av studiens material, informationen måste kritiskt granskas för att fastställa hur trovärdig och 

relevant den är (Bell 2010). Med reliabilitet menas ”tillförlitlighet”, huruvida ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen, oberoende av vem som utför 

mätningen. Vi har sett till att vår studiemetod är tillförlitlig på så sätt att vi ställt frågor som 

var relevanta för studien. Med detta menas att vi undvikt att ställa frågor som inte var av gagn 

för undersökningen, t.ex. “Hur många barn med svenska som modersmål behöver extra 

stöd?”. En sådan fråga kan vara intressant men ger oss inget svar i hur de arbetar med 

nyanlända elever. Intervjuguiden har varit ett hjälpmedel för studiens reliabilitet då den hjälpt 

oss att ställa relevanta frågor som vi utarbetat tillsammans utifrån studiens frågeställning.   
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Trost (2010) menar att det kan vara tvetydigt att prata om reliabilitet i samband med 

kvalitativa intervjuer, felsägningar förekommer, missuppfattningar kan uppstå mellan 

intervjuaren och respondenten, vilken kan medföra att reliabiliteten försvagas. Detta är inget 

vi lagt någon större vikt vid då vi anser att både felsägningar och missuppfattningar är 

mänskliga fel. För att studien ska ha så hög reliabilitet som möjligt valde vi att utföra alla 

intervjuer på liknade sätt utefter de förutsättningar som gavs på respondentens arbetsplats. 

Vi har vid samtliga intervjuer suttit avskilt med respondenten vilket gjort att intervjuerna 

genomförts utan störningar från respondentens kollegor eller elever.  Validitet, ”giltighet”, är 

ett mått på om en viss fråga beskriver det som forskaren hade som syfte att få reda på, samt 

att frågan ska ge trovärdiga slutsatser (Bell 2010). Detta betyder att respondenternas svar till 

intervjufrågorna måste ha relevans till den ställda frågan. Validiteten i vår studie styrks genom 

att vi vid analysen av vårt material gått igenom respondenternas svar och tittat på relevansen 

gentemot frågeställningen. Vi hävdar att validiteten är god då våra frågor till respondenterna 

gett oss material till slutsatser som till stor del svarar på studiens frågeställning. Eftersom vi 

valt en kvalitativ metod under en kort tidsperiod är vi medvetna om att datainsamlingen blir 

tämligen begränsad, vilket då inte nödvändigtvis visar resultatet i ett större sammanhang. 

6.7 Metoddiskussion 

En fördel med att använda sig utav en intervjuguide var att det underlättade för oss att hålla 

oss inom ramen för intervjun, om respondenten tappade tråden var det enkelt att leda 

respondenten tillbaka till rätt spår. En negativ konsekvens vi upplevde var att vi som 

intervjuare blev låsta av ordningsföljden, även om vi som intervjuare ska vara flexibla och 

hantera dessa situationer, då respondenten ibland gick händelserna i förväg och svarade på 

flera frågor under en och samma gång. Här var diktafonen återigen ett bra hjälpmedel för att 

reda ut diverse frågetecken. 

  

Vi valde att dela upp intervjuerna utefter vilka personliga relationer vi har med respondenten 

då vi i slutändan var tvungna att använda oss av tidigare kollegor och handledare från VFU-

perioder då intresset från andra tillfrågade skolor var lågt. Den som genomförde intervjun 

hade ingen tidigare relation med respondenten och därför blev uppdelningen av intervjuerna 

inte helt lika.  Detta gjorde vi som ett medvetet val, då vi inte ville att några förutfattade 
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meningar skulle påverka intervjuns utfall. Vi upptäckte under arbetets gång att det var lärorikt 

att vara bisittare vid intervjuerna, då detta gav en annan bild av respondenten än vad den 

personliga relationen tidigare speglat, något som Hwang och Nilsson (2011) också påpekar, 

att en intervju lätt kan påverkas av förutfattade meningar och personliga åsikter. Att använda 

oss utav diktafonen som hjälpmedel vid inspelning av intervjun underlättade, det gjorde det 

möjligt att lyssna till respondenten utan att behöva lägga fokus på att anteckna. Ytterligare 

en fördel med diktafonen var att det möjliggjorde att vi kunde lyssna på materialet 

gemensamt ett flertal gånger. Efter intervjuerna har vi tillsammans transkriberat dessa för att 

lättare analysera materialet. Att transkribera materialet tog tid men gjorde efterarbetet 

lättare att hantera. Under analysen valde vi att titta på en frågeställning i taget för att sedan 

bryta ner samtliga till enstaka underrubriker, detta för att skapa en tydlig struktur samt att 

underlätta jämförelsen av likheter och skillnader. Resultat och analysavsnittet i vår studie är 

omarbetat sedan första utkastet då vi från början valde att koncentrera oss mer på 

respondenternas citat än på analysen i sig.  

  



”Ska alla få lyckas?” – en kvalitativ klassrumsstudie om individanpassad undervisning för nyanlända elever.  
Petra Olsson & Emma Prytz 

 
 

28 
 

7. Resultat och analys 

I detta avsnitt ges en direkt bild av vad som framkommit under studiens datainsamling. Vi 

presenter vårt resultat med tillhörande analys med hjälp av underrubrikerna, kartläggning 

och individanpassad undervisning. Resultatet bygger på de sex intervjuerna som utförts under 

studien. 

7.1 Kartläggning 

Resultatet visar att skolorna i denna studie använder sig av kartläggning. Dessa bedömningar 

av tidigare kunskaper och erfarenheter utförs genom att skolorna använder olika typer av 

diagnoser samt eget utformat material. I arbetet med kartläggning är Anna på Björkbackens 

skola den som är mest insatt i hur kartläggningsproceduren kan gå till. Detta beror på att 

Björkbackens skola endast tar emot nyanlända elever och att Anna, som är utbildad SVA-

lärare, arbetar aktivt med kartläggning utifrån ett eget material. När Björkbacken startade 

upp sin verksamhet våren 2015 var tanken att de skulle göra grundliga kartläggningar i  de 

flesta ämnena, beroende på elevens tidigare skolgång. Men då det blivit ett enormt tryck med 

nyanlända elever under hösten 2015 har de på Björkbackens skola valt att utföra 

kartläggningar endast i matematik och modersmål, då ökat elevantal med tidsbrist som följd, 

inte tillåter kartläggning av fler ämnen. Tidigare forskning visar på att det är viktigt att 

kartlägga elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, det är också viktigt 

att ta i beaktande att kartläggningarna kräver mer tid ju äldre de nyanlända eleverna är, detta 

beror på hur den nyanlända elevens tidigare skolgång sett ut (Sandell & Hassanpour 2012). 

När det gäller vikten av att kartlägga samtliga nyanlända elever finns det bland flera av 

respondenterna en samsyn på att de lägre årskurserna 1-3 inte har samma behov av 

kartläggning. Detta beror på att de yngre nyanlända eleverna inte har någon längre 

skolerfarenhet.  Alla intervjuade lärare är dock överens om att det är viktigt att äldre elevers 

kunskaper kartläggs för att kunna planera och individanpassa undervisningen i 

klassrummet.  På Havsbrisens skola avgör lärarna själva i vilken omfattning kartläggningarna 

ska göras. Diana, lärare i årskurs 1 på Havsbrisens skola nämner precis som Berit, 

lågstadielärare på Trasthagens skola, att det är viktigt med en första kontakt med 

vårdnadshavare och sedan ett nära samarbete, vilket även tidigare forskning stödjer. Anna, 

på Björkbackens skola, skiljer sig från övriga respondenter då hon kallar den typen av första 
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kontakt för ett pedagogiskt samtal. Anna menar att ett pedagogiskt samtal är det första som 

sker vid mottagandet för att ta reda på elevens bakgrund, intressen samt allmänt informera 

om den svenska skolan. Vid det pedagogiska samtalet är alltid en vårdnadshavare/godeman 

eller boendepersonal närvarande tillsammans med någon som kan modersmålet, vilket kan 

vara personal på skolan eller någon utifrån.  

 

Då har vi ett samtal, det är ett pedagogiskt samtal där vi talar om elevens 

skolbakgrund, om eleven har någon skolbakgrund, det är inte alltid, oftast många av 

de ensamkommande särskilt från Afghanistan har jobbat mest, och har ingen större 

eller längre skolbakgrund. (Anna, Björkbackens skola.) 

 

Anna på Björkbackens skola gör en skillnad mellan en kartläggning och ett pedagogiskt samtal, 

kartläggningen är mer en bedömning av den nyanlända elevens kunskaper i olika ämnen. 

Analysen visar att Björkbackens skola har ett etablerat tillvägagångssätt kring mottagandet 

och kartläggningen av nyanlända vilket beror på att de är en verksamhet med erfarenhet av 

nyanlända. Anna på Björkbackens skola förklarade tydligt, steg för steg, hur kartläggningen 

går till. Från ett pedagogiskt samtal till utformade diagnoser i matematik och modersmål, som 

ligger till grund för elevens årskursplacering samt individuell anpassning i undervisningen. På 

de övriga skolorna i studien ser vi inte samma tydliga rutiner som på Björkbackens skola. På 

Trasthagen och Havsbrisens skola avgör ansvarig klasslärare själv när och hur en kartläggning 

ska genomföras dock inte utifrån givna ramar. Dessa skillnader i arbetet kring kartläggning 

visar även Skolinspektionens granskning (2014), att kommuner har kommit olika långt i det 

systematiska arbetet som rör kartläggningar. 

7.1.1 Samarbete 

Det är viktigt med ett fungerande samarbete mellan all personal i skolans verksamhet, det är 

också angeläget att det finns en samverkan mellan förberedelseklass, om skolan har en sådan, 

och de ordinarie klasserna. I detta avsnitt ges en bild av vad respondenterna tycker om 

samarbetet på sin skola, både mellan lärare och lärare samt samarbetet mellan 

förberedelseklassen och de ordinarie klasserna. Respondenterna i vår studie ser ett väl 

fungerande samarbete mellan både förberedelseklass, ämneslärare samt annan berörd 
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personal som en viktig aspekt för att en bra undervisning ska kunna planeras och genomföras, 

vilket dock inte alltid sker. Talltoppen och Fågellundens skola har båda förberedelseklass, där 

Erik, på Talltoppens skola var positiv till samarbetet med förberedelseklassen. Ansvarig SVA-

lärare gör i början av den nyanlända elevens skolgång en kartläggning i modersmål och 

matematik, tillsammans med antingen studiehandledare eller modersmålslärare. Under 

denna kartläggning används diagnoser för att möjliggöra bedömning av elevens tidigare 

kunskaper. Efter detta får Erik ta del av resultatet för att sedan ha möjlighet att anpassa 

undervisningen när den nyanlända eleven ska integreras i den ordinarie klassen. Carl 

däremot, klasslärare på Fågellundens skola, känner att samarbetet brister mellan de ordinarie 

klasserna och förberedelseklasserna då Carl inte får det underlag han känner att han behöver 

för att individanpassa undervisningen. Även Fia på Norrskenets skola uttrycker en önskan om 

ett gemensamt tänk runt arbetet med nyanlända och fler möten med lärare från 

förberedelseklassen. 

 

Resultatet av intervjuerna påvisar, i likhet med tidigare forskning, brister i arbetet kring 

kartläggning, att det är framförallt otillräckligt med tid och samarbete som utgör det största 

hindret med kartläggningar. Det var tydligt att de flesta respondenterna använde begreppet 

kartläggning på samma sätt som vi gör i denna studie, som ett hjälpmedel för att ta reda på 

tidigare ämneskunskaper. 

7.2 Individanpassad undervisning 

Forskning påvisar att det finns ett givet samband mellan individanpassad undervisning och 

kartläggning. För att anpassa undervisningen använder våra respondenter flera olika metoder 

beroende på resurstillgång och elevernas olika förutsättningar. Några av de intervjuade 

lärarna nämner modersmålslärare och studiehandledare som tillgångar för individanpassning 

medan andra pratar mer om digitala verktyg och olika typer av scaffolding, exempelvis 

begreppslistor som hjälpmedel i undervisningen. På Talltoppens skola nämner Erik att han är 

tacksam att de har en modersmålslärare i arabiska, anställd på heltid, vilket underlättar vid 

planeringen runt eleverna med arabiska som modersmål. Erik säger att han arbetar mycket 

med studiehandledare i klassrummet, vilket individanpassar den nyanlända elevens 

undervisning då eleven får hjälp och stöd med översättning av lärarens instruktioner. 
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Beroende på lektionens innehåll väljer studiehandledaren att stötta eleven i klassrummet 

eller vid behov ta ut eleven och arbeta enskilt efter genomgång. Detta kan underlätta för den 

nyanlända eleven, då det ges möjlighet att diskutera uppgiften på sitt modersmål och är enligt 

Erik ett sätt att bedriva individanpassad undervisning på. Denna typ av individanpassad 

undervisning stöds även av Marianis (1997) fyra klassrumsmiljöer utifrån hur läraren utformar 

undervisningen med hjälp av stöttning och utmaningar. Eriks undervisning tillsammans med 

studiehandledaren visar på undervisning i utvecklingszonen då eleven får möjlighet att utföra 

utmanande uppgifter med hjälp av studiehandledare för att sedan kunna utföra uppgiften på 

egen hand. Berit på Trasthagens skola uttrycker också att hon arbetar med stöttning utifrån 

ett individanpassat arbetssätt, i synnerhet med modelltexter, vilket hon menar är texter hon 

skriver på tavlan som eleverna sedan kan använda till stöd, det kan vara dikter, kortare sagor 

och rim. Dessa modelltexter, menar Berit, passar alla elever som är i början av sin 

språkutveckling, då också nyanlända elever. Även modelltexter kan kopplas till Marianis 

(1997) fjärde zon. Både Erik och Berits sätt att individanpassa undervisningen kan ses ur ett 

kognitivt perspektiv på lärande då de sätter eleven i centrum medan de själva stimulerar 

eleven med individanpassade uppgifter (Skolverket 2012). Som Hägerfelth (Skolverket 2012) 

menar får eleverna under den kognitiva lärprocessen försöka anpassa sina nya kunskaper till 

det de redan vet, de assimilerar. Berit medger att det är ett pusslande att få ihop arbetet med 

individanpassning, eftersom det gäller ju inte endast nyanlända elever, utan också alla de 

andra 28 eleverna som är i klassrummet. Berit menar att det alltid finns en risk att några av 

eleverna inte får den utmaning de behöver i klassrummet, vilket vi kopplar till att 

undervisningen kan hamna i vad Mariani (1997) kallar för trygghetszonen. I trygghetszonen 

får eleven mycket stöttning men också för lätta uppgifter vilket kan leda till att eleven varken 

utvecklar lärande eller självständighet. Ett exempel på detta kan vara arbetet med 

modelltexter, som Berit på Trashagens skola nämner. Dessa texter finns tillgängliga på tavlan 

vilket kan innebära att de elever som klarar att skriva en text på egen hand ändå använder sig 

utav den färdigskrivna modelltexten istället för att utmana sig själv, lärandet kan då hamna i 

trygghetszonen istället för utvecklingszonen för just dessa elever. Fia på Norrskenets skola 

menar precis som Berit, det som passar för nyanlända elever passar även för de andra barnen, 

då de alla är precis i början av sin språkutveckling.  
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Flera av lärarna lyfter också vikten av att låta eleverna samarbeta, då de menar att det är ett 

bra sätt att bygga upp en samhörighet på, samtidigt som det ger möjlighet till språkträning. 

Att olika värderingsövningar och grupparbeten är bra, nämner Carl på Fågellundens skola, då 

det möjliggör samspel mellan eleverna och läraren. Göransson och Nilholm (Göransson & 

Nilholm 2014 se Nilsson Folke 2015, s. 41) menar att det finns fyra definitioner av inkludering, 

varav en innefattar inkludering som skapande av en lärande gemenskap, vilket kan kopplas 

till Carls sätt att bedriva sin undervisning på. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär 

eleverna av varandra, vilket även detta genomsyrar Carls undervisning och lärstil. Erik, SO-

lärare på Talltoppens skola, tydliggör att det inte är någon större skillnad i undervisningen då 

han menar att det som brukar ses som individanpassning kring nyanlända elever passar även 

svenska elever. En likhet mellan Talltoppen och Björkbackens skola är att de elever som inte 

har svenska som modersmål har tillgång till en studiehandledare i klassrummet som extra 

stöttning, vilken ibland efter genomgång tar ut eleven för enskilt arbete. Genom att ta ut den 

nyanlända eleven ur klassrummet tas möjligheten till sociokulturellt lärande delvis bort, 

undervisningen får mer behavioristiska drag då det handlar om att överföra kunskap genom 

envägskommunikation då modersmålsläraren har till uppgift att överföra kunskap till eleven. 

Sett ur Göransson och Nilholms (Göransson & Nilholm 2014 se Nilsson Folke 2015, s. 41) syn 

på inkludering tas möjlighet till inkludering som skapande av en lärande gemenskap bort, när 

eleven tas ut ur klassrummet för enskild undervisningen med modersmålsläraren. Situationen 

blir således annorlunda om modersmålsläraren tar med sig fler än en elev, då ges möjlighet 

till samarbete, sociokulturellt lärande samt inkludering.  De nyanlända eleverna på högstadiet 

på Talltoppens skola får också möjlighet till att examineras på sitt modersmål. Carl på 

Fågellundens skola menar även han att det egentligen inte är någon skillnad på 

individanpassning bara för att eleven är nyanländ, han menar att barn är ju barn. Oavsett 

vilket land de kommer ifrån och vilket språk de talar har alla elever rätt till likvärdig utbildning 

som anpassas efter deras individuella behov.  

7.2.1 Resurser för individanpassad undervisning 

Samtliga intervjuade lärare är överens om att skolorna har tillräckligt med resurser  för att 

kunna arbeta med nyanlända elever. Dessa resurser innefattar studiehandledare, 

modersmålslärare, SVA-lärare och i fyra skolor finns dessutom förberedelseklass. 
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Resursfördelningen av språkstöd ser olika ut beroende på vilken kommun och vilken skola det 

gäller, vilket också Skolinspektionen kom fram till i sin rapport 2014. Det som flera av dessa 

lärare lyfter som den svaga länken i arbetet, förutom tiden att hinna med kartläggningar, är 

deras egen brist på kunskap om nyanländas lärande och undervisning i flerspråkighet. 

 

Jag tror att alla känner lite så här - Hjälp, hur gör vi?, Hur gör vi på bästa sätt?... (Fia, 

Norrskenets skola). 

 

Fia uttalar sig tydligt om en önskan i fortbildning kring nyanlända elevers lärande, då hon 

känner en osäkerhet inför mötet i klassrummet, hur hon ska utforma undervisningen för 

nyanlända elever och hur hon språkligt ska nå fram till dem. Diana på Havsbrisen skola har 

däremot fått möjlighet till utbildning inom ämnet, vilket hon anser var nyttigt och gav mycket. 

Även Erik och Berit har deltagit i en fortbildning om nyanländas lärande vilket båda lyfter som 

mycket positiva erfarenheter och kunskaper, då de lättare kan organisera undervisningen runt 

dessa elever. Under denna fortbildning fick Erik och Berit ta del av olika metoder för stöttning, 

som Gibbons (2013) nämner som scaffolding, t.ex. att utforma begreppslistor och att använda 

sig av digitala verktyg. Anna som arbetar på Björkbackens skola, menar att de lär sig under 

tidens gång, men att de har definitivt tillräckligt med resurser, men att det kan brista ibland, 

exempelvis när det kan vara svårt att få tag på modersmålslärare på mindre vanliga språk. 

Erik, på Talltoppens skola nämner att även de har haft liknande problem när det gäller att få 

tag i modersmålslärare på minoritetsspråk.  

De flesta av lärarna använder sig av modersmålslärare och studiehandledare som stöttning 

för de nyanlända eleverna, om det sker i klassrummet eller utanför, ser lite olika ut, beroende 

på vad uppgifterna handlar om. Diana på Havsbrisens skola berättar att hon har ett gott 

samarbete med modersmålslärarna i sin klass, att hon inför varje arbetspass informerar den 

berörda modersmålsläraren om vilka uppgifter och mål lektionen har, sedan får 

modersmålsläraren själv avgöra om hen vill vara kvar i klassrummet med eleven eller inte. 

Erik, SO-lärare på Talltoppens skola förklarar att han försöker arbeta på ett parallellt sätt med 

den nyanlända elevens modersmål och det svenska språket genom att använda sig av 

studiehandledare i klassrummet, begreppslistor samt examinationer på modersmålet vid 

behov. Begreppslistorna är ett hjälpmedel som Erik utformat för att underlätta 



”Ska alla få lyckas?” – en kvalitativ klassrumsstudie om individanpassad undervisning för nyanlända elever.  
Petra Olsson & Emma Prytz 

 
 

34 
 

språkutvecklingen och de innehåller ämnesspecifika ord översatta till elevens modersmål 

med hjälp av studiehandledare. Berit, klasslärare på Trasthagens skola, menar att de 

nyanlända eleverna med fördel ska placeras i en skola med många svenska elever för att på 

ett gynnsamt sätt ta del av det svenska språket. Berit uttrycker att hon anser det väldigt 

berikande att få ta emot nyanlända elever och att övriga föräldrar och elever på skolan är 

mycket hjälpsamma och förstående. 

 

Så berikande tycker jag [...] Alltså, fantastiskt, det klart att de ska komma hit, det är 

klart att de ska komma till Sverige och Trasthagens skola, för det är här de lär sig 

jättemycket svenska. (Berit, Trasthagens skola). 

 

Fia uttrycker att det är utmanade att arbeta med nyanlända elever och flerspråkighet i 

klassrummet även om det ibland kan uppstå svårigheter med missförstånd och kulturkrockar. 

Även Erik på Talltoppens skola lyfter det här med elevers bakgrunder och olika kulturer, han 

tycker att skolan skulle kunna bli bättre på att ta till vara på kulturutbytet på skolan. Erik ger 

ett exempel på att de just nu har många persiska elever och att det skulle vara positivt, för 

hela skolan, att jobba med den kulturen under en tid för att skapa kunskap och förståelse. 

Samtliga lärare uttrycker en glädje i arbetet med nyanlända elever i sitt klassrum, de ser det 

som en stor utmaning som lockar till fortbildning inom ämnet för att kunna ge alla elever en 

individanpassad och likvärdig utbildning. 

7.2.2 Digitala verktyg 

Att träna på begreppsförståelse är något som är återkommande under flera år och lätt kan 

anpassas utefter elevens individuella behov, med tillexempel olika läromedel och Ipads. Att 

flera lärare nämner digitala verktyg som hjälpmedel för individanpassad undervisning, visar 

att det kan vara ett bra alternativ att genomföra undervisningen på, då alla kan arbeta utifrån 

sin egna förmåga i samma klassrum. Diana som arbetar på Havsbrisens skola lyfter också 

vikten av att kunna använda sig utav pedagogiska appar (applikationer) i sin undervisning. Inte 

bara för att individanpassa undervisningen, utan även för att eleverna tycker att det är roligt. 

Diana ger ett exempel på ett omtyckt undervisningsmoment där hon visar på storbild och 
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eleverna sedan kan följa henne på sina Ipads, och därefter arbeta vidare utifrån den 

individuella kunskapsnivån.  

 

Jättebra pedagogiska appar, de är verkligen guld värda. [...] då kan jag visa dem vidare 

och då blir det ju individanpassat. [...] så alla får ju sin utmaning… 

(Diana, Havsbrisens skola). 

 

Diana menar dock att det är viktigt att tänka på vilken erfarenhet de nyanlända eleverna har 

av digitala verktyg. Vi anser att om eleven har brist på erfarenhet av att arbeta med digitala 

verktyg kan undervisningen hamna i  vad Mariani (1997) kallar för frustrationszonen, en av de 

fyra zonerna för klassrumsmiljö. Eleven möter i detta klassrum stora utmaningar men med 

lite stöttning, som kan bero på tidsbrist för läraren, eleven kan bli sittandes ensam med sin 

frustration och kan då inte ta sig vidare, detta kan resultera i att eleven känner oro och att 

frustration kan skapas då kraven blir för höga. Samtidigt finns en risk att undervisningen blir 

för enkel och att det finns för lite stöttning som ger utmaning, vilket kan innebära att eleven 

hamnar i vad Mariani (1997) kallar för uttråkningszonen där eleven lätt landar i ointresse och 

viljan av att studera minskar.  

 

Fia, lärare på Norrskenets skola använder sig också av digitala verktyg i sin 

undervisning.  Nyanlända elever får möjlighet att använda iPads eller datorer för att arbeta 

med sin språkutveckling, detta genom att de kan använda sig av översättningsprogram, från 

elevens modersmål till svenska. I intervjun hänvisar Fia till Skolverkets hemsida där det finns 

bra sidor för begreppsöverssättningar i olika ämnen och på flera olika språk som både Fia och 

eleverna kan använda sig utav. 

 

[...] men det finns mycket hjälpmedel på Skolverkets hemsida. Det finns massor där, så 

man kan få begreppsöversättningar och sådär. (Fia, Norrskenets skola.) 

 

Slutligen, bland de intervjuade lärarna ses individanpassad undervisning som en självklarhet 

utifrån kartläggningen. Att arbeta utifrån varje enskild individs behov är en utmaning, men 

samtliga ser det som positivt. 
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8. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt knyts studien ihop, resultat och analys förankras mot tidigare forskning med 

utgångspunkt från teoriavsnittet. Vi har valt att använda oss utav samma underrubriker som 

i resultat och analysavsnittet för en tydlig struktur, kartläggning och individanpassad 

undervisning. Avsnittet avslutas med en kort reflektion om studien i sin helhet. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka huruvida skolan organiserar kartläggningen av 

nyanlända elevers kunskaper, hur dessa kartläggningar ligger till grund för den 

individanpassade undervisningen samt att ta reda på hur lärare arbetar för att undervisningen 

i klassrummet ska vara individanpassad. Rektor, tillsammans med lärare, utgår ifrån 

kartläggningen för att bestämma vilken årskurs eleven ska placeras i, vilken individanpassning 

den enskilda eleven behöver, vilka ämnen eleven ska undervisas i samt vilka språkresurser 

som behövs.  Studien har utgått från ett lärarperspektiv då vi tagit reda på hur arbetet utförs 

i klassrummet, oberoende om de nyanlända eleverna gått i förberedelseklass eller 

direktintegrerats.  

8.1 Kartläggning 

Det vi kommit fram till är att samtliga skolor som medverkat i studien arbetar med 

kartläggning av nyanlända elever på ett eller annat sätt, respondenterna är överens om att 

det är kartläggningarna som ligger till grund för den anpassade undervisningen, framförallt i 

de ämnen där kartläggning har utförts. I enlighet med Skowronski (2013) uttrycker flera av 

lärarna att undervisningen bör utgå från elevens tidigare erfarenheter och inte bara tidigare 

skolgång. Vi har fått intrycket att flera lärare anser det viktigt att ta del av den nyanlända 

elevens personliga historik för att skapa förståelse, och utifrån det anpassa skolsituationen. 

Detta lyfter Sandell och Hassanpour (2012) som en av kartläggningens grundstenar som 

skolorna bör använda sig utav. Kartläggningen är ett nödvändigt verktyg och görs mestadels i 

matematik samt i elevens läs-och skrivförmåga på modersmålet.. Flera av respondenterna i 

vår studie nämner vikten av ett nära samarbete mellan lärare och den nyanländas 

vårdnadshavare för att skapa trygghet samt att ta reda på vad vårdnadshavaren har för 

förväntningar på skolan, även detta anser Sandell och Hassanpour (2012) vara en 

framgångsfaktor i arbetet kring kartläggning. Vi kan dock se brister runt kartläggningen då 
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flera av lärarna uttrycker en osäkerhet kring kartläggning och dess rutiner, flera saknar ett väl 

beprövat material att utgå ifrån. Vi drar slutsatsen att Skolverkets kommande material 

gällande kartläggning av nyanlända elever, är ett efterlängtat hjälpmedel i skolan som 

förhoppningsvis kommer att underlätta både för lärare och elever. 

8.2 Individanpassad undervisning 

Samtliga lärare i studien har gett oss en bild av vilken lärstil de använder sig utav, 

behavioristisk, kognitiv eller sociokulturellt. Vi ser övergripande drag av den sociokulturella 

lärstilen med influenser av behaviorism då lärarna med stor del styr undervisningen och 

överför kunskap till eleverna. Den sociokulturella lärstilen präglas av att läraren samspelar 

med eleverna samtidigt som eleverna lär sig av varandra. Detta sker till stor del av 

grupparbeten och på rasterna.  

 

Vi har fått ta del av flera skilda metoder hur den enskilda läraren arbetar med 

individanpassning i klassrummet. Samtliga lärare uttrycker att de inte gör någon direkt 

skillnad vad gäller den anpassade undervisningen oberoende om eleven är nyanländ eller 

inte.  Respondenterna menar att undervisningen bör bygga på varje elevs unika egenskaper 

och individuella förutsättningar. Det vi anser felar med flera lärares resonemang kring 

individanpassad undervisning är att de inte tänker på att de nyanlända eleverna har tillgång 

till modersmålslärare, studiehandledning på modersmål samt SVA-lärare, vilket faktiskt 

innebär individanpassad undervisning, framförallt riktad till nyanlända elever. Detta anser vi 

gör det svårt att likställa nyanlända elevers individanpassade undervisning med andra elever. 

Individanpassning ska utgå ifrån alla elevers enskilda förutsättningar vilket medför olika typer 

av stöttning, vilket Gibbons (2013) benämner som scaffolding, det kan vara parövningar, 

grupparbeten eller ett alfabet klistrat på bänken. Ingen av respondenterna använder sig av 

termen scaffolding men vi gör ändock den kopplingen då flera av de intervjuade lärarna lyfter 

att de arbetar med modelltexter, Ipads, begreppslistor samt par- och grupparbeten. Detta ser 

vi som tydliga exempel på stöttning.  

 

Vi kan se att alla lärare visar ett stort engagemang för att finna lösningar för nyanlända elevers 

utveckling i skolgången och vill således ge dem utmanade uppgifter som ger dem stimulans 
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och glädje. Utifrån de sex respondenternas svar på intervjufrågorna och beskrivningen av 

deras arbete utläser vi att alla strävar efter att lägga undervisningen i den proximala 

utvecklingszonen. Vi kopplar detta till Marianis (1997) forskning om klassrumsmiljöer och kan 

främst se likheter med den fjärde zonen, som Mariani (1997) benämner som 

utvecklingszonen. Flera av lärarna lyfter vikten av att anpassa undervisningens uppgifter så 

att det ska vara utmanande för den enskilda eleven, det som verkar enkelt för en elev är svårt 

för en annan. I utvecklingszonen uttrycker Mariani (1997) att det är skillnad på vad eleven kan 

utföra på egen hand mot vad den kan åstadkomma med hjälp av stöttning, vilket Gibbons 

(2013) benämner som scaffoldning. Även om lärarna strävar efter en undervisning som gör 

att elevernas lärande hamnar i den proximala utvecklingszonen kan olika faktorer, såsom 

ekonomiska resurser styra tillgången av digitala verktyg, studiehandledare och 

modersmålslärare, vilket gör att elevernas förutsättningar ser olika ut. Vi är medvetna om att 

undervisningen i verkligheten kan se annorlunda ut än vad respondenterna delger under 

intervjun, som Gibbons (2013) och Säljö (2013) uttrycker sker lärande i flera olika miljöer, inte 

enbart under lektionstid. 

 

Få av lärarna nämner vikten av att arbeta med svenska språket parallellt med modersmålet, 

detta menar både Salameh (2012) och Skolverket (2012) är en viktig del för den nyanlända 

elevens kunskapsutveckling. Dock kan vi se att de arbetar med att synliggöra kopplingarna 

mellan svenska och modersmålet, då de har tillgång till studiehandledning på elevens 

modersmål och använder sig av olika typer av scaffolding, exempelvis begreppslistor och 

digitala verktyg. 

8.2.1 Resurser för individanpassad undervisning 

Gemensamt för samtliga respondenter i vår studie uttrycker de sig positivt gällande 

resurstillgång av modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt SVA-lärare. Detta 

förvånande oss då vi trodde vi skulle möta frustration kring just detta. Det respondenterna 

istället efterfrågar är mer tid och kunskap. Kunskap är nödvändigt för att möjliggöra ett 

gynnsamt lärande för nyanlända elever, det påvisar Skolverket (2015) som menar att det är 

en förutsättning att läraren har kompentens inom området, till exempel svenska som 

andraspråk. Endast två av de deltagande lärarna i studien är utbildade SVA-lärare, med tanke 
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på att samtliga sex intervjuade lärare undervisar nyanlända elever, ser vi ett tydligt samband 

mellan kunskap, erfarenhet och den rådande frustrationen. Utmaningarna med arbetet kring 

nyanlända elever kan se olika ut, beroende på åldersgrupp. Sandell och Hassanpour (2012) 

menar att kartläggningen kräver mer tid ju äldre eleverna är då det omfattar fler skolämnen, 

detta lyfter ett flertal av respondenterna. En annan svårighet som nämns av flera 

respondenter är bristen på samarbete, lärare emellan. De menar att många gånger görs en 

kartläggning men den tenderar att falla mellan stolarna, då resultatet inte delges till berörd 

personal på skolan, detta oberoende om skolan har förberedelseklass eller inte. Om detta 

beror på tidsnöd, brist på rutiner eller okunskap är svårt att säga men tydlig är, återigen, att 

det behövs ett ramverk för hur arbetet med nyanlända elever ska gå till. Även Bunar (2015a) 

menar att då alla nyanlända elever har olika bakgrund, skolor och kommuner har olika 

förutsättningar krävs ett flexibelt system med struktur och tydligt regelverk. 

8.3 Reflektion 

Det som gjort starkast avtryck på oss under vår datainsamling är den glädje som 

respondenterna uttryckt kring arbetet med nyanlända elever. Ord som berikande, fantastiskt 

och utvecklande har varit återkommande under samtliga intervjuer. Med dessa ord i bagaget 

ser vi med förväntan fram emot vår kommande lärargärning då vi får möjlighet att möta alla 

dessa fantastiska elever och lärare. Vi har med denna studie fått en djupare kunskap och 

förståelse för arbetet kring nyanländas lärande och hur individanpassad undervisning i 

klassrummet kan utformas. Vår studie bidrar med att påvisa vikten av att skolor ska ha ett bra 

kartläggningsmaterial att utgå ifrån och att samarbetet mellan all berörd skolpersonal 

fungerar. Studiens resultat påvisar också att det krävs tid och kunskap för att erbjuda en 

individanpassad och likvärdig utbildning, oavsett genus, bakgrund och etnicitet.  

”Ska alla få lyckas?”, studiens resultat genomsyras av att alla respondenter har en enorm 

välvilja för att alla elever ska lyckas, nyanländ eller inte. Men det finns också en rädsla för att 

inte räcka till för alla elever då trycket på svenska skolan och lärarna i dagens samhälle har 

ökat ofantligt mycket. Om alla elever ska lyckas i sitt skolarbete måste även lärare få möjlighet 

att lyckas med sin yrkesutövning.  
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Avslutningsvis, håller vi med Axelsson (2015, s. 131) som menar, för att nå bra resultat med 

nyanlända elevers utbildning bör det ske genom en välorganiserad undervisning där höga 

förväntningar och ett öppet klimat genomsyrar skolmiljön. Det är av största vikt att alla elever 

bemöts med respekt utifrån sin kulturella samt språkliga bakgrund. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

  

Område Översiktsfråga Frågor till respondenten 

Bakgrund Skapa relation med 
respondenten. 
  
Utbildning? 
  
Arbetslivserfarenhe
t inom området? 
  

Vad heter du och hur gammal är du? 
  
Har du några frågor kring intervju som du 
vill fråga innan vi börjar? 
  
Hur länge har du arbetat som lärare? 
  
Var och när gick du din lärarutbildning? 
  
Vilket uppdrag har du på skolan? 
  

Skolan Arbetsklimat runt 
nyanlända på 
skolan? 
  

Anser ni att skolan är mångkulturell? 
  
Hur många elever har ni på skolan? 
  
Hur stor andel (ungefär) av eleverna på 
skolan har ett annat modersmål än 
svenska? 
  
Hur många nyanlända elever finns på skolan 
just nu? 
  
  

Individanpassa
d undervisning 

Hur tar skolan reda 
på de nyanlända 
elevernas 
kunskaper och 
erfarenheter när de 
börjar skolan? 
  
Sprids resultatet om 
elevens tidigare 
kunskaper till all 
berörd personal på 
skolan? 
  
  

Vad är det första ni gör när ni tar emot en 
nyanländ elev? 
  
Hur gör ni praktiskt för att ta reda på 
elevens kunskaper och tidigare 
erfarenheter? 
  
Delges resultatet till andra berörda lärare 
för att individanpassa undervisningen i alla 
ämnen? 
  
Arbetar alla lärare på samma sätt? 
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Hur arbetar ni praktiskt med att 
individualisera undervisningen när eleven 
kommer in i ordinarie klass? 
  
  

Resurs Har skolan de 
resurser och 
kunskaper som 
krävs? 
  
  

Anser ni att ni har tillräckligt med resurser 
och kunskap för att arbeta med nyanlända 
elever? 
  
  

Avslut   Är det något ni vill tillägga? 
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10.2 Bilaga 2 - Intervjumail 

  

Hej! 

Vi är två studenter, Petra Olsson och Emma Prytz som läser vår 6:e termin på 

Grundlärarprogrammet F-3 vid Uppsala Universitet. Under sista delen av höstterminen 

2015/2016 skriver vi ett självständigt arbete på grundnivå 15 HP. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur olika skolor/lärare jobbar med nyanlända elever. Detta ur ett didaktiskt 

perspektiv – hur organiseras arbetet i klassrummet. Vi skulle vilja träffa någon på Er skola som 

kan tänka sig medverka i en intervju som kommer pågå under ca 30 minuter. Intervjun är 

frivillig och kommer vara anonym. Respondenten kan när som välja att avbryta sin medverkan 

utan negativa följder. 

 

Det material som vi samlar in under våra intervjuer kommer enbart användas i denna studie 

och hanteras konfidentiellt. Med tanke på sekretesslagen kommer vi på intet sätt sprida 

någon information om vare sig respondenten eller skolan. Vi skulle helst se att intervjun äger 

rum under veckorna 47-48 om det är möjligt. 

Vi ser fram emot Er medverkan. 

  

Med vänliga hälsningar, Petra Olsson och Emma Prytz. 

  

Kontakt för frågor: 

petrayolsson@hotmail.com 

emmahultin@hotmail.se 

  

Handledare: 

Danielle Van Der Burgt 

danielle.van_der_burgt@edu.uu.se 
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