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___________________________________________________________________________ 

Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om vilka olika arbetssätt lärare använder för att inkludera 
nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Studien är en kvalitativ intervjustudie med 
inspiration från en fenomenologisk livsvärldsansats. Genom en kvalitativ forskningsintervju med 
grundskollärare i årskurs 4–6 har data samlats in och sedan kategoriserats. De tre teman som resul-
tatet består av är: verktyg för inkludering, svårigheter vid inkludering och vikten av samhällskun-
skapsämnet. Studiens teoretiska utgångspunkt är sociokulturell teori och utifrån detta perspektiv 
har resultatet analyserats och teoretiska tolkningar har skapats. 

Resultatet i undersökningen visar att lärarna använder sig av flera olika verktyg för att inkludera 
nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Det framkommer att inkludering är ett svår-
tolkat begrepp som är väldigt beroende av individen vilket betyder att inkludering kan se väldigt 
olika ut. Samarbete med studiehandledare, ämnesövergripande arbetssätt, digitala verktyg, place-
ring, att skapa förförståelse hos eleverna, gemenskap och samspel är alla viktiga delar i inklude-
ringsprocessen. I resultatet tas även svårigheter vid inkludering upp och dessa är bland annat ab-
strakta ämnesbegrepp, brister i svenska språket, svårigheter vid socialt samspel, missförstånd, ele-
vernas olika erfarenheter, elevernas verklighetssyn, samhällskunskapsämnets breda innehåll och 
det faktum att ämnet är kontextbundet. Lärarna i studien är eniga om att samhällskunskapsämnet 
är en viktig del av de nyanlända elevernas inkluderingsprocess i det svenska samhället.  
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___________________________________________________________________________ 

The purpose of this study is to increase the knowledge of different working methods teachers use 
to include newly arrived pupils in social studies. The study is a qualitative interview study with 
inspiration from a phenomenological life-world approach. Through a qualitative research interview 
with primary school teachers in grades 4–6, data has been collected. The collected data has been 
categorized based on three themes. The three themes that the result consists of are: tools for 
inclusion, inclusion difficulties and the importance of the social science topic. The theoretical 
starting point of the study is socio-cultural theory and from this perspective the result has been 
analyzed and theoretical interpretations have been created. 
 
The results of the study show that teachers use several different tools to include newly arrived 
pupils in social studies. It appears that inclusion is a difficult-to-interpret-concept that is very 
dependent on the individual, which means that inclusion can look very different depending on the 
individual. Collaboration with study supervisors, interdisciplinary workingmethods, digital tools, 
placement, creating understanding of the students, community and interaction are all important 
parts of the inclusionprocess. The result also show difficulties with inclusion and these include 
abstract subject concepts, deficiencies in the Swedish language, difficulties in social interaction, 
misunderstandings, the students 'different experiences, the students' view of reality, the broad 
content of the social science subject and the fact that the subject is contextual. The teachers in the 
study agree that the subject of social studies is an important part of the newly arrived pupils' 
inclusionprocess in Swedish society.  
_______________________________________________________________________ 
 
Keywords: Inclusion, newly arrived pupils, social studies, socio-cultural theory, Social 
studies Teacher in primary school years 4–6  
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1. Inledning 
Varje år migrerar miljontals människor och på grund av krig tvingas människor fly och lämna 
deras hem bakom sig. Många människor flyttar även på grund av arbetsrelaterade eller ekono-
miska anledningar. År 2018 var fler än 68 miljoner människor på flykt från bland annat Soma-
lia, Syrien och Afghanistan. Många flyr inom sitt hemland, men en tredjedel av dessa människor 
flyr till andra länder varav en del till sist hamnar i Europa. Sverige är ett av de länder där im-
migrationen skapar utmaningar för samhället och skolan. Nyanlända elever kommer från olika 
delar av världen, med olika bakgrund och erfarenheter till Sveriges kommuner och skolor. I 
klassrummen träffas elever och lärare i olika praktiska undervisningssituationer (Odenstad, 
2018). 

Den svenska skolan brister när det gäller likvärdighet (Lärarnas riksförbund, 2015) och många 
nyanlända elever är inte inkluderade eller delaktiga i alla skolans ämnen. Skolan är en av alla 
de platser där barn och ungdomar förbereds och deltar för att bli en del av en politisk gemen-
skap. Här får eleverna en chans att använda sina politiska rättigheter och skolan är med och 
skapar en politisk bildning och kompetens gällande elevernas rättigheter och skyldigheter. 
Forskning visar dock att människor med utländsk bakgrund inte deltar i samhället, röstar i val 
eller känner tillhörighet i samma grad som infödda. Ett av statsmakternas centrala verktyg för 
att påverka de nyanlända elevernas medborgarskap och delaktighet i samhället är skolans under-
visning. Trots vikten av detta vet man ganska lite om vad som sker i mötet mellan lärare och 
elev, på klassrumsnivå. Valen lärare tar i undervisningen påverkar direkt eleverna, vilket bety-
der att lärarnas ämnesdidaktiska val direkt påverkar elevernas syn på medborgarskap. Eftersom 
eleverna påverkas av det som sker inom skolans ramar så är skolan en central och viktig del av 
samhället (Odenstad, 2018). 

Det mångkulturella samhället har påverkat de samhällsorienterade ämnena och skolan i stort. 
Från 1960-talet fick exempelvis samhällskunskap ta allt större ansvar kring fostrandet av elever 
till goda demokratiska medborgare. En god demokratisk medborgare ska kunna se orsakssam-
band, se på samhällsfrågor ur olika perspektiv samt kunna tänka kritiskt. Samhällskunskapsun-
dervisningen kan hjälpa eleverna att bli medvetna om vad det innebär att vara medborgare. 
Nyanlända elever bör bli informerade och medvetna om de svenska värderingar som finns gäl-
lande människors lika värde och demokrati (Odenstad, 2018).   

Nyanlända elever som kommer till Sverige har fått avbryta sin formella skolgång och deras 
tidigare skolgång kan dessutom ha varit bristande. Många nyanlända har dessutom med sig en 
oro på grund av eventuella trauman de upplevt vilket självklart påverkar deras välmående. Att 
då bli en del av och förstå ett helt nytt utbildningssystem med flera olika ämnen blir väldigt 
svårt (Avery, 2016). Att socialt och pedagogiskt inkludera nyanlända elever är en av svenska 
utbildningsystemets största utmaningar (Bunar, 2015). Då skolan ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet (2010:800) behövs det mer forskning kring ämnet. Forskning är nöd-
vändigt och viktigt för samhället och individers utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Med detta 
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i åtanke görs detta examensarbete för att öka kunskapen kring hur lärare arbetar med att inklu-
dera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka olika arbetssätt lärare använder för att 
inkludera nyanlända elever i samhällkunskapsundervisningen, vilka svårigheter som kan uppstå 
samt vikten kring att nyanlända inkluderas i ämnet. För att uppfylla detta syfte kommer följande 
frågeställningar att besvaras: 

• Hur inkluderar samhällskunskapslärare nyanlända elever i ämnet? 
• Vilka svårigheter kan uppstå vid inkludering av nyanlända i samhällskunskapsämnet? 
• På vilka sätt kan samhällskunskapsämnet verka i positiv riktning för att inkludera nyan-

lända elever? 
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3. Bakgrund 
I denna del av uppsatsen kommer nyanlända elever, inkludering och samhällskunskapsämnets 
konceptioner att redogöras. Dessa begrepp kommer behandlas utifrån litteratur och Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 2011, [Lgr 11].  
 
3.1 Nyanlända elever och inkludering 
I alla Sveriges kommuner finns det nyanlända elever (Skolverket, 2018b) vilket betyder att alla 
290 kommuner måste arbeta för att inkludera nyanlända elever i den svenska skolan. För att ta 
emot och erbjuda nyanlända elever en bra utbildning har många kommuner varit tvungna att 
bygga upp och stärka deras kunskap och beredskap. Det svenska utbildningssystemet har varit 
i behov av att utvecklas för att skapa en pedagogisk och socialt inkluderande miljö för nyan-
lända elever. Oberoende på vart i landet man befinner sig har stora krav ställts på både motta-
gandet och erbjudandet av en effektiv och likvärdig utbildning (Skolinspektionen, 2017). 
 
Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) och Lgr 11 har alla barn och elever rätt till utbildning, trots 
detta har flera av skolmyndigheternas rapporter påvisat bristfällighet i undervisningen av nyan-
lända elever och att det finns stora utvecklingsområden kring mottagandet av nyanlända elever 
i grundskolan (Skolinspektionen, 2017). År 2015 kom ungefär 71 000 asylsökande barn och 
ungdomar till Sverige och ett inflöde av nyanlända elever förväntas pågå även i framtiden (Ut-
bildningsdepartementet, 2017). För att undervisningen och utbildningen ska kunna utgå från de 
nyanlända elevernas specifika behov behöver en inledande bedömning av deras kunskaper gö-
ras. Från 2016 är det dessutom reglerat i skollagen att kunskaperna hos varje nyanländ elev ska 
bedömas när hen påbörjar svensk skola (Skolinspektionen, 2017). 
 
När det gäller mottagandet av nyanlända elever på grundskolenivå finns det två huvudsakliga 
organisatoriska modeller. Den ena är direktintegrering och den andra är förberedelseklass. Det 
finns både positiva och negativa ställningstaganden kring förberedelseklass, en positiv aspekt 
är att barnen lär sig svenska i en trygg miljö. Dessutom introduceras de in i det svenska skolsy-
stemet och den svenska kulturen. De nyanlända eleverna får tillgång till studiehandledning på 
det egna modersmålet och stöttning i språkutvecklingen. De kritiska aspekterna är att de nyan-
lända blir isolerade från resten av skolans elever och det finns också en risk att de får stanna för 
länge i förberedelseklasserna. Man kan också titta på förberedelseklasserna ur ett kollektivist-
iskt perspektiv eftersom barn i helt olika åldrar och med helt olika förutsättningar sätts tillsam-
mans. Eleverna ses alltså inte som individer utan som en helhet (Bunar, 2015). 
 
Väljer man istället att direkt sätta nyanlända elever i ordinarie klass så kallas det direktintegre-
ring. Grundtanken är att undvika fysisk segregation. Även om avsikten är god så påpekar många 
kritiker att det saknas lärare som har utbildning i ett språkutvecklande arbetssätt och att det även 
saknas studiehandledning. Detta i sin tur leder till att de elever som inte behärskar det svenska 
språket inte får den stöttning som de behöver (Bunar, 2015). Det finns helt enkelt för lite resur-
ser för att kunna stödja de nyanlända eleverna i ordinarie klasser (Avery, 2016). Det finns ingen 
särskild reglering om vilken årskurs en nyanländ elev bör sättas i utan det är rektorn som avgör. 
I varje enskilt fall måste en bedömning göras och rektorn måste ta hänsyn till elevens ålder, 
personliga förhållanden och förkunskaper (Skolverket, 2019).  
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Nyanlända elever kommer från olika ursprungsländer, har olika skolbakgrund, talar olika språk 
och föräldrarnas utbildningsnivå varierar. Nyanlända elever är en heterogen grupp av individer. 
En del nyanlända elever har kanske inte haft tillfälle att gå i skolan i sitt hemland, medan andra 
kan ha goda ämneskunskaper som inte riktigt märks just för att de saknar kunskaper i svenska 
språket. Att elevens språkkunskaper är av stor betydelse går att se eftersom grundskolelever 
som har varit i Sverige mindre än fyra år har lägre resultat jämfört med övriga elever (Skolin-
spektionen, 2017). Enligt skollagen räknas en elev som nyanländ i fyra år (Skolverket, 2019). 
Forskning visar att kunskaper kring hur nyanlända elever tas emot och inkluderas är bristande. 
Hur ska egentligen undervisningen planeras, genomföras och utvärderas? Vad fungerar bäst? 
Svaret på dessa frågor är av stor vikt eftersom nyanlända elever enligt svenska lagstiftningen 
har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning (Bunar, 2015). 
 
Sverige strävar efter en skola för alla och begreppet inkludering är starkt kopplat till detta. In-
kludering handlar om att skolverksamheten ska anpassa sig efter alla elevers olikheter (Barow, 
2013). Begreppet inkludering kan definieras på en mängd olika sätt och i denna uppsats kommer 
definitionen vara ur ett utbildnings och undervisningsperspektiv. Inkludering i skolvärlden 
handlar om att undervisningen ska värdera och se positivt på elevers olikheter, det handlar om 
en skola som anpassar sig efter sina elever och inte tvärt om. Inkludering handlar om mer än 
fysisk närvaro och det krävs att lärare använder sig av en anpassad pedagogik för att uppnå 
inkluderingens syfte och acceptans. Det är en process som handlar om att alla elever ska känna 
att de blir bemötta likvärdigt och att undervisningen anpassas efter deras behov (Barow, 2013). 
Forskning visar att det främst handlar om förhållningssättet läraren har till eleverna och deras 
lärande. Alla elever har rätt att få tillgång till en likvärdig utbildning och känna gemenskap. I 
det stora hela handlar det om att utveckla medborgare med en människosyn som bygger på 
respekt, förståelse och acceptans för olikheter. Det handlar om solidaritet i gemenskap med 
andra och att uppnå en skola för alla (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 
 
Varje elev i det svenska skolsystemet har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar och alla kommuner och skolor behöver skapa inkluderande lärmiljöer. För att 
öka likvärdigheten i utbildningen behövs ett förhållningssätt där fokus läggs på att utforma en 
god lärmiljö för alla. Inkluderande lärmiljöer bidrar till en bättre skolmiljö, ökade skolresultat 
och bättre samarbeten på skolan (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 
 
3.2 Samhällskunskapsämnets konceptioner  
Läroplanen tar upp att det finns en växande rörlighet över nationsgränserna, vilket direkt på-
verkar skolan eftersom detta är en kulturell och social mötesplats. Den kulturella mångfalden 
är en stor del av skolvärlden och i Lgr 11 första kapitel behandlas skolans värdegrund och upp-
drag. Här står det tydligt att vi ska utveckla förståelse för den kulturella mångfald som finns i 
Sverige. Det svenska skolväsendet vilar på demokratisk grund vilket inkludering är starkt kopp-
lat till. Det handlar om att skapa förståelse för andra människor och att inte tillåta diskrimine-
ring. Det innebär helt enkelt att man ska gestalta och förmedla alla människors lika värde. Alla 
elever har rätt att känna att de har en viktig plats i skolan där de får chansen att utvecklas och 
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övervinna svårigheter. Skolan ska vara en social gemenskap där alla elever känner sig trygga, 
vilket inkludering i sig faktiskt handlar om (Skolverket, 2018a). 
 
I kursplanen i samhällskunskap står ämnets syfte och innehåll skrivet. Ämnets syfte är att ele-
verna ska utveckla kunskaper om hur samhället och individen påverkar varandra. I undervis-
ningen ska eleverna få en chans att utveckla förståelse för andra människors levnadsvillkor, 
vikten av jämställdhet och hur samhällsutvecklingen påverkas av olika aktörer. Eleverna ska få 
verktyg för att kunna hantera den information som de möter i både skolan och det vardagliga 
livet. Undervisningen ska göra eleverna till aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare 
som förstår betydelsen av mänskliga rättigheter och demokratiska processer. Allt som berör 
samhället och dess kontext står tydligt i samhällskunskapsämnets mål. För nyanlända elever är 
inkludering i samhällskunskapsämnet extra viktigt eftersom det kan hjälpa till att förbereda dem 
för det som finns utanför klassrummets fyra väggar. Det handlar om inkludering i samhällskun-
skapsämnet men även i samhället i stort (Asllani & Larsson, 2018). 
 
Samhällskunskapslärare står inför många utmaningar då samhällskunskapsämnet är annorlunda 
än många andra ämnen. Samhällskunskapsämnet är kulturellt uppbyggt och består av många 
abstrakta begrepp vilket i sig kan skapa svårigheter för nyanlända elever (Cho & Reich, 2008). 
Ämnet har ett speciellt uppdrag och att behärska samhällskunskapsämnet är som att behärska 
ett hantverk. Eleverna ska utveckla många olika förmågor, exempelvis ska de kunna organisera, 
analysera och kritiskt granska olika samhällsförhållanden. Läraren har en viktig roll i de didak-
tiska val hen gör och komplexiteten i hur samhällskunskapsämnets uppdrag ska utföras tolkas 
olika av många. En del lärare lägger ner stor vikt på att utveckla ett demokratiskt förhållnings-
sätt medan andra prioriterar kunskapsuppdraget. På grund av samhällskunskapsämnets omfatt-
ning upplever många lärare oro och stress när de ska besvara de tre didaktiska frågorna vad, 
hur och varför (Ekendahl, Nohagen & Sandahl, 2015). 
 
Samhällskunskapsämnet, precis som samhället, står i ständig förändring vilket i sig gör under-
visningen komplex. Att undervisa heterogena elevgrupper om ett samhälle som ständigt ändras, 
utifrån styrdokument som ständigt ändras är en stor utmaning. All undervisning ingår i ett sam-
manhang och samhällskunskapsläraren måste möta kraven som finns gällande samhällsföränd-
ring och samhällsfostran för att ge eleven en medborgerlig anda. Samhällskunskapsundervis-
ningens innehåll är tolkningsbart och vad som är rätt eller fel att undervisa om är tidsbundet. 
Då samhället ständigt ändras finns det helt enkelt bara preliminära svar på vad som är rätt eller 
fel att undervisa om (Öberg, 2016). Samhällskunskapsämnets historiska bakgrund och föränd-
ring är viktigt att tänka på när intervjuer med samhällskunskapslärare genomförs. Varje sam-
hällskunskapslärare har olika tankar kring sitt ämne och de har dessutom genomfört sin lärar-
utbildning under olika tidsperioder. Då styrdokumenten i samhällskunskap sett olika ut har detta 
direkt påverkat respektive lärarutbildning vilket man bör ha i åtanke när samhällskunskapslä-
rare diskuterar ämnet (Lindmark, 2013). 
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4. Sociokulturell teori 
I detta avsnitt redogörs sociokulturell teori eftersom det är undersökningens teoretiska ut-
gångspunkt. 
 
Lev Semenovich Vygotskijs arbete om utveckling, lärande och språk är grunden i sociokulturell 
tradition. Vygotskij föddes i Sovjetunionen år 1896 och han arbetade med frågor om utveckling 
och lärande vid universitetet i Moskva i ungefär tio års tid. Hans mest berömda verk är boken 
Tänkande och språk (Säljö, 2014a). Vygotskij hade stort inflyttande över didaktiken och peda-
gogiken under 1900-talets sista årtionden och hans tankar finns med inom dessa områden än 
idag. I Sverige är hans påverkan inom pedagogiken fortfarande omfattande och hans tankar 
kring den levda erfarenhetens betydelse för människans utveckling syns tydligt inom skolvärl-
den. Begrepp som kultur, livsvärld och kontext används för att beskriva människans vardagsliv, 
identitet och tillvaro (Kroksmark, 2011). 
 
Enligt Vygotskij befann sig psykologin i en kris och den då dominerade traditionen, Pavlovs 
reflexologi1, kunde enligt honom inte förklara hur människor utvecklas och lär. Sociokulturellt 
perspektiv gällande utveckling och lärande handlar om hur människor utvecklar kulturella för-
mågor, som exempelvis att skriva, räkna, läsa, lösa problem och resonera abstrakt. Det handlar 
om hur människor tar till sig medierande redskap, som i denna tradition handlar om att männi-
skor använder verktyg eller redskap för att förstå och agera i vår omvärld. Begreppet mediering 
kommer ifrån tyskans Vermittlung, som betyder förmedling. Vygotskij menade att människan 
använder sig av två olika slags redskap: Språkliga och materiella. Ett språkligt redskap kan 
även kallas för intellektuellt eller mentalt. Ett språkligt redskap är ett tecken, en symbol eller 
ett teckensystem som människan använder för att kommunicera eller tänka med. Språkliga red-
skap kan vara exempelvis siffror, begrepp, bokstäver och räknesystem. När vi människor kom-
municerar, tänker, analyserar och förstår omvärlden använder vi oss alltså av medierande red-
skap (Säljö, 2014a, s. 298f.). Detta kan förklaras med Vygotskijs berömda triangel, se figur 1.1. 
 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Vygotskijs tringel visar medieringens princip. Omvärldens signaler (stimuli) är inte någonting som männi-
skan reagerar på direkt, utan hen kan med hjälp av medierande redskap (som syns i spetsen av triangeln) tänka 
och ge respons.   

                                                
1 Enligt Pavlovs reflexologi handlar mentala processer om reflexer. Han mena att alla tankar och handlingar, 
omedvetna som medvetna, är reflexer som orsakas av yttre stimulering (NE.se, u.å.). 
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Ett språkligt redskap är inte naturligt, utan det formas, ändras och utvecklas av traditioner inom 
kulturella gemenskaper. Mediering kan som sagt ske även genom fysiska redskap (Säljö, 
2014a). Exempel på fysiska redskap är hävstången och grävskopan, som båda skapades för att 
neutralisera vår egen bristande förmåga när det gällde tunga lyft (Säljö, 2014b). Många före-
språkare för den sociokulturella traditionen påpekar att språkliga och fysiska redskap inte ska 
åtskiljas. Ofta används de ömsesidigt tillsammans, exempelvis är en hastighetsmätare i en bil 
ett fysiskt redskap, samtidigt som den fungerar tack vare symboler och tecken, vilket i sig är 
språkliga redskap. Istället går det att använda kulturella redskap som ett samlingsbegrepp för 
de båda. Ett kulturellt redskap, som exempelvis ett måttband, bygger alltså på att det finns 
språkliga (ett siffersystem) och fysiska redskap (ett fysiskt material som det går att sätta siffer-
systemet på). Färdigheter och kunskaper hos människor är därmed både teoretiska och praktiska 
då det i alla situationer måste finnas både kunskap, reflektion och fysisk handling, annars upp-
nås ingenting (Säljö, 2014a). 

Enligt Vygotskij var språk och tänkande inte identiska, men han såg dem som nära besläktade. 
Vi formas som tänkande varelser genom kommunikation, det är genom språklig mediering som 
vi blir en del av ett samhälles eller kulturs sätt att förstå och se omvärlden. Som barn möter vi 
språket i samspel med personer i vår närhet och därför tar vi till oss deras syn på världen. Som 
ett medel för kommunikation finns språket mellan oss människor, samtidigt som det finns inom 
oss. När vi tänker, så använder vi trots allt språkliga redskap. Språket fungerar alltså på två 
olika nivåer, inom oss människor och emellan oss (Säljö, 2014a).  
 
Som medierande redskap har det mänskliga språket en särskild ställning inom sociokulturell 
tradition. Det är genom språkliga termer som vi kan organisera världen runt om oss och det är 
genom kommunikation med andra människor som vi yttrar oss. Enligt Vygotskij är språket 
redskapets redskap, det finns helt enkelt med i det mesta vi gör. Det är viktigt att påpeka det 
faktum att när Vygotskijs talar om språk som medierande redskap, så syftar han på ett flexibelt 
teckensystem som hjälper oss att förstå världen, att uttrycka oss och att fördjupa vår förståelse. 
Det finns flera olika kommunikationsformer utöver tal och skrift, exempelvis kan bilder och 
teckensystem ha samma funktion som talat eller skrivet språk. Utifrån ett sociokulturellt per-
spektiv är språk alltså ett utvecklingsbart och dynamiskt teckensystem som integrerar med 
andra uttrycksformer (Säljö, 2014a). 
 
Det uttryck som används för att beskriva och förstå lärande inom sociokulturell tradition är 
appropriering. Begreppet betyder att en människa har blivit bekant med och lärt sig använda 
kulturella redskap, samtidigt som de förstår hur dessa påverkar världen. Det kan exempelvis 
vara att lära sig simma, utrycka sig, räkna eller skriva (Säljö, 2014). Människan befinner sig 
alltid i förändring och det är därför psykologisk utveckling kan ske. I varje skede i livet har 
människan möjligheten att utveckla och ta över kunskaper och erfarenheter från andra personer 
i olika samspelssituationer (Kroksmark, 2011). Majoriteten av det vi lär oss är olika saker som 
vi möter i vardagen. Vardagsspråket innehåller många av de språkliga begrepp och uttryck som 
vi använder, exempelvis mamma, syster och farfar. Betydelsen av dessa ord lär vi oss i vardag-
liga konversationer vilket betyder att medieringen i vardagen ofta sker utan formell undervis-
ning. Barnet möter alltså olika kulturella redskap i olika vardagsituationer, exempelvis i 
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samspel med syskon och föräldrar. Detta brukar kallas indirekt eller implicit mediering. Där 
barnet utvecklar sin identitet, lär sig sitt första språk och förstår hur socialt samspel fungerar 
kallas den primära socialisationen (Säljö, 2014a). Den primära socialisationen är alltså den 
närmaste gemenskapen, barnets familj (Säljö, 2014b). Den primära socialisationen är väldigt 
viktig och det är där appropriering sker i ett tidigt stadie i livet (Säljö, 2014a).  
 
Den primära socialisationen måste så småningom kompletteras med en sekundär socialisation 
(Säljö, 2014a). Den sekundära socialisationen består av olika institutionaliserade miljöer, som 
exempelvis skolan. Här är lärandets villkor annorlunda, bland annat är barnets band till institut-
ionen och dess representanter inte lika starkt som det hen har till sin familj. Läraren vet inte hur 
barnet fungerar utanför den pedagogiska verkligheten på samma sätt som barnets föräldrar gör. 
Dessutom är rutinerna annorlunda i den sekundära socialisationen och kraven ser och har sett 
olika ut under olika tider. I bondesamhället räckte det med kunskaper om jakt, fiske och jord-
bruk. Därför behövde inte människor specialutbildas på samma sätt som i dagens samhälle. 
Desto mer komplext samhället blir, desto större blir behovet av en komplicerad kunskapsför-
medling (Säljö, 2014b). 
 
Att alla samhällen och dess kontexter ser olika ut är någonting man måste ha i åtanke när man 
tittar på barns utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det finns nämligen en mångfald 
av utvecklingsvägar i olika kulturer, vilket direkt kan skapa svårigheter. Det som är idealt och 
normalt ur ett västeuropeiskt perspektiv kan vara olämpligt och avvikande i andra kulturer. I 
Sverige är det viktigt att barnen utvecklas till att bli kreativa, självständiga, resonerande och 
kritiska individer. I andra länder, exempelvis ett land med stark religiös kultur, är istället blyg-
samhet, lydnad och respekt för äldre och auktoriteter viktigt. Länders grundläggande värde-
ringar kan alltså se väldigt olika ut vilket direkt påverkar barnens utveckling (Hundeide, 2006).  
 
Människan är ständigt under utveckling och enligt Vygotskij har människan möjligheter att 
appropriera kunskaper i flera olika sammanhang. Alla människor kan utvecklas, även vuxna, 
vilket betyder att lärande och utveckling är ett slags naturligt tillstånd. Det är en ständigt på-
gående process vilket direkt kan kopplas till ett av Vygotskijs kändaste begrepp den närmaste 
proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij så är en människa som precis lärt sig en ny fär-
dighet eller ett begrepp, nära att behärska ännu något nytt. Det betyder att nya kunskaper och 
erövringar är inom räckhåll, en person som lärt sig att subtrahera ensiffriga tal kommer så små-
ningom appropriera de kunskaper som behövs för att subtrahera tvåsiffriga tal. I Utvecklings-
zonen är människor känsliga för förklaringar och instruktioner. Det är här en mer kompetent 
person, exempelvis en förälder, en kamrat eller en lärare kan vägleda personen ifråga. Med 
vägleda menas att en person vägleder den lärande kring användandet av kulturella redskap. Ett 
praktiskt exempel på hur den närmaste proximala utvecklingszonen fungerar är när en elev vet 
att arean av en kvadrat räknas ut genom att multiplicera basen med höjden. Eleven kan alltså 
använda sig av det kulturella redskapet, basen multiplicerat med höjden=arean. Detta betyder 
att eleven är nära att förstå principerna kring arearäknandet av en triangel. Med stöd från en 
mer kompetent person kan eleven få syn på att en triangel kan ses som en halv kvadrat. Den 
lärande eleven behöver alltså stöd från en mer kunnig person, som genom rätt frågor hjälper 
den lärande vidare. Detta kan symboliseras med en ställning som byggs av den kunnige, för att 



 

 
 

10 

den lärande ska kunna klättra och ta sig vidare i sitt arbete. Den engelska termen för denna typ 
av kommunikationer kallas scaffolding. I början ger den kunniga mycket stöd vilket efterhand 
kan avta så att den lärande så småningom kan behärska färdigheten själv. Detta är väldigt viktigt 
inom sociokulturellt perspektiv, då det tydligt visar hur man ser på lärande och samspel. Det 
som från början kräver att en mer kunnig person hjälper dig, kommer du så småningom själv 
kunna genomföra. Scaffolding inom utvecklingszonen handlar helt enkelt om hur en individ 
kan kan appropriera kunskaper från en annan person. Det är dock viktigt att den kunniga inte 
tar över och visar exakt hur arbetet ska gå till, då blir den lärande bara en passiv åskådare (Säljö, 
2014b).  
 
Mänskligt lärande kan beskrivas på många olika sätt och det sociokulturella perspektivet är ett 
sätt att se på det. Människan är en biologisk varelse med olika mentala och fysiska resurser som 
är bestämda av den art vi tillhör. Som art i biologisk bemärkelse har vi inte utvecklats avsevärt 
under de senaste tusentals åren. Vår hjärna har inte blivit större och vår talapparat är också 
densamma, vår arts intellektuella och fysiska förutsättningar är alltså densamma. En stor för-
ändring i våra kunskaper samt intellektuella och fysiska färdigheter har dock skett. Dessa för-
ändringar syns inte när vi analyserar vårt nervsystem eller hjärnans kemi. Genetiskt sett är vi 
otroligt lika våra förfäder, synliga förändringarna handlar istället om de redskap och verktyg 
som vi använder för att observera och bearbeta världen runt om oss. Vi har byggt upp en kol-
lektiv kunskap och skapat en kultur med olika hjälpmedel som hjälper vår förmåga att hantera 
omvärlden. Skolor, sjukvård, fabriker och andra liknande miljöer är alla system som vi männi-
skor utvecklat för att kunna samarbeta med varandra. Vi har skapat så kallade institutioner eller 
verksamheter, vilket är sociala system som bygger på olika former av samverkan mellan män-
niskor och andra avancerade tekniska inslag. När vi ska förstå lärande ur ett sociokulturellt 
perspektiv gäller det att förhålla sig bortom vår kropp och dess biologi och istället se på sam-
manhanget. Den kulturella revolution som skett är skapad och styrd av människor och deras 
förmåga, kollektiva kunskaper, värderingar och ekonomiska system (Säljö, 2014b). 
 
Termerna redskap eller verktyg är viktiga ur ett sociokulturellt perspektiv. Med redskap eller 
verktyg menas som sagt de resurser som vi har tillgång till och använder när vi ska agera i vår 
omvärld och förstå den. Det kan handla om språkliga, alltså intellektuella resurser, men även 
om fysiska resurser. När människan skulle bygga sina första hus behövdes exempelvis det 
språkliga redskapet Pythagoras sats för att se till att hörnen på huset blev 90 grader (Säljö, 
2014b). Samspelet mellan människan och olika verktyg är dominerande inom sociokulturell 
teori. För att förklara detta kan man använda sig av en penna, en penna är nämligen ingen penna 
i sig självt, utan det blir en penna när människan använder den för att skriva (Kroksmark, 2011). 
 
Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar således om hur vi använder olika resurser för 
att tänka och praktiskt utföra projekt som är en del av vår omgivning och kultur. Färdigheter 
och kunskaper av denna typ har inte sitt ursprung i hjärnan som en biologisk företeelse. San-
ningen är att samhällets sammanlagda färdigheter och kunskaper för länge sedan har passerat 
det den mänskliga hjärnan kan hålla koll på. Även om vår hjärna är en del i möjliggörandet av 
vårt avancerade lärande, så finns inte våra färdigheter och kunskaper inuti dess invecklade vrå 
och biokemiska processer. Dessa processer är självklart viktiga för att vi ska kunna skriva poesi, 
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lösa ekvationer och analysera begrepp. Men de poetiska texterna, ekvationerna och begreppen 
finns inte i hjärnan utan de har med mening och innebörd att göra, vilket i sig är kommunikativa 
företeelser, inte biologiska (Säljö, 2014b).  
 
Färdigheter och kunskaper av denna typ kommer ifrån olika handlingsmönster och insikter som 
byggts upp historiskt i samhället och genom interaktion med andra människor blir vi delaktiga 
i dessa. I det nuvarande finns den historiska utvecklingen närvarande och alla våra redskap och 
verksamheter innehåller tidigare generationers insikter och erfarenheter, vilket vi utnyttjar varje 
gång vi använder ett redskap. Det är kommunikationen mellan människor som är avgörande, 
det är genom dessa som sociokulturella resurser skapas och det är genom kommunikation de 
sedan förs vidare (Säljö, 2014b). 
 
Något utmärkande i sociokulturell tradition är således tanken om att människans anlag för att 
lära och tänka, alltså människans intellektuella kapacitet, inte är begränsad till den biologiska 
och mentala utrusning som vi föds med. Tillsammans med andra individer så tänker och sam-
spelar vi i olika vardagliga situationer. Vi använder olika slags verktyg och hjälpmedel för att 
komma längre än vad våra biologiska förutsättningar ensamma kan ta oss. Vi lever i en socio-
kulturell verklighet där möjligheterna är oändliga (Säljö, 2014b). Lärande och utveckling är inte 
en individuell process, utan det sker i samspel med andra vilket gör den sociokulturella teorin 
till en bra utgångspunkt när inkludering av nyanlända elever diskuteras. Lärare möter dagligen 
nyanlända elever i skolverksamheten och det är tillsammans med övriga klasskamrater, olika 
sociokulturella verktyg och samspel som lärande och inkludering kan ske.  
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5. Tidigare forskning  
I följande avsnitt redogörs tidigare forskning gällande inkludering av nyanlända elever.  
 
5.1 Kunskapssyn och inkluderande lärmiljöer 
Forskning världen över belyser att det finns begränsningar och problem när det gäller utbild-
ningsstödet som ges till flyktingelever (Taylor & Sidhu, 2011). Då miljontals människor immi-
grerar varje år är forskning kring inkludering av nyanlända elever ett aktuellt och viktigt ämne 
(Odenstad, 2018). Studier visar att etnicitet och socioekonomisk bakgrund är element som på-
verkar elevernas kunskaper om samhället, men även i vilken mån de deltar och skapar sig en 
identitet. Det är viktigt att skolan genom utbildning försöker jämna ut dessa skillnader. Nyan-
lända elevers tidigare skolgång påverkar deras syn på kunskap vilket direkt påverkar deras in-
lärning. Den kunskapssyn som finns i länders styrdokument kan skilja sig avsevärt åt, vilket 
betyder att kunskapssynen hos nyanlända elever kan skilja sig från de svenska styrdokumentens 
kunskapssyn (Odenstad, 2018). Eftersom läroplanstraditioner ser olika ut världen över så måste 
läraren måste ta hänsyn till att ämnesbegrepp inte ser likadana ut. Detta kan skapa problem hos 
nyanlända elever eftersom sambandet mellan vardagsspråk och ämnesbegrepp inte blir lika tyd-
ligt som för de elever vars föräldrar är födda i det aktuella landet (Hedegaard, 2006). 
 
Ett ”vi-och-dom”-tänkande kan ha negativa effekter på de nyanlända elevernas studieresultat 
och tyvärr har en del lärare lägre förväntningar på nyanlända elever eftersom de anser att nyan-
lända elever är språkligt och kunskapsmässigt svaga. Nyanlända elevers undervisning och skol-
gång är en komplex fråga och det finns inget enkelt svar på hur nyanlända elever ska klara 
studierna i sitt nya hemland på bästa sätt (Odenstad, 2018). Inkluderande lärmiljöer kan dock 
ha positiva effekter på elevernas skolresultat (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 
 
Det är viktigt att lärare har höga förväntningar och ställer krav på sina elever. I olika fältstudier 
som genomförts har nyanlända elever klarat sig bra i helklassundervisningen om läraren sett 
potential i sina elever. Det är viktigt att läraren förstår att de nyanlända eleverna kan lyckas 
även om språkkunskaperna är bristande i det språk som undervisningen i helklass sker på. Det 
är viktigt att läraren ser på det som eleven lyckas med även om språket inte är perfekt. En 
nyanländ elev kan vara bra på annat, exempelvis samhällskunskap, matematik eller bild och det 
är viktigt att uppmärksamma (Grieve & Haining, 2011). 
 
Forskning visar att en välkomnande skola där personalen har en positiv attityd till nyanlända 
elever ökar chansen för att eleverna ska känna sig inkluderade. Det är viktigt att skolan har ett 
holistiskt tankesätt2 som ser och förstår varje elevs lärande, sociala och känslomässiga behov 
(Taylor & Sidhu, 2011). Nyanlända elever ska inte bara lära sig ett nytt språk utan de ska också 
lära sig läroplanens centrala innehåll, mål och kunskapskrav. Parallellt med detta ska de bli en 
del av en ny social kontext med olika normer och värderingar (Wallace, 2011). Ett av de 
                                                
2 Ingenting kan beskrivas utan sin kontext. Att ha ett holistiskt tankesätt innebär att man förstår att hel-
heten är större än delarna. För att förstå delarna så måste man titta på helheten (NE.se, u.å). 
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viktigaste långsiktiga målen när det gäller inkludering av nyanlända elever är att bli en del av 
samhället. Även forskning tar upp vikten av att nyanlända elever behöver känna sig som en del 
av det samhälle som de flyttat till. Kan eleven inte identifiera sig med samhället hen bor i eller 
känna sig delaktig i dess kultur är risken stor att man inte heller känner sig lycklig i skolan 
(Hedegaard, 2006).  
 
5.2 Förberedelseklass, modersmålsundervisning och elevers 
erfarenheter 
Som tidigare nämnts i bakgrunden så finns det två huvudorganisationsmodeller som används 
för nyanlända elever och förberedelseklass är den modell som används mest både i Sverige och 
internationellt (Nilsson & Bunar, 2016). Åsikterna kring förberedelseklasser skiljer sig åt och 
det diskuteras mycket om det är ett hinder eller en lösning när det gäller att inkludera nyanlända 
elever i ordinarie klasser. Många ser förberedelseklasser som uteslutande då det gör att många 
elever känner sig utanför övriga elever från ordinarie klasser och därför är det viktigt att förbe-
redelseklasser inte är för isolerade från övriga skolan. Utifrån ett lärarperspektiv är det bra att 
förberedelseklasser finns, eftersom det i ordinarie klasser ofta finns för lite resurser för att kunna 
stödja de nyanlända eleverna (Avery, 2016). Även ur ett elevperspektiv ses förberedelseklasser 
som positivt. Det finns forskning som visar att nyanlända elever ser förberedelseklassen som 
en trygg plats där de får chansen att känna gemenskap, träffa vänner och skapa en kontakt med 
läraren (Nilsson, 2015). Många nyanlända elever tar upp det faktum att de inte får tillgång till 
alla grundskoleämnen i förberedelseklassen, vilket direkt drabbar eleverna med bra skolbak-
grund. Dessutom tycker många nyanlända elever att det svenska språket faktiskt lärs bäst i 
kommunikation med svensktalande elever, vilket inte sker i förberedelseklasserna (Nilsson, 
2015). 
 
Många nyanlända elever upplever övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass som 
en stor omställning vilket kan bidra till nervositet och oro. Även om det är en orolig tid så ses 
exempelvis möjligheten till betyg och tillgången till alla ämnen som positiv. Eleverna får dess-
utom en chans att utvecklas i det svenska språket då de dagligen får integrera med svensktalande 
lärare och elever. Dock upplever många elever att de inte blir en del av undervisningen då 
undervisningsstoffet är väldigt omfattande och svårt att ta in (Nilsson, 2015). I en deltagande 
observation genomförd av Nilsson (2015) upptäckte hon att många nyanlända elever använde 
sig av egna hjälpmedel för att kunna hänga med i undervisningen, som exempelvis att observera 
sina klasskamrater eller översatta ord med mobil, lexikon eller dator. Eftersom många nyan-
lända elever inte fick den stöttning och anpassning som behövs i ordinarie klass fick de använda 
lovskola och läxhjälp för att komma ikapp.  
 
Sedan år 1980 har modersmålsundervisning varit tillgänglig i Sverige som en förstärkning för 
de elever som har ett annat modersmål än svenska. Avery (2016) har i sin fallstudie tittat på 
samarbetet mellan klassföreståndare och modersmålslärare. Då planeringstider krockar och mo-
dersmålslärarna ofta är anställda av kommunen och inte på en specifik skola är samarbetet svårt 
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att få till. Dock menar Avery (2016) att de nyanlända eleverna hade gynnats av ett samarbete 
mellan modersmålslärare och klasslärare.  
 
Att göra elevers erfarenheter till en del av undervisningen är viktigt för att uppnå inkludering 
och det är viktigt att elevers gränsöverskridande kunskaper får bli en del av klassrummet. Alla 
nyanlända elever har med sig färdigheter, resurser och kunskaper från sina egna samhällen. 
Transnationalisering är ett viktigt begrepp som är kopplat till globaliseringen och det handlar 
om att göra människor till en del av den nya kontext som de immigrerat till (Dabach & Fones, 
2016). En studie gjord av Mariane Hedegaard (2006) tar också upp vikten av att använda nyan-
lända elevers bakgrundskunskaper och erfarenheter. I studien användes dessa för att lära de 
nyanlända eleverna att läsa och skriva. Istället för att använda sig av skolböcker användes alltså 
innehåll som de nyanlända eleverna kunde förstå och relatera till. 
 
För att acceptera och förstå nya traditioner, kulturer och människor behövs en medvetenhet 
kring sin egen kultur och de fördomar man har. Om man accepterar sig själv är det lättare att 
acceptera de värderingar som finns i den nya samhällskontext som man hamnat i (Hedegaard, 
2006). Samhällskunskapsundervisningen är en viktig del av detta då det ger de nyanlända ele-
verna en chans att finna likheter och skillnader mellan det nya landet och sitt ursprungsland. 
Dessutom kan tillhörigheten till det nya landet öka hos de nyanlända eleverna. Det är viktigt att 
alla elever får en chans att dela med sig men även lära sig av varandra då det bidrar till acceptans 
och förståelse för andra kulturer (Ryter, 2012). 
 
En viktig del av ämnesundervisningen är den vardagliga kunskapen och den pedagogiska verk-
samheten blir optimal om det sker ett samspel mellan dessa. För att elever ska få en chans att 
utvecklas och motiveras är det viktigt att läraren använder sig av elevernas vardagliga erfaren-
het tillsammans med ämnesbegrepp (Hedegaard, 2006).  
 
Både Wallace (2011) och Odenstad (2018) tar upp det faktum att nyanlända elever står inför 
flera utmaningar. De ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska bli en del av det nya sam-
hället, skapa förståelse för skolans identiteter och utöva medborgarskap. Att lyckas med ett nytt 
språk i ett okänt utbildningssystem är en komplex process som kräver mycket av individen 
(Nilsson & Bunar, 2016). 
 
5.3 Samhällskunskapsämnet och hjälpande verktyg 
Samhällskunskapsämnet är omfångsrikt då innehållet består av både nationalekonomi, statsve-
tenskap och sociologi. Det är alltså flera olika vetenskaper som ligger till grund för ämnet. Detta 
innebär att undervisningen kan se väldigt olika ut och lärarens frihet kring ämnet har påpekats 
av forskare både i Sverige och internationellt (Odenstad, 2018). Många lärare upplever därför 
svårigheter kring sin undervisning, speciellt när de har elever med ett annat modersmål i klas-
sen. Dessa elever kan ha både begränsade ämnes och språkkunskaper vilket blir svårt att stötta 
upp när varken resurser eller tid finns. Det finns de lärare som tycker att nyanlända elever med 
svårigheter i språket borde få enskild undervisning i samhällskunskap eftersom de tror att 
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eleverna gynnas om de får enskild undervisning i språket innan de är med i ordinarie klass. 
Samtidigt finns det samhällskunskapslärare som tycker att nyanlända elever ska vara med i 
ordinarie klasser, eftersom de då får möjlighet att uppskatta och förstå andra kulturer samtidigt 
som de lär sig språket (Cho & Reich, 2008). 
 
Samhällskunskapsämnets innehåll är kulturellt uppbyggt och det innehåller många nya och ab-
strakta begrepp vilket skapar svårigheter för de nyanlända eleverna. Eftersom det i varje klass-
rum finns elever från olika kulturer och samhällen blir samhällskunskapsämnet ännu mer kom-
plext och det är viktigt att läraren inkluderar alla elever i undervisningen. Det handlar om att 
skapa förståelse och en möjlighet för de nyanlända eleverna att se ett samband mellan det nya 
innehållet och det tidigare (Cho & Reich, 2008). 
 
För att underlätta i samhällskunskapsundervisningen kan läraren använda sig av visuella hjälp-
medel då detta kan öka förståelsen hos eleverna (Cho & Reich, 2008). Att visuella hjälpmedel 
är viktigt i samhällskunskapsundervisningen finns det även annan forskning som tar upp. Män-
niskan lär sig och minns bättre om alla sinnen används och visualisering kan förståelsen öka. 
Genom text, ljus, film och bild får läraren möjlighet att stödja sitt berättande vilket direkt gör 
undervisningen mer levande (Öberg, 2014). För att underlätta i samhällskunskapsundervis-
ningen är det också viktigt att läraren informerar om nya uppgifter både muntligt och skriftligt. 
Att använda sig av de nyanlända elevernas förkunskaper för att skapa ny kunskap är också 
viktigt då det ger eleverna en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och historier till 
resten av klassen. Att låta nyanlända eleverna skriftligt eller muntligt redovisa om sina erfaren-
heter visar eleven att läraren uppskattar hens kultur och historia (Cho & Reich, 2008). 
 
Nyanlända elevers presentationer kan påverkas genom lärarens stöd. Det finns olika sätt att 
stötta sina nyanlända elever och en påverkande faktor kan vara placeringen. Forskning visar att 
om man placerar en nyanländ elev tillsammans med en elev som har svenska som modersmål 
så gynnar det den nyanlända elevens språkutveckling. Att samtidigt placera andra flerspråkiga 
elever i närheten av varandra gör så att de nyanlända eleverna slipper känna sig utpekade ifall 
de får extra stöd. Det är viktigt att läraren inte fastnar vid det faktum att den nyanlända elever 
har brister i språket, utan att man ser varje elevs utveckling och egenskaper (Grieve & Haining, 
2011). 
 
Det är viktigt att tänka på att det även finns enspråkiga elever som har svårigheter i skolvärlden 
och tillsammans med dessa elever kan läraren även ge stöd till de nyanlända eleverna. Grieve 
och Haining (2011) genomförde en studie i Skottland där de upptäckte att enspråkiga elever i 
svårigheter ofta fick stöd i smågrupper där lärarna gick igenom vad som hade tagits upp i hel-
klass ännu en gång. I dessa smågrupper sattes även de flerspråkiga eleverna vilket visade sig 
vara användbart. Det är dock viktigt att så småningom låta de flerspråkiga eleverna arbeta med 
den övriga klassen för att de ska ha en chans att nå sin fulla potential i utbildningen.  
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En viktig faktor för att nyanlända elever ska känna sig inkluderade är att deras föräldrar också 
känner sig det. Det är viktigt att föräldrarna får tillgång till all information och att de känner sig 
delaktiga i sitt barns skolgång. För att uppnå detta kan läraren välja att ha med exempelvis tolk 
på föräldramötena (Grieve & Haining, 2011). 
 
Sammanfattningsvis finns det många svårigheter och utmaningar i arbetet med nyanlända ele-
ver i undervisningen. Brister i det svenska språket, elevens kunskapssyn och samhällskunskaps-
ämnets kulturella uppbyggnad kan alla påverka de nyanlända elevernas inkludering. Lärarens 
didaktiska förhållningssätt och inställning är dock viktig för att nyanlända elever ska känna sig 
inkluderade i samhällskunskapsundervisningen, men även i skolan som stort. 
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6. Metod  
I följande avsnitt behandlas val av metod samt motivering till denna. Genomförande, urval, 
bearbetning och etiska överväganden kommer även att beröras.  
 
6.1 Val av metod  
Den metod som valdes var kvalitativ forskningsintervju som är en interpersonell situation där 
två personer för ett samtal om ett ämne av ömsesidigt intresse. Genom intervjuarens och inter-
vjupersonens synpunkter skapas kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Då jag ville genomföra 
en kvalitativ intervjustudie valde jag att skapa en tankekarta att utgå ifrån vid intervjun (se 
bilaga 1). Detta för att inte styra lärarens tankar och svar för mycket. Jag valde att kort presen-
tera ämnesområdet för respondenten för att sedan starta intervjun. Jag ville att intervjun skulle 
kännas som en diskussion där lärarens berättelser kommer fram. Jag ville helt enkelt se hur 
lärarna uppfattade fenomenet: inkludering av nyanlända elever i samhällskunskapsundervis-
ningen. Studien är alltså en kvalitativ intervjustudie med inspiration från fenomenologisk livs-
världsansats, ett begrepp från Bengtsson (2013). Man kan säga att en fenomenologisk livs-
världsansats är en slags kombination av fenomenologi och hermeneutik. Fenomenologin an-
vänds för att beskriva fenomenet och hermeneutiken används i tolkningsprocessen.  
 
6.2 Genomförande  
Den metod som har använts för att besvara uppsatsens frågeställningar inleddes med att kart-
lägga temat för studien. Innan intervjuerna genomförs är det viktigt att kartlägga temat för stu-
dien, alltså undersökningens vad. Det handlar om att utveckla en teoretisk förståelse av feno-
menet som ska studeras och göra sig bekant med temat. Undervisningen fokus avgör vilka 
aspekter av ämnet som frågorna kommer att cirkulera kring och ens teoretiska föreställning 
påverkar även valet av metod (Kvale & Brinkmann). Framställningen av uppsatsen bakgrund 
och syfte är alltså viktig att göra innan den kvalitativa intervjustudien genomförs.  
 
En viktig del i studien är uppsatsens teoretiska utgångspunkt eftersom intervjun bör planeras 
och genomföras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta för att undvika svårigheter i analys-
stadiet, utan denna teoretiska ansats finns det en risk för att relevant information som krävs för 
att göra vissa teoretiska tolkningar saknas (Kvale & Brinkmann, 2009). I skapandet av tanke-
kartan (se bilaga 1) som användes vid intervjuerna hade jag alltså det sociokulturella perspek-
tivet i åtanke. Detta syns tydligt på många av tankekartans begrepp eftersom de direkt går att 
koppla till ett sociokulturellt perspektiv.   
 
Datainsamlingen utgörs av fyra kvalitativa intervjuer med grundskollärare i årskurs 4–6. För att 
undvika att intervjumaterialet påverkas och ändras av mitt minne har jag valt att spela in inter-
vjuerna. Hade jag istället valt att endast anteckna de intervjuades svar så är risken stor att viktiga 
detaljer i samtalet uteblir (Ejvegård, 2009). När intervjustudien var genomförd valde jag att 
omgående transkribera det som sagts i intervjuerna. Detta innebar att jag skrev ner och bearbe-
tade det insamlade materialet för att få tillgång till det i en mer överskådlig form. När jag tran-
skriberade intervjumaterialet valde jag att ordagrant skriva ner allt som sades, vilket även syns 
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på de skriftliga citaten som finns i resultatet där jag skrivit ner talspråk så som ”dom”. Den 
transkriberingsnivå jag använde mig av var alltså väldigt omfattande. Jag valde även att skriva 
med olika emotionella uttryck så som exempelvis skratt. Jag valde att transkribera materialet 
omgående eftersom det då fortfarande är färskt i minnet. Genom att skriva ner intervjuerna var 
det dessutom lättare för mig att analysera materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
6.3 Urval 
Den primära data som valts är intervjuer med fyra olika samhällskunskapslärare i årskurs 4–6. 
Antal intervjupersoner har valts för att det ska finnas tid för förberedelse och analys. Ett miss-
förstått antagande är att desto fler intervjuer som görs, desto mer vetenskaplig relevans har 
undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). På grund av begränsat tidsschema fick inte 
materialet bli allt för omfattande, då det tar otroligt lång tid att transkribera och analysera inter-
vjumaterialet. Är materialet för omfattande riskerar analysen att bli ytlig vilket direkt påverkar 
studiens resultat. En för ytlig analys bidrar inte till någonting nytt vilket blir problematiskt då 
det faktiskt är syftet med en kvalitativ undersökning (Larsson, 1986/2010).  
 
De fyra samhällskunskapslärare som valdes blev personligen tillfrågade och fick därefter skriva 
på ett samtyckesbrev för att godkänna sitt deltagande. Lärarna arbetar på olika skolor i en liten 
kommun belägen i den sydvästra delen av landet. Urvalet är inte slumpmässigt utan varje lärare 
har olika ämnesbehörighet, arbetserfarenhet, utbildning och ålder. Jag har valt att ersätta inter-
vjupersonernas namn med fiktiva namn, de namn jag har valt att använda är Emma, Marie, Eva 
och Annika. Se tabell 1. 
 
Tabell 1. Tabell över respondenternas arbetserfarenhet och ämnesbehörighet.   

Respondent  
 

Arbetserfarenhet Ämnesbehörighet 

Emma Arbetat som lärare i nio och ett 
halvt år.  

Svenska, engelska, matema-
tik, SO och NO-behörighet i F-
6. Svenska som andraspråk i 
1–3.  

Marie Arbetat som lärare i trettio år. Behörig i alla ämnen i årskurs 
4–6, förutom slöjd. 

Eva Arbetat som behörig lärare i 
sexton och ett halvt år. Vikari-
erade även på olika skolor 
åren innan dess.  

Behörig i matematik, No-äm-
nena och engelska årskurs 1 
till 7. Behörighet i SO-ämnena 
upp till årskurs 6. Erfarenhets-
behörighet i svenska upp till 
årskurs 6.  

Annika Arbetat som lärare i nio år.  Behörig i matematik, eng-
elska, svenska och SO-äm-
nena i årskurs F–6.  

 
6.4 Bearbetning 
Analysarbetet inleddes med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna. Därefter försökte 
jag hitta likheter och skillnader i materialet. Utifrån detta valde jag ut tre teman som 
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återkommande berördes i intervjumaterialet: Verktyg för inkludering, Svårigheter vid inklude-
ring och vikten av att nyanlända elever är delaktiga i samhällskunskapsundervisningen. Dessa 
tre teman hjälpte mig att kategorisera upp intervjumaterialets innehåll för att så småningom 
kunna besvara mitt syfte och frågeställningar.  
 
Som nämnts tidigare har denna studie en fenomenologisk livsvärldsansats, vilket innebär att 
bearbetning av intervjuerna sker utifrån respondenternas upplevelser. Jag valde att arbeta her-
meneutiskt, vilket innebar att jag läste de transkriberade intervjuerna flera gånger för att förstå 
både delarna och helheten. För att förstå helheten måste man förstå delarna, de är sammankopp-
lade. Det handlar om att följa den hermeneutiska cirkeln vilket är en process som ständigt går 
framåt och bakåt mellan helheten och delarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Att sätta mig in i 
intervjumaterial var alltså en lång, pågående process i hermeneutisk andra. Analysprocessen 
var en stor och viktig del i framställningen av resultatet och resultatdiskussionen.   
 
6.5 Etiska överväganden 
Efter genomförd transkribering valde jag att skicka en kopia av det transkriberade materialet 
till respondenterna i fråga. Detta för att skapa deltagarvaliditet. Respondenten fick läsa igenom 
materialet för att se om de kände igen sig i sina svar, ifall jag hade tolkat något fel vid transkri-
beringen eller om det var någonting de ville ändra eller lägga till. Jag valde att göra detta för att 
öka validiteten i arbetet men även för att det är etiskt viktigt att respondenten får en chans att 
kolla igenom materialet. Detta utifrån vetenskapsrådets rekommendationer (2002). 
 
Etiska överväganden och riktlinjer är viktiga ur flera perspektiv, det påverkar både forskningens 
genomförande, kvalitet och resultat (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns fyra allmänna huvud-
krav inom forskning och dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet. Alla dessa huvudkrav har varit en central den av forskningsproces-
sen.  
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera respondenten om syftet med studien, 
men även om respondenternas delaktighet och villkor. Dessutom ska forskarens kontaktuppgif-
ter finnas med (Vetenskapsrådet, 2002). Det första huvudkravet uppfylldes vid den första kon-
takten med respondenterna då samtyckesbrev delades ut. Samtyckesbrevet tydliggjorde studi-
ens syfte och annan viktig information för respondenten. Samtyckesbrevet är dessutom direkt i 
enlighet med samtyckeskravet då varje respondent gav samtycke till studien genom att skriva 
under. Jag var under studiens gång tydlig med att respondenten själv bestämmer om hen vill 
delta och på vilka villkor. Dessutom hade varje deltagare rätt att avbryta sin delaktighet i studien 
när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Allt material har behandlats konfidentiellt, vilket betyder att intervjupersonernas namn inte 
kommer att lämnas ut. Detta val har jag gjort för att den intervjuade ska våga dela med sig av 
sina tankar (Ejvegård, 2009). Allt inspelat material har alltså avidentifierades och varje respon-
dent behandlas anonymt. Det inspelade materialet har förvarats på en lösenordskyddad enhet 
där ingen har tillgång till materialet förutom jag. Allt detta i enlighet med konfidentialitetskra-
vet (Vetenskapsrådet, 2002). Även det sista huvudkravet, nyttjandekravet har funnits i åtanke 
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under studiens gång. I samtyckesbrevet står det tydligt att allt insamlat material endast kommer 
att användas som underlag för examensarbetet vilket direkt kan kopplas till nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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7. Resultat 
I det empiriska materialet framgår det hur lärare arbetar för att inkludera nyanlända elever i 
samhällskunskapsundervisningen, men även vilka svårigheter som kan uppstå. Varför sam-
hällskunskapsämnet är viktigt för att nyanlända elever ska få en möjlighet att inkluderas tas 
också upp. I bearbetningen av de transkriberade intervjuerna skapades tre teman med utgångs-
punkt i studiens syfte och frågeställningar. Följande teman skapades: Verktyg för inkludering, 
svårigheter vid inkludering och vikten av att nyanlända elever är delaktiga i samhällskunskaps-
undervisningen. Benämningen respondenter används i de fall där samma kommentar och svar 
delas av alla fyra respondenter.  
 
7.1 Verktyg för inkludering  
De lärare som deltagit i undersökningen arbetar alla på skolor där eleverna kommer från förbe-
redelseklass till ordinarie klass. Alla är eniga om att detta underlättar eftersom de nyanlända 
eleverna då har med sig det svenska språket på ett annat sätt. Ofta har de även fått lära sig om 
det svenska samhället, vikten av det får inte glömmas bort. Förberedelseklass ses alltså som 
någonting positivt. Hur lång tid de nyanlända eleverna varit i förberedelseklass varierar dock: 
 

De flesta har gått i förberedelseklass, även om tiden där varierar. Det beror på olika 
saker, hur lång tid de varit i Sverige eller om de har bott i en annan kommun innan. 
Har de exempelvis bott i en annan kommun innan så har de ofta gått i förberedel-
seklass där, vilket betyder att de kommer direkt till skolan i sin nya kommun. Men 
kommer de direkt till Sverige så hamnar de i förberedelseklass först. Det är dock 
väldigt individuellt hur länge de nyanlända eleverna går i förberedelseklass. (Emma) 

 
Hur kan då läraren få nyanlända elever att känna sig inkluderade i samhällskunskapsundervis-
ningen? Till att börja med är inkludering ett väldigt stort och svårtolkat område. Vad är egent-
ligen inkludering? Handlar det om att få vara med på alla sätt och vis eller handlar det om att 
känna sig delaktig? Respondenterna är överens om att det är väldigt olika för olika individer, 
att inkludering kan se ut på olika sätt. Det centrala är att dock att alla elever ska tillhöra en viss 
grupp, eller klass. Det handlar om att alla elever ska vara del av en gemenskap. Emma tar upp 
det faktum att inkludering för henne handlar om att alla elever ska vara med så mycket som 
möjligt i den ordinarie undervisningen. Att alla ska känna en gemenskap med de övriga klass-
kamraterna, dock behöver inte detta ske inom klassrummets fyra väggar hela tiden. Med nyan-
lända elever kan det exempelvis handla om att de tillsammans med sin modersmålslärare eller 
studiehandledare arbetar med det som den övriga klassen gör. På så sätt kan de prata på sitt 
modersmål så att de verkligen förstår det undervisningen tagit upp på svenska: 
 

Samarbetet med modersmålsläraren, men framförallt studiehandledaren är jätte-
viktigt. Den studiehandledare jag samarbetar med har arabiska som modersmål 
och hon arbetar på skolan. Vi anpassar samarbetet utefter behov men hon träffar 
varje elev två till tre gånger i veckan, ungefär en timma varje gång. Ibland är hon 
med och stöttar i klassrummet och ibland sitter hon enskilt med de nyanlända 
eleverna. Hon är jätteduktig och vårt samarbete fungerar jättebra. Hon förbereder, 
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diskuterar och har extra genomgångar med de nyanlända eleverna. Jag tror att det 
är viktigt att jobba parallellt med modersmålet och svenska språket i den utsträck-
ning det går. (Emma) 

 
Även för Eva och Annika är samarbetet med studiehandledaren viktigt för att inkludera de ny-
anlända eleverna i samhällskunskapsundervisningen. Eva väljer att ge studiehandledaren allt 
material som hon tänker använda i undervisningen så att studiehandledaren kan förbereda de 
nyanlända eleverna. Dessutom ger Eva studiehandledaren allt tillgängligt material på elevens 
modersmål för att öka förståelsen ytterligare. På Annikas arbetsplats är studiehandledarna och 
de som har modersmålsundervisningen samma person, vilket hon ser som en väldig fördel. Hon 
lyfter fram att de nyanlända eleverna får samhällskunskap från tre håll, i klassrummet, vid stu-
diehandledningen och vid modersmålsundervisningen. Vidare berättar Annika om sitt samar-
bete med modersmålsläraren och studiehandledaren. För att inkludera nyanlända elever i sam-
hällskunskapsämnet väljer hon att, tillsammans med dem, skapa samhällskunskapsproven på 
elevens hemspråk. Detta gör hon för att veta om de nyanlända eleverna har nått kunskapsmålen 
i samhällskunskap. Hon tycker det är viktigt att bedöma rätt, därför väljer hon att titta på ele-
vernas kunskap i samhällskunskapsämnet och inte i det svenska språket.  
 
7.1.1 Digitala verktyg, liten grupp och studiebesök 
Samhällskunskapslärarna är eniga om att digitala verktyg är viktigt för inkludering av nyan-
lända elever då det underlättar i undervisningen. Eva berättar att de förr använde ett program 
som heter Lexin väldigt mycket men nu finns både inläsningstjänst och andra digitala medel 
tillgängliga. Emma lyfter varför olika digitala verktyg är viktigt för inkludering av nyanlända. 
Hon menar att det är viktigt att lärare anpassar och hittar kompletterande material, helst på de 
nyanlända elevernas modersmål. De lärare som väljer att använda olika digitala medel, exem-
pelvis inläsningstjänst, får möjlighet att bredda materialet vilket direkt ger större stöd i under-
visningen.  
 
Emma tar upp att även visuellt material är viktigt för de nyanlända eleverna, så att de kan visu-
ellt se vad läraren pratar om och på så sätt skapa en förståelse. Visuellt material kan vara exem-
pelvis film, vilket även Marie tar upp vikten av: ”Då samhällskunskapsämnet består av många 
abstrakta begrepp så tror jag det är viktigt att använda sig av filmer för att skapa en förståelse 
hos eleverna”. 
 
Annika tar upp det faktum att digitala verktyg även går att använda för att underlätta samarbetet 
med kollegor. Hon berättar hur det nära samarbetet mellan henne och skolans modersmålslärare 
och studiehandledare fungerar trots att de inte har någon planeringstid tillsammans. Hon väljer 
att dela sina kunskapsrum på Infomentor med studiehandledarna och modersmålslärarna, så att 
de kan se vad eleverna jobbar med i undervisningen.  

Samhällskunskapslärarna är överens om att inkludering inte betyder att eleverna måste vara 
inne i klassrummet, utan inkludering kan ske på andra sett. Ett verktyg för att öka förståelsen 
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vilket indirekt kan påverka inkluderingen i samhällskunskapsundervisningen är att använda sig 
av en liten grupp. När samhällskunskapslärarna pratar om liten grupp menar de att två eller fler 
elever får möjlighet att arbeta tillsammans med samhällskunskapsämnet i exempelvis ett grupp-
rum. Ibland kan det vara svårt för de nyanlända eleverna att hänga med i klassrummet och då 
kan det vara viktigt att eleverna får möjlighet att gå igenom begrepp, diskutera och skapa för-
ståelse tillsammans med läraren. Dock finns inte tiden, resurserna och möjligheterna att arbeta 
på detta sätt där. Samhällskunskapslärarna är övertygade om att helklassundervisning kombi-
nerat med undervisning i liten grupp hade ökat förståelsen hos de nyanlända eleverna, Marie 
förklarar: 

Det bästa vore om man hade resurserna för att öka flexibiliteten i skolan. Att man 
kunde arbeta i helklass, liten grupp och stor grupp. Att eleverna, beroende på be-
hov, kan få undervisning i helklass men även i mindre grupper om det behövs. Att 
få till den där elasticiteten, så att eleverna kan vara med i klassrummet ibland när 
det funkar och sen gå ut och få den där extra hjälpen. Det hade varit det bästa. Vi 
måste inse att inkludering kan se ut på olika sätt, att det inte måste vara fysiskt 
innanför klassrummets fyra väggar hela tiden. Om två elever sitter i ett grupprum 
och arbetar tillsammans så är det ju en form av inkludering, för man är ju inte själv. 
Man är fortfarande en del av en gemenskap och arbetar med samma ämnesinnehåll 
som övriga klassen. (Marie) 

Studiebesök ses som en viktig pusselbit för att öka förståelsen hos de nyanlända eleverna men 
även övriga klasskamrater. Om nyanlända elever förstår samhällskunskapsämnets olika delar 
är chansen stor att de känner sig inkluderade i undervisningen. Emma önskar att hon kunde 
genomföra fler studiebesök med sina elever, där man verkligen får chansen att gå ut i samhället 
för att se hur verkligheten ser ut. Då studiebesök kan vara svårt att genomföra i helklass, önskar 
hon att samhällskunskapsundervisningen ibland kunde genomföras i en liten grupp med nyan-
lända elever. På så sätt hade fler studiebesök kunnat genomföras, exempelvis gå till polisstat-
ionen eller socialen. I en liten grupp hade eleverna fått chansen att diskutera, resonera och för-
klara tillsammans med de nyanlända eleverna. Emma tror att många elever på mellanstadiet, 
även de med svenska som modersmål skulle gynnas av att arbeta på detta sätt då samhällskun-
skapsämnet är så pass abstrakt och komplext.  
 
Emma tar upp att studiebesök kan ske även innanför klassrummets fyra vägar. Hon berättar att 
hon har bjudit in personer från olika yrken till klassrummet. En gång bjöd hon in en polis, vilket 
skapade ett stort intresse hos eleverna och de ställde massvis med frågor. Polisen fick chansen 
att berätta hur yrket fungerar, vad polisen gör för samhället och hur de exempelvis förebygger 
brott. Emma nämner att hon tror att det är viktigt att prata om olika yrken för att eleverna ska 
få en chans att förstå samhället och samhällskunskapsämnet. 
 
7.1.2 Förförståelse   
Emma påpekar att förförståelse och repetition är viktigt för att de nyanlända eleverna ska hänga 
med i undervisningen, vilket studiehandledaren kan hjälpa till med. Ett verktyg för att få med 
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de nyanlända eleverna är även att arbeta mycket i helklass, där får eleverna en chans att disku-
tera, repetera och lära sig i samspel med varandra. Emma gör det didaktiska valet att genomföra 
många lektioner i helklass då hon tror att alla elever gynnas av det, hon förklarar: 

 
Jag tror att man, på ett annat sätt, får med de flesta elever om man exempelvis 
läser tillsammans, pausar och diskuterar det man läst. Man kan diskutera vad det 
betyder, om eleverna känner igen sig eller har några liknande erfarenheter. Förra 
året arbetade vi med olika familjer och familjekonstellationer i samhällskunskap 
och där var det lätt att göra elevernas erfarenheter till en del av undervisningen 
genom diskussioner i helklass. Jag väljer helt enkelt att göra mycket i helklass. 
(Emma) 

För att skapa förförståelse hos alla elever men även de nyanlända, väljer Eva att arbeta mycket 
med ord och begrepp. Hon och hennes kollegor arbetar med någonting som de kallar veckans 
ord, vilket innebär att eleverna får arbeta med ord eller begrepp som hon och hennes kollegor 
tycker är viktiga. De väljer att arbeta med orden på flera olika sätt, exempelvis stava dem, sätta 
dem i bokstavsordning och skriva definitioner av begreppen.  

7.1.3 Ämnesövergripande arbetssätt  
När Eva och hennes kollegor väljer veckans ord brukar de tänka ämnesintegrerat, vilket innebär 
att de ibland väljer olika ämnesbegrepp från samhällskunskapen. Vikten av att arbeta ämnesin-
tegrerat nämner även Marie. Hon tycker att det är viktigt att arbeta ämnesövergripande, speciellt 
i de fyra SO-ämnena, detta eftersom de fyra ämnena går in i varandra. Hon resonerar kring 
gränsen mellan alla SO-ämnena, vart går den egentligen? Hon menar att mycket av det som tas 
upp inom samhällskunskap är historia, för allt som har hänt det är samhällskunskap förr. Även 
geografi ser hon som en del av samhällskunskap, då det faktiskt handlar om hur människor har 
det i olika samhällen i världen. Hon tycker att de fyra SO-ämnena kan ses som samma ämne, 
bara att de har lite olika tidsepoker. Marie tror starkt på att lärare behöver arbeta ämnesövergri-
pande och ha ett visst samarbete för att nå målen i de olika ämnena ”Ämnena går in i varandra 
så egentligen kanske man inte alltid borde skilja så på dom utan man kanske ska arbeta mer 
ämnesövergripande”. 
 
Även Emma tar upp vikten av att arbeta ämnesövergripande och under intervjun väljer hon att 
prata om ämnesövergripande läxor. Enligt henne behöver inte en läxa vara kopplad till ett spe-
cifikt ämne. Hon och hennes kollegor väljer istället att ge läxor som går att koppla ihop med 
hur människor lever eller hur olika saker fungerar, hon förklarar:  

               Man skulle kunna kalla dom livserfarenhets eller livsläxor. De är liksom inte 
kopplade till ett specifikt ämne utan de kan istället handla om värderingar och 
sånt. Det kan exempelvis vara att man får intervjua någon och sedan redovisa det 
för klassen, eller så får man ta med sig en nyhet till skolan som man får redovisa 
i grupp för varandra. (Emma) 
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Vidare berättar Emma att många av dessa ämnesövergripande läxor går att koppla till samhälls-
kunskapsämnet då de ofta handlar om hur samhället fungerar. Dessa läxor hjälper dessutom 
eleverna att se samband mellan vardagslivet och skolans olika ämnen.    

7.1.4 Språket 
Det viktigaste verktyget för att lyckas med inkludering av nyanlända elever är språket. Sam-
hällskunskapslärarna är eniga om att det svenska språket behövs för att de nyanlända eleverna 
ska lyckas i skolan och för att de ska kunna bli en del av gemenskapen. Därför är det viktigt att 
läraren får de nyanlända att prata mycket svenska. Detta kan påverkas genom val av placering 
i klassrummet, vilket alla tar upp som en viktig del av språk och inkluderingsprocessen. Varken 
Annika eller Eva väljer att sätta två elever med samma modersmål bredvid varandra i klassrum-
met då de vill att eleverna utsätts för att prata svenska så mycket som möjligt. Det är viktigt att 
de nyanlända eleverna får prata mycket svenska för att lära sig språket. Emma tar upp att hon 
aldrig sätter två nyanlända elever som är på samma språkliga nivå ihop, då hon vill att eleverna 
ska kunna dra nytta av varandra. Hon tycker det är viktigt att de nyanlända eleverna kan få stöd 
och stöttning av den de sitter bredvid när läraren inte hinner runt i klassrummet. 
 
Även fast ingen av lärarna väljer att sätta två nyanlända på samma språkliga nivå bredvid 
varandra, så väljer de fortfarande att placera de nyanlända eleverna i närheten av varandra. Detta 
för att de ska kunna hjälp varandra ifall det behövs, exempelvis om de vill översätta ett ord eller 
en fråga. Annika väljer att placera de nyanlända eleverna ihop när de arbetar med exempelvis 
engelska, eftersom de då kan behöva prata på sitt modersmål för att kunna hjälpa varandra. Eva 
tror starkt på att varje elev har en hemvist, alltså en egen plats i klassrummet där hen får chansen 
att prata med den bredvid på skolspråket svenska. Dock väljer hon, beroende på ämne och ar-
bete, att gruppera eleverna så att de nyanlända även har möjlighet att prata sitt gemensamma 
modersmål för att kunna förklara och hjälpa varandra. Eva lyfter också fram ordet trygghet, då 
hon väljer att placera de nyanlända eleverna på en trygg plats i klassrummet: 

Jag tänker också på trygghet när jag placerar de nyanlända eleverna i klassrummet. 
Man kanske inte sätter en nyanländ elev ihop med någon som är väldigt stökig eller 
utåtagerande. (Eva) 

Marie tar upp det faktum att det finns flera olika sätt att tänka när det gäller placering i klass-
rummet, något av det viktigaste är dock att eleven bredvid kan stötta och hjälpa till på olika 
sätt. Ofta väljer hon även att sätta de elever som behöver mycket hjälp lättillgängligt längst 
fram. Marie försöker tänka på olika sätt och väljer att prova sig fram för att se vad som fungerar 
bäst för den aktuella elevgruppen.  

Att använda sig av elevernas modersmål ser samhällskunskapslärarna som ett verktyg för in-
kludering. Det optimala vore om det alltid fanns en person i klassrummet som kan prata de 
nyanlända elevernas modersmål men även svenska, enligt lärarnas erfarenheter ökar det både 
förståelsen och inkluderingen i samhällskunskapsämnet. Två av lärarna har varit med om att 
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det införts en resurs i klassen med de nyanlända elevernas modersmål, vilket verkligen under-
lättade. Emma berättar: 

Förra året hade vi en jätteförmån som verkligen fungerade superbra. Då fick vi en 
extra resurs i klassen, det kom en arabisktalande man som var med på varje lektion. 
Han kom från arbetsförmedlingen och var här för att arbetsträna. En sådan resurs 
skulle man alltid behöva, han hjälpte verkligen eleverna att förstå och känna sig 
inkluderade i alla ämnena. Nu när han inte är med i klassen längre märker vi, i alla 
fall på en av våra nyanlända elever, att det inte går riktigt lika bra detta läsåret när 
han inte är kvar. Han kunde liksom vara med hela tiden och förklara på arabiska 
vad det än gällde, det var verkligen en förmån. Det var verkligen guld värt, förra 
året. Skolor borde tänka på att göra fler samarbeten med exempelvis arbetsför-
medlingen, vi har ju väldigt många flerspråkiga människor i vårt samhälle. (Emma) 

Marie berättar att de varje tisdag har en arabisktalande person som är med under lektioner och 
raster. Han arbetar egentligen som fritidsledare på ungdomens hus och han är verkligen en stor 
hjälp för att de nyanlända eleverna ska känna sig inkluderade. Hon berättar att klassen har bju-
dits ner till ungdomens hus, där många flerspråkiga personer arbetar, vilket också är en form av 
inkluderings tänk ”Ungdomens hus är ju en del av samhället och det är viktigt att inkludering 
sker även utanför skolans fyra väggar”. 

Flerspråkighet ses som en tillgång och att arbeta parallellt med modersmålet och det svenska 
språket är ett viktigt verktyg för att lyckas med inkludering. Kan den nyanlända eleven dessu-
tom ännu fler språk är det viktigt att använda sig även av dessa. På Emmas förra arbetsplats 
hade de en nyanländ elev som kom från ett arabiskt talande land men som var jätteduktig på 
engelska. Hans språkkunskaper i engelska bidrog till att han kunde hoppa in direkt i klassen. 
Både lärarna och eleverna kunde prata engelska med honom vilket ledde till att han kände sig 
delaktig och inkluderad. Eleven lärde sig dessutom svenska väldigt fort, eftersom han kunde 
bolla mellan flera olika språk. Marie lyfter under intervjun fram liknande erfarenheter, då hon 
för några år sedan fick två stycken nyanlända elever från Afrika som kunde prata franska. Då 
även Marie kan prata franska underlättade detta inkluderingsprocessen eftersom hon hela tiden 
kunde översätta allt de pratade om och arbetade med, vilket direkt ökade de nyanlända elevernas 
känsla av delaktighet.  
 
7.1.5 Elevers erfarenheter och yttre faktorer 
Att eleverna får använda sina tidigare erfarenheter och sina tidigare kunskaper för att skapa 
förståelse för den nya kontext de nu hamnat i tycker samhällskunskapslärarna är viktigt. De 
menar att inkluderingen och förståelsen för samhällskunskapsämnet är väldigt beroende av ele-
vernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är många yttre faktorer som påverkar de nyan-
lända elevernas skolresultat och möjlighet till inkludering. Vart de nyanlända eleverna kommer 
ifrån geografiskt och vad de har varit med om är två betydelsefulla faktorer. 
 
Marie berättar att hon har en elev från Norge i sin klass och även om den eleven räknas som 
nyanländ så är det inte alls samma sak som att få en nyanländ elev från exempelvis Syrien eller 
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Somalia. Vart eleverna kommer ifrån geografiskt har stor påverkan och detta är viktigt att prata 
om. Får du en nyanländ elev från Norge eller Danmark, så finns inte den språkliga barriären där 
på samma sätt, vilket självklart underlättar. Dessutom är dessa två samhällen uppbyggda på 
liknande sätt som det svenska, vilket betyder att även den barriären är borta. Det går väldigt fort 
för eleverna att inkluderas om de kommer från ett annat nordiskt eller västeuropeiskt land, vilket 
Marie tar upp ”Ju längre bort man kommer ifrån och ju mer elevens förra värld är annorlunda 
desto svårare blir det”. 
 
Elevens tidigare livsvärld och dess påverkan tar också Annika upp. Hon nämner att det är svårt 
att inkluderas om eleven kommer från ett land långt bort där samhället och vardagen ser helt 
annorlunda ut än i Sverige. Hemlandets styrelseskick, regler, lagar, kultur, religion och värde-
ringar har alla varit en del av eleven och det ska nu byttas ut mot någonting annat. Emma tar 
upp genus och vikten kring detta. Hon lyfter fram en viktig, men ibland känslig fråga. Det 
faktum att många av de nyanlända eleverna som invandrar till Sverige inte har samma syn på 
jämställdhet. Även om Sverige har en lång bit kvar så har vi kommit väldigt långt gällande 
jämlikhet om man jämför med andra länder. Att de nyanlända eleverna blir medvetna om hur 
vårt samhälle ser ut jämfört med andra länder är viktigt för att de ska kunna inkluderas i sam-
hällskunskapsundervisningen, men även i samhället som stort.  

Vart den nyanlända eleven kommer ifrån geografiskt är inte det ända som påverkar, utan det 
handlar även om vad eleven har mött på vägen. Marie förklarar: 

Har du liksom mött misär och varit i flyktingläger och sett hemska saker, mött död 
eller våld. Då mår du antagligen jättedåligt. Men om du inte gjort de, ja då är ju 
den barriären borta. Så därför är ju… alla har sin historia. Alla har sin historia och 
alla kommer hit av olika anledningar. Vi har många vars föräldrar är läkare som 
flyttar hit, dom nyanlända eleverna kommer ju lättare in. Dom har ju inte posttrau-
matiskt stressyndrom eller så. Dom har ju inte flytt på grund av våld och ofta så 
har familjen ekonomin också. (Marie) 

Även Eva tar upp att den nyanlända elevernas hemland och tidigare erfarenheter har stor påver-
kan. Hon berättar att det är mycket att tänka på när man arbetar med nyanlända, bland annat 
måste man ta hänsyn till vad de har varit med om. Det kan vara svårt att sätta sig in i vad en 
nyanländ elev har sett och varit med om, när de exempelvis flytt från ett konfliktområde. Därför 
är det viktigt att bygga en tillit, så att eleverna vågar berätta om deras upplevelser ifall de känner 
att de behöver göra det.   

Det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas erfarenheter och bygger en tillit hos dem. För 
att lyckas i skolan så måste eleverna må bra och känna att de har en plats. Det är viktigt att 
läraren stöttar sina elever men stödet måste också komma hemifrån. Respondenterna är eniga 
om att stöttande och engagerade föräldrar är viktigt för att de nyanlända eleverna ska lyckas 
med skolan och känna sig inkluderade. Föräldrarnas socioekonomiska status kan också påverka 
de nyanlända elevernas skolgång och resultat:  
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Det spelar inte bara roll vilket geografiskt land de nyanlända eleverna kommer 
ifrån, utan det kan finnas stora skillnader även inom ett land. Jag har varit med om 
att det kan vara väldigt olika även om eleverna kommer från geografiskt samma 
område. Jag tänker på dom som är nyanlända nu. Alltså där har ju föräldrarnas 
socioekonomiska bakgrund stor betydelse för hur eleverna tar till sig. Det har också 
betydelse tycker jag. Det handlar om vad föräldrarna har för ambitionsnivå själva, 
vad de har haft för bakgrund i sitt forna hemland. Det har jättestor betydelse för 
eleverna. Detta är självklart något man kan se även bland eleverna med svenska 
som modersmål, men utslagskraften blir större för de nyanlända eleverna som inte 
har stödet hemifrån. För även om de här föräldrarna inte kan ge så mycket stöd i 
det svenska språket, kan de ju bidra med kämpaglöd och ge stöd genom att upp-
muntra sina barn. (Eva) 

Emma tar upp att det är viktigt att familjen har rätt inställning till skolan och samhället i stort. 
Finns det nyanlända elever i klassen vars föräldrar är positiva gentemot skolan påverkar detta 
eleven. Invandrar en familj till Sverige med inställningen att de vill bli en del av samhället, då 
smittar detta av sig på barnen. De föräldrar som vill anpassa sig och bli en del av det svenska 
samhället, väljer enligt Emmas erfarenhet att stötta sina barn och prata positivt om skolan.  

Emma, Marie och Eva tar upp att även aktiviteter utanför skolan är viktigt för att inkluderas. 
En förutsättning för att inkludering ska fungera ännu bättre är att även eftermiddagarna kan ha 
en viss nivå av gemenskap och integration med andra människor. Det är viktigt att skolan inte 
är det ända stället där de nyanlända eleverna får vara en del av samhället. Genom fritidsintressen 
som fotboll, handboll eller ridning kan eleverna få en chans att inkluderas även utanför skolan. 
Eva berättar: 

Gemenskapen börjar ofta i skolan men den måste även fortsätta utanför. Det är 
viktigt att de nyanlända eleverna leker med svenska barn för att bygga upp en ge-
menskap. Olika sporter, föreningar och klubbar är också viktigt för att finna en 
gemenskap. (Eva) 

Ordet gemenskap är återkommande i intervjuerna med respondenterna och för att känna sig 
inkluderad är alla överens om att det måste finnas en känsla av gemenskap. Eva tar upp att 
gemenskapen är svår, men viktig och att den måste börja i skolan. Marie ser gemenskap som 
nyckeln för inkludering: 

Ordet gemenskap, det är viktigt för inkludering. Det är liksom nyckeln. Jag tror att, 
för att du ska lära dig någonting, alltså utveckla så att du får mer kunskap, så måste 
det nog finnas en viss trygghet och ett visst ”jag mår okej” i dig. Annars tror jag att 
man stänger av. Stänger man av är man inte öppen för nya värderingar eller ny 
kunskap. Därför tror jag att samspel och gemenskap är extremt viktigt. (Marie) 

Kan det vara så att samspel, gemenskap och delaktighet tillsammans skapar inkludering? Dessa 
tre begrepp är ständigt återkommande hos respondenterna vilket påvisar vikten av dem. Emma 
sätter ord på det:  
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Allt handlar om samspel, gemenskap och delaktighet. Att bli en del av skolan och 
samhället och allting. För att nå gemenskap. För det är ändå här dom ska leva och 
bo och då är det här dom måste bli en del av samhället. (Emma) 

Sammanfattningsvis använder sig samhällskunskapslärarna sig av flera olika verktyg för att 
inkludera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Inkludering är ett svårtolkat be-
grepp men alla lärare i studien är eniga om att inkludering kan se ut på olika sätt beroende på 
individen. Inkludering är en känsla av gemenskap och meningsfullhet, vilket endast individen 
kan veta om hen känner. Inkludering är inte en fysisk plats, en viss undervisning eller att sitta 
på sin plats i klassrummet. Inkludering handlar om att känna att man har en plats, ett syfte och 
en mening. Att man har någonstans att gå varje dag där man hör hemma och där man känner 
sig trygg. För att uppnå inkludering använder sig samhällskunskapslärarna av flera olika verk-
tyg. Samarbetet med studiehandledaren, digitala verktyg, att arbeta ämnesövergripande, skapa 
förförståelse och samspelet är alla viktiga verktyg för att lyckas med inkludering i samhälls-
kunskapsundervisningen.  
 
7.2 Svårigheter vid inkludering  
Svårigheterna vid inkludering av nyanlända elever i samhällskunskapsämnet är många och sam-
hällskunskapslärarna har alla olika erfarenheter och exempel på svårigheter de stött på i sitt 
yrkesliv. Begreppet inkludering är svårtolkat och det framkommer i studien att det finns en 
hårfin gräns mellan inkludering och exkludering, Marie förklarar: 
 

Nu pratas det väldigt fint om inkludering, att det ska vara bra. Men det är ju viktigt 
att inkludering i så fall blir att man är med, så att man inte istället blir en väldigt 
synlig exkludering inne i gruppen. Så jag är lite kritiskt till när en inkludering blir 
något som man använder för att spara pengar. Det är viktigt att man har ett individ-
perspektiv när man ska ha inkludering, skulle jag vilja säga. Inkludering behöver 
inte vara fysiskt hela tiden, det kan bidra till exkludering inne i gruppen. Annars är 
ju inkludering i sig bra om det funkar. (Marie) 

 
Respondenterna är eniga om att det svåraste för nyanlända elever i samhällskunskapsundervis-
ningen är att använda sig av och förstå olika ämnesbegrepp. Detta för att ämnesbegreppen är 
abstrakta, kontextbundna och att det inte alltid finns någon motsvarighet för begreppen på de 
nyanlända elevernas modersmål. Hur förklaras exempelvis begreppet socialen för en nyanländ 
elev som kommer från ett land där det inte finns något liknande att jämföra med? Hur pratar 
man om ekonomi om man aldrig har haft några pengar att röra? Samhällskunskapsämnet och 
dess begrepp är abstrakta, det är inga ord som används till vardags, speciellt inte av barn. Äm-
nesbegreppen ställer helt enkelt till det för de nyanlända eleverna, Eva uttrycker att ”Ämnes-
begrepp är jättesvårt. Det är det svåraste”. 
 
Den största svårigheten vid inkludering är det svenska språket, för kan de nyanlända eleverna 
inte språket någorlunda är det svårt att ta till sig och förstå den information som tas upp i sam-
hällskunskapsundervisningen. Emma tar upp att bristande ordförrådet samt brister i det svenska 
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språket skapar svårigheter för de nyanlända eleverna, då det blir svårt för dem att sätta ord på 
saker och kunna förklara. Det är viktigt att ha ett utvecklat svenskt språk för att kunna förklara, 
föra resonemang och förstå ämnets innehåll. Det svenska språket påverkar inte bara undervis-
ningen, utan även det sociala samspelet i och utanför klassrummet. Marie lyfter att språket är 
viktigt för att de nyanlända eleverna inte ska känna ett utanförskap: 
 

Svenska språket är viktigt. Det handlar ju bara om att ju mer dom förstår, desto, för 
att, det som är jobbigt för dom när dom kommer hit är ju att dom känner ett enormt 
utanförskap. Dom har så mycket tankar eller känslor men dom kan inte få ut dom. 
Dom har frågor. Dom behöver ju prata med någon på något sätt. Så det är ju bra 
om de har några svenska ord med sig först. (Marie) 
 

Som sagt påverkar språket inte bara undervisningen utan även det sociala samspelet utanför 
klassrummet. Respondenterna har alla varit med om olika missförstånd och konflikter mellan 
elever på grund av brister i det svenska språket. Emma berättar att det ofta blir missförstånd 
mellan eleverna, att de tror att någon pratar illa om en fast så inte är fallet. Eva delar med sig 
av sina tankar kring språkets betydelse:   
 

Det som är den springande punkten tycker jag är språket. Att man inte förstår. Man 
förstår inte språket, man kanske förstår om man spelar bandy och så vidare, men 
man förstår inte det som händer runt omkring. Just själva samspelet. Och det hand-
lar ju om både verbalt språk och kroppsspråk. Och när man inte förstår, då blir man 
arg. Likadant på fotbollsplanen, får man inte bollen så blir man arg liksom. Man 
tar det personligt, fast det egentligen handlar om att man inte är på rätt ställe för 
man inte kan läsa av spelet. Även om man tycker att fotboll är jättekul och man är 
rätt så duktig, så är man ändå inte med i… Gemenskapen. Och då kommer det 
tillbaka till det här. Att dom behöver lära sig svenska och det sociala samspelet för 
att fungera här. (Eva) 

 
En annan stor svårighet är att de nyanlända eleverna kommer från olika kontexter och har med 
sig olika erfarenheter. Nyanlända elever är ingen homogen grupp utan alla har med sig sin egen 
historia som påverkar hur lätt eller svårt de inkluderas och blir en del av den nya skolkontexten. 
Vart eleverna kommer ifrån, geografiskt, har alltså stor betydelse och kan skapa svårigheter. En 
nyanländ elev kan exempelvis komma från en diktatur, vilket direkt skapar svårigheter i sam-
hällskunskapsämnet när man pratar om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och demokrati. 
Emma lyfter också upp svårigheterna kring att en del nyanlända elever inte fått någon riktig 
skolgång i sitt hemland, vilket gör det mycket svårare att utveckla en begreppsförmåga. Har du 
inget skolspråk på ditt modersmål, blir det svårt att skapa ett i det svenska språket. Vidare be-
rättar Emma att vart eleverna kommer ifrån, geografiskt, påverkar väldigt mycket ”Du har inte 
samma förutsättningar om du kommer ifrån exempelvis Syrien eller Somalia som om du kom-
mer från Tyskland. Förmodligen har tyskarna valt att flytta hit, medans de från Syrien antagli-
gen har fått fly hit”. 
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Marie tar upp det faktum att elevernas erfarenheter och verklighetssyn påverkar inkluderingen 
och förståelsen för samhällskunskapsämnet och samhället i stort. Vad de nyanlända eleverna 
har med sig för värden och verklighetssyn påverkar ibland mer än bristerna i det svenska språ-
ket. Deras syn på samhället och även religion kan göra så att de har olika syn på vad som är rätt 
eller fel, eller tankar kring exempelvis jämställdhet. Marie tar också upp svårigheter kring de 
normer som finns i det svenska samhället: 
 

Och här har vi ju våra osynliga regler i Sverige. Vad man gör, vad man inte gör, 
vad man säger, vad man inte säger, hur man beter sig, hur man inte beter sig. det 
har ju liksom inte dom fått, vi har ju det bara. Från vår uppväxt och vår omgivning. 
Normer. (Marie) 

 
Att religion och kultur påverkar inkluderingen och förståelsen i samhällskunskapsundervis-
ningen tar även Annika upp. Om en nyanländ elev kommer ifrån ett land med helt annat styrel-
seskick och helt annan syn kan svårigheter uppstå. Hon nämner att svårigheten ligger i att våra 
kulturer är så olika, om demokrati inte har förekommit i deras land betyder det att de inte har 
någon känsla eller koppling till ämnet. Begreppen blir då svåra för den nyanlända eleven att 
förstå. Även Eva resonerar kring det faktum att våra samhällen kan se så olika ut. Hon har 
exempelvis märkt att många nyanlända elever blir ställda och chockade när de möter barn med 
olika funktionshinder: 
 

Våra samhällen ser olika ut. Speciellt på den här skolan så blir det ju väldigt tydligt 
eftersom vi har särskoleelever här också. Och det är ju inte så självklart i alla värl-
dens länder. Att barn med funktionshinder syns i samhället. Och det märks att 
många nyanlända elever inte är vana att se barn som har funktionshinder. (Eva) 

 
Eva tar upp ännu en intressant tanke som ingen annan lärare i studien berör. Hon resonerar om 
lärarrollen vi har i Sverige jämfört med i andra länder och hur den kan skapa svårigheter för de 
nyanlända eleverna. I svenska skolan har inte läraren en lika tydlig auktoritet som läraren har i 
många andra länder vilket kan vara förvirrande för de nyanlända eleverna. Hon förklarar: 
 

Vi har ju inte en auktoritet på det sättet som de nyanlända eleverna är vana vid. Har 
de gått i skolan i sitt forna hemland, så är det svårt för dom. Det har jag märkt. För 
att dom försöker hela tiden se, hur långt kan jag gå innan det smäller. Var går grän-
sen? Och där får man vara jättetydlig, att här i Sverige får vi inte slå barn. Bara så 
att du vet. Så det spelar ingen roll vad du gör, vi får inte slå barn enigt lag. Och det 
får man liksom vara tydlig med. Det vi gör när du missköter dig, det är ju att vi 
pratar med dig, och vi kanske, om det inte hjälper, ber någon annan på skolan prata 
med dig. Eller så kontaktar vi dina föräldrar så att dom får prata med dig. Så. Det 
är den vägen vi går. (Eva) 

 
Eva fortsätter resonera kring ämnet och det faktum att lärare i Sverige har en ganska vänskaplig 
relation till sina elever om man jämför med hur det ser ut i många andra länder: 
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Jag har reflekterat, är det en vinst eller förlust? Och det vet inte jag. Men i de flesta 
lägen så tycker jag det är en vinst, för jag tycker inte om att vara en arg häxa. Nej 
det vill jag inte vara. Utan jag vill va… jag vill vara den vuxna som dom känner att 
de kan gå till när det är något. Jag kan bli arg, jag kan bli irriterad, jag kan bli 
upprörd över något som dom har gjort. Men jag är här för att hjälpa. Det är den 
bilden jag vill förmedla till alla mina elever. (Eva) 
 

Det allra svåraste, enligt Emma, är att veta om eleverna verkligen har förstått det som tas upp i 
samhällskunskapsundervisningen. Även om hon förklarar, läser och diskuterar tillsammans 
med sina elever, så är det svårt att veta om de verkligen hänger med. Det är svårt att veta vad 
de nyanlända eleverna verkligen förstår då ämnet är så pass kontextbundet, dessutom är det 
svenska samhället faktiskt ganska unikt. Emma fortsätter sitt resonemang och lyfter fram flera 
intressanta tankar. Samhällskunskapsämnet blir svårt att förstå för de nyanlända eleverna, spe-
ciellt om de kommer ifrån helt andra samhällsstrukturer än Sveriges: 

 
Om man pratar om socialen, de har ju ingen aning om vad det är. Hur ska man 
tydliggöra såna grejer? Jag menar polis är en sak och sjukvård är en sak. Men just 
de här andra grejerna, där man kan få hjälp och stöd. Hur får man dom att förstå 
det? För vårat samhälle är ju uppbyggt på det viset och det är ju lite unikt. (Emma) 

 
Emma fortsätter resonera kring förståelsen och det faktum att hon och många kollegor ibland 
tror att eleverna förstår och hänger med, men sedan visar det sig att de inte alls gjort det. Hon 
tar upp att hon ibland tänker att ”Ja, de nyanlända eleverna är med på banan, de förstår det här 
nu. Men på ett prov eller vid en diskussion visar det sig att eleven inte alls hängt med i under-
visningen”. Emma tar också upp det faktum att hon tror att det kan vara en mognads sak, att 
eleven måste ha mognat för att få förståelsen. Enligt Emma är elevernas livserfarenhet och 
mognad är viktigt.  
 
Samhällskunskapsämnets breda innehåll ser respondenterna som en svårighet och Marie beto-
nar just detta under intervjun. Hon tar upp det faktum att samhällskunskap verkligen är ett ämne 
som består av allt. Hon tar upp att det är ett svårtolkat ämne som ser olika ut i vartenda klassrum 
just eftersom det tolkas så olika. Alla lärare väljer själv vad de ska lägga fokus på vilket skapar 
väldigt olika undervisningssituationer.  
 
Sammanfattningsvis är det många olika faktorer som kan skapa svårigheter när det gäller att 
inkludera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Elevernas tidigare erfarenheter, 
så som tidigare skolgång och vilket land de kommer ifrån är två stora faktorer som påverkar. 
Familjens inställning till skolan men även deras socioekonomiska status kan påverka de nyan-
lända elevernas skolgång. Samhällskunskapsämnet abstrakta begrepp, komplexitet och det fak-
tum att ämnet är kontextbundet skapar också svårigheter. Lärarna är överens om att det svenska 
språket och elevernas ordförråd är otroligt viktigt, vilket betyder att brister i detta kan skapa 
stora svårigheter i inkluderingsprocessen. När det gäller inkludering i samhällskunskapsämnet 
är det dock inte bara språket som kan sätta käppar i hjulet, utan elevens tidigare livsvärld har 
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också stor inverkan. Tidigare kultur, religion, styrelseskick, samspel och allt som gör ett sam-
hälle till just ett samhälle är med och påverkar. Speciellt om elevens tidigare livsvärld såg väl-
digt annorlunda ut jämfört med Sveriges. För hur inkluderas man i ett ämne vars undervisning 
berör ett samhälle man inte förstår?  
 
7.3 Vikten av samhällskunskapsämnet 
Samhällskunskapsämnet består av många olika delar och det centrala innehållet (Skolverket, 
2018a) tar upp vad undervisningen ska beröra. Syftet, de långsiktiga målen med ämnet och 
kunskapskrav tar även kursplanen upp. Varför samhällskunskapsämnet är viktigt för nyanlända 
elever tas dock inte upp, även om det går att läsa mellan raderna varför ämnet är viktigt för alla 
elever. Ämnet samhällskunskap grundar sig kring fem centrala aspekter, de rättsliga, de poli-
tiska, de sociala, de ekonomiska och de mediala aspekterna (Skolverket, 2017). I intervjuer med 
samhällskunskapslärarna kommer alla dessa aspekter upp när lärarna pratar om vikten av äm-
net.  
 
Eva och Annika berättar, utifrån de rättsliga och politiska aspekterna, varför samhällskunskap 
är viktig för nyanlända elever. Eva tar upp att de nyanlända eleverna måste kunna förhålla sig 
till de lagar och regler vi har i Sverige. De måste lära sig hur samhället och systemet fungerar. 
Alla nyanlända elever kommer bli myndiga och få rösta, då är det ingen som talar om för dem 
vad de ska rösta på. Eleverna måste då ha kunskaperna för att de själva ska kunna ta ställning 
kring vad de tycker och varför. Eva lyfter fram att det är otroligt viktigt att de nyanlända ele-
verna vet att i Sverige får alla tycka vad de vill ”Det är viktigt att deras tankar och val är be-
grundat i en kunskap någonstans som dom sen gör till sin, för att kunna ta ställning”. 
 
Annika resonerar i liknande banor och nämner under intervjun att samhällskunskap är viktigt 
att kunna för att man ska kunna leva i ett samhälle där det finns lagar och regler följt av tradit-
ioner och kultur. Hon tar också upp vikten av vårt demokratiska samhälle och att det är viktigt 
att de nyanlända eleverna får kunskap kring just detta: 

För att vi ska behålla vår demokrati måste vi lära ut hur viktigt det är att vi värnar 
om den och att den inte alltid har funnit i vårt land. Det är även någonting som kan 
ändra sig om man inte aktivt deltar i olika demokratiska processer som att exem-
pelvis gå och rösta. (Annika) 

Kulturer och det faktum att eleverna ska bli en del av samhället går att koppla till de sociala 
aspekterna och respondenterna tar även upp vikten kring detta. Att de nyanlända eleverna kom-
mer från olika kontexter blir väldigt tydligt i samhällskunskapsämnet men även i det sociala 
samspelet ute på skolgården. Samhällskunskapsämnet är viktigt eftersom det lär de nyanlända 
eleverna om den svenska kulturen, demokratin, jämställdhet, lagar, regler och normer. Annika 
sätter ord på och sammanfattar vikten av detta i en mening ”Jag tycker att samhällskunskap är 
viktigt för det förbereder och lär våra elever att bli de samhällsmedborgare som vi vill att de 
ska bli”. 
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Även de ekonomiska och mediala aspekterna berörs när Emma svarar på varför samhällskun-
skapsämnet är viktigt. Hon lyfter fram att de nyanlända eleverna måste få se helheten kring hur 
det svenska samhället är uppbyggt. Hur det fungerar när man jobbar, får lön och betalar skatt. 
Vad skattepengarna går till och hur den svenska sjukvården och skolan fungerar. Emma tror att 
de nyanlända elevernas förståelse för hur samhället är uppbyggt bidrar till och gör det lättare 
för dem att integreras och inkluderas med människorna i det svenska samhället: 

Det svenska samhället handlar om så mycket och samhällskunskapsämnet kan 
hjälpa de nyanlända eleverna att förstår hur det fungerar här. Hur våra politiska 
processer går till, hur en demokrati fungerar och varför medierna är en viktig del 
av detta. Vårt samhälle och vår kontext kan se så annorlunda ut från den de nyan-
lända eleverna kommer ifrån och det är viktigt att prata om allt det. (Emma) 

Emma fortsätter sitt resonemang kring vikten av samhällskunskapsämnet och hon nämner att 
det är ett ämne som inte bör plockas bort. Det är ett brett ämne som tar upp flera viktiga bitar 
som eleverna måste få med sig för att klara sig i samhället. Samhällskunskapsämnet är grunden 
i hur vårt samhälle är uppbyggt med alla olika instanser så som sjukvård, polis och politik. För 
att kunna leva i ett svenskt samhälle så behövs kunskap och förståelse för hur det fungerar, 
berättar Emma.  

Många av de fem aspekterna går in i varandra, vilket även framgår i lärarnas olika men ändå 
lika svar på varför samhällskunskap är viktigt. Annika tar upp vikten kring att de nyanlända 
eleverna får kunskap kring det svenska samhällets skyddsnät som hjälper och stöttar de männi-
skor som behöver det. Hon tar även upp att eleverna måste förstå att vi lever i ett land där 
mänskliga rättigheter respekteras, vilket faktiskt kan vara främmande för många av de nyan-
lända, speciellt om de kommer från en diktatur eller teokrati. Emma säger att skolan är läran 
för livet, att samhällskunskapsämnet och skolan finns där för att eleverna i framtiden ska kunna 
stå på egna ben. Vikten av samhällskunskapsämnet förklarar Marie tydligt och koncist när jag 
frågar henne varför ämnet är viktigt ”Det hör man ju. Kunskap om samhället. Eller hur? Det är 
klart att det är viktigt”. 
 
Sammanfattningsvis är lärarnas svar på varför samhällskunskapsämnet är viktigt för nyanlända 
elever i enlighet med de fem aspekterna som nämns i kommentarmaterialet till kursplanen i 
samhällskunskap. Varför samhällskunskapen är viktigt framkommer tydlig hos alla responden-
ter, det handlar om att få kunskap för att klara sig i det svenska samhället vilket direkt går att 
koppla till inkludering. Samhällskunskapsämnet borde ses som en självklar del av de nyanlända 
elevernas skolgång för att de ska kunna inkluderas, inte bara i klassrummet, utan även i sam-
hället som stort.  
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8. Diskussion 
I följande avsnitt granskas val av metod kritiskt. Fördelar och nackdelar med vald metod kom-
mer att lyftas fram. Även studiens resultat kommer att diskuteras och analyseras utifrån ett so-
ciokulturellt perspektiv men även utifrån tidigare forskning. Studiens resultat i förhållande till 
syfte och frågeställningar kommer även att diskuteras. 
 
8.1 Metoddiskussion  
Intervjuer ger inte alltid en rättvis bild av klassrumssituationen, då forskning visar att lärare inte 
alltid gör det de säger i klassrummet. Detta innebär inte att lärare medvetet talar osanning, utan 
de har bara inte tillräckligt avstånd från sin egen praxis för att kunna sätta ord på vad de verk-
ligen gör. Istället beskriver de hur den idealistiska undervisningen ser ut (Bengtsson, 2013). 
Dock bör inte intervjuer uteslutas vid forskningsarbeten, det optimala hade dock varit att även 
observera lärarna i deras klassrum. Observationer och intervjuer ses inte längre som motsatta 
metoder utan de kan användas tillsammans för att komplettera varandra (Bengtsson, 2013). Om 
denna studie skulle genomföras på nytt och om tiden fanns hade jag alltså valt att använda mig 
av både observationer och intervjuer för att få en rättvisare bild av fenomenet.  
 
Fördelar med intervjuer är att respondenterna får en chans att prata om tidigare situationer, 
dessutom kan vissa situationer vara svåra att observera. Det är viktigt att den som intervjuar 
hjälper respondenten att ta avstånd från sin egen livsvärld och får hen att börja reflektera kring 
sina erfarenheter (Bengtsson, 2013). Detta kan vara svårt för en oerfaren intervjuare vilket di-
rekt kan påverka intervjumaterialet. Då jag räknar mig själv som en oerfaren intervjuare kan 
alltså detta ha påverkar intervjumaterialet.  
 
Intervjuerna med respondenterna utgick inte från några färdiga intervjufrågor utan jag valde 
istället att utgå från en tankekarta (se bilaga 1). Innan intervju genomfördes hade jag alltså inga 
frågor att skicka ut till respondenterna. Även om jag hade haft färdiga intervjufrågor hade jag 
valt att inte skicka ut dessa till respondenterna innan genomförd intervju, detta eftersom jag vill 
att respondenterna ska svara och diskutera spontant kring fenomenet inkludering av nyanlända 
elever i samhällskunskapsundervisningen. Jag ville alltså inte ge respondenterna möjlighet att 
förbereda sig eftersom de då hade kunnat läsa på om ämnet för att planera sina svar (Patel & 
Davidson, 2003). Hade respondenterna fått möjlighet till detta så kanske fokus för dem hade 
varit att svara korrekt, istället för att dela med sig av sina tankar spontant och ärligt.  
 
Jag valde att spela in och transkribera intervjuerna då detta för med sig flera fördelar. Det un-
derlättar analysen av vad som sagts, dessutom får jag som forskare en chans att gå igenom 
materialet flera gånger. Nackdelar med inspelade intervjuer och transkribering är att tillväga-
gångssättet är väldigt tidskrävande, dessutom kan respondenterna bli nervösa och oroliga när 
de vet att samtalet spelas in (Bryman, 2018). 
 
Det är svårt att diskutera och resonera kring kvalitativa studier utifrån begreppen reliabilitet och 
validitet. Många forskare anser att dessa begrepp inte är relevanta inom denna typ av forskning. 
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Detta då kvalitativa studier inte handlar om att få en absolut och enskild bild av den sociala 
verkligheten, utan det handlar om att ta reda på respondenternas beskrivningar av sin verklighet. 
Istället för begreppen reliabilitet och validitet skulle begreppen tillförlitlighet och äkthet kunna 
användas, vilket jag valt att göra. Tillförlitlighet består av fyra kriterier och dessa är trovärdig-
het, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Alla dessa kriterier 
har en motsvarighet inom kvantitativ forskning (Bryman, 2018). Resultatet i genomförd studie 
uppfyller trovärdighetskriteriet, detta då studien genomförts i enlighet med de olika regler som 
finns, dessutom har respondenterna fått bekräfta det som sagts under intervjuerna, så kallad 
respondentvalidering har alltså skett. Då samtliga respondenter är lärare i grundskolans 4–6 
uppfyller resultatet kriteriet Överförbarhet, eftersom kvalitativ forskning handlar om materi-
alets djup och inte om bredd. Det viktiga i denna studie har alltså varit att ta del av lärarnas 
berättelser kring fenomenet. Pålitlighetskraven uppfylls också eftersom forskningsprocessens 
alla faser tydligt finns med i denna uppsats. Äkthet består av fem kriterier. Dels handlar det om 
att undersökningen ska ge en rättvis bild av respondenternas uppfattningar och åsikter. Det 
handlar också om att respondenterna ska få en bättre förståelse av sin sociala miljö, men även 
av de andra respondenternas verklighet och upplevelser. Dessutom tar äkthet upp katalytisk 
autenticitet, vilket handlar om respondenternas möjlighet till förändring efter att de har läst 
studiens resultat. Även taktisk autenticitet är en del av äkthet och detta kriteriet lyfter fram ifall 
undersökningen har skapat möjligheter för deltagarna att vidta olika åter gärder (Bryman, 
2018). Även äkthetskriterierna tycker jag min studie uppfyller eftersom undersökningen ger en 
rättvis bild av samhällskunskapslärarens uppfattningar och åsikter. När deltagande responden-
ter i studien läser den fullbordade uppsatsen så får de dessutom chansen att öka förståelsen för 
både sin egen och andra lärares verklighet och upplevelser. Efter respondenterna läst studien 
får de dessutom en chans att förändra och återgälda de brister som finns i deras undervisning 
samt ta inspiration från övriga respondenter.  
 
8.2 Studiens resultat utifrån sociokulturell teori och tidigare 
forskning  
De nyanlända eleverna som kommer till Sverige behöver utveckla olika kulturella förmågor i 
samhällskunskapsundervisningen. De ska exempelvis kunna använda sig av ämnesbegrepp, 
föra resonemang samt värdera och uttrycka olika ståndpunkter. Enligt det sociokulturella per-
spektivet behöver de nyanlända eleverna ta till sig medierande redskap, för att de ska kunna 
förstå och agera i sin nya omvärld. Människan använder sig av två slags redskap, språkliga och 
materiella. Ett språkligt redskap är de tecken, symboler och teckensystem som människan an-
vänder för att kommunicera och tänka (Säljö, 2014a). När de nyanlända eleverna kommer möter 
de alltså helt nya språkliga redskap, i form av begrepp, bokstäver och siffror. Precis som Säljö 
(2014a) lyfter fram så kommer inte ett språkligt redskap naturligt, utan det ändras, formas och 
utvecklas av traditioner inom olika kulturella gemenskaper. 
 
Resultatet visar att samhällskunskap är ett kontextbundet ämne som ser olika ut i olika länder, 
skolor och klassrum. Detta eftersom samhället i sig ser olika ut i olika delar av världen. Om det 
svenska samhället är väldigt olikt de nyanlända elevernas hemland så skapar det svårigheter i 



 

 
 

37 

samhällskunskapsämnet, både när det gäller förståelsen och inkluderingen. Även om den nyan-
lända eleven kan behärska det svenska språket, så kan det vara svårt för eleven att verkligen 
förstå samhällskunskapsämnet ifall eleven är uppväxt i ett annat slags samhälle. Det faktum att 
det inte räcker att behärska det svenska språket, för att förstå vad som menas, tar även det Säljö 
(2014b) upp. Det räcker inte att kunna läsa i teknisk bemärkelse, det räcker inte att förstå varje 
eget ord i texten. För att förstå det man läser, i exempelvis samhällskunskapsundervisningen, 
måste man veta en hel del om det svenska samhället. Orden behöver alltså kombineras 
med en förståelse för den samhällskontext de kommer ifrån.  
 
När de intervjuade samhällskunskapslärarna placerar de nyanlända eleverna i klassrummet tän-
ker alla på att sätta eleverna bredvid någon som de kan få stöd ifrån. Detta går direkt att koppla 
till ett av sociokulturella teorins kändaste begrepp, nämligen den närmaste proximala utveckl-
ingszonen. Enligt Vygotskij är människan i ständig utveckling, vilket betyder att alla elever kan 
appropriera kunskaper i flera olika sammanhang. I utvecklingszonen är människor känsliga för 
förklaringar och instruktioner och det är här en mer kompetent person, som exempelvis en lärare 
eller en klasskompis kan vägleda personen i fråga. Med vägleda menas att en person vägleder 
den lärande kring användandet av kulturella redskap (Säljö, 2014b). Att de intervjuade sam-
hällskunskapslärarna väljer att placera de nyanlända eleverna bredvid en klasskamrat de kan få 
stöd av, är alltså helt i enlighet med den sociokulturell teori. De nyanlända eleverna får helt 
enkelt en chans att appropriera kunskap från en klasskamrat, genom samspel. Dessutom tar 
tidigare forskning upp att nyanlända elever upplever att de lär sig det svenska språket bäst ge-
nom kommunikation med svensktalande elever (Nilsson, 2015). 
 
I resultatet framgår det tydligt att samspel och gemenskap är viktigt för att inkluderas vilket är 
någonting som även det sociokulturella perspektivet betonar. Dels skapas inte språkliga redskap 
naturligt, utan de utvecklas och ändras inom olika kulturella gemenskaper. Med redskap eller 
verktyg menas de resurser som vi har tillgång till och som vi använder när vi orienterar oss och 
förstår vår omvärld (Säljö, 2014b). Enligt min tolkning så kan exempelvis digitala verktyg ses 
som ett sociokulturellt redskap. Detta då det är ett verktyg som nyanlända elever kan använda 
sig av för att skapa förståelse i samhällskunskapsundervisningen. Lärande, enligt det sociokul-
turella perspektivet, handlar om att använda olika resurser för att tänka och praktiskt utföra 
olika projekt i sin omgivning och dess tillhörande kultur. Färdigheter och kunskaper har inte 
bara sitt ursprung i hjärnan som en biologisk företeelse. Självklart behövs hjärnans olika delar 
för att kunna reflektera, analysera, uttrycka, värdera och söka information i samhällskunskaps-
ämnet. Men samhällskunskapsämnets innehåll, ämnesbegrepp och reflektion finns inte i hjär-
nan, utan de har med mening och innebörd att göra, vilket i sig är kommunikativa företeelser, 
inte biologiska vilket även Säljö (2014b) nämner. 
 
I resultatet framgår det även att det viktigaste verktyget för att lyckas med inkludering av ny-
anlända elever är språket vilket direkt går att koppla till den sociokulturella teorin. Som medi-
erande redskap har nämligen det mänskliga språket en särskild ställning inom den sociokultu-
rella traditionen. Det är genom språket som vi kan organisera och förstå världen runt oss. Enligt 
Vygotskij formas människan genom kommunikation och det är genom språklig mediering som 
vi faktiskt blir en del av ett samhälle. För att bli inkluderade i samhällskunskapsundervisningen 
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behöver alltså de nyanlända eleverna använda sig av språklig mediering för att inkluderas. Språ-
ket finns där som ett medel för kommunikation mellan människor (Säljö, 2014). Alla respon-
denter i studien tar upp det faktum att brister i svenska språket skapar svårigheter i skolämnena 
men även i det sociala samspelet med klasskamrater då missförstånd blir vanligt.  
 
När det talas om inkludering av nyanlända elever är det viktigt att ha i åtanke att elevens livs-
värld kan ha sett väldigt annorlunda ut i hemlandet. Inom sociokulturell teori pratar man om 
den primära socialisationen, vilket är den socialisation där eleven lär sig sitt första språk, ut-
vecklar sin identitet och förstår hur socialt samspel fungerar (Säljö, 2014a). En nyanländ elevs 
primära socialisation kan alltså ha sett väldigt annorlunda ut jämfört med eleverna som är födda 
och uppväxta i Sverige. Exempelvis kan det land som eleven kommer ifrån vara en diktatur och 
det sociala samspelet kan helt enkelt ha varit väldigt olikt samspelet i den kontext de nu hamnat. 
Att den primära socialisationen har en stor påverkan på individen är något som märks på re-
spondenternas svar, då alla nämner att elevernas tidigare erfarenheter och familj har en stor 
påverkan när det gäller de nyanlända elevernas inkludering. Det är här appropriering sker i ett 
tidigt stadie i livet, vilket gör den till en viktig del av eleven. Appropriering betyder att en 
människa blir bekant med och lär sig använda olika kulturella redskap. Det kan exempelvis vara 
att lära sig simma, räkna eller läsa (Säljö, 2014a). Vad eleven har med sig när hen kommer till 
den sekundära socialisationen, skolan, påverkar inkluderingen, skolresultaten och samspelet. 
Samhällskunskapslärarna är eniga om att inkluderingen i samhällskunskapsundervisningen är 
väldigt beroende av elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper vilket är någonting som 
skapas i den primära socialisationen i första hand. Sedan kan även de nyanlända eleverna ha 
varit en del av en sekundär socialisation innan, ifall de har gått i skola i hemlandet. Detta är 
någonting som Emma tar upp, att inkluderingen påverkas av elevernas tidigare skolerfarenhet. 
Dessutom kan lärandets villkor i deras tidigare skola ha sett väldigt annorlunda ut om man 
jämför med svenska skolans, vilket även Eva tar upp när hon pratar om lärarens auktoritet. Att 
skolor världen över har olika kunskapssyn är även någonting som tidigare forskning tar upp 
(Odenstad, 2018).  
 
Forskning visar att en välkomnande skola där personalen har en positiv attityd till nyanlända 
elever ökar chansen för att eleverna ska känna sig inkluderade. Det är även viktigt att skolan 
har ett holistiskt tankesätt, som ser och förstår varje elevs lärande, sociala och känslomässiga 
behov (Taylor & Sidhu, 2011). I genomförd studie upplever jag att varje respondent har ett 
välkomnande och positivt förhållningssätt gentemot nyanlända elever och inkludering. Vid in-
tervjuerna framkommer det att respondenterna tar hänsyn till de nyanlända elevernas erfaren-
heter. När vi pratar om inkludering nämner alla respondenter att det är viktigt att inta ett indi-
viduellt perspektiv, att inkludering inte ser likadant ut för alla individer. Respondenternas reso-
nemang, diskussioner och förklararingar tycker jag visar på ett holistiskt tankesätt där de ser 
varje nyanländ elevs lärande, sociala och känslomässiga behov. Jag tycker respondenternas po-
sitiva attityd till nyanlända elever syns tydligt i resultatet då respondenterna talar om vikten av 
att eleverna mår bra, känner sig trygga och upplever delaktighet och gemenskap.  
 
Begrepp som kultur, kontext och livsvärld är viktiga inom sociokulturell teori (Kroksmark, 
2011) och alla dessa begrepp syns tydlig i studiens resultat. Alla respondenter tar upp att elevens 
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livsvärld har stor påverkan när det gäller inkludering. Elevens tidigare kontext och dess kultur 
kan skapa stora svårigheter när det gäller inkludering i samhällskunskapsundervisningen, spe-
ciellt om den nyanlända elevens tidigare kontext skiljer sig mycket från den svenska. Vart ele-
ven kommer från geografiskt påverkar hur eleven tar till sig samhällskunskapsämnet och dess 
begrepp, så som demokrati, genus och politik. Att elevens tidigare livsvärld har stor påverkan 
är dessutom i enlighet med den sociokulturella tanken att all kunskap är kontextbunden.  
 
Forskning visar att etnicitet och socioekonomisk bakgrund påverkar elevernas kunskaper om 
samhället, men även i vilken mån de deltar och skapar sig en identitet (Odenstad, 2018). Detta 
framkommer även i genomförd intervjustudie, då flera av lärarna tar upp det faktum att socio-
ekonomisk bakgrund påverkar elevernas skolgång. Att utslagskraften blir större och att den 
socioekonomiska bakgrunden påverkar de nyanlända eleverna mer än de elever med svenska 
som modersmål tar också upp.  
 
Vikten av att se vad eleven faktiskt kan och vad den lyckas med även om språket inte är perfekt 
tar forskning upp (Grieve & Haining, 2011). Detta tankesätt syns tydligt hos Annika, då hon 
berättar att hon tillsammans med modersmålslärarna skapar samhällskunskapsproven på ele-
vens modersmål. Jag ser det som ett bra verktyg för att eleverna ska få möjlighet att känna sig 
inkluderade i samhällskunskapsämnet, dessutom får de en ärlig chans att visa sina kunskaper i 
ämnet trots eventuella brister i svenska språket.  
 
Att använda sig av visuellt material i undervisningen tar både Emma och Marie upp, vilket är i 
enlighet med tidigare forskning då både Öberg (2016) och Cho & Reich (2008) tar upp vikten 
av visuella hjälpmedel i samhällskunskapsundervisningen. Enligt sociokulturell teori kan visu-
ellt material ses som medierande redskap vi människor skapat för att förstå och agera i vår 
omvärld. Jag ser visuellt material som en kombination mellan språkliga och fysiska redskap 
som används ömsesidigt tillsammans, så kallat kulturellt redskap. Dessutom kan bilder ha 
samma funktion som talat eller skrivet språk (Säljö, 2014a) vilket i sig argumenterar för an-
vändningen av visuellt material i undervisningen.  
 
Nyanlända elever ska inte bara lära sig ett nytt språk utan de ska också lära sig läroplanens 
centrala innehåll, mål och kunskapskrav. Dessutom ska de bli en del av en ny social kontext 
med olika normer och värderingar (Wallace, 2011). Allt detta är viktigt att ha i åtanke och vara 
medveten om när man möter nyanlända elever vilket alla lärare i studien är. Detta märks när de 
pratar om att inkludering inte bara är viktigt i samhällskunskapsämnet, utan att det handlar om 
att eleverna ska inkluderas även utanför klassrummet. På skolgården, fritiden och i samhället 
som stort. Marie nämner under intervjun att hon tror att alla människor vill passa in, vilket kan 
bli svårt i en ny social kontext med flera osynliga normer. Dessa normer är någonting som 
eleverna med svenska som modersmål har med sig ifrån den primära socialisationen vilket 
skapar en svårighet för de nyanlända eleverna som kommer från en egen primär och kanske 
även sekundär socialisation.  
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Ett av de långsiktiga målen i samhällskunskapsämnets kursplan är att eleverna ska kunna ana-
lysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv. Detta ses som idealt och själv-
klart ur ett demokratiskt perspektiv, medans det i andra kulturer kan ses som olämpligt och 
avvikande vilket Hundeide (2006) nämner. Det faktum att länders grundläggande värderingar 
ser olika ut kan påverka och skapa svårigheter för de nyanlända eleverna, vilket även framkom-
mer i respondenternas svar. Eva lyfter bland annat fram att det är viktigt att de nyanlända ele-
verna själva ska kunna ta ställning kring vad de tycker och varför, både i skolans olika ämnen 
men även när de blir myndiga och får rösta. Att många nyanlända elever kommer från samhällen 
med andra grundläggande värderingar och tankar kring barns utveckling är någonting som varje 
lärare måste ha med sig. För att förstå sina elevers färdigheter, reaktioner och handlingar måste 
läraren vara medveten om elevens kulturella tolkningsbakgrund och verksamhetsramar (Hun-
deide, 2006). Läraren måste helt enkelt ta hänsyn till att elevernas primära och sekundära so-
cialisationer kan ha sett väldigt olika ut.  
 
Att samspelet, delaktigheten och gemenskapen är viktig för att de nyanlända eleverna ska bli 
inkluderade i samhällskunskapsundervisningen men även i samhället som stort samverkar med 
grundtanken i sociokulturell teori. Människan befinner sig i ständig förändring och det är därför 
psykologisk utveckling kan ske. I varje ögonblick i en människas liv har hen chansen att ut-
veckla och ta över kunskaper och erfarenheter från andra personer i olika samspelssituationer 
(Kroksmark, 2011). Att samspelet, delaktigheten och gemenskapen är viktig för att de nyan-
lända eleverna ska inkluderas och lyckas i skolan säger således sig självt, då det utan olika 
samspelssituationer är omöjligt för människan att utveckla och ta över olika kunskaper och 
erfarenheter. Det är, precis som Säljö (2014b) säger, tillsammans med andra individer som vi 
tänker och samspelar i olika vardagliga situationer. 
 
8.3 Slutsats och vidare forskning 
Studiens syfte och frågeställningar har uppnåtts och besvarats utifrån genomförda intervjuer. 
Genom kvalitativa intervjuer har respondenterna i studien redogjort hur de ser på begreppet 
inkludering samt vilka olika arbetssätt de använder för att inkludera nyanlända elever i sam-
hällskunskapsundervisningen. Intervjupersonernas beskrivningar har kategoriserats utifrån stu-
diens frågeställningar för att tydliggöra resultatet.  
 
Resultatet från föreliggande studie visar att samhällskunskapslärarna använder sig av flera olika 
verktyg för att inkludera nyanlända elever. Många av verktygen nämns av alla respondenterna, 
vilket tyder på att de präglas av liknande synsätt, vetenskap och beprövad erfarenhet. Samhälls-
kunskapslärarna väljer att samarbeta med studiehandledarna, modersmålslärarna och SVA-lä-
rarna. De väljer även att använda sig av elevernas erfarenhet, förförståelse samt att arbeta äm-
nesövergripande. Arbetet med det svenska språket är viktigt, inte minst arbetet med ord och 
begrepp. Placering är ett verktyg för inkludering, likaså digitala verktyg och studiebesök. Att 
se flerspråkighet som en tillgång och att använda sig av de nyanlända elevernas modersmål 
anses viktigt men även att ta hänsyn till yttre faktorer. Allt detta i enlighet med det holistiska 
synsätt som nämns under rubriken tidigare forskning. Aktiviteter utanför skolan bidrar ofta till 



 

 
 

41 

inkludering även innanför klassrummets fyra väggar, dock är fritidsaktiviteter utanför lärarens 
påverkan. Tre återkommande begrepp i studien är samspel, gemenskap och delaktighet vilket 
alla går att koppla till det sociokulturella perspektivet.  
 
Alla lärares verktyg för inkludering går enligt mig att koppla till sociokulturell teori och dess 
välkända begrepp. Enligt Vygotskij skapas redskap och kunskap i olika kulturella gemenskaper 
och kanske är det just det som har skett här. Genomförd analys är inte taget ur intet, utan den 
påverkas av den sekundära socialisation jag nu är en del av. Min tolkning av studiens resultat 
är kontextbunden och har skapats i en kulturell gemenskap utifrån lärarutbildningen, vetenskap-
liga teorier men även utifrån tidigare forskning. Varje delaktig respondent i studien svarar uti-
från sina erfarenheter och den sekundära socialisation de faktiskt är en del av. Svenska lärares 
didaktiska val ska utgå från kunskapssynen i Lgr 11, vilket i sig har ett sociokulturellt perspek-
tiv. Att studiens resultat kan tolkas utifrån detta perspektiv är således ingen slump. 

Den genomförda studien visar att svårigheterna vid inkludering av nyanlända elever i samhälls-
kunskapsämnet är många, men den tar också upp vikten av att nyanlända elever faktiskt är en 
del av samhällskunskapsämnet. Då svårigheterna är många och inkludering i den svenska sko-
lan fortfarande är bristande visar det att ytterligare forskning behövs. För att inkludering inte 
ska bli en synlig exkludering, behöver vi ta reda på hur nyanlända elevers livsvärld kan bli en 
del av vår kulturella gemenskap. Vi behöver hitta så många verktyg som möjligt för att inklu-
deringen av nyanlända elever ska bli optimal, både innanför samhällskunskapsklassrummets 
väggar och utanför.  
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