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Abstract 

Syftet med denna studie var att i två skolor i en kommun undersöka vilka 

möjligheter nyanlända elever har att utveckla sina språk- och ämneskunskaper 

utifrån hur skolorna och lärarna väljer att forma undervisningen för dessa elever, 

samt att undersöka hur lärares kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete 

kan påverka utformningen av undervisningen. Då modersmålet även har en central 

roll i nyanlända elevers kunskapsutveckling fokuseras även detta i denna studie.  

För att uppnå syftet har en kvalitativ studie genomförts, där åtta lärare som 

undervisar i årskurs 1-6 har intervjuats. I arbetet diskuteras skolans organisation av 

modersmålsundervisning, studiehandledning, SVA-undervisning och 

utvecklingsarbete som en god grund för språk- och kunskapsutveckling för 

nyanlända elever. Vidare diskuteras i vilken mån lärarnas undervisning i olika 

klassrum, samt kunskaper om undervisning av nyanlända elever, möjliggör en god 

språk- och kunskapsutveckling för dessa elever. 

Studien indikerar att nyanlända elevernas möjligheter till språk- och 

kunskapsutveckling skiljer mellan olika skolor, även om dessa ligger inom samma 

kommun. Detta verkar till stor del bero på vilken satsning på mottagande av 

nyanlända elever och svenska som andraspråk som görs i skolan. Stora skillnader 

förekom både i form av kompetensutveckling, undervisningens utformning och i 

form av organisering av stöd på elevens modersmål.  

 

Nyckelord 

Nyanlända elever, modersmål, studiehandledning, lärarkompetenser, 

andraspråksinlärning, språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt. 
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1 Inledning 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 

hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för 

att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer 

och språk möts (Lgr 11, 2011, s.234). 

Genom ett tidigare examensarbete har jag insett att forskning om direktintegrering 

i reguljär klass eller introduktionsklass inte kan säkerställa vilken organisations-

modell som är bäst lämpad för en lyckad integrering och ett gott studieresultat hos 

nyanlända elever. Direktintegrering i reguljärklass innebär att en nyanländ elev, 

vid sin ankomst i Sverige börjar i ordinarie klass utan att delta i någon form av 

förberedelse- eller introduktionsgrupp. Vidare fanns det väldigt få 

forskningsstudier tillgängliga. Trots avsaknaden av ett klart direktiv för vilken 

organisationsform som är mest lämplig, fanns allmänna drag i flera studier som 

visade på viktiga faktorer för undervisningen av nyanlända elever. Några av dessa 

faktorer är kartläggning av elevens tidigare kunskaper, hemspråkets betydelse, 

studiehandledning, undervisningens utformning och lärarens kompetens (se t.ex. 

Axelsson & Magnusson, 2012: Bergendorff, 2014; Bunar, 2010). 

Samtidigt visar en granskning av Skolinspektionen (2010) att det på flera håll finns 

brister i undervisningen av nyanlända elever. Dessa sammanfattas som; otillräcklig 

kunskap om barnens tidigare skolgång; undervisningsmaterial som saknar 

sammanhang; avsaknad av professionell kompetens; och att svenska som 

andraspråk och modersmålsundervisning inte knyter an till annan undervisning. 

Skolinspektionen (2010) framhäver i sin rapport ett språk- och kunskapsfrämjande 

arbetssätt som främjande för nyanlända elever och detta stöds även av Skolverket 

(2014).  

Det finns väldigt få studier kring den inverkan som en kartläggning av en nyanländ 

elevs tidigare skolgång kan ha på undervisningens utformning samt elevens 

studieresultat, därför kommer denna faktor inte att behandlas i studien. Denna 

studie kommer att undersöka hur undervisningen för nyanlända elever är utformad 

på två skolor i en och samma kommun. Undervisningens utformning kommer att 

analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv och där inom främst ett språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt. Vidare undersöks lärarnas möjligheter att arbeta 

språk- och kunskapsfrämjande sett till den kunskap som lärarna har kring 

undervisningen för nyanlända elever. Ingen undervisning kan dock ses som 

utvecklande för en elev som inte förstår vad som undervisas. I studien behandlas 

därför även modersmålets inverkan och roll i undervisningen. Skolorna kommer 

att undersökas utifrån ett organisatoriskt och ett klassrumsperspektiv.   
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2 Bakgrund 

2.1 Skolinspektionens granskning 

Skolinspektionen (2010) genomförde en kvalitetsgranskning gällande Språk- och 

kunskapsutveckling för barn med annat modersmål än svenska. I genomförandet 

granskades 21 förskolor och 21 skolor i 12 kommuner. Här redovisas kortfattat de 

resultat som granskningen innebar.  

Granskningen av Skolinspektionen (2010) visade att det på flera håll finns stora 

brister i förutsättningarna för optimal språk- och kunskapsutveckling. De brister 

som finns är enligt Skolinspektionen (2010) bland annat skolornas tendens att 

arbeta med språk och ämneskunskap separat. I ämnesundervisning saknas också en 

koppling till elevernas egna erfarenheter. Då flerspråkiga elever ska utveckla 

kunskap och språk samtidigt har bristerna större konsekvenser än hos enspråkiga 

elever. Detta innebär att flerspråkiga elever har sämre förutsättningar att nå målen. 

Skolinspektionen (2010) sammanfattar sina iakttagelser i fem huvudsakliga 

punkter, vilka kortfattat kan beskrivas som: 

 Personal saknar kunskaper om barns tidigare kunskapsnivåer vilka är 

nödvändiga för att kunna anpassa verksamheten. 

 Undervisningen innehåller svagt flerspråkigt och internationellt perspektiv 

och kan sällan relateras till barnets erfarenheter, därmed får materialet inget 

sammanhang. Det saknas även ”kompetens för att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande med flerspråkiga” (Skolinpektionen, 2010, s.7). 

 Ämnet svenska som andraspråk ses ofta som färdighetsträning och kopplas 

därför inte till annat innehåll. 

 Modersmålsundervisning ses som positivt för barnets utveckling men 

knyter inte an till den vanliga undervisningen, det finns inget samband. 

 Barnens trygghet tar över lärandet, detta gäller dock främst förskolorna. 

 

Skolinspektionen (2010) menar i sin rapport att för att flerspråkiga elever ska 

kunna utveckla sina språk- och ämneskunskaper samtidigt krävs ett språk- och 

kunskapsfrämjande  arbetssätt. Att eleven får använda språket i olika sammanhang 

och genom interaktion anses också vara viktiga förutsättningar för 

språkutveckling. Enligt Skolinspektionen (2010) är forskningen också överens om 

modersmålets betydelse för andraspråksinlärning, och förespråkar att elever bör få 

möjlighet använda och utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan. 

I sin granskning ställde Skolinspektionen (2010) fyra huvudfrågor utifrån vilka 

man formulerade sina resultat. I denna rapport redovisas Skolinspektionens (2010) 

resultat enligt samma princip. 

Den första frågan som ställdes i Skolinspektionens rapport var: ”Finns det ett 

medvetet arbete som stimulerar de flerspråkiga barnens språk- och 

kunskapsutveckling?” (Skolinspektionen, 2010, s.14). 
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Till svar på denna fråga och utifrån Skolinspektionens granskning visas att 

skolorna behövde bli bättre på att kartlägga barnens tidigare kunskaps- och 

språkbakgrund, samt behövde intressera sig för barnens tidigare erfarenheter och 

livsmiljö. Vidare behövde skolorna utforma ett språkutvecklande arbete som 

sträcker sig över alla ämnen. Skolorna såg oftast svenska som ett eget ämne utan 

att ta i beaktning att barn lär sig språk i samtliga ämnen, samt att undervisningen 

följde svensk tradition utan utblickar över flerspråkiga elevers erfarenheter. I 

kombination med att undervisningen i modersmålet ofta var separat från 

undervisningen i de övriga ämnena ledde det till att lärandet inte kunde kopplas till 

egna erfarenheter. 

Skolinspektionens andra frågeställning var: ”Har personalen tillräcklig kunskap 

om barnen och används denna kunskap för att anpassa verksamheten och 

undervisningen till deras behov och intressen?” (Skolinspektionen, 2010, s.14). 

Skolinspektionen understryker även kartläggningens betydelse för flerspråkiga 

elevers språkutveckling. De framhåller vikten av att stärka barnets kulturella 

identitet och att låta barnet använda sig av modersmålet när hen känner behov av 

detta. Skolinspektionen menar vidare att många av de inspekterade skolorna hade 

brister gällande kunskaper om barnens tidigare erfarenheter bortom vilket 

modersmål de hade. De kunskaper som personalen hade om de flerspråkiga barnen 

påverkade dessutom inte undervisningen.  I stället bestod undervisningen ofta av 

avskrifter av tidigare texter, reproduktion och uppgifter som inte öppnade upp för 

tolkning, förförståelse eller koppling till egna erfarenheter. De flerspråkiga 

eleverna arbetade med i stort sett samma material oavsett språk och hade ofta svårt 

att förstå instruktioner.  

Vidare var innehållet i lektionerna präglat av svensk tradition anpassat efter svensk 

kontext och speglade ett svensk-kulturellt perspektiv. Det fanns ofta förbestämt 

material för varje årskurs och blickade inte ut på andra kulturer eller tog hänsyn till 

en annan kulturell bakgrund, kulturellt betingade begrepp användes. För elever 

med annan bakgrund och kultur än den svenska verkar materialet främmande och 

därför svårt att förstå. I flera av skolorna saknades också ett pedagogiskt samarbete 

kring flerspråkiga barn. De språkliga kompetenser som fanns inom personalen 

utnyttjades inte vilket till stor del enligt skolorna berodde på att tiden inte räckte 

till. Det fanns inga rutiner eller något fungerande samarbete för att stödja elever 

med flera språk. 

Skolinspektionens tredje fråga i granskningen var: ”Ges barnen/eleverna möjlighet 

att utveckla sitt modersmål?” (Skolinspektionen, 2010, s. 24). 

Skolinspektionen menar i sin rapport att modersmålet och studiehandledning på 

modersmålet är en annan viktig del för att styra inlärningen. Vidare är det enligt 

Skolinspektionen en rättighet för eleven att få tillgång till studiehandledning på 

modersmålet så länge som hen inte behärskar det svenska språket tillräckligt för att 

tillgodogöra sig undervisningen. Skolinspektionen menar att trots att detta stöd 

borde finnas så användes det inte av skolorna, vilket förklarades med ekonomiska 

skäl.  
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Skolinspektionen menar att det i läroplanen finns vissa skillnader mellan svenska 

och svenska som andraspråk, och att detta främst gäller undervisningens innehåll 

och metodik. Trots detta undervisar flertalet skolor svenska och svenska som 

andraspråk utan någon större åtskillnad. Granskningen konstaterar även att flertalet 

skolor inte har tillräckligt med kompetens för språkutvecklande undervisning och 

svenska som andraspråk. 

Den fjärde frågeställningen i Skolinspektionens granskning var: ”Har personalen i 

förskolan och lärarna i skolan utbildning för sitt uppdrag och erbjuds de relevant 

kompetensutveckling?” (Skolinspektionen, 2010, s. 26). 

Skolinspektionen menar att utbildningsnivå och kompetens är en annan avgörande 

framgångsfaktor för språkutveckling. I granskningen framkom att flertalet personal 

i samtliga skolor hade lärarutbildning och kompetens inom sitt 

undervisningsområde. Däremot saknades generell kompetens i språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt. Flera skolor saknade även personal med gedigen 

utbildning inom svenska som andraspråk. Enligt rapporten hade någon enstaka 

personal mer än 5 högskolepoäng inom svenska som andraspråk. Skolinspektionen 

menar att det fanns ett stort behov av fler lärare kunniga inom svenska som 

andraspråk och att det även fanns ett behov av kompetensutveckling inom språk- 

och kunskapsfrämjande arbetssätt. Även personalen uttryckte att de saknade 

kunskap inom ämnet. 

 

2.2 Styrdokumentens intentioner om språkundervisning 

Axelsson och Magnusson (2012) menar att det finns en skillnad mellan 

vardagsspråk och skolspråk. Vardagsspråket är något som används främst verbalt 

och stödjs av gester och kontexten, medan skolspråket inte bara ställer krav på det 

verbala utan även innefattar läsande och skrivande av texter. Vardagsspråket är 

även mer generellt och konkret medan skolspråket ofta är specialiserat och 

abstrakt. 

Axelsson och Magnusson (2012) samt Viberg (1996) menar att en elev med 

svenska som förstaspråk kommer till skolan med ett ordförråd på cirka 10000 ord, 

och utökar detta ordförråd med cirka 3000-5000 ord varje år. Förutom detta har 

eleven kunskap om språkets struktur. En nyanländ elev kommer till skolan utan 

detta ordförråd och utan kunskaper om språkets struktur. Det kan ta 3-8 år för en 

nyanländ elev att lära sig det svenska språket på en nivå tillräckligt för att inhämta 

kunskaper i skolan beroende på ankomstålder. 

I Läroplanen står att undervisningen i svenska som andraspråk ska ”ge eleverna 

rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att 

ställa för tidiga krav på språklig korrekthet” (Lgr 11, 2011, s. 234). Samtidigt som 

eleven utvecklar sina kunskaper i svenska som andraspråk ska denne även möta 

andra ämnen så som matematik, biologi, religion och fysik. I dessa ämnen ska 

eleven förutom att utveckla sina kunskaper bland annat utveckla ett förtroende för 

ämnets begrepp, kunna samtala och argumentera, redogöra och dra slutsatser (Lgr 

11, 2011), vilket jag vill hävda ställer krav på elevens språkliga ämneskunskaper. 
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I Skollagen 2010:800 (Sveriges Riksdag, 2010, kap.3) står att: 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 

prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer 

av 8 §. Lag (2014:456). 

 

2.3 Lärarutbildningars innehåll om svenska som andraspråk 

Lärare är enligt Gunnar Richardsson (2010, s.206-217) ofta verksamma i över 40 

år, vilket enligt Richardsson innebär att lärarkåren, sett till sin utbildning, är långt 

ifrån en homogen grupp. Richardsson (2010) menar också att det svenska 

skolväsendet har under det senaste decenniet genomgått flertalet förändringar för 

att svara mot den samhällsutveckling som har skett. En av dessa 

samhällsförändringar är den ökning av invandring som har skett under 

efterkrigstiden
1
. Då alla barn bosatta i Sverige innefattas av skolplikt har 

invandringen viktiga konsekvenser för skolan. Lärarutbildningen har således under 

åren genomgått många förändringar. Flertalet av dessa har dock inte inneburit 

några förändringar gällande utbildning i svenska som andraspråk.  

En förändring skedde 1974, då tillsattes en lärarutbildningskommitté (LUT 74) för 

att arbeta fram ett förslag på en sammanhållen lärarutbildning som svarar till de 

förändringar som hade skett och skulle komma att ske inom läraryrket.  

Propositionen togs inte i beaktande förrän 1985 och verkställdes 1988. Grund-

skollärarlinjen fick således två inriktningar (Richardsson, 2010).  

Efter 1988 erbjöds svenska och främmande språk som en specialisering av 

lärarlinjens gren 4-9-lärare. Denna möjlighet fanns dock inte för 1-7-lärare 

(Richardsson, 2010, s.211). Nästa förändring kom redan 1992 men gällde enbart 4-

9- och gymnasielärarutbildningar. Studenter som tidigare hade läst nödvändiga 

ämneskunskaper kunde läsa en praktisk-pedagogisk utbildning på 40 poäng och 

därmed examineras som lärare. En påbyggnadslinje för lärare i svenska för 

invandrare och fortbildning av lärare infördes. I Richardssons (2010) texter verkar 

även detta vara den senaste förändringen som har haft en nationell inverkan på 

                                                 

1
 År 2000 hade cirka 125000 elever annat modersmål än svenska jämfört med 2009 då cirka 

155000 elever hade annat modersmål än svenska. (Richardsson, 2010, s. 146) Denna siffra är 

sannolikt högre idag. 
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utbildningen ur ett svenska som andraspråksperspektiv, detta trots att flertalet 

förändringar har skett sedan dess.  

 

2.4 Teorier om andraspråksinlärning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för teorier kring kunskapsinlärning, men 

mer specifikt språkinlärning och andraspråksinlärning. Då ämneslära även ställer 

krav på elevens språkliga förmåga (Lgr 11, 2011) kommer detta stycke att 

behandla andraspråksinlärning utifrån ett språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt, 

samt genom genrepedagogik. Även sociokulturell teori och då främst Lev 

Vygotskijs ZPD (zone of proximal development) kommer att behandlas samt 

Wood, Bruner och Ross begrepp ”scaffolding”. 

2.4.1 Sociokulturell teori 

Enligt Pauline Gibbons (2013) bygger sociokulturell teori på tanken att utveckling 

i sig är en social företeelse. Förespråkare för teorin menar att när en person lär sig 

ett språk sker detta genom de sociala kontexter som hen befinner sig i och har 

befunnit sig i, samt i relation till det kulturella arvet. För att en person ska kunna 

utveckla ett språk krävs således kontexter som utmanar personens existerande 

kunskaper och tidigare uppfattningar. Gibbons (2013) nämner i sin text Vygotskys 

teorier kring ZPD
2
 (zone of proximal development) vilket syftar till det avstånd 

som finns mellan det som ett barn klarar med hjälp och det som barnet klarar på 

egen hand. Enligt ZPD kan barn genom interaktion med en vuxen utveckla sin 

språkliga och kognitiva förmåga. Detta synsätt gäller även aktiviteter i skolan 

mellan lärare och elev eller elev och elev. Elever som samarbetar kan samtala, 

problematisera och stötta varandra i lägen där den enskilda kunskapen inte räcker 

till. Stödet förekommer även i form av stöttning mellan lärare och elev. Lärare och 

elever bör enligt sociokulturell teori ses som aktörer i sin inlärning och det är 

genom samarbetet som lärandet äger rum.  

Den stöttning som sker i samarbetet kan enligt Gibbons (2013) relateras till Wood, 

Bruner och Ross teori kring ”scaffolding”. Stöttningen är i lärandesituationer den 

hjälp som läraren ger för att eleven ska föras framåt i sin kunskapsinlärning och 

klara uppgiften som denne har framför sig. Med stöttningen kan eleven lära sig 

nya begrepp och färdigheter eller få en större förståelse för olika fenomen för att 

sedan klara av samma uppgift på egen hand. Gibbons (2013, s.40) hänvisar till en 

modell av Mariani om lärandets fyra zoner.  

  

                                                 

2
 Zonen för närmaste utveckling 
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Figur 2. 1. Undervisningens och lärandets fyra zoner (efter Mariani 1997, citerat i Gibbons 

2013) 
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Enligt figur 2.1 finns fyra olika klassrumsmiljöer där en kognitivt utmanande men 

stöttande miljö ger de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. I en miljö 

med hög kognitiv utmaning men som saknar stöttning kommer eleven dock att bli 

frustrerad. En miljö med låg kognitiv utmaning är heller inte optimal för lärande 

och utveckling enligt Marianis modell. Enligt Gibbons (2013) kan en 

andraspråkselev genom rätt stöttning möta uppgifter som inte är förenklade utan 

kognitivt utmanande och därigenom lära och utvecklas snabbare. 

2.4.2 Språkutveckling 

Liv Bøyesen (2006) menar att då språk är uppbyggda av olika fonem, dvs. 

språkljud, är felstavningar hos andraspråkselever inte ovanliga. Fonemen i olika 

språk kan se olika ut eller uttalas olika, språk har även olika stavningsregler och 

formspråket ser olika ut. Elever som har lärt in ett språk har redan skaffat sig en 

viss kunskap om hur språk är uppbyggda och andraspråket utvecklas således under 

påverkan av förstaspråket. Bøyesen (2006) menar att tidigare forskning har visat 

att det tar 5 till 10 år för en andraspråkselev att lära in majoritetsspråket på en nivå 

som är i linje med infödda talare. Hyltenstam (2007, s.4) menar att det kan ta allt 

mellan 2 och 8 år för en andraspråkselev att lära sig det svenska språket på en nivå 

som möjliggör inlärning av kunskapsstoff i skolämnena, Monica Axelsson och 

Ulrika Magnusson (2012) uppskattar denna siffra till 4-7 år, medan Åke Viberg 

(1996) menar att det kan ta 3-8 år beroende på i vilken ålder som eleven möter 

språket.  

Att inläraren är en central figur i språkinlärningen är tydligt i Viberg (1996). Han 

menar att man i möte med språket gör tolkningar och lägger ord i minnet, men att 

detta är en komplex process. För att möjliggöra språkinlärningen måste eleven 

därför möta språket genom situationer som är rika och varierade, men samtidigt 

engagerande. I tillägg till detta belyser Viberg (1996) att medan en elev med 
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svenska som modersmål kommer till skolan med ett ”basspråk”, så måste 

andraspråkseleven utveckla detta språk i mötet med skolan. För en andraspråkselev 

sker sedan den utbyggda språkinlärningen ovanpå vad Viberg benämner som ”en 

ofullständig bas” (1996, s.123). Viberg (1996) påpekar att en elev med svenska 

som modersmål kommer till skolan med cirka 10000 ord som språklig bas, och 

utökar sedan sitt ordförråd med cirka 3000 ord per läsår. En elev med svenska som 

andraspråk måste därför komma ikapp de 10000 orden. Eleven måste ytterligare 

lära sig 3000 ord per år för att hålla jämn fart med sina klasskamrater, vilket visar 

på den omfattande uppgiften en andraspråkselev har framför sig. 

2.4.3 Att tala och lyssna 

Gibbons (2013, s.153) håller fram lyssnandet som ”nyckeln till språkutveckling”. 

Lyssnandet påminner om läsandets process i den mån att det handlar om att förstå 

hellre än att aktivt producera någonting. Detta betyder dock inte att lyssnande bör 

vara någon passiv övning utan att det ställer höga krav på aktivitet i form av ett 

effektivt lyssnande. Vidare har språkbehärskning, tidigare erfarenheter och 

kunskaper en stor inverkan på lyssnande vilket kan innebära svårigheter för 

andraspråkselever. Att inte bara lyssna men att förstå ställer höga krav på 

andrapråkselever och det är därför viktigt för läraren att det som sägs är förståeligt. 

Vidare bör aktiviteter vare sig de är i form av envägs- eller tvåvägskommunikation 

innefatta en interaktiv dialog där eleven känner sig trygg att be om förtydliganden 

(Gibbons, 2013, s.153-172). 

Även Damber (2013) menar att det finns starka kopplingar mellan elevers 

talspråks-utveckling och läs- och skrivutvecklingen, och lärande, och att det är 

behovet att kunna förstå och göra sig förstådd som är drivkraften i 

språkutvecklingen. Skolans roll i språkinlärningen hos andraspråkselever kan 

således ha en stor roll i fall där elever inte möter det svenska språket i hemmet.  

Enligt Gibbons (2013) är upplägget av samtal i klassrummet avgörande för 

andraspråksinlärning. Hon menar vidare att metoden med fråga och respons är 

något föråldrat i undervisningssammanhang och att språkutvecklande samtal sker 

genom kollaborativa övningar så som styrda grupparbeten. Fördelen med detta är 

att inflödet och variationen av språket blir större, interaktionen och utflödet blir 

också större och det som lärs in får ett syfte. För detta krävs dock bland annat 

tydliga instruktioner, ett krav på aktivt deltagande och en uppgift som har ett 

tydligt syfte och är kognitivt anpassad.  

2.4.4 Att läsa och skriva 

För att överföra talet till skrift använder sig Gibbons (2013) av teorin att tal är en 

bro till skrift. I flertalet exempel visar Gibbons (2013) hur elever genom stöttning 

kan skaffa sig ny kunskap. I ett av exemplen givet av Gibbons (2013, s.78-91) 

arbetar eleverna enligt ett laborativt tillvägagångssätt. Eleverna börjar med att 

utföra ett praktiskt experiment och samtalar kring detta varpå läraren introducerar 

nyckelord. Efter experimentet får eleverna med stöd av läraren redovisa sina 

upptäckter utan stöd av materialet, vilket ställer krav på deras explicita språk. 

Avslutande skrivs en loggbok över vad eleven lärt sig där elevernas nya språk-

kunskaper kan synliggöras. 
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Gibbons (2013, s.103), Kuyumcu (2013) och Skolverket (2014) framhåller 

genrepedagogiken som en metod för att stärka språket och lärandet hos nyanlända 

elever. Skolverket (2014) menar att genrepedagogiken har sin grund i systemisk 

funktionell grammatik (SFG) och bygger på att språket är ett funktionellt verktyg 

som används för att uttrycka sig i olika sociala kontexter. Hur någon väljer att 

uttrycka sig kommer att ha en inverkan på hur andra människor ser på personen. 

Inom genrebaserad undervisning undervisas elever ofta ämnesöverskridande, 

vilket bygger på att det som undervisas i till exempel biologi kräver också 

språkliga funktioner. Förutom att lära sig om till exempel insekter få eleven även 

vetskap om hur den typiska strukturen och innehållet i en faktatext ser ut. Inom 

genrepedagogiken nämns av Gibbons (2013, s.103-116) och Skolverket (2014) 

cirkelmodellens arbetssätt. Cirkelmodellen innefattar fyra faser: 

Fas 1, Bygga upp ämneskunskap om området. Målet med aktiviteten är att elever 

ska få tillräckligt med kunskap om området och huvudsyftet med uppgiften är att 

samla information genom att tala, lyssna, läsa och anteckna. 

Fas 2, Studera texter inom genren för att få förebilder. Målet med denna uppgift är 

inte informationssökning utan att studera tidigare texter inom samma genre för att 

upptäcka textgenrens form och funktion. 

Fas 3, Skriva en gemensam text. I denna fas skriver elever tillsammans med lärare 

först en gemensam text baserad på den kunskap som eleverna har genererat i fas 1. 

Under detta skede diskuterar läraren med eleverna om vad texten ska innehålla och 

hur den ska formas utifrån de texter som eleverna studerade i fas 2.  

Fas 4, Skriva en individuell text. I den avslutande fasen skriver eleverna själva en 

text individuellt eller i par. 

Gibbons (2013) menar att cirkelmodellen kan vara en tidskrävande process men att 

den har fördelar i att eleven samtidigt som den får arbeta med att formatera en text 

utifrån en viss genre även får ämneskunskaper. De får möjlighet att tolka och 

sammanfatta information, tala, läsa, lyssna och skriva och bearbeta texter utifrån 

ett strukturerat arbetssätt. 

Gibbons (2013) anser att elever som har lärt sig att läsa på sitt förstaspråk har en 

klar fördel när det kommer till att läsa på andraspråket då de har en viss 

förförståelse över vad läsning innebär. Men enbart kunskap om läsningens 

funktion räcker inte för att en elev ska kunna läsa en text, språkbehärskningen är 

en också en viktig del i läsningen. De elever som inte behärskar språket eller har 

någon kunskap inom ämnet förlitar sig till en grafematisk
3
 kunskap och får 

svårigheter att förstå meningar och texter. Gibbons (2013, s. 131) menar dock att 

”vad andraspråkselever behöver är tillgång till en språklig och kulturellt rik 

omgivning, en mängd olika lässtrategier och möjlighet att få utveckla resurser för 

framgångsrik läsning” men att detta sker i en stöttande miljö. Det är således av 

största vikt hur lärare planerar sin undervisning och de aktiviteter som sker kring 

                                                 

3
 Sambandet mellan ljud och bokstav, även kallade fonem-grafem.  
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läsningen. Gibbons (2013, s.132) lyfter fram två viktiga funktioner i läsningen: ”1. 

De ska hjälpa läsarna att förstå just den text de läser. 2. De ska hjälpa läsarna att 

utveckla goda lässtrategier inför läsandet av andra texter.” 

Precis som Gibbons (2013) menar att lyssnade är nyckeln till språkinlärning menar 

Damber (2013, s.661-684) att läsinlärningen kan vara nyckeln till skolspråket och 

att detta ställer stora krav på läsningens mening. För att en elev ska kunna utveckla 

sin språkliga förmåga och kunskap är det av vikt att hen kan koppla 

undervisningens innehåll till tidigare erfarenheter och kunskaper. Damber (2013) 

menar även att för att texter ska få en mening, inte minst för andraspråkselever, 

krävs bearbetning av texten både före, under och efter läsandet. För nyanlända 

elever krävs att läraren lägger speciellt fokus på att skapa en förförståelse innan 

texten läses.  

 

2.5 Begreppsförklaringar och avgränsningar  

De begreppsdefinitioner som används har tagits från nätet, ordlistor och begrepps-

definitioner i lästa rapporter. Jag har tolkat dessa, och har sedan nått följande 

definitioner: 

Nyanlända: I Skollagen 2010:800 står att från januari 2016 är definitionen för en 

nyanländ elev att denne har bott utomlands, nu bor i Sverige, och har börjat 

svenska skolan efter det år då hen fyller sju. Vidare är eleven nyanländ i fyra års 

tid. Då samtliga rapporter som jag har läst är skrivna innan 2016, så har jag 

förenklat denna definition något. I denna rapport definieras således en nyanländ 

elev som någon som har bott utomlands, och som har flyttat till Sverige och börjat 

den svenska skolan efter det år då hen fyller sju år. 

Svenska som andraspråk (SVA): Andraspråk är enligt Nationalencyklopedins 

hemsida ett ”språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket 

används i naturlig kommunikation” (Nationalencyklopedins hemsida, 2016). 

Således blir definitionen för svenska som andraspråk undervisning i svenska för 

elever som inte har svenska som sitt modersmål. Svenska som andraspråk finns 

som ett eget ämne i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11, 2011, s.234-245).  

Modersmålsundervisning: Enligt Skolverket (2015) är modersmål vanligtvis det 

första språket ett barn lär sig i tidig ålder, i en miljö där språket används som 

huvudspråk i kommunikation. Barn med föräldrar som talar olika språk kan ha 

flera modersmål. Syftet med modersmålsundervisning är enligt Skolverket (2015) 

att eleven ska få kunskaper i eller om sitt modersmål och att detta ska underlätta 

”språkutveckling och lärande inom olika områden”. 

Studiehandledning: (I texten även refererat till av lärarna som språkstöd.) 

Studiehandledning är enligt Skolverket (2015) undervisning som förklaras för 

eleven på dennes modersmål. Studiehandledning är reglerat i 5 kap. 4 § 



11 

 

skolförordningen: ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven 

behöver det” (Sveriges Riksdag, 2010). 

Språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt: (I tidigare forskning även refererat till 

som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.) En undervisningsmetod som 

bygger på sociokulturell teori (Gibbons, 2013)  

Klassrumsnivå: Med klassrumsnivå menas den undervisning som används i 

klassrummet, vilken pedagogik som används, vilket material och vilka 

anpassningar som görs för att möta olika behov. 

 

2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att i två skolor i en kommun undersöka vilka 

möjligheter nyanlända elever har att utveckla sina språk- och ämneskunskaper 

utifrån hur skolorna och lärarna väljer att forma undervisningen för dessa elever, 

samt att undersöka hur lärares kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete 

kan påverka utformningen av undervisningen. För att nå syftet tas hjälp av följande 

frågeställningar: 

Hur ser undervisningen för nyanlända elever ut i skolan, på en organisatorisk nivå 

och på klassrumsnivå? 

Hur påverkar lärarnas kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete 

utformningen av undervisningen för nyanlända elever, på en organisatorisk nivå 

och på klassrumsnivå? 
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3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag att belysa vad tidigare forskning anser vara viktiga 

faktorer i framgångsrik språk- och kunskapsinlärning hos nyanlända elever. 

Avsnittet kommer även att behandla vad tidigare forskning ser som möjligheter 

och dilemman som nyanlända elever möter i reguljärklass. Utifrån rapporter av 

Bunar (2010, 2015), Bergendorff (2014), Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och 

Sellgren (2002) framstår bland annat modersmålet, studiehandledning på 

modersmålet, kartläggning av elevens tidigare kunskaper, lärarens kompetens samt 

utbildningens utformning som väsentliga för nyanländas möjligheter att nå 

kunskapsmålen. Då språk- och kunskapsutveckling ur ett andraspråksperspektiv 

har gåtts igenom i bakgrunden kommer detta inte att behandlas i detta avsnitt. 

Kartläggning kommer heller inte att tas upp då omfattande forskningsstudier 

gällande kartläggning inte har hittats. De områden som kommer att tas upp är 

modersmålets betydelse (inklusive undervisning och handledning på 

modersmålet), lärares kunskaper, samt reguljärklassens utmaningar och 

möjligheter. 

 

3.1 Modersmålets betydelse 

För en nyanländ elev har modersmålet många uppgifter att fylla: det är ett stöd för 

inlärningen av svenska språket, ett stöd för utvecklingen av den etniska identiteten, 

ett stöd för socialisation i familjen och även ett stöd för kunskapsinhämtande 

(Hyltenstam, 2007, s.53-58). Hyltenstam menar att det är omöjligt för en elev att 

lära in kunskaper på ett språk som denne inte behärskar, men också att det finns en 

skillnad mellan ett fungerande vardagsspråk och ett språk som fungerar för 

kunskapsinhämtning. Vidare finns det enligt Hyltenstam (2007, s. 58-65) tidigare 

studier av bland annat Margaret Hill och Thomas och Collier som visar på 

modersmålets betydelse för kunskapsinhämtning och möjligheter att nå de 

nationella målen. 

Även Axelsson och Magnusson (2012, s. 284) hänvisar till forskningen av Thomas 

och Collier. De menar att forskningen har visat att de tvåspråkiga programmen 

även har en positiv inverkan på minoritetselevers kunskapsinhämtning och 

möjligheter att nå de nationella målen sett utifrån skolans alla ämnen. Axelsson 

och Magnusson (2012) skriver vidare att elever som går i enspråkiga program med 

extra stöd på majoritetsspråket samt viss del minoritetsspråksundervisning, ur ett 

långsiktigt lärande inte når samma nivå som jämngamla majoritets-språkliga 

elever. Författarna förklarar detta som att eleverna möter svårigheter först när det 

mer specialiserade skolspråket inträder. Det finns därför en brytpunkt efter det 3:e 

året. För att en tvåspråkig elev ska komma ikapp sina enspråkiga kamrater krävs 

det enligt Axelsson och Magnusson (2012) 4-7 års undervisning, där 

undervisningen sker parallellt på modersmålet och andraspråket. Axelsson och 

Magnusson (2012) konstaterar att tidigare forskning har visat att:  

Ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på förstaspråket, desto 

snabbare kommer hon att göra framsteg i andraspråket. Ju mer barnen utvecklar sitt 
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förstaspråk kunskapsmässigt och tankemässigt på en åldersmässig nivå, desto bättre 

kommer de att klara sin ämnesutveckling på andraspråket i slutet av sin skolgång. 

(Axelsson och Magnusson, 2012, s. 286) 

I en artikel av Axelsson m.fl. diskuteras de att alla flerspråkiga elever bör ha 

”tillgång till undervisning i svenska som andraspråk och modersmål med utbildade 

lärare” (2002, s. 168). Om elevens modersmål är starkare än andraspråket är det 

viktigt att eleven får fortsätta att utvecklas genom modersmålet då det fortfarande 

är detta språket som man lär på bäst, men att eleven simultant utvecklar sitt 

andraspråk. Axelsson m.fl. (2002, s. 168-169) föreslår att pedagoger bör arbeta 

tillsammans och över ämnesgränser för att skapa en helhetssyn på språk- och 

kunskapsutveckling. Detta skulle dock betyda att modersmålslärare borde anställas 

tillsvidare och tas in i det gemensamma arbetslaget samt undervisa under ordinarie 

arbetstider. 

Bunar (2010) menar att han genom sin studie har kunnat se att forskare idag anser 

att undervisning även i elevens modersmål har en stor positiv effekt på lärandet. 

Statusen för modersmålsundervisning kan dock ifrågasättas, då den är väldigt 

begränsad och ofta äger rum utanför ordinarie undervisningstid. Även handledning 

på modersmålet är något som är väsentligt, enligt Bunars (2010) rapport. Han 

framför att genom modersmålet kan eleven uttrycka sina kunskaper utan svenskan 

som hinder, vilket leder till ökad motivation och ett stärkt självförtroende. 

En studie av Juvonen (2015) visar på lärares positiva inställning gällande tillgång 

till modersmålsundervisning för nyanlända elever. Men den visar även på den brist 

på kommunikation som ägde rum i de skolor som studien avser. Av de intervjuade 

lärarna i Juvonens (2015) studie samarbetar knappt hälften med modersmålslärare 

eller svenska som andraspråkslärare, annat än att förse dem med information eller 

material om vad eleven behöver behandla.  

 

3.2 Lärarens kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete 

Lärares kunskaper om undervisning av nyanlända elever och svenska som 

andraspråk är avgörande för nyanlända elevers möjligheter att nå målen (se t.ex. 

Gibbons 2013, Damber 2013, Bunar 2010, 2015, Juvonen 2015). 

I en rapport av Birgitta Norberg Bronson och Jarmo Lainio (2015) beskrivs bland 

annat lärarutbildningssituationen sedan den nya lärarutbildningens början 2011. I 

rapporten har de analyserat information om lärarutbildningar på ett flertal hög-

skolors hemsidor. De genomförde 2009 även en enkätstudie gällande flerspråkiga 

elevers skolsituation där kontaktpersoner på partnerskolor och lärarstudenter för 

tre högskolor kontaktades. 

I rapporten framgår att det varken i lärarutbildningen för grundskollärare i åren F-3 

eller 4-6 ingår utbildning inom svenska som andraspråk. Denna möjlighet finns 

dock för ämneslärare i årskurs 7-9 och läses då som ett av ämnena. Norberg 
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Bronson och Lainio menar vidare att utbildningarna på högskolor kan se olika ut 

men att alla innehåller en UVK
4
 på 60 HP

5
 oavsett ämnesinriktning eller 

åldersgrupp. Författarna menar därför att ”om alla studenter ska få kunskap om 

lärandets språkliga dimensioner är det således lämpligen inom UVK:n dessa 

aspekter bör ingå” (Norberg Bronson och Lainio, 2015, s. 56). UVK:n innehåller 

enligt lagstadga ett flertal moment, varav inget av dem berör flerspråkighet. 

I Norberg Bronson och Lainios (2015) studie sammanfattar de att även om 

vetenskaplig grund visar på de språkliga aspekternas betydelse så verkar 

lärarutbildningarna ha bortsett från detta.  

Ändå tycks det inte vara självklart på Sveriges lärarutbildningar att alla lärare ska 

ges den kompetens som krävs för att de ska kunna synliggöra språkliga aspekter i 

det egna ämnet och därmed bidra till elevernas språkutveckling. (Norberg Bronson 

och Lainio, 2015, s. 117)  

Vidare upplevde flertalet av studiens lärarstuderande att även om de i sin 

utbildning fick viss kunskap om flerspråkigas lärandesituation önskade de att den 

delen av utbildningen hade varit större. Norberg Bronson och Lainio (2015) menar 

att då samhällsutvecklingen sedan enkätstudiens genomförande 2009 har inneburit 

ett större antal flerspråkiga elever verkar lärarutbildningen till viss del gå i motsatt 

riktning. Även skolornas förutsättningar att ”erbjuda de flerspråkiga eleverna en 

god utbildning varierar” (Norberg Bronson och Lainio, 2015, s. 120). 

I Norberg Bronson och Laino (2015) framgår att för att ge nyanlända elever de 

bästa möjligheterna till kunskapsinhämtning krävs en inkluderande undervisning. 

Enligt Norberg Bronson och Laino (2015) är det inte de nyanlända elevernas 

vardagsspråk som begränsar deras möjligheter till måluppfyllelse utan det är 

brister i användningen av det vetenskapliga språket. Med detta finns det anledning 

att även lärare som leder ämnesundervisning behöver ha kunskaper om 

flerspråkighet och vad det innebär att lära på sitt andraspråk. Ansvaret att forma en 

inkluderande undervisning och att utveckla elevens språkkunskaper ligger således 

hos samtliga lärare, inte enbart den som undervisar i svenska som andraspråk. 

Norberg Bronson och Laino (2015) menar att det handlar om att synliggöra 

språkliga strukturer och funktioner. Vidare behöver läraren vara medveten om 

vilka språkliga krav som ställs i ett ämne för att det ska utveckla elevens 

kunskaper. Läraren behöver därför förutom medvetenhet om andraspråkslära, även 

ha kunskap om språkanvändningen inom olika ämnen, vilken kunskap och vilket 

språk är essentiellt inom ämnet. 

I Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgrens (2002), artikel utvärderas en 

satsning på andraspråksinlärning gjord i fem stadsdelar i Stockholms stad. Som en 

del av utvecklingsarbetet gjord i Stockholms stad togs ett beslut att fortbilda 

pedagoger i andraspråksinlärning och en kurs erbjöds genom Centrum för 

                                                 

4
 Utbildningsvetenskaplig kärna, gemensam för alla lärarutbildningar. 

5
 Högskolepoäng. 
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tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. I studien analyserades vilken 

inverkan fortbildning och ett flertal initiativ kring tvåspråkighet kan ha på 

tvåspråkiga elevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling. De menar att 

för att ett flerspråkigt barn ska ges så goda förutsättningar att lyckas som möjligt 

behöver lärare arbeta på ett språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt och att detta 

inkluderar undervisning på modersmål och i svenska som andraspråk. Det behövs 

även finnas autentiskt material, motivation, arbetsglädje och en återkoppling 

mellan teori och praktik. 

Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2002) påpekar att det inte bara är 

lärarens kompetens som är viktig för att tvåspråkiga elever ska nå målen i 

grundskolan utan att det även handlar om chefernas kompetens och medvetenhet 

kring tvåspråkighet. Den medvetenhet och kompetenshöjning inom tvåspråkig 

undervisning som har skett som ett resultat av utbildningen är i Axelsson, 

Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2002) tydlig. Majoriteten av de lärare som 

deltog i studien anser att de efter utbildningen ser på kulturmöten på ett annat sätt 

och att det har motiverat dem till att ta reda på mer om den tvåspråkiga elevens 

tidigare språk, kultur och levnadssätt och synliggjort hur detta kan användas i 

undervisningen.  De har också fått en större förståelse för modersmålets betydelse 

för kunskapsutvecklingen hos tvåspråkiga elever. Kursen har även lett till en hos 

lärarna fördjupad kunskap kring vikten av det arbetssätt man väljer för sin 

undervisning. Flera av lärarna såg vikten av att arbeta med parallell språk- och 

kunskapsutveckling. ”Det man nu fått insikt om är, att om barnen ska ha möjlighet 

att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla dessa via ett andraspråk, så måste man 

som pedagog även arbeta med fokus på språkutveckling i alla sammanhang” 

(2002, s. 160). Lärarna inser även vikten av flerstämmighet och att arbeta nära 

barnens intressen och erfarenheter. 

Att möjligheten till måluppfyllelse hos nyanlända skulle påverkas av chefernas 

kunskaper om tvåspråkighet menar Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgren 

(2002) beror på att utan kunniga chefer faller organisationen kring undervisningen 

av tvåspråkiga elever. Chefer som inte förstår tvåspråkighetens komplexitet kan ha 

svårt att förstå hur organisationen behöver se ut för att främja flerspråkighet. 

Vidare bör en samsyn råda mellan skolledare, pedagoger, elever och föräldrar så 

att alla strävar mot samma mål. 

Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2002) ifrågasätter även hur arbetet 

kring tvåspråkiga elever kan se ut i kommuner eller skolor som inte deltar i någon 

form av språk- och kunskapsfrämjande arbete. De menar att flera lärare fortfarande 

arbetar på ett sätt som inte främjar tvåspråkiga elever och att möjligheten att få 

arbeta enligt ett språkutvecklande arbetssätt inte borde få ske slumpmässigt. 

I en studie av Alatalo (2011) diskuteras bland annat lärarens 

professionsutveckling. I sin studie har Alatalo funnit att ”lärarens kompetens 

grundläggs i lärarutbildningen” (2011, s. 29) men att denna sedan utvecklas genom 

lärarens professionella yrkesliv. En av vägarna till att utveckla kompetens är att 

genomgå fortbildning eller läsa litteratur. En annan väg är att lära genom kollegiet. 

Alatalo (2011) menar att forskning tyder på att lärare ofta lär av varandra genom 

samtal, samarbete eller genom att observera andra. Ett tredje sätt att lära är att lära 
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av forskning, ett sätt som enligt Alatalo (2011) ligger långt ner på lärarens lista av 

prioriteringar. Ofta fokuseras tiden på det vardagliga arbetet, då lärare inte tror att 

forskningen har någon kunskap att ge. 

Juvonen (2015) visar i en studie att forskningen kring organisationsmodeller för 

nyanlända elever är sparsam, men att den visar på vikten av lärare med kunskap 

och kompetens inom andraspråkslära. Samtidigt visar Juvonens (2015) studie på 

att lärare inte anser sig ha den kompetens som krävs för att undervisa elever med 

svenska som andraspråk.
6
 Majoriteten av lärarna ansåg dessutom att eleverna inte 

var redo för den undervisningen som ägde rum i reguljär klass och att eleverna 

kunde få svårigheter att uppnå de nationella målen. Lärarna ansåg sig även sakna 

den tid som krävs för att forma den speciella undervisning som nyanlända elever 

kräver och saknade stöd från andra pedagoger, vilket ökade kraven på lärarna. 

  

                                                 

6
 Av de svarande lärarna ansåg 56 % att de inte hade tillräcklig kompetens för att undervisa elever 

med svenska som andraspråk.  
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att motivera och beskriva metoden som användes vi 

insamlandet av data för denna empiriska studie. De områden som kommer att 

behandlas är val av metod, urval och avgränsningar, forskningsetiska 

överväganden, genomförande, databearbetning och analysmetod samt reliabilitet 

och validitet. 

 

4.1 Val av metod 

Larsen (2009, s. 17) menar att i genomförandet av en undersökning eller 

forskningsstudie krävs någon form av metod. Metoden är studiens 

tillvägagångssätt som forskaren använder för att söka svar på sin forskningsfråga 

eller för att få kunskap inom det studerade området. Enligt Larsen (2009, s. 21) 

finns två huvudsakliga metoder, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. 

Metoderna genererar olika typer av data vilket påverkar den möjliga tolkningen av 

resultatet. Valet av metod är således avgörande för datainsamlingen och de 

slutsatser som kan dras utifrån den insamlade empirin.  

I mitt val av metod har jag tittat på möjligheterna och hindren med kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetod. Larsen (2009, s. 25-28) menar att fördelarna med 

kvantitativa metoder är att man kan ge undersökningen en större bredd, resultaten 

kan generaliseras, respondenterna kan vara anonyma vilket kan betyda ärligare 

svar och att metoden kan vara tidsbesparande. Nackdelarna med samma metod kan 

vara att informationen är begränsad då man inte kan ställa följdfrågor vilket 

påverkar validiteten, underlaget kan bli för tunt, risken för felaktiga slutsatser är 

större. Fördelarna med kvalitativa metoder är att bortfallet minimeras, den ger en 

helhetsförståelse och högre validitet. Nackdelar med metoden kan vara att den inte 

tillåter generaliseringar, databearbetningen kan vara mer tidskrävande och att 

informanten svarar enligt det som anses vara det korrekta eller mest accepterade 

svaret. 

Efter att noga ha studerat de två metoderna beskrivna i Larsen (2009) med deras 

för- och nackdelar och genom att ha beaktat dessa i relation till de data jag behöver 

för att nå mitt syfte har jag slutligen valt att genomföra en kvalitativ 

forskningsstudie, närmare bestämt i form av kvalitativa intervjuer. Larsen (2009, s. 

83) menar att den kvalitativa forskningsintervjun kan vara mer eller mindre 

strukturerad och att forskaren i förtid bör bestämma hur intervjun ska struktureras. 

För mina intervjuer har jag valt att genomföra vad Larsen (2009, s. 84) kallar en 

intervju med intervjuformulär
7
. I denna typ av intervju är frågorna 

färdigformulerade men med öppna svar, vilket bör underlätta databearbetningen. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 118) delar in intervjustudien i sju steg som de 

anser kan hjälpa en oerfaren forskare att hålla fast i studiens utgångspunkter. De 

                                                 

7
 Intervjuformuläret finns bifogat, se bilaga 1. 
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första två stadierna handlar om att tematisera, ställa frågorna varför och vad som 

är studiens syfte och hur denna fråga ska besvaras, för att sedan planera upplägget 

av studien ”med hänsyn till alla sju stadierna innan intervjuerna påbörjas”.  Den 

tredje fasen intervjun kan sedan inledas och bör göra så enligt en intervjuguide. 

Efter intervjun behöver intervjumaterialet bearbetas och detta görs enligt Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 118) genom utskrift (även kallat transkribering) där 

verbalt material blir text, för att sedan analyseras enligt lämplig analysmetod. 

Materialet verifieras genom att kontrollera dess validitet och reliabilitet för att 

sedan rapporteras i form av en läsbar produkt. I min studie har jag haft dessa sju 

steg i åtanke. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Urvalet av informanter har gjorts genom ett så kallat icke-sannolikhetsurval. 

Larsen (2009, s. 77) menar att icke-sannolikhetsurvalet syftar till att uppnå största 

möjliga kunskap inom ett område utan att detta är rådande för de som inte deltog i 

undersökningen. Vidare kan urvalet ses som godtyckligt då informanterna har valts 

av mig som forskare utifrån vad som jag anser representerar hela populationen. 

Då jag i min studie ville undersöka direktintegrering i reguljär klass har jag sökt 

skolor som arbetar med detta som organisationsform. Således valdes skolor med 

förberedelseklasser bort. Vidare har jag inför intervjuerna förberett intervjufrågor, 

vilket betyder att enbart frågor som jag anser är relevanta för studien kommer att 

diskuteras. Då tiden för arbetet är begränsat och då etiska frågor spelar in i mitt 

arbete har jag dessutom valt att inte observera undervisningen av nyanlända elever. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) påpekar att tid och resurser är en avgörande 

faktor i undersökningar. Det finns även en generell uppfattning att studier ibland 

innehåller för många intervjuer och att forskaren i stället bör lägga mer tid på de 

förberedande och efterarbetande stegen (Kvale och Brinkmann 2009, s. 130).  

I mitt urval har jag försökt att spegla skolor som är olika i den mån att de tar emot 

olika mängd nyanlända elever och som är belägna i olika stora samhällen. Valet att 

intervjua lärare i två skolor, även om organisationsformen är densamma, grundas i 

att även om skolorna ligger inom samma kommun kan undervisningen av 

nyanlända elevers utbildning skilja sig. Tre informanter, varav två är klasslärare 

och är SVA-lärare arbetar på en skola belägen i ett samhälle med mindre än 2000 

invånare. Skolan är en F-6 skola, har cirka 100 elever och tar sedan 2014 emot 

nyanlända elever från ett närliggande asylboende. Ytterligare fem informanter 

varav fyra klasslärare, och en SVA-lärare, arbetar på en skola belägen i samma 

kommun, men i dess centrala delar. Skolan är en F-9-skola med cirka 600 elever. 

F-9-skolan har under en längre tid tagit emot nyanlända elever dock inte i samma 

mängd som F-6-skolan har sedan asylboendet öppnade. Anledningen till detta 

urval var att jag i min undersökning ville ha möjlighet att spegla lärare och 

rektorer verksamma i skolor med olika förutsättningar. 
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4.3 Informanterna 

4.3.1 Skolorna  

Byskolan är en F-6-skola och har cirka 100 elever, varav cirka 20 är asylsökande 

flyktingbarn.  Skolan är belägen i ett mindre samhälle, och tar sedan 2014 emot 

nyanlända elever från ett närliggande asylboende. Informanterna som arbetar på 

denna skola är lärare Berit, Birgitta och Blenda. 

Centrumskolan är en F-9-skola med cirka 600 elever. Skolan är belägen i 

kommunens centrala delar och har ett större naturligt upptagningsområde. Skolan 

har under en längre tid tagit emot en liten mängd nyanlända elever. På skolan 

jobbar lärare Caroline, Cecilia, Camilla, Clara och Christina. 

4.3.2 Lärarna 

Caroline tog sin lärarexamen år 1999 och har sedan dess undervisat i ett flertal 

ämnen. Hen är för närvarande klasslärare och undervisar i svenska, engelska och 

SO i årskurs 5. Hen arbetar på Centrumskolan. 

Cecilia tog lärarexamen år 2000 och har sedan dess jobbat på tre olika skolor och 

med olika ämnen. Hen är för närvarande klasslärare och undervisar i svenska, 

matte och NO i årskurs 5. Även Cecilia arbetar på Centrumskolan. 

Berit är för närvarande klasslärare och undervisar i svenska, matte, engelska och 

SO i årskurs 5. Hen tog sin lärarexamen 2012 och har sedan dess undervisat på 

mellanstadiet på Byskolan. 

Birgitta är klasslärare och undervisar i svenska, matte, engelska, NO, SO, bild och 

Teknik i årskurs 3. Hen har ännu inte fått ut sin lärarexamen men har undervisat i 

tre år på Byskolan. 

Camilla är klasslärare och arbetar på Centrumskolan. Där undervisar hen för 

närvarande årskurs 6 i svenska, matte, NO och teknik. Hen tog lärarexamen 2004 

och har undervisat till och från i 12 år. 

Clara tog sin lärarexamen 1976 och har undervisat lågstadieelever i 38 år. Hen är 

klasslärare och undervisar för närvarande i svenska, matte, NO, SO, bild, teknik 

och musik i årskurs 3. Hen arbetar på Centrumskolan.  

Christina tog sin lärarexamen 2007 och har undervisat till och från i 9 år. Hen 

arbetar som SVA-lärare för årskurs 1-6 på Centrumskolan. 

Blenda tog sin lärarexamen 2010 och har sedan dess arbetat på två skolor, då 

främst som SVA-lärare. För närvarande arbetar hen som SVA-lärare för årskurs 1-

6 på Byskolan. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 77) menar att etiska frågor finns i en 

intervjuundersöknings alla skeden. I mitt genomförande har jag tagit hänsyn till 
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etiska riktlinjer kring informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 87) bör informanterna för att kunna ge sitt 

informerade samtycke få vetskap om undersökningens syfte, upplägg och vilka 

konsekvenser deras deltagande kan innebära. Information om konfidentialitet och 

vem som får tillgång till intervjun eller forskningsstudien bör delas med 

informanten och denne behöver ge sitt samtycke till att delta i studien och att 

informationen används på det sätt som beskrivits. Judith Bell (2006, s. 63-64) 

menar att det i en intervjustudie är viktigt att överväga följande punkter:  

 Forskarens eget ansvar att förhålla sig till de etiska regler som kan finnas. 

 Att följa organisationers etiska riktlinjer till exempel vid 

intervjuundersökning. 

 Att uppfylla samtyckeskravet genom respondentens godkännande. 

 Att definiera konfidentiell information och anonymitet. 

 Forskaren är ansvarig för undersökning och resultat. 

 All information ska förvaras säkert. 

 Forskaren bör bestämma om informanterna ska få läsa rapporten. 

 Hur mycket information om undersökningens syfte och mål ska delges 

informanterna? 

 Att vidhålla etiska krav. 

Bell (2006) menar också att vid tvivelaktigheter kan forskaren fråga en mer 

kompetent person. Med Bells (2006, s. 63-64) punkter som grund och med hjälp 

av Högskolan Dalarnas Forskningsetiska anvisningar för examens- och 

uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (Forskningsetiska nämnden, 2008a) har 

jag innan intervjun delgett informanterna ett informationsbrev
8
 där deras 

informerade samtycke fastställs. 

Jag har i min studie tillfrågat tolv lärare och två rektorer om de vill delta i min 

studie, varpå åtta lärare och en rektor har accepterat min inbjudan och delgivits 

informationsbrevet. I mitt arbete har jag tagit hänsyn till de Forskningsetiska 

anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna 

(Forskningsetiska nämnden, 2008). Jag har beaktat Högskolan Dalarnas Blankett 

för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

(Forskningsetiska nämnden, 2008b)
9
 och har ur ett etiskt perspektiv och med 

hänsyn till den tid som finns tillgänglig för projektet valt bort 

klassrumsobservationer och elevintervjuer som metod trots att detta skulle ge 

studien en större tillförlitlighet. Då studien inte innefattar observation av elever 

och då specifika elevfall inte efterfrågas har jag således inte sökt tillstånd hos 

elever eller deras föräldrar.  

                                                 

8
 Se bilaga 2. 

9
 Se bilaga 3. 
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Informanterna består således av lärare från två skolor i samma kommun, Då 

konfidentialitet är av stor vikt i detta arbete kommer lärarna och skolorna endast 

att benämnas med fiktiva namn. 

 

4.5 Genomförande  

En kvalitativ intervju kan innehålla olika grad av strukturerat upplägg (Larsen, 

2009, s. 83). Strukturerade intervjuer innehåller förberedda intervjufrågor som 

ställs i en viss ordningsföljd och svaren är oftast öppna för att informanten ska 

kunna formulera sina egna svar. Larsen (2009, s. 86) anser även att det är viktigt 

att mjukstarta en intervju genom att ställa frågor som är lätta att svara på såsom 

frågor om ålder, utbildning eller arbetslivserfarenhet, men att denna del inte får bli 

för lång. Kvale och Brinkmann (2009, s. 194-195) menar att det finns flera olika 

sätt att registrera en intervju, det kan ske via ljudinspelning, genom att videofilma 

intervjun, föra anteckningar eller genom att komma ihåg det informanten delgett. 

Det vanligaste sättet att är dock att spela in en intervju via en ljudinspelare. 

Inspelning möjliggör att intervjuaren kan fokusera på att lyssna på informanten 

och inspelningen kan lyssnas till ett flertal gånger för en precisare transkribering. 

I mitt utförande använde jag mig av ljudinspelning samtidigt som jag gjorde 

kortare anteckningar eller stödord på mitt intervjuformulär. Valet att spela in 

gjordes då jag ville lägga mer fokus på att lyssna på informanten. De anteckningar 

som gjordes var korta, men kunde säkerställa att informationen registrerades skulle 

det vara så att ljudkvaliteten på inspelningen blev dålig. Anteckningarna gjorde det 

även möjligt att reflektera direkt och ställa följdfrågor. Mina intervjufrågor följde 

Larsens (2009, s. 86) förslag om att mjukstarta intervjun då jag inledde med att 

fråga om informantens bakgrund inom yrket och följde sedan en naturlig gång av 

frågor som ämnade att svara på mina frågeställningar och mitt syfte. 

I studien genomförde jag åtta intervjuer med lärare och rektorer. Intervjuerna ägde 

rum vid olika tidpunkter och på olika platser. Platserna bestämdes av 

informanterna beroende på vilka lokaler som var lediga och ansågs lämpliga. 

 

4.6 Databearbetning och analysmetod 

När data är insamlade genom kvalitativa metoder måste denna information 

bearbetas för att kunna analyseras. Ljudinspelningar behöver omvandlas till text 

vilket kan vara en tidskrävande men viktig process (Larsen, 2009, s. 97). Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 194) hävdar att det är en svår uppgift att transkribera eller 

översätta tal till skrift då viktiga aspekter som intonation och kroppsuttryck inte 

synliggörs i texten.  

Försök till ordagranna intervjuskrifter skapar hybrider, artificiella konstruktioner 

som inte är adekvata för vare sig det levda muntliga samtalet eller den skrivna 

textens formella stil. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 194) 
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I mitt arbete valde jag att spela in mina intervjuer vilket innebar att jag behövde 

transkribera dessa innan jag påbörjade min analysprocess. Då Kvale och 

Brinkmann menar att ordagranna transkriberingar inte ger texten mening har jag 

gjort mina transkriberingar i form av en mer flytande text. Efter att alla 

transkriberingar har gjorts har jag även läst texterna i helhet för att sedan göra vad 

Larsen (2009, s. 98) benämner som en datareduktion. Jag har därmed sållat bort 

data som jag anser vara irrelevanta för studiens syfte eller frågeställningar. För att 

underlätta analysen har jag även genomfört vad Kvale och Brinkmann (2009, s. 

221-222) kallar meningskoncentrering. Jag har således omformulerat 

informanternas yttranden i kortare meningar och grupperat dessa för att 

sammanfatta informantens ståndpunkt i olika områden. 

De deskriptiva utsagorna har sedan analyserats med hjälp av innehållsanalys. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 147-148) menar att det finns 

två former av innehållsanalys, manifest och latent innehållsanalys. I mitt utförande 

har jag använt mig av latent innehållsanalys. Jag har således identifierat 

meningsbärande enheter, sökt kategorier och kodat dessa, identifierat centrala 

teman och utvecklat teorier. Kvale och Brinkmann (2009, s. 219) menar att genom 

att göra en innehållsanalys kan man reducera och strukturera texter i form av en 

tabell eller figur. Insamlade data kan ges poäng på en skala, eller ett ”+” eller ”-” 

för att visa informantens uttalande i en viss kategori. För att göra min analys mer 

överskådlig och lättare att analysera har jag således genererat en tabell utifrån en 

mängd kategorier. Lärarnas svar har representerats utifrån en gradering av 1 till 5 

beroende på i vilken grad de möter kategorins tema. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Att validera en forskningsstudie handlar om att kontrollera, ifrågasätta och 

teoretiskt tolka sina resultat i en kontinuerlig process.  Reliabilitet handlar dock 

även om hur man behandlar informationen som delats. Genom att noggrant hantera 

data, vem som har sagt vad, kan man således nå en högre reliabilitet (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 268). 

När man talar om reliabilitet brukar man även nämna tillförlitlighet och konsistens 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 263). Larsen (2009, s. 80-81) menar att en 

undersökning där flera forskare kan repetera samma undersökning och komma 

fram till samma resultat visar på hög reliabilitet. Reliabiliteten handlar således om 

studiens exakthet eller precision, något som kan vara svårt att nå i intervjuer då 

informanter kan påverkas av situationen olika mycket beroende på intervjuare, 

miljö och tidpunkt (Larsen 2009, s. 81). Av den anledningen har jag noggrant 

motiverat och redovisat val och genomföranden. För att informanten ska känna sig 

trygg och för att nå så hög reliabilitet som möjligt intervjuar jag i en miljö vald av 

informanten. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) är det också viktigt att inte ställa 

ledande frågor men likaså handlar det om hur man granskar de data som intervjun 

har genererat. Resultatet kan se olika ut beroende på vem som transkriberar en 

inspelad intervju, vilket påverkar resultatets reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 
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2009, s. 196-204). För att undvika ledande frågor och för att göra intervjuerna så 

likvärdiga som möjligt har jag i mitt utförande förberett mina intervjufrågor i form 

av ett intervjuformulär. Då mitt mål är att nå en så hög reliabilitet som möjligt har 

jag även efter transkriberingen frågat informanterna om de är villiga att läsa 

intervjun och om de anser min transkribering korrekt ge sitt samtycke. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 204) kan personer som läser intervjuer där de har 

medverkat känna sig förvirrade över det osammanhängande talet. Det är därför av 

vikt att man överväger att ge texten ett mer flytande skriftspråk i stället för att 

skicka den obehandlade transkriberingen. Den transkriberade texten som skickas 

till informanterna för validering kommer således att vara behandlad för att vara 

mer förståelig.   

Validitet handlar om den insamlade datans relevans för de frågeställningar som 

studien belyser (Larsen, 2009, s. 80).  Kvale och Brinkmann (2009, s. 264-268) 

menar att validiteten även handlar också om den valda metoden är den rätta för att 

undersöka det som ska undersökas, men att man inte ska se validiteten som något 

kopplat enbart till metodiken utan att det ska genomsyra hela forskningsprocessen. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 267) visar på validering på sju stadier. 

Forskningsprocessens första stadium, tematisering, handlar om att nå validitet 

genom underbyggda teoretiska utgångspunkter och att omsätta dessa till 

forskningsfrågor. På ett planeringsstadium görs valideringen genom att välja rätt 

metoder för att svara på frågeställningen. Validiteten i intervjun nås genom att 

informanternas tillförlitlighet och kvaliteten på intervjun ifrågasätts. När man 

sedan gör sin utskrift eller transkriberar sin intervju är det av vikt att ha i åtanke 

vad en valid översättning är i form av språklig stil. Att ha en valid analys handlar 

om vilka frågor som ställs gentemot texten och om den utförda tolkningen är 

hållbar. Steget validering belyser arbetets validitet och genom användning av 

valideringsprocedurer och i den slutliga rapporteringen sker en bedömning om 

rapportens redogörelse av resultaten kan ses som valid. 

Larsen (2009, s. 80-81) menar att då det finns en möjlighet i kvalitativa studier att 

ändra frågeställningar under arbetets gång kan detta leda till en högre validitet. Att 

låta informanterna framhäva det som de tycker är av betydelse för att svara på 

frågeställningen kan också leda till flera förklaringssätt och kan ge studien än 

högre validitet. För att nå högsta möjliga validitet har jag valt att arbeta enligt 

kvalitativ metod. Jag har även under processen gjort mindre förändringar i mina 

frågeställningar och i mitt frågeformulär ändrat en fråga
10

 samt tillåtit följdfrågor 

för att förtydliga informanternas respons. Ytterligare har jag följt Kvale och 

Brinkmanns (2009, s. 267) sju steg. Jag har genomgående i forskningsprocessen 

ställt mig själv frågan om mitt arbete i den mån det är möjligt är reliabelt och 

giltigt.  

  

                                                 

10
 Mina ändringar är förklarade i frågeformuläret. Se bilaga 1. 
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5 Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för resultatet utifrån studiens syfte 

och frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter.  

 

5.1 Lärarnas utbildning 

I denna studie ser lärarnas professionella bakgrund och utbildning ut på olika sätt, 

dels inom skolorna och dels mellan skolorna. Vidare har skolorna gjort olika 

satsningar gällande fortbildning för att möta skolans upptagningsområde. Detta 

avsnitt kommer att belysa de skillnader och likheter som finns mellan lärarnas 

tidigare utbildning och den fortbildning som de genomgår eller har genomgått. För 

att ge en bättre överblick på skillnaden mellan skolorna är följande avsnitt indelat i 

Byskolan och Centrumskolan. 

5.1.1 Byskolan 

I intervjuerna med lärarna framkom att endast Berit och Blenda som deltagit i en 

kurs i svenska som andraspråk under sin grundutbildning till lärare. Detta var dock 

fristående eller påbyggnadskurser som gjordes som tillval. Enligt Blenda betydde 

deltagandet i kursen att hen fick behörighet att undervisa i svenska som andraspråk 

upp till årskurs 3. Birgitta trodde att det kan ha varit inkluderat i grundutbildningen 

men påpekar att det var ytterst lite i form av en eller flera föreläsningar eller ett 

eller flera seminarium. Hen kunde heller inte erinra sig vad föreläsningarna 

handlade om. 

Sedan lärarexamen har samtliga pedagoger deltagit i någon form av fortbildning 

och både Berit, Birgitta och Blenda har genomgått ett flertal kurser och interna 

fortbildnings-program. Blenda, SVA-läraren, har läst till behörighet i svenska som 

andraspråk för årskurs 1-6 och de två klasslärarna har under de senaste två åren 

deltagit i en intern kompetensutveckling inom svenska som andraspråk och 

nyanlända elever. 

Trots att samtliga lärare har genomgått kompetensutvecklande arbete inom 

svenska som andraspråk känner Birgitta att det är svårt att ta emot nyanlända 

elever. Hen skulle önska mer utbildning inom området för att möta de krav som 

arbetet innebär. SVA-läraren, Blenda, tycker att hen har kompetens men vill mena 

att man aldrig blir fullärd och trots att hen har utbildning inom svenska som 

andraspråk är hen ständigt ute efter ny kunskap. Berit känner att hen oftast har den 

kompetens och kunskap som krävs för att undervisa nyanlända elever, men att det 

kan vara svårt att hantera den emotionella och psykologiska delen.  

5.1.2 Centrumskolan 

I intervjuerna med lärarna på de båda skolorna framkom att, av de fem lärare som 

jobbade på Centrumskolan var det ingen som hade deltagit i någon kurs i svenska 

som andraspråk i sin grundutbildning. Berit, Cecilia och Camilla hade deltagit i 

någon föreläsning eller ett seminarium om svenska som andraspråk, men var något 

osäkra i vilken grad det behandlades och hade heller inget minne om vad som 
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behandlades mer precist. Clara och Christina svarade blankt nej, det ingick ingen 

undervisning eller kurs som behandlade svenska som andraspråk under deras 

grundutbildning. 

De fyra lärarna som arbetar på Centrumskolan borträknat SVA-läraren, har sedan 

lärarexamen, trots att de har gjort ett flertal kurser, inte genomgått någon form av 

fortbildning inom svenska som andraspråk. Detta är inget som har erbjudits internt 

och lärarna har vid externa kurser prioriterat andra ämnesområden. 

I frågan om lärarna känner att de har den kunskaper som krävs för att undervisa 

nyanlända elever svarade Caroline, Cecilia och Camilla att de tycker att det är 

svårt att ta emot en nyanländ elev och att de skulle behöva utveckla sina kunskaper 

inom området. Caroline har aldrig genomgått någon utbildning inom detta och 

jobbar oftast med sunt förnuft, men tycker också att det är lättare att ta emot 

studiemotiverade elever. Även Camilla tycker att hur bra mottagandet och 

undervisningen blir beror på eleven och vad den har med sig. Christina som 

arbetar som SVA-lärare tycker att hen har den kompetens som krävs för att 

undervisa nyanlända elever. Clara känner att hen genom att ha deltagit på 

konferenser har fått större kunskap om nyanländas lärande, men att informationen 

har riktats mer till klasser där det finns en majoritet av tvåspråkiga elever. Hen 

anser att även om hen har kunskap inom området så finns det inte möjligheter att 

undervisa på det sätt som har förmedlats, då hen har 20 svenska elever och en 

nyanländ i sin klass och måste hitta en undervisning som passar inte bara den 

nyanlända utan även de 20 svenska eleverna. Clara är därför tacksam över att det 

finns SVA-lärare som är mer kompetenta inom området och kan hjälpa eleven. 

 

5.2 Undervisningen på en organisatorisk nivå 

I de två skolor som är inkluderade i denna studie anges organisationen kring 

under-visningen av nyanlända olika ut sett utifrån den större organisationen av 

undervisning, som bland annat studiehandledning, modersmålsundervisning, 

kartläggning och SVA.  Jag kommer att dela in informanternas svar i två grupper, 

Byskolan och Centrumskolan. En sammanfattning av varje informants svar får visa 

på undervisningens utformning på en organisatorisk nivå.  

5.2.1 Byskolan 

Berit berättar att de nyanlända eleverna oftast har tillgång till en studiehandledare 

antingen i klassrummet eller innan lektion, men att det finns språk som de inte kan 

erbjuda studiehandledning i då det saknas personer med den kompetensen. Det 

finns fyra studiehandledare som pratar fem olika språk. Studiehandledningen 

fungerar oftast studieförberedande genom att lärare och studiehandledare 

diskuterar materialet varpå studiehandledaren går igenom detta med eleven för att 

denne ska få en förförståelse. Vid svensklektioner har de nyanlända svenska som 

andraspråksundervisning med två SVA-lärare, i övrigt är de med i klassen hela 

tiden. Berit menar att när de nyanlända först kom till skolan hade de ett flertal 

studiehandledare men att dessa blev mer som tolkar, vilket inte utmanade eleverna 

att försöka lyssna på läraren. Berit påpekar att ”jag behöver ju inte lära mig 
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svenska, han finns ju här, han kan översätta åt mig på arabiska eller vad det nu är 

för språk”. Studiehandledningen finns tillgänglig kontinuerligt och Berit menar att 

det inte finns något som säger att studiehandledningen skulle vara tidsbegränsad 

utan att den bör finnas där så länge som det finns ett behov. Hen menar att det inte 

går att läsa om el-kretsar på svenska om man inte kan svenska, men även att hen 

kan tänka sig att det finns skolor där man bara erbjuder studiehandledning under 

en viss tid. 

Vidare förklarar Berit att studiehandledarna även är modersmålslärare och att det 

därför finns ett gott samarbete även med modersmålslärare. I de språk som skolan 

erbjuder modersmålsundervisning deltar eleverna minst en gång i veckan men 

Berit är osäker på hur många minuter eller timmar per vecka det är.  

Birgitta informerar att nyanlända elever initialt får en introduktion med SVA-

lärarna för att lära sig lite svenska. Därefter klassplaceras eleverna och ägnar 

mycket tid i klassrummet men går till SVA-klassrummet för att ha svenska som 

andraspråk med SVA-lärarna. Vid ankomst får nyanlända elever en kort 

genomgång för att lära sig grunderna i svenska språket. Eleverna sätts samtidigt in 

i klassrummet för att komma in i språket. De är mycket i klassrummet men har 

svenska som andraspråk med SVA-lärarna. Med sig i klassrummet har eleven ofta 

en studiehandledare men Birgitta anser att eleverna skulle behöva mer tid med 

studiehandledarna. Ofta är tiden knapp och de hinner bara skumma materialet med 

eleverna. Vid de tillfällen då det inte finns tillgång till studiehandledare i klassen 

och då materialet inte har gåtts igenom med eleven blir det enligt Birgitta väldigt 

jobbigt. Hon påstår också att det förmodligen inte finns någon tidsbegränsning för 

hur länge en elev ska få studiehandledning men hen är inte säker. Hen menar att i 

dagsläget är det inte aktuellt att ta bort studiehandledningen men att hen kan tänka 

sig att när hens elever som nu går i trean börjar femman kanske det inte längre 

finns tillräckligt stort behov. 

Birgitta menar också att eleverna har modersmålsundervisning men att detta inte är 

särskilt mycket, cirka 40 minuter i veckan. Modersmålslärarna är samma personer 

som även studiehandleder.  

Enligt Blenda följer organiseringen av de nyanländas utbildning Skolverkets 

rekommendationer att klassplacera eleverna så fort som möjligt. Till en början har 

eleverna praktiskt-estetiska ämnen i sin reguljära klass medan annan undervisning 

sker i SVA-klassrummet. Lärarna vill dock ha igång elevens kunskapsutveckling 

så snart som möjligt och därför börjar de med andra ämnen i reguljärklassen så fort 

det anses möjligt. Blenda anser att eleverna har tillgång till studiehandledare större 

delar av dagen och att skolan har mycket studiehandledning i jämförelse med 

andra skolor. Arbetet mellan lärare-studiehandledare-nyanländ elev är i största 

mån studieförberedande. Vidare så arbetar SVA-lärarna i sin svenska som 

andraspråksundervisning med samma begrepp och språk som eleverna har gjort i 

till exempel NO eller SO i klassrummet. På frågan om hur länge 

studiehandledningen erbjuds svarade Blenda att ”det står i lagen, i skollagen, så 

länge det behövs”. I en diskussion efter intervjun framkommer dock att hen är 

medveten om att det finns en policy i kommunen men anser att detta är ett 
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önsketänkande för kommunens budgetansvariga och att det aldrig kan fungera i 

praktiken.  

Även Blenda nämner att studiehandledarna och modersmålslärarna är samma 

person och att de därför finns tillgängliga i huset de flesta dagar. Modersmåls-

undervisningen sker under elevens val och ges i ungefär en timme per vecka. Hon 

förklarar vidare att det finns modersmål som de inte kan erbjuda undervisning i då 

det inte finns några lärare. 

5.2.2 Centrumskolan 

Caroline påstår i intervjun att organisationen kring en nyanländ elev kan se väldigt 

olika ut. Med detta menar hen att en del elever i sin undervisning får 

studiehandledning,
11

 medan andra saknar detta. De elever som hen har haft i sin 

verksamhet och som har fått studiehandledning har erbjudits detta under en termin. 

Under den tid som det finns tillgång till studiehandledare används denne för att 

förmedla kunskap till eleven och samarbetet mellan hen själv och 

studiehandledaren upplever hen som bra. Studiehandledaren sköter även kontakten 

med hemmet. Samtidigt som eleven får studiehandledning och under den första 

perioden efter att eleven har anlänt har eleven mycket svenska som 

andraspråksundervisning och detta sker då i ett separat klassrum. Med tiden 

trappas detta ner och mer svenska som andraspråk läses i klassrummet med separat 

undervisning cirka tre gånger i veckan. 

Elever med annat modersmål får enligt Caroline även möjlighet att delta i 

modersmålsundervisning men det är inte alla som vill göra detta. De som vill delta 

gör detta under en timme per vecka. Det är upp till vårdnadshavarna att välja om 

deras barn ska delta eller inte.  

Cecilia sa sig vara osäker på om elever med annat modersmål deltar i modersmåls-

undervisning och kan heller inte svara på hur ofta detta erbjuds i den skola hen nu 

arbetar i. Historiskt kan hen dock säga att modersmålsundervisningen har ägt rum 

utanför skoltid och på en annan skola, därför har det inte heller funnits något 

samarbete med modersmålslärarna. Vidare informerar Cecilia att elever oftast får 

studiehandledning när de anländer i skolan men att det inte finns några garantier. 

Hen anser att detta kan bero på att det finns en brist på studiehandledare i samtliga 

språk: ”det spelar ingen roll hur stort behovet är, finns det inge folk så finns det 

inte”. Vidare tycker Cecilia att samarbetet med studiehandledare ofta brister då det 

inte finns tid att gå igenom material, de kommer oftast inrusande lagom till lektion 

och frågar vad som ska göras. Hur länge en elev kan ha tillgång till 

studiehandledning har lärare ingen erfarenhet av.  

Camilla har haft studiehandledare i klassrummet för att stötta nyanlända elever och 

anser att när dessa finns till hands har samarbetet fungerat bra. Samarbetet består 

oftast av att läraren går igenom materialet som ska behandlas med 

studiehandledaren och denne förmedlar sedan kunskapen till eleven för att eleven 

                                                 

11
 Av informanterna ofta även benämnt som språkstöd. 
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ska ha en förförståelse inför lektionen, alternativt så satt studiehandledaren med på 

lektionen och översatte ord och begrepp. Tiden för studiehandledning är enligt 

Camilla inte bestämd utan det är behovet och tillgänglighet som avgör om en elev 

får studiehandledning. Nyanlända har även deltagit i separat svenska som 

andraspråksundervisning, men ingen av dessa är tillgängliga hela dagar utan 

används under vissa lektioner. Hen tycker att ur ett skolperspektiv finns det inte 

riktigt någon plan utan att stöttningen är behovsstyrd. 

Även Camilla menar att tillgången till modersmålsundervisning är knapp, ungefär 

en timme i veckan och att det inte finns något existerade samarbete mellan lärare 

och modersmålslärare. 

Enligt Clara brukar nyanlända elever få en studiehandledare i klassrummet, i 

tillägg går de även i svenska som andraspråksundervisning i ett separat klassrum 

på skolan och då med klasslärare. Hon beskriver ankomsten av en elev i trean som:  

”Arlanda-ort-klassrum så. Jo men han landade jag tror det var torsdag som han 

landade på Arlanda och så kom och på måndag var han i klassrummet, nej vänta på 

måndag var de hit och hälsa på bara sedan på tisdag satt han i klassrummet, då var 

det dags.” 

När elever får studiehandledning har de oftast haft tillgång till denne i en termin 

och samarbetet mellan studiehandledare och klasslärare har enligt Clara fungerat 

bra. Hen har gått igenom material med studiehandledaren för att denne sedan ska 

kunna förmedla kunskapen till eleven för att nå en förförståelse innan diskussioner 

eller genomgångar. 

Vidare menar Clara att det finns modersmålsundervisning och att hen tror att 

eleverna deltar ungefär 60 till 90 minuter per vecka. Det finns enligt Clara inget 

samarbete mellan modersmålslärare och hen själv. 

Christina informerar att för nyanlända elever i högstadieålder finns nu en 

förberedelseklass och att de deltar i praktiskt-estetiska
12

 ämnen med sin ordinarie 

klass parallellt med arbetet i förberedelseklassen. På låg- eller mellanstadiet går 

man däremot direkt i reguljär klass men har svenska som andraspråksundervisning 

separat i ett SVA-klassrum. Vissa elever får till en början anpassad studiegång 

med mycket svenska men målet är att läsa så mycket som möjligt tillsammans med 

sin klass. 

Som nyanländ elev får man också studiehandledning. Christina menar att man 

inom kommunen har tagit ett beslut att nyanlända elever ska ha tillgång till 

studiehandledning på heltid i två veckor och att detta sedan ska fasas ut under en 

tremånadersperiod, vilket enligt Christina ska grundas i en kostnadsfråga. Hen 

anser dock att det inte alltid går att få tag i kompetenta studiehandledare och att i 

de fall som studiehandledningen inte fungerar kan denna dras in. Hen menar att det 

finns både exempel på bra och dåliga samarbeten mellan studiehandledare och 

                                                 

12
 Med praktiskt-estetiska ämnen menas idrott, bild, musik och slöjd. 
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lärare och att detta ofta beror på om det finns en dialog mellan de två. Christina 

framhåller även att SVA-lärarna inom en central grupp har framfört till 

ledningsgruppen att mer måste göras för att utveckla studiehandledningen. 

Gruppen anser att det behövs ett mer centralt arbete kring studiehandledare, att de 

bör anställas på fasta tjänster och inte komma på timme och sitta och översätta. 

Dessutom bör de erbjudas kompetensutveckling och på så vis kan de bli 

integrerade i verksamheten. 

Enligt Christina så medverkar nyanlända elever i modersmål i de flesta fall där det 

erbjuds. För att modersmålsundervisning ska erbjudas krävs att minst fem elever 

talar modersmålet. I de fall som det erbjuds är undervisningen en timme i veckan. 

Det finns även elever som tackar nej.  

 

5.3 Undervisningen på en klassrumsnivå 

Undervisningen som bedrivs i klassrummet kommer att redovisas utifrån vad som 

lärare anser vara framgångsrik undervisning och hur de undervisar. Återigen är 

avsnittet indelat i två delar, Byskolan och Centrumskolan. Det är en 

sammanfattning av lärarnas svar som får redogöra för deras utformning av 

undervisning. 

5.3.1 Byskolan 

Berit anser att genrepedagogik och cirkelmodellen är ett framgångsrikt arbetssätt i 

undervisningen av nyanlända och svenska elever. Fördelen med detta arbetssätt 

menar hen är att man går igenom begrepp och ord noga och för att inlärningen sker 

i många steg och i mindre grupp innan de släpps på egen hand. Eleverna får 

stöttning av varandra. Vidare säger sig Berit använda praktiskt material och 

utomhuspedagogik, vilket hen också har sett fungerar bra. I klassrummet används 

samma material för alla elever då Berit inte vill göra någon skillnad, dock så 

förekommer oftast anpassningar. Hon anser att det är viktigt att nyanlända elever 

får känna en delaktighet i klassen och det görs genom att de arbetar tillsammans 

och med samma saker. 

Berit förklarar att eleverna oftast stöttas av studiehandledare och i de fall som det 

inte finns så har eleven fått klara sig ändå. Då använder läraren oftast bildstöd, 

ritar och berättar. 

Birgitta menar att för att undervisningen skulle vara mer framgångsrik skulle hen 

önska en förberedelseklass. Annars är tillgången till studiehandledare viktig, men 

att dessa skulle behövas varje lektion för att förklara begrepp och annat. Birgitta 

anser att det är viktigt att nyanlända elever får gå igenom material innan för att 

skapa en förförståelse.  

Birgitta brukar ha genomgångar i grupp och om det inte finns en studiehandledare 

tillgänglig så förklarar hen efter genomgången extra för dem som inte förstår. Om 

det finns studiehandledare så brukar de översätta samtidigt. Alla elever i klassen 

jobbar med samma material. 
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Blenda poängterar att hen tycker att det inte finns något ”one and only material 

eller one and only arbetssätt” utan det beror mycket på eleverna. Hen anser att det 

viktiga är att ha tillgång till många arbetssätt och till mycket material. Hen 

framhåller individanpassningen som centralt och att man använder sig av den 

kunskap som man har om eleven genom den tidigare kartläggningen och personlig 

kunskap om eleven. Utifrån detta vet läraren att ”jag kan använda mig av det här 

materialet men inte det här, jag kan använda mig av det här sättet att undervisa 

men inte det här”. Att kunna illustrera det man säger är viktigt enligt Blenda. Att 

både se, höra och känna, något som hen även benämner som vanlig undervisning. 

Vidare anser hen att tydlighet är viktigt, att inte stå med ryggen mot eleverna och 

att prata tydligt och repetera ord.  

Efter intervjun avslutats diskuterar vi nyanlända och då framhåller Blenda, trots 

sin tro på att det inte finns några specifika arbetssätt, det språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssättet som fördelaktigt i undervisningen av nyanlända 

elever. Hen påstår att hen som SVA-lärare har haft tur som har hamnat på en skola 

där man redan har tagit ett beslut att införa detta arbetssätt i lärarlaget. 

I sin undervisning arbetar Blenda mycket med repetition av begrepp och ord. Hen 

använder både material som är anpassat för svenska som andraspråksundervisning 

men lyfter också in det som klasslärarna arbetar med, ”så att det som de svenska 

eleverna jobbar med liksom två lektioner det kanske vi liksom jobbar med fyra 

fem sex lektioner. För vi tar ju det här även på vår svenskundervisning, vi håller ju 

inte på med svenska här och lite SO där utan det här kopplar vi ihop. Så mycket vi 

kan.”  Blenda ser sin undervisning som väldigt växlande då arbete med asylbarn 

ofta innebär en ständigt föränderlig grupp. Vidare arbetar hen mycket med 

illustrationer och undervisning som berör olika sinnen.  

5.3.2 Centrumskolan 

Caroline förklarade att en framgångsrik undervisning är att nyanlända elever till en 

början bör få fokusera på svenska språket och att de därför kan använda svenska 

som andraspråksmaterial även i klassrummet när klassen har till exempel historia. 

Hen tycker att elever till en början kan sitta med och lyssna men att ”det går ju inte 

att sätta en lärobok i händerna på dem”. Caroline framhåller även att muntlig 

undervisning, bilder och diskussioner om ämnet är framgångsrikt 

undervisningsmaterial. Efter en tid i klassen, tre terminer efter ankomst, använder 

nyanlända elever dock samma material som resterande elever då språket har 

utvecklats. 

Caroline förklarar att i sin undervisning låter hen nyanlända elever sitta med på 

muntliga genomgångar, men att det till en början inte går att ge dem de läroböcker 

som resten av klassen använder. Caroline menar att hen till en början låter 

nyanlända elever fokusera mycket på grunderna i svenska språket även i 

klassrummet. När klassen hade NO fick den nyanlända eleven jobba med sitt 

svenska som andraspråksmaterial. Hen menar dock att det ofta går att delta i 

engelskan då alla är nya för området och det förekommer mycket bildstöd i 

undervisningen. Vidare menar Caroline att när eleven efter en tid har utökat sina 

språkkunskaper kan denne delta i den vanliga klassrumsundervisningen och ta med 
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sig ämnesundervisning till SVA-klassrummet, men i början är det fokus på 

språket. 

Cecilia menar att vilket arbetssätt och vilket material som är framgångsrikt beror 

på eleven. Hen anser att bakgrunden och studiemiljön är avgörande då elever från 

studievana miljöer, med studievana föräldrar, har lättare att hänga med i 

undervisningen, med hjälp av lite studiehandledning. Får man däremot elever utan 

studievana som har föräldrar utan studievana är det jättesvårt och som ensam 

lärare kan man inte undervisa sådana elever. Då är det viktigt att det finns en 

studiehandledare för att gå igenom texter och skapa förförståelse oavsett ämne. 

Hen tycker att man måste se till behovet. Att eleven får stöd av en 

studiehandledare är viktigare än vilket material som används, man måste anpassa 

för barn ändå. 

Ur klassrumsperspektiv menar Cecilia att hen ofta glömmer att elever som är 

duktiga på svenska har ett annat modersmål och att detta är en fälla. I de fallen att 

nyanlända elever inte har tillgång till studiehandledare läser hen högt för klassen 

och stannar till för att förklara begrepp och sammanfatta texten. Hen är medveten 

om att det finns framgångsrika sätt att arbeta med nyanlända elever men att det 

inte finns tid till att sätta sig in i dessa. Vidare anser Cecilia att om man ska 

applicera någon form av särskild pedagogik måste detta göras när man börjar 

arbeta med en klass. Cecilia anser att de nyanlända elever som finns i klassen 

klarar det bra och att hen därför inte använder något särskilt arbetssätt. Dessutom 

finns det en extra pedagog i klassrummet en dag i veckan för elever i behov av 

stöd. 

Även Camilla menar att framgången i material och arbetssätt beror på eleven. Hen 

förklarar att vissa elever frågar när de inte förstår och har kunskaper med sig, i 

dessa fall fungerar det jättebra att ha dem inne i klassen och ha kanske en 

studiehandledare. Skulle lärare däremot ha en nyanländ elev som inte själv vågar 

fråga, inte är framåt och är osäker fungerar det mindre bra då denne oftast sitter 

med i klassen och inte förstår. Camilla menar att om kunskapsnivån ligger högre 

än resten av klassen är det suveränt för då kan man jobba mer på språket, ord och 

begrepp. 

I sin undervisning tycker Camilla att det är bra att jobba med studiehandledare. 

Hen använder samma material till nyanlända som resten av klassen, men markerar 

viktiga ord eller plockar ut det som är viktigast. I matte jobbar alla ungefär lika 

men textuppgifter förenklas för de elever som inte kan språket riktigt. I NO är det 

väldigt mycket begrepp och där måste man bygga upp förståelsen för begreppen. I 

ämnen där förståelsen för begrepp är viktiga används oftast datorer för att 

översätta. Camilla använder också filmer eller bilder, för att försöka nå eleven 

genom flera kanaler. 

Clara menar att det är svårt att svara på vilket material och arbetssätt som används 

så det beror lite på i vilken årskurs de anländer. Det är svårare att hitta material ju 

högre årskurs de kommer i. Hen anser också att om de har haft skolgång i sitt 

hemland kan de vara mer medvetna. Clara anser att studiehandledaren spelar en 

stor roll i hur framgångsrik undervisningen är.  
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För Clara handlar undervisningen mycket om att ha en medvetenhet om att det 

finns en elev i klassen med annat språk. Hen anser att det är jättesvårt när det 

kommer en elev ”neddimpande”, men att hen försöker stötta så mycket som 

möjligt. Clara tycker att det viktigaste i undervisningen är att det finns en 

studiehandledare och tillräckligt med stöttning. Hade Clara dock undervisat i 

förberedelseklass tror hen att arbetssättet hade sett annorlunda ut men att hen 

måste rikta sig till alla elever. 

Christina anser att språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt i alla ämnen är 

framgångsrikt och framhåller att det även finner stöd i forskning. Hen menar även 

att det är viktigt att gå igenom material innan lektioner och jobba med förförståelse 

tillsammans med en studiehandledare. Ofta handlar det om en anpassning av 

klassens material, ta ut begrepp och lyft dessa och diskutera med eleven. 

Christina använder ett språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt i sin undervisning 

och jobbar med att lyfta fram och synliggöra vilka delar av språket som eleverna 

jobbar med och vilka krav det ställer på deras språkliga förmågor. Hen försöker att 

hitta en balans i undervisningen mellan fyra områden: tala, lyssna, skriva och läsa. 

Vidare anser Christina att höga förväntningar är något som eleverna svarar bra på, 

att signalera att hen vet att eleven kommer att klarar att ta sig till en ny nivå ganska 

snart. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att i två skolor i en kommun undersöka vilka 

möjligheter nyanlända elever har att utveckla sina språk- och ämneskunskaper 

utifrån hur skolorna och lärarna väljer att forma undervisningen för dessa elever, 

samt att undersöka hur lärares kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete 

kan påverka utformningen av undervisningen. För att nå syftet har kvalitativ metod 

använts, närmare bestämt kvalitativ forskningsintervju. Då syftet var att undersöka 

undervisningens utformning ansåg jag att intervjuer med lärarna alternativt 

observationer av klassen eller en kombination av de två var den bästa metoden. 

Observationer valdes bort, dels på grund av etiska skäl och dels då observationer 

av minderåriga elever kräver vårdnadshavarens samtycke, vilket jag ansåg var 

svårnått inom den tid som fanns till förfogande för detta arbete. Hade tiden för 

studien varit längre hade observationer kunnat validera lärarnas svar i intervjuerna 

vilket hade gett studien en högre tillförlitlighet.  

Larsen (2009, s. 25-28) skriver att fördelarna med kvalitativ forskningsintervju är 

att den minimerar bortfallet vilket synliggörs i denna studie. Av de tretton lärare 

och två rektorer som tillfrågades svarade nio lärare och en rektor att de ville 

medverka. Larsen (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) menar att 

transkriberingar är tidskrävande, vilket märktes i utförandet av intervjuerna och de 

transkriberingar som krävdes. På grund av tidsbrist är rektorns medverkande inte 

inkluderad i studien. En annan nackdel med forskningsintervjuer kan vara att 

informanten svarar enligt det som anses vara det mest accepterade svaret, även 

kallad intervjueffekten. Ytterligare två möjliga felkällor är enligt Larsen (2009, s. 

108) frågeeffekten och kontexteffekten. Genom att genomföra en strukturerad 

intervju med ett genomtänkt frågeformulär kan dessa felkällor minimeras. 

Frågeformuläret tillsammans med tidsaspekten skulle också kunna vara min 

studies största kritik. På grund av tidsperspektivet ägde intervjuerna rum väldigt 

tidigt i min studie, vilket också satte press på att fastställa ett frågeformulär. Detta 

gjordes därför innan själva syftet för studien var helt klar.  Frågeformuläret blev 

således väldigt brett och i efterhand känner jag att det kunde ha gått mer på djupet.  

Då studien inte har för avsikt att visa på någon generell kunskap skedde urvalet av 

informanter enligt icke-sannolikhetsurval. Skolorna valdes ut av mig som forskare 

utifrån deras olika storlek och den mängd nyanlända de tar emot. Alla lärare som 

intervjuades arbetar som lärare i årskurs 1-6. Fördelarna med urvalet var att det 

inte var svårt att hitta villiga informanter och att processen inte var alltför 

tidskrävande. Nackdelarna skulle kunna vara att det inte visar en bredd av olika 

utformningar av undervisning då lärarlag ofta arbetar enligt en liknande metod. 

Sett till resultatet av denna studie så skiljer det sig dock mer än vad jag förväntade 

mig. En annan nackdel har varit att jag inte har intervjuat högstadielärare som ofta 

arbetar som ämneslärare och kan därför inte svara på hur möjligheterna ser ut för 

högstadieelever.  

För att värna om informanternas integritet har dessa innan intervjun delgetts ett 

informationsbrev via e-post. Inför intervjuerna skrev jag även ut några kopior av 
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brevet om det skulle vara så att informanten inte hade läst det, vilket var fallet i tre 

intervjuer. Dessa tre informanter läste brevet innan intervjun påbörjades. I brevet 

tydliggörs informantens rättigheter och den konfidentialitet som gäller för arbetet. 

Informanterna har således gett sitt informerade samtycke om medverkan i studien. 

Informanterna valde dessutom den plats där intervjun skulle äga rum vilket borde 

bidra till att de kände sig säkra i miljön. Hänsyn till skolornas och lärarnas identitet 

har beaktats och således har fiktiva namn använts genomgående i arbetet. 

För att nå så korrekt analys som möjligt spelades intervjuerna in och 

transkriberades ordagrant. Den analys som gjordes var innehållsanalys. De 

sammanfattningar som gjordes av lärarintervjuerna skickades tillbaka till läraren i 

fråga för att denna skulle kunna opponera sig mot eventuella missuppfattningar. I 

nästa steg påbörjade jag min analysprocess genom kategorisering, kodning och 

indelning av svaren i olika teman. Denna del av innehållsanalysen har varit av stor 

vikt i sammanfattningen av mina resultat, då det har gjort det enklare att 

klassificera och sortera informanternas respons. Jag har under hela mitt arbete haft 

Kvale och Brinkmanns (2009, s. 267) validering på sju stadier i beaktande. Vidare 

har jag låtit informanten välja en plats för intervju och jag har vid behov ställt 

följdfrågor. Detta sammantaget med att jag har använt öppna och inte ledande 

frågor borde leda till att studien uppnår en hög reliabilitet och validitet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

En kvalitetsgranskning från Skolinspektionen (2010) visade att förutsättningarna 

för nyanlända elever att utveckla sitt språk och sin kunskap är bristfällig. Skälen 

till detta kan enlig Skolverket (2014) bero på att lärare saknar kunskap om 

elevernas tidigare kunskapsnivåer men även att de saknar kompetens och kunskap 

för att arbeta språk- och kunskapsfrämjande. Andra faktorer som visade på brister 

var modersmålets roll i undervisningen då den ofta inte hade något samband med 

den övriga undervisningen. Det är även denna rapport som ligger till grund för mitt 

arbete. Mitt syfte var att i två skolor i en kommun undersöka vilka möjligheter 

nyanlända elever har att utveckla sina språk- och ämneskunskaper utifrån hur 

skolorna och lärarna väljer att forma undervisningen för dessa elever, samt att 

undersöka hur lärares kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete kan 

påverka utformningen av undervisningen. I detta avsnitt kommer jag således att 

diskutera lärarnas möjligheter att utforma en språk- och kunskapsfrämjande 

undervisning sett utifrån de kunskaper de har att genomföra sådan undervisning. 

Jag kommer även att diskutera den undervisning som genomförs, dels ur ett 

klassrumsperspektiv och dels ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Resultatdiskussionen kommer att visa på de möjligheter de olika skolorna och 

lärarna har att erbjuda nyanlända elever en språk- och kunskapsfrämjande miljö 

utifrån rådande omständigheter. 

6.2.1 Lärarnas kunskaper 

Att lärarens kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete har en betydelse 

för nyanlända elevers möjligheter att nå kunskapsmålen är något som stöds av 

bland annat Gibbons (2013), Damber (2013), Bunar (2010, 2015), 
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Skolinspektionen (2010) samt Juvonen (2015). I min analys av lärarnas kunskaper 

har jag beaktat deras grundutbildning och i vilken mån de har genomgått någon 

form av formell träning för att ta emot nyanlända elever i sin verksamhet. Lärarna 

har också tillfrågats om de anser sig ha kunskaper att undervisa nyanlända elever. 

Av de nio lärare som medverkade i studien var det endast tre som hade någon form 

av formell kompetens inom svenska som andraspråk eller nyanländas lärande. 

Dessa lärare har dock läst separata kurser. Trots att lärarutbildningen har 

genomgått ett flertal förändringar visar Richardsson (2010) att inga av de reformer 

som gjorts har innefattat svenska som andraspråk annat än i form av 

påbyggnadslinjer. I Norberg Bronson och Lainios (2015) rapport framgår att 

svenska som andraspråk än idag inte ingår i lärarutbildningens UVK, vilket även 

är något som framgår i lärarnas svar. Av samtliga lärare i denna studie var det 

endast de som hade genomgått någon form av påbyggnadskurs som hade studerat 

svenska som andraspråk i större grad. De andra sex lärarna hade antingen inte mött 

ämnet i sin utbildning eller mött det men då i mindre grad i form av ett seminarium 

eller en föreläsning.  

Att läsa om svenska som andraspråk var inget krav för lärare som påbörjade sin 

utbildning innan 2010 vilket innefattar samtliga lärare i denna studie. Vidare var 

det först 1988 som någon form av svenska som andraspråksutbildning erbjöds på 

lärosätena vilket betyder att Clara i sin grundutbildning inte har haft möjligheten 

att läsa svenska som andraspråk. Av de sju lärare som läste lärarutbildningen efter 

1988 har alla läst mot tidigare åldrar, årskurs 1-7. Därför har utbildning i svenska 

som andraspråk enligt Richardsson (2010) heller inte erbjudits dessa lärare annat 

än som påbyggnadslinje eller fortbildning. Med hänsyn till det som Alatalo (2011) 

skriver om att en lärares kompetens grundläggs i lärarutbildningen kan man fråga 

sig vilken möjlighet dessa lärare har haft att forma en kompetens inom svenska 

som andraspråk när det inte alltid erbjudits.  

Fyra lärare har sedan sin lärarutbildning genomgått någon form av fortbildning 

eller kompetenshöjande utbildning inom svenska som andraspråk. Av dessa lärare 

arbetar tre på Byskolan, som även tar emot större mängder av nyanlända. På 

Centrumskolan var det endast SVA-läraren som hade genomgått en sådan 

utbildning. Lärarna på Centrumskolan har i stället valt att fokusera sin fortbildning 

på andra områden så som matematik, NO, svenska och engelska. Att endast fyra 

lärare i denna studie varav två SVA-lärare har fortbildat sig inom svenska som 

andraspråk eller språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt kan tyda på att 

undervisningen av tvåspråkiga elever innehar en ganska låg status eller att man 

inte har insett betydelsen av sådan fortbildning.  

På frågan om lärarna anser sig ha kunskaper att undervisa nyanlända elever svarar 

fyra lärare att de har det. Två av dessa arbetar som SVA-lärare och en lärare på 

Byskolan har gjort en kortare utbildning inom svenska som andraspråk som en del 

av grundutbildningen. Clara känner att hen har kunskap kring undervisning av 

nyanlända genom bland annat konferenser men att det inte finns någon möjlighet 

att applicera dessa undervisningssätt i en klass med en majoritet av elever med 

svenska som modersmål. Utifrån Gibbons (2013) skulle jag vilja påpeka att ett 

språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt inte är något som enbart passar nyanlända 
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elever utan även elever med svenska som modersmål. Att fyra lärare inte anser sig 

ha tillräckliga kunskaper stämmer väl överens med resultaten i Juvonens (2015) 

studie där cirka hälften av lärarna inte ansåg att de innehade rätt kompetens för att 

undervisa nyanlända.  

Sett till lärarnas egna ord om sina kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande 

arbete drar jag således slutsatsen att i Byskolan där de tar emot många nyanlända 

elever har en kollektiv kompetenshöjning skett, vilket även har lett till ett 

utvecklingsarbete. I Centrumskolan har dock de flesta av lärarna inte specifika 

kunskaper för att undervisa nyanlända elever. Detta beror dels på att den historiskt 

inte har erbjudits och dels på att det inte har funnits ett personligt eller 

organisatoriskt intresse att utveckla sådana kunskaper. Med den inströmning av 

flyktingar som landet idag mottar kan det vara aktuellt att höja lärarnas kompetens 

att undervisa nyanlända elever. 

6.2.2 Lärarnas möjligheter att utforma undervisningen för nyanlända 
elever beroende på deras kunskap 

Denna studie har visat att det råder stora skillnader i utformningen av 

undervisningen i olika klassrum. I tidigare avsnitt har också klarlagts att lärarna på 

de olika skolorna har olika kunskaper gällande svenska som andraspråk och 

undervisning av nyanlända elever. Med stöd av Skolinspektionens (2010) 

kvalitetsgranskning och i relation till hur lärarna uppfattar sina egna möjligheter att 

undervisa nyanlända finns det skäl att tro att undervisningens utformning till viss 

del är beroende av lärarens kunskaper att undervisa nyanlända elever. 

För att bedöma lärarnas kunskap har jag sökt information som visar att de är 

införstådda med ett språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt och sociokulturell 

teori då det är något som förespråkas av bland annat Skolverket (2014), Kuyumcu 

(2013) och Gibbons (2013). Men jag har även studerat lärarnas sätt att 

individualisera undervisningen för dessa elever och vad de anser vara 

framgångsrikt i undervisningen av nyanlända elever. 

Byskolan har de senaste två åren tagit sig an en intern fortbildning för att utveckla 

ett språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt. Detta är något som Berit har deltagit i 

och hen använder detta arbetssätt i sin undervisning. Även Birgitta har deltagit i 

detta arbete och använder det i sin undervisning. Axelsson m.fl. (2002) visar att 

nyanlända som går i skolor som följer någon form av utvecklingsarbete har en stor 

fördel när det gäller att nå kunskapsmålen. Även om det är svårt att bedöma om 

eleverna i Byskolan genom sitt arbete på ett språk- och kunskapsfrämjande 

arbetssätt främjas av detta så finns det studier (se t.ex. Skolverket 2014, Kuyumcu 

2013, Gibbons 2013) som tyder på att det skulle vara fördelaktigt. Vidare kan 

SVA-lärarens lycka över att arbeta i ett arbetslag som har tagit sig an ett språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt visa på dess fördelar. 

I Axelsson m.fl.(2002) synliggörs kompetenshöjningens inverkan på lärarnas sätt 

att se på bland annat kulturmöten, modersmålets inverkan och de arbetssätt som 

väljs i undervisningen. I deras studie insåg flera av lärarna efter att de genomfört 

utbildning, vikten av ett språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt, vilket är något 

som även framkommer i Byskolan. Detta skulle enligt teorier om 
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andraspråksinlärning av bland annat Gibbons (2013) betyda att de nyanlända 

eleverna i Byskolan kan ha en större möjlighet att utveckla sina språk- och 

ämneskunskaper än innan den interna fortbildningen påbörjades.  

Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2002) skriver även att de oroar sig 

över de skolor som inte deltar i någon form av utvecklingsarbete. Centrumskolan 

kan enligt beskrivningarna kunna anses som en skola som inte deltar i någon form 

av utvecklingsarbete, åtminstone inte kring nyanländas lärande. Centrumskolan 

har under en längre tid tagit emot nyanlända elever, dock inte i den mängd som 

Byskolan. Trots detta har majoriteten av de lärare som arbetar på Centrumskolan 

att de varken under sin utbildning eller efter den genomgått någon form av 

utbildning inom svenska som andraspråk eller undervisning av nyanlända elever. 

Endast en av de verksamma lärarna, bortsett från SVA-läraren, nämner att det 

finns framgångsrika arbetssätt, men menar att det inte finns tid till att sätta sig in i 

dessa tillräckligt för att utforma undervisningen på ett speciellt sätt. Tidsaspekten 

som Cecilia framhåller är något som även framkommer i Juvonens (2015) studie 

där lärarna anser att de saknar den tid som undervisningen för nyanlända kräver. 

Även Clara menar att det inte finns möjligheter att anpassa undervisningen.  

Cecilia och Camilla anser att den undervisning som bedrivs beror på eleven själv 

och vilka behov denna har och att det skulle vara svårt att undervisa en elev som 

inte har några som helst svenskkunskaper. Även Clara anser att det är svårt att 

undervisa en nyanländ elev och att undervisningens utformning beror på vilken 

årskurs de anländer i. Caroline menar att det svenska språket bör vara fokus i 

början av en nyanländ elevs utbildning.  

SVA-läraren på Centrumskolan menar att ett språk- och kunskapsfrämjande 

arbetssätt är att föredra i undervisningen av nyanlända elever och att detta finner 

stöd hos Skolverket. Detta är även ett arbetssätt som hen använder sig av i sitt 

klassrum.  

Medan lärarna på Byskolan verkar förespråka arbete enligt mer eller mindre 

likartade principer och samtliga påstår sig ha börjat arbeta enligt ett språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt, verkar lärarna på Centrumskolan mer splittrade. Få 

av lärarna i Centrumskolan förespråkar en språk- och kunskapsfrämjande 

undervisning utan anger de syr lite efter eget mönster. Detta innebär att eleverna 

har olika möjligheter att lyckas om man jämför skolor men även inom 

Centrumskolans olika klassrum. Jag vill mena att lärarnas brist på kunskaper om 

svenska som andraspråk i Centrumskolan kan vara en bidragande faktor till hur de 

ser på vad som är framgångsrik undervisning för nyanlända elever, vilket i sin tur 

påverkar deras möjligheter att utforma undervisningen (jfr Axelsson m.fl., 2002; 

Skolinspektionen, 2010). Axelsson m.fl. (2002) menar vidare att möjligheten att få 

arbeta enligt ett språkutvecklande arbetssätt inte bör få ske slumpmässigt, vilket är 

något jag kan hålla med om. Trots detta finns det risk att det är det som sker i de 

studerade skolorna. Vilken skola en nyanländ elev hamnar på verkar i detta fall 

vara avgörande för deras möjligheter till lärande. 
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6.2.3 Undervisningens utformning utifrån ett organisatoriskt perspektiv 

Undervisning på modersmålet innefattar i denna studie både 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Det 

organisatoriska perspektivet är avgörande för vilka möjligheter de nyanlända 

eleverna i de två skolorna har att utveckla sitt språk och sina kunskaper sett utifrån 

det stöd och den undervisning som organisationen möjliggör. Med detta menas 

tillgång till och organisationen av undervisning på modersmålet, 

studiehandledning och SVA-undervisning. Då modersmålsundervisning och 

studiehandledning per definition är olika kommer de i detta avsnitt att behandlas 

separat, även om det kan tyckas som att studiehandledningen på modersmålet även 

till viss del är modersmålsundervisning. I Skollagen står att:  

alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen, 2010, kap.3, 

3§) 

Vidare står även att om det finns skäl att tro att en elev inte kommer att nå 

kunskapsmålen så bör denne ges särskilt stöd. 

Axelsson och Magnussons (2012) studie visar på vikten av undervisningen på 

modersmål för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Då studier av bland annat 

Axelsson och Magnusson (2012), Hyltenstam (2007), Viberg (1996) och Bøyesen 

(2006) visar att det kan ta en lång tid innan elever lär sig det svenska språket på en 

nivå adekvat för kunskapsinlärning är dess relevans om än högre.
13

 Med 

modersmål hänvisas i denna studie till all form av kunskapsförmedling på 

modersmålet, vare sig det är modersmålsundervisning eller studiehandledning. 

I skolorna som undersökts i denna studie kan sägas att elevernas tillgång till 

modersmålsundervisning och den samverkan som sker mellan lärare och 

modersmålslärare skiljer sig åt. I Byskolan undervisas de flesta eleverna i sitt 

modersmål, men det finns dock modersmål som inte erbjuds då det inte finns 

kompetenta lärare. Modersmålsundervisningen som äger rum sker under ordinarie 

undervisningstid och det finns ett gott samarbete mellan modersmålslärare och 

klasslärare. Modersmålslärarna är även studiehandledare och är därmed väl insatta 

i vilka ämnesområden som är aktuella i skolan. Även i Centrumskolan erbjuds 

modersmålsundervisning för flera elever men denna är förlagd utanför ordinarie 

skoltid och äger ibland rum på andra skolor i kommunen. Flera av lärarna upplever 

att de inte vet någonting om modersmålsundervisningen och att det inte finns 

något fungerande samarbete mellan lärarna. Lärarna i Centrumskolan verkar här 

reflektera över det som Skolinspektionen (2010) och Juvonen (2015) påpekar, att 

även om det finns modersmålsundervisning är denna inte kopplad till 

undervisningen. Byskolan å andra sidan verkar ha ett fungerande samarbete med 

modersmålslärarna vilket går hand i hand med den tanke som Axelsson, 

Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2010) framhåller, att lärare bör arbeta 

                                                 

13
 Denna siffra uppskattas olika av författarna men det sammantagna spannet är 2-10 år. 
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tillsammans och över ämnesgränser för att skapa en helhetssyn på språk- och 

kunskapsutveckling. Ur denna synvinkel skapar skolorna återigen olika 

förutsättningar för eleverna. 

Vidare kan mängden modersmålsundervisning ifrågasättas på de båda skolorna. 

Samtliga lärare i studien uppskattar modersmålsundervisningen till cirka 60 

minuter per vecka, något som enligt Christina kan anses som lite. Att 60 minuter 

modersmålsundervisning per vecka skulle kunna ses som otillräckligt stödjs även 

av Axelsson och Magnussons (2012) studie. Trots att forskningen påvisar de 

positiva effekterna av en större andel modersmålsundervisning eller undervisning 

på modersmålet så verkar inte skolorna eller kommunen ha tagit detta i beaktande. 

Den undervisning som bedrivs i de båda skolorna skulle kunna jämföras med det 

Axelsson och Magnusson (2012, s. 284) efter Thomas och Collier hänvisar till som 

ESL Pullout taught traditionally: en undervisningsform som visar på lägsta 

möjliga språk- och kunskapsutveckling i jämförelse med program med annat 

språkstöd. Enligt Christina erbjuder kommunen endast modersmålsundervisning 

då det finns fem eller fler elever med modersmålet och en kompetent 

modersmålslärare. Detta kan tyckas strida emot den forskningen och min 

misstanke är att dessa krav kommer av ekonomiska skäl och att tanken om att 

utveckla elevernas språk och stärka deras kultur får ge vika. 

Studiehandledningen på modersmålet kan också ifrågasättas utifrån 

ledningsperspektiv. De båda SVA-lärarna menar att det finns ett beslut inom 

kommunen som säger att nyanlända elever ska ges studiehandledning på heltid i 

två veckor för att sedan fasas ut under en tremånadersperiod. Detta kan anses 

strida emot det som står i Skollagen (2010, kap.3, 3§) om elevers rätt till stöd. En 

av lärarnas uppfattning att detta är rent ekonomiskt önsketänkande kan därför 

tyckas stämma. Alla lärare i studien menar att det är viktigt att ha stöd i 

klassrummet i form av en studiehandledare. Christina påpekar även att de har 

försökt lyfta detta till ledningsgruppen då hen anser att mer kan göras för att säkra 

elevens möjligheter till kunskapsutveckling. 

Vidare kan sägas att organisationen av studiehandledningen dels på de båda 

skolorna och dels inom skolorna ser olika ut. I de fall där kompetent 

studiehandledning inte finns tillgänglig får elever oavsett skola klara sig på egen 

hand i reguljärklassen.  

Utifrån organisationen av studiehandledning kan sägas att nyanlända elever 

slumpmässigt ges möjligheter att utveckla sitt språk och sin kunskap. Gibbons 

(2013) menar att elever genom stöttning och i samarbete med lärare och elever i 

lärandesituationer förs framåt i sin kunskapsinlärning. Denna stöttning kan utifrån 

resultatet uppfattas skilja sig något från elev till elev. Elever som anländer och inte 

får något stöd i form av studiehandledning eller modersmålsundervisning kan 

hamna i det som Gibbons (2013, s. 40) genom Mariani kallar 

frustrationszon/ängslanzon eller kanske till och med uttråkningszonen. Elever som 

i stället får studiehandledning har större möjligheter. Elever med hög stöttning och 

hög kognitiv utmaning hamnar enligt Gibbons (2013) i en lärande-/utvecklingszon. 

I vilken mängd en elev får studiehandledning verkar dock skilja sig åt något 

mellan de två skolorna. Eleverna på Byskolan har studiehandledare kring sig 
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dagligen och det finns inga tankar om att dessa skulle vara tillgängliga under 

enbart en termin. Här pågår ett kontinuerligt arbete mellan elev, studiehandledare 

och lärare. I Centrumskolan å sin sida finns studiehandledarna tillgängliga som 

längst under en termin. Jag ställer mig därför frågan hur detta kan skilja sig inom 

en och samma kommun? Vem tar besluten kring hur länge en elev är i behov av 

stöd, kan en termin verkligen ses som tillräcklig? Utifrån Axelsson och 

Magnussons (2012), Hyltenstams (2007), Vibergs (1996) och Bøyesens (2006) 

åsikt att det kan ta allt mellan 2 och 10 år för en elev att lära sig språket på en nivå 

som möjliggör kunskapsinhämtning kan perioden en termin kännas något kort. 

Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2002, s. 168-169) framhåller en 

tanke om att skolor bör tillsvidareanställa modersmålslärare. Christina framför 

också denna tanke dock gällande studiehandledarna. Hen anser att 

studiehandledarna bör anställas och integreras i verksamheten. Kanske denna 

tanke därför borde förlängas även till studiehandledare. I Byskolan är det min 

uppfattning att detta redan har lyckats till viss del. Studiehandledarna används 

även som modersmålslärare och finns enligt lärarna oftast på plats Detta skulle 

kunna vara möjligt i flera skolor. Hade man på Byskolan eller inom kommunen 

kunnat anställa eller utlysa fasta tjänster hade kanske en större mängd personer 

med rätt kompetenser kunnat attraheras och således kan flera nyanlända elever få 

det stöd de behöver. 

6.2.4 Undervisningens utformning utifrån ett klassrumsperspektiv 

I denna studie har sociokulturell teori och ett språk- och kunskapsfrämjande 

arbetssätt framhävts som framgångsrika i undervisningen för nyanlända elever. 

Dessa teorier finner även stöd av Gibbons (2013) och Skolverket (2014). Vidare 

har modersmålet framhävts som viktigt i nyanlända elevers kunskapsutveckling av 

bland annat Axelsson och Magnusson (2012), Axelsson, Lennartsson-Hokkanen 

och Sellgren (2002), Bunar 2010 och Juvonen (2015). Detta avsnitt kommer 

således fokusera på klassrumsundervisningens utformning utifrån dessa två 

perspektiv. Hur mycket modersmål framkommer det att eleverna möter i 

klassrummet? Säger lärarna att de använder sig av ett språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt? Avsnittet kommer även att belysa andra metoder 

som används i undervisningen. 

Att studiehandledning på modersmålet är avgörande i undervisningen för 

nyanlända elever är tydligt i resultatet. Inte enbart av den anledning att flera av 

lärarna framhåller studiehandledning som ytters viktigt utan även på grund av 

undervisningens utformning i de olika klassrummen. Utifrån mina intervjuer kan 

sägas att undervisningen i flera klassrum saknar ett språkutvecklande arbetssätt. 

Vidare använder sig de flesta lärarna av vad man skulle kunna kalla traditionell 

undervisning med läroböcker och genomgångar. Bildstöd nämns endast av fyra 

lärare, varav en av dessa nämner det i samband med undervisning av engelska då 

det förekommer mycket bilder.  

Vidare vill jag ifrågasätta vilken medvetenhet det finns hos lärarna då Cecilia 

nämner att hen kan glömma bort att det finns elever med annat modersmål i 

klassen. Att elever som efter ett par terminer upplevs som mer språkligt förmögna 

och därför inte kräver anpassningar verkar motsägelsefullt i relation till Axelsson 
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och Magnussons (2012), Hyltenstams (2007), Vibergs (1996) och Bøyesens (2006) 

teorier om språkinlärningens långdragna process. Uppfattningen som jag får från 

flertalet av mina intervjuer är att undervisningen i de flera klassrum fortlöper i sin 

normala takt och anpassningar för nyanlända elever är sällsynta. Det är istället den 

nyanlända eleven som på något vis behöver passa in i undervisningen. I de fall där 

undervisningen anpassas genom bilder, förtydliganden, genomgångar eller annat 

material (SVA-material) görs detta endast till en början varpå eleven sedan faller 

in i den ordinarie undervisningen. Clara menar att då det finns 20 elever med 

svenska som förstaspråk och en med svenska som andraspråk måste man även 

rikta sin undervisning till de 20 eleverna och kanske är det just detta som händer. 

Vore lärarna mer kunniga inom ett språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt skulle 

de kanske se hur alla elever skulle gynnas av att arbeta på ett sådant sätt.  

Av de lärare som ingår i denna studie är det endast två som nämner språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt som något som de själva använder i sin 

undervisning. Dessa är Berit Christina. Blenda anser att det är en framgångsrik 

metod men menar även att det inte finns något ”one and only arbetssätt” utan att 

det är individanpassningen som är central i en lyckad undervisning. Blendas 

ståndpunkt är intressant då hen är väl medveten om det språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssättet och framhåller detta som ett framgångsrikt 

arbetssätt. Även Cecilia är medveten om att det finns språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt och att detta har visat sig vara framgångsrikt i 

undervisningen av nyanlända elever. Hen väljer dock att inte använda det då det 

inte finns tid till att applicera ett sådant arbetssätt.  

Även om Byskolan har bättre tillgång till studiehandledare i klassrummet än 

Centrumskolan framgår det att det i båda skolorna förekommer fall där det inte 

finns studiehandledare.  Även med ett språk och kunskapsfrämjande arbetssätt i 

klassrummet kan elevens möjligheter att utveckla sina kunskaper i dessa fall 

ifrågasättas. Nyanlända elever som inte får studiehandledning kan tyckas sakna 

den stöttning som Gibbons (2013) efter Wood, Bruner och Ross kallar 

”scaffolding” och som är menad att föra eleven framåt i sin utveckling. Elever som 

sitter med i reguljärundervisning utan denna stöttning kan ha sämre möjligheter att 

hamna i lärande-/utvecklingszonen. Viberg (1996) menar att en svensktalande elev 

i skolåldern har cirka 10000 ord i sitt ordförråd och utökar detta med 3000-5000 

ord per år. Med detta i åtanke kan möjligheterna för en nyanländ elev att följa med 

i reguljärklassens undervisning kännas som en orimlighet. Att undervisa en 

nyanländ elev i reguljärklass utan någon form av studiehandledning kan därför 

uppfattas vara en omöjlig uppgift oavsett vilket arbetssätt som används. 

Vikten av studiehandledarens roll är tydlig i materialet. Något som också framstår 

som viktigt är hur studiehandledarna används i undervisningen. Berit framför en 

tanke om att studiehandledarna till en början blev tolkar och att detta inte främjade 

elevernas språkinlärning inom olika ämnen. Skolan bestämde därför att 

studiehandledarna behövde arbeta med eleven före lektionen för att skapa 

förförståelse och att eleven sedan satt med i den ordinarie lektionen. Eleverna kan 

genom detta tyckas ha fått möjligheter att gå från den av Wood, Bruner och Ross 

myntade trygghetszonen till lärande-/utvecklingszonen (Gibbons, 2013). 
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En av de resultat som framkom i Skolinspektionens (2010) granskning var att 

skolor ofta såg svenska som ett eget ämne utan att beakta att elever lär sig språk i 

alla ämnen. Byskolan kan genom intervjun av Blenda peka på raka motsatsen. Hen 

framför i sin intervju att de i möjligaste mån jobbar med ämneskunskaperna även i 

undervisningen av svenska som andraspråk. ”Vi håller inte på med svenska här 

och lite SO där utan det här kopplar vi ihop”, säger Blenda. Där genom får 

nyanlända elever möta skolspråket vid åtskilliga tillfällen, vilket kan tyckas ge 

större möjligheter att utveckla ett förtroende för ämnets begrepp för att så 

småningom kunna samtala och argumentera, anser Blenda.  

Eleverna i Carolines klassrum kan dock tyckas uppleva det motsatta. Caroline 

anser att det är svårt att låta nyanlända följa med i undervisningen och istället för 

att överlämna NO-material till SVA-läraren tar nyanlända elever med sig SVA-

material till ämnesundervisningen. Att nyanlända i ett senare skede kan ta med 

ämnesstudier till SVA-klassrummet kan ses som fördelaktigt men frågan är ändå 

hur mycket ämneskunskaper de kan ha förlorat på vägen? I de fall när det 

dessutom inte har funnits studiehandledare att tillgå kan eleverna riskera att hamna 

efter i undervisningen. Viberg (1996), Hyltenstam (2007) och även Bøyesen 

(2006) menar att det kan ta upp till åtta år för en tvåspråkig elev att lära sig det nya 

språket på en nivå som tillåter kunskapsinhämtning. I och med detta kan det tyckas 

att elever som sitter med i undervisningen utan tillräckligt stöd kan få svårt att 

inhämta de kunskaper som undervisning möjliggör. Frågan är när de nyanlända 

eleverna ska få möjlighet att inhämta sina kunskaper medan resten av klassen 

konstant rör sig framåt? 

Övriga lärare på Centrumskolan ger inte någon information som kan tyckas avgöra 

om det finns ett samarbete mellan SVA-undervisning och ämneslära och det blir 

därför svårt att dra några vidare slutsatser kring detta. 

Alatalo (2011) menar i sin avhandling att en av de möjligheterna som lärarna har 

att utveckla sin kunskap är genom samtal med varandra och samarbete. I Byskolan 

kan man se att det existerar ett sådant samarbete och sådana samtal och att dessa 

har skett genom beslutet att delta i ett kompetenshöjande arbete. Lärare är väl 

införstådda med det språk- och kunskapsfrämjande arbetssättet som förespråkas av 

bland annat Gibbons (2013) och Skolverket (2014). Skillnaderna både i 

undervisning och uppfattning kring vad som är framgångsrik undervisning av 

nyanlända elever hos lärarna på Centrumskolan kan dock verka peka på motsatsen. 

Här kan ifrågasättas om lärarna någon gång diskuterar undervisningen för 

nyanlända elever eller ligger fokusen på andra områden. Centrumskolan anges inte 

ingå i någon form av fortbildning för att ta emot nyanlända elever och kanske är 

det anledningen till att undervisningen för dessa heller inte diskuteras, utan lärarna 

agerar i stället efter vad de anser vara bäst. Av de fem lärare som intervjuades på 

Centrumskolan var det endast SVA-läraren som nämnde ett språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt. Jag menar därför att man kan uppfatta 

kompetenshöjningens positiva inverkan på undervisningen och diskussionerna 

kring detta. Kompetenshöjningen kan sålunda ha ökat möjligheten för nyanlända 

elever att nå kunskapsmålen. 
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6.3 Konklusion 

Sammanfattningsvis indikerar min studie att möjligheterna för nyanlända elever att 

utveckla sina språk- och ämneskunskaper kan se olika ut beroende på vilka 

satsningar som görs i skolorna. Detta stämmer väl överens med den oro som 

Axelsson m.fl.(2002) uttrycker. Vad händer i skolor där inget utvecklingsarbete 

sker? I Byskolan där man har påbörjat ett utvecklingsarbete kring nyanländas 

lärande verkar undervisningen ha främjats både utifrån ett klassrums- och 

organisationsperspektiv. I Centrumskolan fortlöper undervisningen dock som 

tidigare oavsett om det finns nyanlända eller inte. Mindre anpassningar görs dock 

för att i möjligaste mån underlätta för nyanlända elever. Min teori är att om även 

Centrumskolan, kommunen eller till och med regeringen skulle initiera någon form 

av utvecklingsarbete för att utveckla undervisningen för alla de nyanlända i 

Sverige, skulle deras möjligheter till språk- och kunskapsinlärning öka. 

Vidare kan sägas att möjligheterna till kunskapsutveckling i de båda skolorna 

verkar vara beroende av om studiehandledning på modersmålet finns tillgänglig. I 

skolor där det finns studiehandledning och där lärarna arbetar utifrån ett språk- och 

kunskapsfrämjande arbetssätt, verkar det i teorin finnas de bästa förutsättningarna 

för att nyanlända elever ska nå språk- och kunskapsutveckling i reguljärklassen. 

Detta är något som Byskolan verkar ha arbetat för till viss del och fortsätter att 

sträva mot. I Centrumskolan verkar vägen till en sådan undervisning vara längre. 

Jag funderar också över huruvida kommunens bestämmelse att ge nyanlända 

elever studiehandledning under en begränsad tid kan gå emot inte enbart 

forskningen men också Skollagen 2010:800 (Sveriges Riksdag, 2010). Nyanlända 

elevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling avgörs därför i och med 

vilken skola och möjligen även vilken kommun man hamnar i.  

 

6.4 Vidare forskning 

Något som har kommit fram genom min undersökning men som inte nämns i min 

rapport är att kartläggningen ofta inte används för att utforma undervisningen för 

nyanlända elever. Det kan tyckas att det spenderas mycket tid på att kartlägga 

elevens kunskaper och behov för att detta sedan inte ska användas effektivt för att 

utforma och individualisera undervisningen. En intressant studie skulle därför vara 

att ta reda på hur kartläggningen ska användas i undervisningen eller hur den 

används? 

Ytterligare något som saknas i dagens forskning är en omfattande studie som visar 

på vilka nyanlända elever som når kunskapsmålen i årskurs 9. Vilka faktorer har 

fått lov att uppfyllas för att eleven ska nå målen. Med facit i hand skulle man 

kanske kunna sätta mer tryck på regering, kommuner och skolor att uppfylla vissa 

krav. En nyanländ elevs möjligheter bör inte få avgöras av slumpen av vad som 

finns tillgängligt. 
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Bilaga 1 

Lärarintervju för undersökning av nyanländas språk- och kunskaps-

utveckling i reguljärklassen. 

Lärare: 

Datum:  

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

3. När tog du din lärarexamen? 

 

4. Var svenska som andraspråk en del av din utbildning? 

 

5. Under din tid som lärare har du gjort någon form av fortbildning? Isf vilka 

ämnen? 

 

6. Svenska       Svenska som andraspråk     Matematik     Engelska    SO    NO  

Andra pedagogiska kurser 

 

7. Undervisar eller har du undervisat nyanlända elever? 

 

8. Hur organiseras undervisningen av nyanlända elever? 

 

9. Hur kartläggs nyanlända elever? Innan skolstart och under skolgång. 

 

10. Hur används kartläggningsmaterialet den fortsatta undervisningen av den 

nyanlända eleven? (denna fråga lades till inför intervju 3) 

 

11. Vilka arbetssätt och vilket material anser du är framgångsrikt i undervisningen för 

nyanlända elever? 

 

12. Hur anpassar du undervisningen, språk- och ämnesundervisningen, för att möta 

behoven hos nyanlända elever eller elever med svenska som andraspråk? 
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13. Undervisas nyanlända elever i svenska som andraspråk?  

 

14. Känner du att du har den kompetens och kunskap som krävs för att undervisa 

nyanlända elever i reguljär klass? 

 

15. Deltar elever med annat modersmål i hemspråksundervisning? Isf i vilken mängd? 

 

16. Finns det ett fungerande samarbete mellan klasslärare och hemspråkslärare? Hur 

fungerar samarbetet? 

 

17. Får nyanlända elever studiehandledning på sitt modersmål? Isf under hur lång tid? 

 

18. Finns det ett fungerande samarbete mellan klasslärare och studiehandledare? Hur 

fungerar samarbetet? 

 

19. Sammanfattningsvis, vad anser du möjliggör eller hindrar nyanlända elever från 

att nå kunskapsmålen i grundskolan? 

 

20. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 

Information om undersökning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling i 

reguljärklassen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Tidigare studier har visat på att nyanlända elever inte har samma förutsättningar 

som sina jämngamla majoritetsspråkiga kamrater. Vidare har tidigare forskning 

visat på att det inte finns några studier som visar på att förberedelseklass eller 

direktintegrering skulle vara att föredra i undervisningen av nyanlända elever utan 

att det är andra faktorer som spelar in såsom modersmålets inverkan, 

undervisningens utformning och kartläggning. Jag vill därför undersöka om det 

förhåller sig så som forskningen har visat. 

Syftet med denna forskningsstudie är således att undersöka vilka faktorer som 

påverkar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling samt deras möjligheter 

att nå kunskapsmålen i årskurs 6 i direktintegrering i reguljärklass. 

För att nå syftet vill jag bland annat få svar på följande frågor: 

Hur ser undervisningen för nyanlända ut i skolan, på en organisatorisk och 

klassrumsnivå? 

Känner lärare att de har kompetens och kunskap för att undervisa nyanlända 

elever i reguljär klass? 

Vad anser lärare möjliggör eller hindrar nyanlända elever från att nå 

kunskapsmålen i direktintegrering i reguljär klass? 

  

Studien genomför med hjälp av kvalitativ metod och kommer att innefatta 9 

intervjuer. Du har valts ut som en av informanterna då du möter följande kriterier: 

du arbetar eller har arbetat med nyanlända elever och du arbetar inom 

grundskolans åk 1-6. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Det är beräknat att intervjun bör ta maximalt 40 minuter och kommer att spelas in 

för att sedan transkriberas. Den information du delger under denna intervju 

kommer att behandlas med konfidentialitet vilket innebär att ingen information 

kring kommun, skola eller person som har medverkat i denna studie kommer att 

synliggöras i utförandet eller skrivandet av forskningsstudien. Efter studiens 

genomförande kommer intervjumaterialet att raderas.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Undersökningen beaktar de forskningsetiska krav som formulerats av 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Sandra Elden 0727372480  h12saneg@du.se 

Patrik Larsson 023778549  plo@du.se  

 

Ort, 2016-02-04  

mailto:h12saneg@du.se
mailto:plo@du.se
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Bilaga 3 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

 
Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer 

i beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  x 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?   

 

  x 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna?  

  

  x 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

 

  x 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  x 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 

i fackförening 

 

  x 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

  x 
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brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

  

 


