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Abstract 

People are increasingly moving from one country to another, whether it be because of searching for new 

opportunities to work and study, or less voluntary movements such as fleeing wars and oppression. Upon 

arrival they become part of a structure in the receiving country, designed to facilitate their integration 

into the new country. Our study reflects voices from practitioners inside this receiving structure, in an 

attempt to elucidate some of the opportunities and challenges emerging inside the educational 

environment and processes concerning newly arrived students. Our contribution to the growing body of 

research is the case study presented here, in which we interviewed professionals who in some capacity 

affect the newly arrived students and their time in a school with which we are familiar, as we ourselves 

work at this school.  

Data was gathered in the form of semi-structured interviews conducted with individuals from several 

tiers of the structure surrounding newly arrived students, from a study counsellor to teachers working 

directly with students. Results from our findings are analyzed within the socio-cultural perspective, with 

emphasis on identifying obstacles and our theories on how to overcome them. Our informants expressed 

both strong commitments to fulfil newly arrived student needs as well as perceived deficits in knowledge 

and ability to do so.  
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1 Inledning  

Sverige som många andra europeiska länder har upplevt en omfattande invandring av människor från 

andra länder, främst från länder där det pågår krig och förtryck. Under de senaste åren har Sverige varit 

ett av de länder i Europa som har välkomnat stora grupper av asylsökande. Sveriges politiker brottas 

med att enas om en invandringspolitik för att integrera de nyanlända i det svenska samhället. Många av 

de människorna som har invandrat till Sverige är barn som omfattas av den svenska skolplikten och 

måste etableras i den svenska skolan. Som nyanländ elev i den svenska skolan möter barnen nya 

människor, en ny kultur, nya förväntningar och krav och tidigare erfarenheter av formell utbildning hos 

dessa nyanlända elever varierar, allt från skolvana elever till de som aldrig gått i skola. Vissa har kanske 

gått i skolformer där tyngdpunkten ligger på teologiska studier. Väl framme i det nya landet börjar de 

lära sig ett nytt språk, en ny kultur som kan vara olik den de upplevt och anammat i hemlandet. 

Gemensamt för dessa elever är att de befinner sig i ett nytt land och ska börja i en ny skola. Detta är en 

process som startar när eleven får sin första kontakt med skolan för att så småningom placeras i ordinarie 

klass. Just övergången till ordinarie klass har visat sig problematisk (Skowronski, 2013; Nilsson Folke, 

2015). Problematiken består i att de nyanlända eleverna lämnar tryggheten och anpassningarna i 

förberedelseklass och får istället ta del av samma undervisning som elever som gått i svensk skola sen 

de var sex år gamla. Skolan och kommunen samarbetar kring nyanländas skolgång och många anställda 

delar på ansvaret för att nyanlända elever får rätt start och rätt handledning i den svenska skolan. På 

Skolverkets hemsida erbjuds stöd och rådgivning för att ta emot, kartlägga, undervisa, bedöma och 

betygsätta nyanlända elever. Skolan kan ta del av material från Skolverket om frågor som rör 

organisering av nyanlända elevers undervisning. Inom två månader efter det att den nyanlända eleven 

börjat sin skolgång ska en kartläggning av elevens kunskaper utföras (Skollagen 2010:800), en 

förändring som trädde i kraft 1 januari 2016, och själva materialet för kartläggning steg 1 och 2 som 

Skolverket publicerar blev obligatoriskt att använda under våren 2016 (Juvonen, 2016). 

Det står tydligt i styrdokumenten (Skolverket, 2016) att skolan ska utarbeta en plan för varje nyanländ 

elevs studiegång, och Skolverket har publicerat mer material på sin hemsida om nyanlända under 2018 

och 2019, publikationer om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända (Skolverket, 

2018), samt om bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper (Skolverket, 2019). 

Mot denna bakgrund väcks frågan om i vilken omfattning skolor efterlever regler och rekommendationer 

från myndigheter? Enligt en forskningsöversikt författad av Zetterqvist & Hagström (2016) har 

regleringen kring utbildning av nyanlända ökat på grund av brister i likvärdigheten skolor och 

kommuner emellan och Bunar (2015) har pekat på brister i hanteringen av nyanlända hos enskilda skolor 

och kommuner. Denna studie ämnar dock inte att undersöka huruvida skolan som helhet följer regler 

och rekommendationer, utan istället undersöka hur lärare och studiehandledare upplever sitt arbete med 

nyanlända. Vårt intresse för att veta mer om de nyanlända elevernas skolgång väcktes dels när vi i våra 

roller som lärare mötte nyanlända på vår skola, och dels när vi förstod att det fanns ett behov av ökad 

forskning på området (Bunar, 2010, 2015). Arbetet med nyanlända elever verkade utifrån sett vara en 

organiserad process från kommunal nivå till skolnivå, vilket väckte ännu mer nyfikenhet hos oss att veta 

mer om arbetet med nyanlända elever från det att de börjar på skolan tills det att de tillhör en grupp i en 

reguljärklass.  

Enligt Zetterqvist & Hagström (2016) utgör mottagandet av nyanlända en struktur snarare än ett system, 

med innebörden att flertalet aktörer, som är med och påverkar bland annat nyanländas utbildning, alla 
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följer olika mål och lagar som styr deras verksamhet. Detta kräver samverkan som dels förhåller sig till 

skillnaderna i hur verksamhetsområdena styrs, och dels bygger på att en tydlig ansvarsfördelning finns 

verksamheterna emellan. Zetterqvist och Hagström (2016) menar att god samverkan leder till större 

möjligheter att nyanlända elevers rättigheter tillgodoses. Denna samverkan bör ske dels mellan personal 

på skolan, mellan berörda institutioner i civilsamhället, och dels mellan elever och vårdnadshavare, 

något Bergendorff (2018) kallar ett holistiskt synsätt. 

Nyanländas elevers skolbakgrund och individuella förutsättningar samt hur arbetet med eleverna 

organiseras är viktiga för elevernas skolframgång. I skollagen (8§) står att alla elever ska ha tillgång till 

en likvärdig utbildning oavsett sociala och ekonomiska förhållanden och geografisk hemvist. Det är 

därför av största vikt att inkludera nyanlända elever.  

1.1 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att belysa litteratur som är relevant för uppsatsens ämne. Denna litteratur består 

av artiklar, skrivna av forskare inom pedagogik och didaktik, rapporter från Skolverket, Skollagen, 

forskningsöversikter samt doktorsavhandlingar. Vi använde oss av Google samt Google Scholar, 

Stockholms Universitets bibliotekssök och sökte på sökordet nyanlända tillsammans med sökord som 

skola, inkludering och språkutvecklande arbetssätt. Vi gav företräde för framförallt avhandlingar och 

forskningsöversikter från 2010-talets senare hälft i syfte att få med forskning som publicerats efter den 

kraftiga ökningen av asylsökande som skedde år 2015.  

Skolor världen över har upplevt en ökning av nyanlända elever i sin verksamhet, och ingen annan del 

av samhället har mött lika stora utmaningar, eller blivit ålagt ett lika stort ansvar, som just skolan. Dessa 

utmaningar som rör organisation, pedagogik och inte minst relationerna till föräldrarna, har blåst liv i 

frågor kring dessa både på ett politiskt såväl som akademiskt plan. Det finns två huvudsakliga 

organisatoriska modeller när det gäller nyanlända elevers första tid i skolan. Det ena är att de placeras i 

en särskild verksamhet, i vår studerade skolas fall kallad Passagen, och det andra är att de direkt placeras 

i en reguljär klass, företrädesvis använt för elever som ska börja i årskurs 1 till 3. Tanken med 

förberedelseklassen är att eleverna behöver ha grundläggande kunskaper i det svenska språket innan 

ämnesundervisning i reguljär klass är möjlig. I syfte att underlätta övergången till reguljär klass samt 

möjliggöra viss ämnesundervisning utifrån elevens förutsättningar tillhör alla elever i 

förberedelseverksamheten en reguljär klass från början (Nilsson Folke & Bunar, 2016; Juvonen, 2016). 

Nilsson Folke (2017) framlägger tre huvudsakliga spår från forskningen inom ämnet. Dessa spår skiljer 

sig åt genom att de har olika fokus när det gäller de faktorer som leder till en lyckad övergång till reguljär 

klass. Det första utgår ifrån barns rätt till utbildning, formulerad i internationella såväl som nationella 

lagar och styrdokument, och i vilken grad denna rättighet tillfredsställs i praktiken.  Det andra 

perspektivet fokuserar på språket och fokus ligger på elevens behov när det gäller 

andraspråksundervisning, och likställer inkludering med att lära sig det svenska språket. Det tredje 

perspektivet fokuserar på individens bakgrund och tidigare erfarenheter som huvudsakligen bestämmer 

om övergången blir lyckad. 

 

Det svenska utbildningssystemet har som utgångspunkt att nyanlända elever har samma rätt till 

utbildning som alla andra elever (Nilsson Folke, 2017). Detta synsätt kännetecknas av ett fokus på 

barnets bästa, demokrati och en likvärdig utbildning. De har också en rätt enligt Skollagen 

(SFS:2008:567, 2008), att inte diskrimineras, i likhet med samtliga elever som går i den svenska skolan. 
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Vidare tar Nilsson Folke (2017) upp förberedelseklasser, och deras segregerande effekt på elever som 

har svenska som andraspråk. Detta blir problematiskt eftersom skolan, tvärtemot sitt uppdrag, separerar 

och segregerar elever med svaga kunskaper i svenska och sätter dessa i en fysiskt separerad 

undervisningsform. Dock har förberedelseklasser även en positiv aspekt, i studier har det framkommit 

att de upplever en social trygghet och pedagogisk kvalitet under sin vistelse i förberedelseklass (Nilsson 

Folke, 2015). För nyanlända elever i mellan- och högstadiet undrar vi om denna inledande segregering 

ändå inte är extra nyttig. Elever med bristande kunskaper i svenska behöver lära sig grunderna, samt 

beroende på tidigare skolvana, även lära sig om skolsystemet som helhet. Dessutom bildas det sociala 

band mellan eleverna som går i dessa förberedelseklasser (Nilsson Folke, 2017, Skowronski, 2013). De 

allra flesta sent anlända börjar i förberedelseklass inför grundskolans senare år, eller på förberedande 

verksamhet inom gymnasieskolan, IM Språkintroduktion (Skowronski, 2013). 

Kommuners förberedelseklasser eller introduktionsprogram uppvisar enligt författaren mycket 

varierande kvalitet, och att detta påverkar elevernas resultat i hög grad och författaren tar upp begreppet 

“en skola för alla” i sin doktorsavhandling, som utgår ifrån ett elevperspektiv. Detta begrepp bygger på 

att alla elever, inklusive nyanlända har rätt till en likvärdig skola. Hon tar dock upp lärares 

förhållningssätt till elever med utländsk bakgrund som ibland kännetecknas av ett fokus på den 

nyanlända elevens brister, som exempelvis bristande kunskaper i svenska.  

Vi kommer i vår fallstudie att undersöka lärares och studiehandledares upplevelser kring arbetet med 

nyanlända. Vi studerar hur lärare och studiehandledare uppfattar den inledande kartläggningen, vistelsen 

i förberedelseklassen samt studiehandledning under tiden i ordinarie klass, samt tiden då extra stöd inte 

är garanterat, då eleven inte längre räknas som nyanländ enligt Skollagens definition. Detta möjliga 

problem kan ses i ett rättighetsperspektiv, att alla elever har rätt till en individanpassad skola, och om 

det krävs extra insatser till de individer som är i behov av sådant stöd bör det ges utan bekostnad på 

andra individers rätt till en kvalitativ undervisning.  

Olika nivåer av myndigheter, främst på lokal nivå (skolor och kommuner) har i avsaknaden av lagar och 

förordningar som specifikt påverkar nyanlända elever utmanats att försöka tillvarata även nyanlända 

elever i lika hög utsträckning som elever som inte har status som nyanlända, enligt Nilsson Folke (2017). 

Bunar (2010) ser den optimala lösningen som en tidsbegränsad vistelse i förberedelseklass samt ett nära 

samarbete med lärare i ordinarie klass. De nyanlända eleverna som blir utbildade i dagens skola blir i 

många fall drabbade av den stora bristen på utbildade lärare i språkutvecklande arbetssätt, vilket leder 

till en svårare inlärning av det svenska språket för de nya eleverna. Skolor med nyanlända elever ska 

kunna vägleda och hjälpa eleverna med en studiehandledare vilka ska kunna underlätta elevernas år i 

skolan. Dock på grund av en brist på studiehandledning skapar också detta en problematik för de nya 

eleverna då det blir svårt för skolorna att kunna leda eleverna på rätt riktning efter deras 

nödvändigheter/önskan. Den stora påverkan som skolan har leder till att de nyanlända eleverna får sämre 

förutsättningar till att fortsätta med sin utbildning och avsluta sina studier (Bunar, 2015).  

Kilim (2015) undersöker i sin masteruppsats kartläggningens betydelse för att skapa förutsättningar för 

nyanlända elevers lärande och utveckling inom den svenska skolan. Hon undersökte hur kartläggningen 

såg ut på ett antal skolor och fann att man främst kartlägger elever i svenska och matematik och inte på 

elevens modersmål. Hon menar att denna kartläggning kan liknas vid summativa bedömningar då 

elevernas språkkunskaper inte bedöms och testas i meningsfulla sammanhang och på elevernas 

modersmål. Att en elev övergår till reguljär klass innebär inte att eleven alltid har de förutsättningar som 
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krävs för att tillgodogöra sig undervisningen. Hennes resultat visade också att lärare många gånger har 

svårt att anpassa innehållet i undervisningen för nyanlända elever. 

Rutter (2006) menar i sin bok att nyanlända elever i det brittiska skolsystemet har blandade erfarenheter, 

och trots att utbildning är en grundläggande rättighet hos människor finner hon att skolor och centrala 

såväl som lokala myndigheter försöker använder byråkratiska hjälpmedel för att försöka undkomma att 

ta sitt morala och legala ansvar. Hon lyfter vidare att vissa grupper klarar sig bättre än andra, och att 

många nyanlända elever tappar sitt kulturellt betingade utbildningskapital, värdet av att utbilda sig 

minskar i deras ögon när de istället utsätts för mobbing och trakasserier. Forskning inom nyanlända 

elevers skolgång bör ta ett helhetsgrepp, och undersöka faktorer som härrör både från tiden innan de 

lämnade sitt ursprungsland, såväl som efter de kommit till sitt nya land. Ett fåtal elever hade upplevt 

hemskheter som kraftigt påverkar möjligheten att lära sig, men de flesta lider istället av förändringar i 

familjesituationen eller överstressade föräldrar och syskon. Hon fann att forskare inom utbildningssfären 

ofta skyllde på trauman i ursprungslandet för att dölja bristfälliga insatser efter att de kommit fram till 

England, och menar att man bör vara mycket försiktig med att skylla svårigheterna att lyckas på enskilda 

faktorer. Tvärtom förespråkar hon ett holistiskt synsätt för att för att möta nyanlända elevers behov, att 

även konkret hjälpa deras familjer istället för att skicka dem vidare mellan myndigheter. 

1.2 Nyanlända elevers introduktion - 

fallbeskrivning 

Fallet vi studerar börjar när eleven anländer till Passagen, som är namnet på den inledande 

mottagningsverksamheten hos vår studerade kommun vars huvudsakliga syfte är att lära känna och 

kartlägga eleven inför vidare skolgång. Framför allt läggs då fokus på att lära känna den nya eleven 

genom att träffas dagligen och genom att använda olika samtalstekniker. Man följer en plan och 

kartläggningsarbetet pågår under ett antal veckor (Bergendorff, 2018). Kommunen ska erbjuda varje 

nyanländ elev en omfattande kartläggning så att eleven placeras i rätt årskurs samt får den hjälpen som 

behövs. Skolan får också hjälp och stöd i sin tur från skolverket för att kartlägga eleverna innan de 

slussas till olika årskurser. Eleverna kan ha olika skolbakgrund och språkkunskaper samt sociala 

förhållanden, därför är det av stor vikt att processen börja med en kartläggning av en nyanländ elev. 

Skolverket definierar kartläggning som ett av skolans ansvar:  

Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera 

eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets 

kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2. (Skolverket) 

I enlighet med Skolverket definierar den specialpedagogiska skolmyndigheten kartläggning som:  

En del av skolans ansvar för att kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd. Som stöd i detta 

kartläggningsarbete finns det en mängd olika diagnosmaterial. (www.spsm.se) 

En av de svåraste arbetsuppgifter för lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar 

och behov. Läraren behöver ha kunskaper om vad eleverna befinner sig i sina kunskaper och lärande för 

att kunna planera samt anpassa undervisningen efter elevernas olika behov (Boo, Forslund Frykedal & 

Thorsten, 2017).  

Kartläggningen i Steg 1: ger skolan en bild av elevens språk, tidigare skolgång, intressen och 

förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar. 

Kartläggningen i Steg 2: kartläggs elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. 

http://www.skolverket.se/
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Litteracitet: kartlägger hur eleven har använt språket i olika sammanhang. Begreppet litteracitet 

används här som ett överordnat begrepp för olika aktiviteter kopplade till skrift. Det är inte bara 

läsande och skrivande utan också olika muntliga aktiviteter i samband med läsande och skrivande, till 

exempel högläsning och diskussion om texters innehåll. 

Numeracitet: definieras i Skolverkets material som att använda matematiskt tänkande. I 

kartläggningen får eleven lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar. 

Denna del av kartläggningen prövar alltså inte elevens kunskaper i skolämnet matematik enligt 

läroplanen, utan matematiskt tänkande i ett vidare sammanhang. Materialet är uppdelat i två spår, ett 

för elever som är yngre än 9 år och ett för elever som är 9 år och äldre. I kartläggningen för elever 

yngre än 9 år ligger fokus på taluppfattning och inte problemlösning. 

Kartläggningen i Steg 3: det är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera 

undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Det tredje 

steget är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad. (Skolverket) 

Efter utförd kartläggning av eleven samt för att ge de nyanlända eleverna de kunskaper som behövs för 

att de så tidigt som möjligt ska kunna ta del av den ordinarie undervisningen kan man välja att placera 

eleverna i en så kallad förberedelseklass (Skolverket, 2016). Förberedelseklassen i vår studerade 

kommun samt denna studie kallas Språkstudion och är förlagd till en specifik skola i kommunen, och 

de nyanlända elever som hamnar här får undervisning av SVA-lärare. En del elever, företrädesvis de 

som ska placeras i lågstadiet direktplaceras i reguljär klass men de utgör inte del av vårt fall och 

studeras inte. Språkstudion arbetar med elever som går i årskurs fyra till nio och är nya i det svenska 

språket. I Skolverkets allmänna råd står att: 

Rektorn får besluta att en nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket, för 

att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, delvis får undervisas i 

förberedelseklass. Syftet är att underlätta övergången mellan undervisning i förberedelseklass och 

reguljär undervisning och att kontakt med lärare och klasskamrater knyts så tidigt som möjligt. En 

elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i det aktuella ämnet. En elev 

får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år (3 kap. 12 § Skollagen). 

Det övergripande syftet med Språkstudion är att eleverna som går där så snabbt som möjligt ska skaffa 

sig tillräckliga kunskaper för att klara av att läsa samtliga ämnen med sin klass. Ingen kartläggning 

enligt Skolverkets steg 1, 2 eller 3 sker i Språkstudion, däremot används Skolverkets 

bedömningsmaterial Bygga svenska varje månad för att ta reda på hur eleven ligger till i sin 

svenskainlärning, och elevens resultat är också avgörande för hur länge eleven stannar i Språkstudion. 

Kartläggning steg 3 görs av ansvarig ämneslärare inför den nyanlända elevens inträde i den lärarens 

ämne, och annat stöd i form av hjälp från studiehandledare och översättning från modersmålslärare 

finns att tillgå för den nyanlända eleven. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att problematisera och fördjupa kunskapen kring lärares och 

studiehandledares upplevelser och erfarenheter kring arbetet med nyanlända. Föreliggande fallstudie 

behandlar arbetet med nyanlända elever och hur det ser ut i en skola i Stockholms län, med avseende 

specifika punkter: mottagande och bedömning i förberedelseklass samt överlämningen till reguljär klass. 

Studiens frågeställningar är följande:  

• Hur beskriver och uppfattar SVA-lärare och studiehandledare arbetet med nyanlända?  
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• Hur beskriver och uppfattar ämneslärarna sin undervisning av nyanlända elever? 

• Vilka möjligheter och brister upplever lärare och studiehandledare i arbetet med nyanlända? 
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2 Centrala begrepp och teoretisk 

ram 

I detta kapitel kommer vi dels att redogöra för de centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter som 

har betydelse för vårt arbete. Vår strävan i detta arbete är att lyssna på lärarröster och analysera detta ur 

ett sociokulturellt perspektiv och med en fenomenografisk ansats för att förstå individernas 

föreställningar.  

Inkludering och integrering 

Nilholm (2006) menar att en viktig poäng med begreppet inkludering är att skolan ska utformas för att 

vara kompatibelt med den naturliga variation som existerar hos alla människor, snarare än att anpassas 

till avvikande elever, sådana elever som man integrera i verksamheter som inte är anpassade till dem. 

Det är viktigt att särskilja begreppen inkludering och integrering. Integrering innebär att en avvikande 

elev ska anpassas in i en verksamhet, inte att verksamheten ska anpassas efter eleven, med följden att 

uppkomna problem ofta skylls på eleven. Inkludering däremot, poängterar vikten av synsättet att det 

normala är att utgå från elevers naturliga olikheter och se detta som något positivt. Verksamheten bör 

anpassas därefter för att passa alla elever och tillfredsställa deras behov.   

2.1 Fenomenografi 

Enligt Larsson (1986) är syftet med den fenomenografiska forskningsansatsen att genom undersökning 

beskriva hur människor uppfattar fenomen i sin omvärld. Det har vissa likheter med fenomenologin, 

men skillnaden består i att fenomenologer ofta analyserar människors uppfattningar ur ett filosofiskt 

perspektiv, emedan fenomenografin snarare är empiriskt grundad till sin natur, då den strävar efter att 

analysera och beskriva vad människor har sagt under en intervju. Målet är att beskriva hur något 

uppfattas och beskrivs snarare än hur det faktiskt är. 

2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

När vi studerade tidigare studier med fenomenografisk ansats fann vi en uppsats på avancerad nivå 

(Karlsson, 2014) som studerar hur lärare uppfattar arbetssättet kallat det flippade klassrummet, som går 

ut på att man byter plats på lärarens genomgångar och elevernas hemuppgifter. Eleverna får ta del av 

förinspelat material och lektionstiden används istället för gemensam bearbetning av materialet. Det 

relevanta för vår studie hos Karlssons studie är att den använde sig av det sociokulturella perspektivet, 

i syfte att härleda och förklara funna kategorier med stöd av teorier tillhörandes det sociokulturella 

perspektivet på lärande, såsom medierande artefakter, scaffolding samt den proximala 

utvecklingszonen. Vi har i vår studie valt ett liknande upplägg i syfte att fördjupa analysen av vårt 

resultat, något som Denscombe (2010) menar är kännetecknande för fallstudier. 

Vygotskij är en central figur inom sociokulturella teorier och framhåller språkets betydelse för lärande 

och menar att språket är ett verktyg för människans tänkande. Ett ord utan någon betydelse är enbart ett 

ljud och saknar funktion. Människan använder sig av olika verktyg och de delas in i inre och yttre 

verktyg. Till de inre, mentala och psykiska verktygen hör språk, minne och logiskt tänkande, och till de 

yttre hör verktyg i vår omvärld som finns omkring oss. Vygotskij kallar sambandet mellan yttre och inre 
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verktyg för internalisering, och menar vidare att människan lär sig två gånger, först på en social nivå när 

människor interagerar och därefter på en individuell nivå genom människans egna tankearbete 

(Vygotskij, 1999). 

Säljö (2000) menar att forskning med intervju som metod ofta påstår sig visa vad människor tänker, men 

att detta är felaktigt ut ett sociokulturellt perspektiv. Det som vi istället kan studera är vad människor 

säger, skriver eller gör och att detta alltid styrs av kontexten där människorna befinner sig. Det uttrycker 

alltså inte endast deras inre tankar eller förståelse av begrepp, vilket är ett grundantagande för 

sociokulturellt perspektiv. Vidare menar Säljö att enligt det sociokulturella perspektivet är lärande en 

naturlig del av människors liv, och något som sker hela tiden. Samtal i vardagen ses som en viktig 

komponent i människors kunskapsutveckling på så sätt att de skapar kunskap hos individen som i sin 

tur formar och utvecklar denne. Lärande i form av utvecklande av kunskaper och färdigheter är något 

som pågår ständigt genom kommunikation och interaktion mellan människor och är inte att betrakta 

som individuella biologiska företeelser.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi metodval, vårt urval samt hur vi genomfört studien. Vår datainsamlingsmetod 

har varit semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kännetecknande för semi-strukturerad intervjutyp är 

att forskaren har ett antal frågor som är formulerade i förväg, men ställer följdfrågor och leder 

diskussionen till områden som är intressanta för forskningen (Denscombe, 2010). 

3.1 Val av metod 

Den övergripande strategin vi valt är en fallstudie, som enligt Denscombe (2010) kännetecknas av att 

den fokuserar på en enda instans av situationen vi valt att studera. Istället för att undersöka mottagningen 

hos flertalet skolor och kommuner förespråkar fallstudiestrategin att forskaren begränsar sig till endast 

en skola i en kommun. Strategin strävar efter ett djup i sin analys och syftet är att leda fram till nya 

frågor eller teorier. Denna strategi för forskningen möjliggör undersökning av hur mottagandet och 

arbetet med nyanlända elever planeras och utförs, med röster i form av semistrukturerade intervjuer från 

såväl lärare och studiehandledare. Vi har undersökt beskrivningar av situationer och upplevelser som 

våra informanter delgivit oss kring deras arbete med nyanlända.  

Denscombe (2010) menar att det är viktigt att avgränsa fallet som studeras så att det är distinkt från sitt 

sammanhang. Avgränsningen i vår studie är att de vi intervjuar på något sätt interagerar med, eller fattar 

beslut som rör, nyanlända elever. Vi utgick från semistrukturerade intervjuer för vår datainsamling, och 

metoden vi valt är tematisk analys. Vi hade på förhand tankar om vissa teman vi ville fråga våra 

informanter om, men var samtidigt öppna för att empirin kunde ge oss fler teman att analysera. Vid 

kvalitativa studier måste forskarna vara beredda på att strategi, metod och fokus ändras under arbetets 

gång, enligt Denscombe (2010), som vidare menar att intervjuer vid första anblick förefaller lockande 

för forskaren, i det att de inte verkar innefatta bruk av avancerad teknisk utrustning, och utnyttjar en 

färdighet forskaren redan har, nämligen förmågan att föra en konversation. En intervju är dock mer än 

en vanlig konversation, i det att intervjun innehåller en uppsättning av antaganden och 

överenskommelser om situationen, såsom samtycke, en fördefinierad agenda samt sannolikheten att det 

som sägs under intervjun offentliggörs. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun strävar efter att förstå världen sett från respondenternas synvinkel och består av ett 

professionellt samtal, där kunskap konstrueras i samspelet mellan intervjuare och respondent. Samtalet 

har en struktur och ett syfte, och blir ett sätt för intervjuaren att skaffa sig grundligt prövade kunskaper. 

Det är intervjuaren som kontrollerar situationen och det är följaktligen inte ett samtal mellan likställda 

parter. 

Att vara flexibel med ämnenas ordningsföljd under intervjun är något intervjuaren ska vara inställd på, 

samt att låta personen som intervjuas tala utförligt om de ämnen som tas upp och utveckla sina ideer 

(Denscombe 2010). Detta är precis vad som eftersöks i den här undersökningen, där enskilda individers 

erfarenheter och tankar har stor betydelse för att kunna svara på uppsatsens frågeställningar. Vidare 

menar författaren att personen som intervjuas är den som ska betonas och frågorna ska vara öppna för 

att den intervjuade ska kunna utveckla sina svar och synpunkter, och detta försökte vi efterfölja i våra 

intervjuer genom att ställa öppna frågor och undvika slutna frågor för att få respondenten komma med 

välutvecklade svar. 
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Den fenomenografiska ansatsen föll naturligt som ett sätt att strukturerat redovisa resultatet och besvara 

forskningsfrågan. Det sociokulturella perspektivet används främst i diskussionskapitlet i syfte att 

fördjupa analysen. 

3.2 Urval 

Studien bygger på datainsamling på en relativt liten skola i Stockholmsområdet. Skolan har en 

omfattande verksamhet för nyanlända elever samt inarbetade rutiner för kartläggning och undervisning. 

Skolan ligger i ett område som huvudsakligen har flerbostadshus i sitt närområde, och även ett par 

villaområden, skolan är inte typisk för kommunen som helhet, då den som överhängande del består av 

radhus och villor och är synnerligen välbärgat sett till länet i helhet. Då vår studie fokuserade helt och 

hållet på lärarna samlade vi inte in någon empiri från eleverna som indirekt förekommer i materialet. Vi 

har i personliga kommunikationer fått veta att tolkbehoven under aktuell period (2016-2019) 

huvudsakligen var arabiska, somaliska och dari. På högstadiet i studiens skola går 99 elever och det talas 

mer än 13 olika språk på skolan. Cirka 39% av eleverna på högstadiet har en annan bakgrund än svenska, 

och 24% har ett annat modersmål än svenska och samma procentsats läser svenska som andraspråk. Den 

har en högre andel tvåspråkiga än de flesta andra skolor i kommunen, och skolan valdes eftersom det är 

vår egen arbetsplats. Här lutade vi oss mot Denscombe (2010) som menar att småskalig forskning som 

våran, med begränsad budget, gärna får ske nära de som forskar. Huvudsaken är att man väljer 

respondenter utifrån deras kunskap och erfarenhet av det som ska undersökas. Vi valde våra 

respondenter med utgångspunkten att de genom sitt arbete med nyanlända elever har kunskap och 

erfarenheter som är relevanta för vårt arbete, alltså valdes SVA-lärare, ämneslärare och studiehandledare 

ut som kommer i kontakt med nyanlända elever i ändamålet att kartlägga, förbereda eller undervisa dem. 

Informanterna 

• Lärare 1 är en 50-årig kvinna med 17 års erfarenhet inom yrket, som är utbildad SO- och 

svenskalärare. Intervjuguide som användes är Intervjuguide 3 (se bilaga 5). 

• Lärare 2 är en 30-årig kvinna som nyligen tog sin examen som lärare i historia på gymnasiet. 

Lärare 1 och 2 arbetar idag med SO och svenska på högstadiet. Intervjuguide som användes är 

Intervjuguide 3 (se bilaga 5). 

• Lärare 3 är en 27-årig kvinna som nyligen tog examen som SVA-lärare och hon har arbetat 2 år 

i språkstudion. Intervjuguide som användes är Intervjuguide 2 (se bilaga 4). 

• Lärare 4 är en 47-årig kvinna som innehar en examen som SVA-lärare och har arbetat som 

SVA-lärare i 10 år, på aktuell skola har hon arbetat i 5 år. Intervjuguide som användes är 

Intervjuguide 2 (se bilaga 4). 

 

Samtliga lärare valdes som informanter till vår studie på grund av att de arbetar med och tar emot 

nyanlända elever. Vi har intervjuat fyra lärare på skolan och en studiehandledare på samma skola. 

Studiehandledning erbjuds till alla nyanlända elever under två år för att eleverna får stöd i sina studier 

parallellt med undervisningen i klassrummet. Studiehandledare 1 är en studievägledare, anställd av 

kommunen för att jobba med nyanlända elever. Intervjun med studiehandledare 1 utfördes på skolan i 

ett lugnt klassrum, spelades in och transkriberades. Intervjuguiden som användes är intervjuguide 1 (se 

bilaga 3). 

• Studiehandledare 1 är en 55-årig man med en examen som maskiningenjör från Iran, arbetar 

som studiehandledare och modersmålslärare sedan 20 år. 
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Då informanterna på skolan är våra kollegor ökade möjligheten att träffa dem och genomföra 

intervjuerna med dem. Vi mejlade förfrågan med ett missivbrev till informanterna och tillsammans 

bestämde vi en tid för intervju. 

3.3 Genomförande 

Vid kvalitativa studier är det enligt Denscombe (2010) viktigt att förmedla inte bara med vilken metod 

data samlades in, utan även redogöra för hur denna data samlades in och analyserades, i syfte att belysa 

de processer forskarna har använt sig av under resans gång från rådata till slutsatser. 

Intervjuer bokades och genomfördes på skolan, spelades in och transkriberades. Svaren kodades först 

utifrån nyckelord, såsom individualisering, överlämning, samverkan, möjligheter och brister. Frågorna 

till intervjuguiderna formulerades utifrån de områden vi ville undersöka, exempelvis fick informanterna 

svara på hur de upplevde att samverkan sinsemellan fungerade. Vid den initiala genomläsningen av 

intervjudatan uppkom nya frågor att ställa till nästa yrkesroll, genom att vi fick en yrkesrolls bild 

gentemot en annan. Frågorna som ställts i intervjuerna har utformats för att kunna få öppna svar kring 

de ämnen som rör frågeställningarna i denna studie. Under utformandet av den första intervjuguiden, 

som gavs till studiehandledare, arbetade vi explorativt utifrån ett behov från vår sida att skaffa oss 

studiehandledarens upplevelser eftersom det är en yrkeskategori som träffar nyanlända elever mycket 

tidigt under fallets gång. När de senare intervjuguiderna gjordes hade vi nya frågor som väcktes hos oss 

efter att vi läst studiehandledarens svar. Studiehandlaren arbetar tillsammans med ämnesläraren och 

bildar därför en slags länk mellan Språkstudion(förberedelseklassen) och den reguljära undervisningen 

med ämneslärarna. 

När så samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade fortsatte analysarbetet. Enligt Larsson 

(1986) är avsikten med databearbetning att finna kvalitativt skilda kategorier som uppfattningarna kan 

beskrivas inom. Med kvalitativt skilda menas en skillnad i art, exempelvis är is och vatten kvalitativt 

skilda, trots att bägge ämnen har samma kemiska sammansättning. Analysen går ut på att beskriva 

variationen i uppfattningar, och kärnan i analysen består av jämförelsen mellan olika svar. Larsson 

definierar uppfattning på följande sätt: 

Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan 

sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi samlat 

våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang (Larsson, 1986, s. 33). 

Vid utformande av forskarens kategorisystem är det två saker som är av särskild vikt. Systemet ska vara 

väl förankrat i intervjumaterialet och kategorierna ska kvalitativt skilja åt. 

3.4 Tillförlitlighet, kvalitet och forskningsetik 

Denscombe (2010) menar att möjligheten att verifiera kvalitativ forskning är synnerligen viktigt, 

forskaren måste kunna styrka att forskningsresultatet är trovärdigt. Det är enligt Denscombe möjligt att 

kontrollera resultat som man fått fram i en intervju mot resultat från en annan intervju, därför har vi 

strävat efter att lyfta fram citat från samtliga informanter inom en yrkeskategori för att stärka 

tillförlitligheten i datan. Vidare har vi givit företräde för teman och kategorier som framträtt i data från 

flera informanters. 

Enligt Denscombe (2010) är forskningsetiska avvägningar av yttersta vikt vid forskning, och enligt 

Vetenskapsrådet (2002) föreligger det fyra huvudkrav som måste uppfyllas vid forskning så att de 
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individer vars data vi samlat in ej lider någon skada på grund av att de samtyckt till att delta i vår studie. 

Det är dessa fyra huvudkraven som har följts under insamlingen av data till vår uppsats, varav det första 

är informationskravet, som betyder att man som forskare informerar undersökningsdeltagare om det 

allmänna syftet med undersökningen, om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för att 

delta. Det ska tydligt framgå att de som ställer upp på intervjun deltar frivilligt i projektet och att de har 

rätt att avbryta sitt medverkande när som helst. Det är viktigt att man informerar om att uppgifterna är 

endas till för forskningen och kommer inte att användas i något annat syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

Detta krav har uppfyllts i detta projekt genom att ett missivbrev skickades ut till de blivande 

informanterna när de förfrågades om att delta i en intervju (se bilaga 2). Det andra viktiga huvudkravet 

är samtyckeskravet. Det betyder att ett samtycke ska inhämtas från den deltagande (Vetenskapsrådet 

2002). I detta projekt har samtliga intervjudeltagare gett sitt muntliga samtycke. 

Det tredje viktiga huvudkravet är konfidentialitetskravet, och det syftar på att deltagarna som ingår i 

forskningen har ingått i en överenskommelse vad som ska göras med datan som man frambringar 

tillsammans. Den privata data som identifierar deltagarna i undersökningen kommer inte att avslöjas 

(Kvale & Brinkman 2014). Det är viktigt att obehöriga inte kan ta del av personuppgifter, och att de 

förvaras på ett sådant sätt. Detta krav uppfylls genom att informanternas namn är kodade, samt genom 

att all data har sparats på Stockholms universitetssystem (Box). Det fjärde och sista huvudkravet är 

nyttjandekravet. Syftet med detta krav är att all forskning om enskilda personer som inkommer endast 

får användas i forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). Även detta krav uppfylls i detta projekt, 

då all data sparades i ett datasystem som tillhandahålls av institutionen och raderas från systemet efter 

studiens genomförande. 
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4 Resultat 

Vi kommer i detta kapitel att presentera och förklara de kategorier som framkommit vid bearbetningen 

av intervjumaterialet, bestående av signifikanta uppfattningar som har framkommit under analysen av 

empirin. Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna, och först redogörs för uppfattningarna hos 

SVA-lärare och studiehandledare på arbetet med nyanlända elever, följt av hur ämneslärare uppfattar 

arbetet med nyanlända och till sist vilka möjligheter och brister som lärare och studiehandledare 

upplever. Kategorierna analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet, specifikt den närmsta 

utvecklingszonen, stöttning(scaffolding) och medierande artefakter. 

4.1 Förberedande arbetsinsatser 
Syftet med att eleverna går i Språkstudion är att de så snabbt som möjligt ska bli duktiga i det svenska 

språket (tala, läsa, skriva) och klara av att läsa alla ämnen med sina klasser (L4). 

Detta tema omfattar kategorier som rör uppfattningar som relaterar till det arbete som utförs i syfte att 

den nyanlända eleven ska deltaga i och tillgodogöra sig undervisningen i reguljär klass av SVA-lärare 

och studiehandledare, och det är dessa yrkesroller vars uppfattningar och beskrivningar vi studerar i 

detta avsnitt. 

4.1.1 Undervisningsmaterial 

Uppfattningarna i denna kategori handlar om vilka verktyg SVA-lärarna använder sig av i arbetet med 

nyanlända i Språkstudion. SVA-lärarnas beskriver vitt skilda material, både digitala och mer 

traditionella, som kommer från en rad olika källor både i och utanför skolan. De beskriver även hur de 

arbetar tematiskt och med spel. Uppfattningarna i denna kategori exemplifierar medierande artefakter i 

det sociokulturella perspektivet på lärande, på så sätt att de representerar ett yttre verktyg, teknologiskt 

eller analogt, som i samspelet mellan eleven och artefakten bidrar till att lärande uppstår. 

Vi arbetar digitalt med t.ex Google Classroom, där vi lägger ut vissa arbetsuppgifter till eleverna. Vi 

använder oss av Kahoot, Inläsningstjänst, studi.se, elevspel.se, Nyhetssidan, olika appar där eleverna 

t.ex. kan träna på grammatik mm. Alla elever har varsin Chromebook. Vi har hörlurar som eleverna får 

låna. Vi tittar på filmer från bland annat SLI (L4). 

En del material är låg- och mellanstadiematerial (ex. SO- och NO-böcker), en del utav materialet gör 

vi själva och lägger upp på Classroom (ex. läsloggar, grammatikövningar) och annat material är sådant 

som man har hämtat från internet eller från andra kollegor (L3). 

Vissa av våra lektioner är temalektioner, då eleverna tränar på det svenska språket genom att arbeta 

med ett NO- eller SO-tema, som till exempel teman om Sveriges natur, demokrati och valet eller 

människokroppen. Vi arbetar också med genrepedagogik. Eleverna arbetar med olika genrer i svenskan, 

som till exempel sagor, brev, argumenterande text, nyhetsartikel med mera (L4). 

Vi använder oss av olika pedagogiska spel, där eleven tränar på olika delar i det svenska språket. Ofta 

använder vi dessa spel (t.ex. språkmemory, samtalskort, mm) när eleverna tränar att samtala på svenska 

(L4). 
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4.1.2 Individualisering 

Uppfattningarna i denna kategori handlar om hur SVA-lärarna beskriver att de individualiserar material 

och schema utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. De beskriver sitt arbete med att 

prioritera vissa kunskaper framför andra, i syfte att underlätta övergången till reguljär klass. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv speglar individualiseringen av undervisningen en strävan att varje elev lär sig 

i sin närmaste utvecklingszon, och alltså inte ställs framför uppgifter som ännu är allt för svåra, utan lär 

sig utifrån sina egna förutsättningar och i ett för dem lagom tempo. 

Alla elever har individuella läroböcker utifrån vilken skolbakgrund och kunskapsnivå eleverna befinner 

sig på. Vi gör mycket eget material till eleverna, i form av olika häften inom olika ämnesområden (L4). 

Elevernas scheman ser olika ut beroende på vilka ämnen de läser med klassen. Klassens schema är 

utgångspunkt för alla elever och sedan gör vi om dem så att varje elev får ett individuellt, anpassat 

schema (L3). 

Vi prioriterar även språk- och ämneskunskaper som ger eleverna en god grund att stå på när de kommer 

ut i klass (L3). 

4.1.3 Bedömning 

Uppfattningarna i denna kategori handlar om hur SVA-lärarna bedömer om en elev som befinner sig i 

Språkstudion är redo att börja läsa ämnen i reguljär klass. Bedömningen sker löpande och med jämna 

mellanrum. När SVA-lärarna gör bedömningen att eleven är redo att läsa ämnen i reguljär klass 

meddelas detta till skolan. Faktorer som ligger till grund för denna bedömning är dels elevens språknivå 

men även om det finns plats i Språkstudion.  

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsmaterial bygga svenska, för att se hur eleven utvecklas i 

det svenska språkets olika delar. […] cirka en gång per månad (L4). 

När en elev är redo att läsa fler ämnen med sin klass, så kontaktar vi som arbetar i Språkstudion skolans 

elevhälsoteam (EHT, bestående av bl.a rektor, biträdande rektor, specialpedagoger, kurator och 

skolsköterska) (L4). 

Vissa elever stannar i Språkstudion i några månader, någon enstaka elev stannar i upp till två år. De 

flesta elever som vi har haft har inte gått längre än ett år i Språkstudion (L4). 

Språkstudion har inte heller möjlighet att ha eleverna kvar där allt för länge, då det hela tiden kommer 

nya elever till språkstudion (L3). 

4.1.4 Studiehandledningens betydelse och prioritet 

Uppfattningarna i denna kategori handlar om hur viktigt studiehandledning uppfattas vara och i vilken 

utsträckning informanterna upplever att elevernas behov av studiehandledning tillgodogörs. SVA-

lärarna fäster stor vikt vid studiehandledning, inte minst i SO-ämnen, och studiehandledaren upplever 

ett ökat fokus från ledningshåll för studiehandledning. Studiehandledningen ger tydligast uttryck för det 

som benämns som stöttning i det sociokulturella perspektivet, nämligen att eleven får hjälp av en vuxen 

i sitt lärande. I detta samspel mellan en handledare som talar elevens starkaste språk och stannar mycket 

nära den problemlösande processen tillsammans med eleven, ges goda möjligheter för eleven att skaffa 

sig ny kunskap. 

Studiehandledningen är mycket viktigt för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Ju mer 

studiehandledning en nyanländ elev får (även när den är ute i klass och läser alla ämnen) desto större 

chans har eleven att ta till sig ämneskunskaperna och nå målen (L3). 
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När eleven läser ämnen, där det är ett stort textomfång, som i till exempel SO, så har ofta eleven ett 

större behov av studiehandledning (L4). 

Jämfört med 1999 när jag började jobba som studiehandledare var studiehandledning då inte lika viktigt 

som nu. De senaste åren är det mer allvar och mer fokus på studiehandledning (SH1). 

4.1.5 Samarbetets omfattning 

Uppfattningarna i denna kategori handlar om hur våra informanter uppfattar att samarbetet fungerar med 

angränsande yrkesroller på skolan, såväl som vårdnadshavare utanför skolan. SVA-lärarna uppfattar 

samarbetet som bra med studiehandledare, men inte lika bra med övriga lärare. Studiehandledaren å 

andra sidan uppfattar fungerande samarbete med berörda parter. 

Jag samarbetar med mentorer i skolor, klasslärare i olika skolor som jag hälsar på, rektorer, biträdande 

rektorer, ämneslärare, alla (SH1). 

[…] om vi vill ringa och informera om ett utvecklingssamtal till en förälder, det kan ta 4 till 5 timmar 

(SH1). 

Ja, vi i språkstudion har god kontakt med studiehandledare där vi ofta diskuterar frågor som berör våra 

elever. Det kan handla om undervisning, det sociala livet, relationer, eller annat som berör eleven och 

dess skol- eller hemsituation (L3). 

Vi har inte så mycket samarbete med övriga lärare. Det händer att vi inte får information som är viktig 

för oss när det gäller till exempel schemabrytande dagar och olika typer av aktiviteter som våra elever 

ska delta i (L4). 

4.2 Arbetet i reguljär klass 

Detta tema omfattar kategorier som rör uppfattningar som relaterar till det arbete som utförs med 

anknytning till undervisningen i reguljär klass. Under detta tema studerar vi ämneslärarnas uppfattningar 

och beskrivningar. 

4.2.1 Övergången till reguljär klass 

Ämneslärarna beskriver att de arbetar individanpassat när de nyanlända eleverna kommer till deras klass, 

men att det trots det upplevs som tidvis problematiskt med avseende på vilken nivå ämnesläraren ska 

lägga undervisningen. Problemen handlar dels om ämneslärarnas svårigheter och dels om upplevda 

brister hos eleverna. Lärare 2 anger att ”jag får göra två lektionsplaneringar hela tiden”. Saker som 

fungerat bättre är att ta hjälp av studiehandledare och att arbeta med bildstöd. Lärare 1 uppfattar även 

en brist som rör information om elevens bakgrund, ”Jag tycker att jag har fått dåligt med information 

om elevernas bakgrund”. 

Man är ny, de får jobba mycket med språket och det gör vi först med begrepp, begreppsförståelse sen 

mottagandet beror det på (L2). 

[…] jättesvårt att hålla en nivå i en klass där man inte gör det för lätt för dem som liksom vill gå vidare 

och inte göra det för svårt när man har många nyanlända […] (L2). 

[…] det som har funkat bra för mig då det när de får ta del av undervisningen först gemensamt med 

alla och sen så får dem sitta med studiehandledaren och få hjälp med att skriva texten (L2). 

[…] jag jobbar jättemycket med de här filmerna/studieklipp där man kan titta dels på svenska men 

också på sitt eget språk och där är det mycket begreppsförståelse och ett bildstöd, det funkar också 

väldigt bra […] (L2). 

Jag försöker ju ha enklare material till att börja med, gärna att de får lyssna på böckerna på sitt 

modersmål, finns ju inte alla språk men många språk finns på Inläsningstjänst (L1). 
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Jag försöker ju hela tiden få med dem när vi har gruppdiskussioner och såna saker men nivån är alldeles 

för hög för dem iallafall i högstadiet där jag jobbar (L1). 

4.2.2 Ämneslärarnas samarbete 

Samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare upplevs som varierat och mer beroende av 

personen med vilken ämnesläraren samarbetar snarare än organisatoriska aspekter, Lärare 2 anger att ” 

Det beror mycket från person till person skulle jag säga snarare än organisatoriskt.”, och samma lärare 

upplever det som svårt att följa en nyanländ elevs framsteg när eleven och studiehandledaren arbetar 

utanför klassrummet, ”[…] de jobbar utanför mitt klassrum […] man tappar dem liksom. Vart är de 

någonstans?” 

Lärare 1 uppfattar en problematik som handlar om ansvarsfördelningen mellan SVA-lärare och 

ämneslärare, och att ämneslärarens roll blir otydlig om ansvaret för eleven fortfarande till viss del 

innehas av SVA-lärare från Språkstudion. 

Ansvarsfördelningen tycker jag också kan vara svår beror på att det handlar ibland om att eleven som 

kommer har kvar någon av tjejerna i studion som mentor, det blir svårt tycker jag, jag får en konstig 

roll! så hade jag det med en elev sen tog jag över honom som mentor då kändes det mycket bättre (L1). 

4.3 Möjligheter och brister 

Detta tema omfattar kategorier som rör uppfattningar som SVA-lärare, studiehandledare och 

ämneslärare uppfattar och beskriver. Kännetecknande för dessa uppfattningar är att de ger uttryck för 

uppfattade möjligheter eller brister. 

4.3.1 Möjligheter till förbättring av arbetet med nyanlända 

Ämneslärare, SVA-lärare och studiehandledare uppfattar alla möjligheter till att förbättra arbetet med 

nyanlända, ämneslärarna efterlyser kompetensutveckling och SVA-lärare vill se ett utökat samarbete 

och organisatoriska förändringar. Studiehandledare 1 lyfter särskilt vikten av modersmålet när det gäller 

undervisningen, ”Det som jag vill tillägga är hur viktigt modersmålet faktiskt är i livet.” Lärare 2 anger 

att ”jag skulle vilja ha lite material så jag vet vilka böcker som passar… här får du ett paket hur du 

undervisar nyanlända i SO.” 

Det funkade jättebra när vi hade tvålärarsystem, utbildad SVA-lärare och jag som svensklärare som 

gjorde planeringen ihop, det funkade jättebra (L1). 

4.3.2 Kompetensbrist hos läraren 

Ämneslärarna beskriver en brist på kompetens hos de själva med avseende på hur man ska arbeta med 

nyanlända elever på bästa sätt. De beskriver arbetet med att hitta en passande nivå på undervisningen 

som särskilt svår. Lärare 1 anger att ”[…] det är ju min kompetens, jag är inte särskilt kompetent”, och 

Lärare 2 ger en liknande bild och lägger dessutom till att det är svårt att utbilda sig själv. 

lärarna har ingen utbildning generellt hur vi ska jobba med nyanlända och det är väldigt svårt att hinna 

med att utbilda sig själv så att säga (L2). 

4.3.3 Kompetensbrist hos eleven 

Ämneslärarna som har ansvaret att utbilda elever i SO uppfattar att även om den nyanlända eleven har 

tillräckligt med kunskaper i grundläggande svenska, så räcker det inte alltid till för att kunna tillgodogöra 
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sig innehållet i undervisningen och delta i gruppdiskussioner, och lyfter särskilt vikten av 

studiehandledning i detta ämne. 

De skulle behöva dubbelt så mycket undervisning för att nå ett resultat, det är svåra ämnen om man 

inte har språket (L2). 

[…] studiehandledning är ju så lite tid så det är svårt att prioritera vad man ska använda 

studiehandledning timmen eller timmarna till, SO är väl inte det som mest prioriterade att jobba med 

(L1). 

[…] jag försöker ju hela tiden få med dem när vi har gruppdiskussioner och såna saker men nivån är 

alldeles för hög för dem (L1). 

 

4.4 Sammanfattade resultat 

Vi fann upplevelser och beskrivningar från ämneslärare, studiehandledare och SVA-lärare som i flertalet 

fall extra väl exemplifierar de tre teman vi nämnt under punkt 2.2 från det sociokulturella perspektivet 

på lärande. Vi har dock valt att inte begränsa oss till kategorier som kan sorteras in under det 

sociokulturella perspektivet i vårt utfallsrum, utan har varit öppna för uppfattningar som framträtt 

tydligast under vår bearbetning.  

Tabell 1. Sociokulturella kategorier per yrkesroll 

 SVA-lärare Studiehandledare Ämneslärare 

Stöttning Förekommer Förekommer Behöver undersökas 

ytterligare 

Medierande 

artefakter 
Förekommer Behöver undersökas 

ytterligare 

Förekommer 

Närmsta 

utvecklings

zonen 

Förekommer Förekommer Behöver undersökas 

ytterligare 

 

När det gäller den delen av empirin som inte faller under det sociokulturella perspektivet vill vi särskilt 

lyfta vikten av samarbete yrkesroller emellan och berörda yrkesrollers möjlighet till kontinuerlig 

fortbildning inom området att lära ut till elever med svagare kunskaper i majoritetsspråket än 

svenskfödda, inklusive nyanlända elever.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur mottagandet ser ut på en specifik skola genom att lyssna 

på lärarröster, undersöka hur lärare och studiehandledare uppfattar arbetet samt identifiera hur de 

uppfattar möjligheter och brister med detta arbete. I studien framkom att mottagandet i stort sett följer 

den modell som forskningen framhåller som eftersträvansvärd. Enligt vad som framkommit under våra 

intervjuer präglas mottagningsverksamheten av tydliga rutiner, fokus på kartläggning och lärare med 

rätt kompetens, och denna data anses som trovärdig då olika yrkesroller givit oss en samstämmig bild. 

Ett undantag gällande kartläggningen som framkommit är att även om den enligt vår data är noggrann 

och komplett ur ett rent kunskapsperspektiv, så uppfattar ämneslärarna en brist i kartläggningen kring 

tidigare erfarenheter och kunskaper hos nyanlända elever som inte faller under ren skolkunskap, såsom 

numeracitet och litteracitet. Enligt vår studie upplever ämneslärarna en tidsbrist, det kan vara så att 

kartläggning av tidigare kunskaper och erfarenheter hos de nyanlända prioriteras på sådant sätt att 

numeracitet och litteracitet ges prioritet framför övrig kartläggning. Ett förslag till fortsatt forskning 

skulle kunna vara att utöka kartläggningen på en skola till att även dokumentera och överlämna sådan 

information om de nyanlända elevernas bakgrund som våra ämneslärare uppfattar att de saknar i 

dagsläget, såsom vad de varit med om tidigare, och återigen intervjua ämneslärarna och undersöka om 

de upplever någon vinst med det upplägget. Det skulle även vara intressant att följa de elever som 

deltagit i mottagningsverksamheten på just vår skola, med en studie lik Skowronski (2013) i syfte att få 

elevernas upplevelser när de kommit lite längre i sin skolgång, och mäta hur det gått för dem, hur många 

som kommit in på vanliga gymnasieprogram eller kommit i arbete. 

Ett återkommande tema i vårt resultat handlar om kartläggning steg 3, den som ämneslärarna förväntas 

utföra själva, och bägge ämneslärare vi intervjuat ger uttryck för en oro inför detta. Bergendorff (2018) 

menar att det är viktigt att hela organisationen hjälps åt för att säkerställa en hög kvalitet på arbetet med 

nyanlända elever. En av våra SVA-lärare som arbetar i Språkstudion ger uttryck för att hon önskar ett 

tätare samarbete med ämneslärarna kring de nyanlända elevernas skolgång. Hon menar att med 

gemensam planeringstid där SVA-lärare och ämneslärare tillsammans planerade undervisningen skulle 

samarbetet öka. Bergendorff (2018) uppger vidare att SVA-lärarna ofta uppfattas som ansvariga för de 

nyanlända eleverna även efter att de lämnat förberedelseklassen. Detta är något som våra intervjuade 

SVA-lärare också ger uttryck för, att det är hela skolans ansvar att hjälpa de nyanlända eleverna, och 

inte bara SVA-lärarna. Så både ämneslärarna och SVA-lärarna ger uttryck för att de önskar ett tätare 

samarbete sinsemellan i form av gemensam planeringstid. Juvonen (2016) konstaterar att regelverket 

och styrdokumenten som påverkar nyanlända elever i den svenska skolan har som syfte att stötta de 

nyanlända eleverna i deras kunskapsutveckling och lärande, men anger vidare att trots goda intentioner 

vid reformer av Skollagen och styrdokument så blir resultatet ofta mindre bra eftersom dessa 

förändringar är svåra att genomföra och kräver för att lyckas omfattande utbildningsinsatser för lärare, 

skolledare och övrig personal enligt Juvonen (2016). I vår studie framkom att bägge ämneslärare 

upplevde just en brist på utbildningsinsats, detta till trots att en av dem avslutat sin lärarutbildning 

nyligen. Vi vill därför mot bakgrund av vad som framkommit i vår studie instämma med Juvonen (2016) 

när det gäller att stärka möjligheterna för de institutioner som utbildar ämneslärare i grundskolan att lära 

ut inkluderande och språkutvecklande arbetssätt, istället för att lägga ansvaret för att skaffa sig dessa 

kompetenser på läraren själv och skolledaren där ämnesläraren sen får anställning.  
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Bergendorff (2018) lyfter fram vikten av samverkan mellan förberedelseklass och lärare i reguljär klass 

såväl som SVA-lärare och studiehandledare, något som våra informanter håller med om. Vidare menas 

att det inte bara är personal på skolan som ska samverka, utan samtliga parters inblandning behövs för 

att skapa ett holistiskt synsätt. 

Bristen angående bristande information om elevens bakgrund som Lärare 1 tar upp skulle kunna bero 

på att information kring elevens förmåga och förväntade prestation i ämnet fått gå före information om 

vilken miljö och bakgrund eleven kommer ifrån. Otterup (2018) och Bunar (2010) tar upp i sin forskning 

problemet att förutom de allmänna råden från Skolverket har det funnits mycket lite hjälp för skolorna 

att få från regler och förordningar, vilket delvis kan förklara bristen på information vid överlämningen 

till ämneslärare. Bergendorff (2018) visar i sin beskrivning av en modell för hur skolintroduktionen av 

nyanlända elever kan gå till som bestående av tre delar, där kartläggning är den första delen, följt av 

förberedelseklass och övergång till reguljär undervisning. Hon menar vidare att om dessa tre delar 

tillsammans bildar en obruten kedja samt om de tre delarna samverkar ges bäst möjligheter för en lyckad 

introduktion. Hon tar även upp vikten av att successivt introducera eleven till den reguljära 

undervisningen, och hon finner att den metoden är effektiv. Bilden som framträder från informanterna 

är delvis en annan, att vissa elever som kommer saknar tillräckliga kunskaper för att kunna ta till sig 

undervisningen och delta i diskussioner. Bergendorff (2018) lyfter även värdet i att lyfta elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter som möjligheter, snarare än att fokusera på bristerna i det svenska 

språket.  

Det som ämneslärarna uppfattat angående att elever med bristande ämneslitteracitet inte kan delta i 

gruppdiskussioner i SO-ämnen, liknar det som Nilsson Folke (2017) belyser, nämligen att inkludering 

även kan verka exkluderande, det vill säga att trots att eleverna är med i klassrummet så upplevs deras 

kunskaper som otillräckliga, och de exkluderas därigenom från den delen av undervisningen de inte 

förstår, något som påverkar deras skolgång negativt. 

Nilsson Folke (2017) menar att satsningar på att stärka övergången till det ordinarie systemet behövs 

för att möta de behov nyanlända elever har och för att skapa förutsättningar för att dessa elever ska få 

en lyckad övergång. Lärare 2 upplever svårigheter kring att belastningen blir för stor i och med att 

resurserna som behövs uteblir, med avseende på försvunna studiehandledare, vilket kan ses mot 

Bergendorff (2018) som menar att nyckeln till en lyckad skolgång för en nyanländ elev innebär att hela 

organisationen jämte ansvarig ämneslärare bidrar och tar sitt ansvar.  

Säljö (2000) menar att i institutionella miljöer såsom skolan är lärandet i stor utsträckning avhängigt av 

språket, och att stöttning från läraren hjälper eleven att själva utföra uppgiften och skaffa sig ny kunskap. 

Baserat på våra informanters uppfattade tvivel på den egna förmågan att tillhandahålla denna stöttning, 

vill vi betona vår övertygelse om att det är viktigt att alla lärare och personal på skolan som påverkar 

nyanlända elever ges möjlighet till passande fortbildning kontinuerligt, och att detta lyfts på agendan 

från centralt håll som av särskild vikt.  

5.2 Metoddiskussion 

Frågan vi ställer oss efter vi genomfört analysen är om vi verkligen lyckats ringa in informanternas 

uppfattningar på ett trovärdigt sätt? Trots att vi hade ett relativt smalt urval och endast fann små 

variationer av uppfattningar inom yrkeskategorierna anser vi ändå att resultatet är intressant och har ett 

värde ur ett forskningsperspektiv, men är samtidigt öppna för att med en annan metod eller ett större 

urval hade vi kunnat göra en bredare analys. 
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En av yrkesgrupperna vi intervjuade, SVA-lärarna, hade inte tid att låta sig intervjuas, utan svarade 

istället på frågorna via mail. Vi hanterade denna data på samma sätt som de transkriberade intervjuerna, 

men det fanns ingen möjlighet till att ställa spontana följdfrågor på samma sätt som under en intervju, 

vilket vi försökte kompensera genom att ställa fler frågor och hålla frågorna öppna om ett antal ämnen 

som rör arbetet med nyanlända, se bilaga 3. 

När det gäller tillförlitligheten kring intervjuerna lät vi informanterna läsa igenom sina svar efter att de 

transkriberats, något som Denscombe (2010) kallar ett initialt sätt att verifiera datan. Vi hade inte 

möjligheten att gå tillbaka till informanterna med resultatet efter bearbetning och analys, något som 

ytterligare hade kunnat stärka tillförlitligheten i studien. Vi strävade efter att noggrant redogöra för de 

metoder vi använt vid insamlingen såväl som vid bearbetningen av materialet, vilket enligt Denscombe 

möjliggör för andra forskare att bedöma huruvida våra metoder och vägväl varit sunda, och ytterligare 

stärker kvaliteten på studien. 

På frågan huruvida vårt utfallsrum är applicerbart till andra instanser, det vill säga äger andra lärare och 

studiehandledare liknande uppfattningar om deras arbete med nyanlända som de som framkommit i vår 

studie? För att säkerställa detta i möjligaste mån har vi valt att noggrant redogöra för våra informanters 

bakgrund, utbildning samt antal år i läraryrket, tillsammans med information om vår studerade skola.  

Denscombe (2010) menar att kvalitativ forskning aldrig helt kan vara fri från påverkan från de som utför 

forskningen, och att all kvalitativ data är produkten av en tolkningsprocess. Vi var redan från ett tidigt 

stadium medvetna om denna problematik, inte minst då vi arbetade på samma skola som informanterna, 

och dessutom både två en gång i tiden själva var nyanlända i Sverige. Det är vår bedömning att 

informanterna i hög grad bortsåg från dessa faktum och gav oss deras upplevelser utan att tillrättalägga 

eller undanhålla något på grund av att vi var kollegor eller själva hade andra modersmål än svenska. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Slutligen vill vi föreslå att som vidare forskning göra en enkätundersökning till SVA-lärare, ämneslärare 

och studiehandledare på skolor i hela landet, där man undersöker uppfattningar och beskrivningar kring 

överlämningen och samarbetet mellan förberedelseklass och reguljär klass, tillsammans med svar från 

studiehandledare. Detta skulle vara synnerligen intressant att få veta hur det ser ut på andra skolor i 

landet, och om det visar sig att de problem som våra informanter upplevt är vanligt förekommande ligger 

det i allas vårt intresse att forskningen på området fortskrider. Andelen invånare med svenska som 

andraspråk får rimligen förväntas öka under vår livstid, och endast med ett holistiskt synsätt och brett 

samarbete över samtliga av samhällets institutioner tydligt underbyggt av forskning kan vi lyckas nå ett 

bra resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Hej, 

Vi är två studenter som heter Azzeddine Elmir och Sara Azimi, vi är i full gång med att skriva ett 

examensarbete i pedagogik på Stockholms Universitet. Vårt valda ämne är Nyanlända elever och syftet 

med studien är att undersöka arbetet med nyanlända elever och hur de integreras i skolan. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för avsikt att ställa 

ett antal frågor till dig som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt 

arbete. Vi kommer kommer att ställa ett antal frågor till dig och vi hoppas att du har möjlighet att delta 

med dina svar. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. De uppgifter som samlas kommer endast att användas till vår 

undersökning. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Azzeddine Elmir och Sara Azimi 

Bilaga 2. Intervjuguide 1 (studiehandledare) 

1. Hej kan du berätta vem du är din bakgrund och vad du jobbar med? 

2. Hur länge har du jobbat med nyanlända elever? 

3. Hur har arbetet med nyanlända elever förändrats och utvecklats under de senaste åren?  

4. Vad får du för resurser till ditt arbete? (från kommunen och från skolan)? 

5. Med vem samarbetar du kring nyanlända elever? Kommun, skola, föräldrar..  

6. Är du delaktig i nyanländas kartläggning? Hur gick det till förr och nu? 

7. Hur många elever arbetar du med? Hur ofta och hur länge arbetar du med en elev? 

8. Hur upplever du ditt arbete med nyanlända elever?  

9. Tycker du det är viktigt att nyanlända elever får modersmålsundervisning och studiehandledning? 

Motivera? 

10. Vad gör du mer med eleverna förutom undervisningen? 

11. Är dina elever positiva respektive negativa? Hur? 

12. Hur stort är antal nyanlända elever på Lidingö skolor? Siffror för år 2016? 

13. Hur fördelas eleverna till respektive studiehandledare? och vem bestämmer det? 

14. Kan du berätta lite om resurser och personal som jobbar med 

nyanlända? (Kollegor i modersmål och studiehandledning). 

15. Har du något att tillägga? 

Bilaga 3. Intervjuguide 2 (SVA-lärare i Studion) 

1. Berätta om din utbildning. 

2. Berätta om Studion och syftet med verksamheten. 

3. Vilka elever arbetar ni med i studion?  

4. Kartlägger ni nyanlända elever? Vad är det ni kartlägger? hur gör ni? 

5. Berätta om samarbetet med- och överlämningen från Passagen. 

6. Berätta om samarbetet med lärarna i ordinarie klass gällande planering och material eller annat. 
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7. Vad använder ni för material i undervisningen? arbetar ni digitalt? hur? 

8. Hur går överlämningen till? Stegvis? Engångs-överlämning?  

9. Hur länge stannar nyanlända elever i studion? Som längst/kortast? Vem avgör och på vilka 

grunder? 

10. Hur ser elevernas schema ut? 

11. Prioriterar ni vissa ämnen än andra? 

12. Är det skillnad mellan praktisk-estetiska ämnen och andra ämne? hur? 

13. Har eleverna individuella planeringar/gemensamma/ eller båda och? 

14. Hur går arbetet med schema till? 

15. Hur tycker du samarbetet med övrig personal på skolan fungerar? 

16.  Hur samarbetar du med rektorn? 

17. Vad upplever du skulle kunna förbättras kring arbetet med nyanlända? 

18. Har du något att tillägga? 

Undervisning för nyanlända: 

1. Hur utbyter ni kunskaper och erfarenheter om en nyanländ elev för att följa elevens språk-och 

kunskapsutveckling i varje ämne? 

2. hur ser det didaktiska och pedagogiska verksamheten ut? 

3. Kartlägger ni eleverna i steg 3 (ämneskunskaper)? 

4. Hur uppmärksammar ni att den nyanlända eleven kan ha annat behov av stöd än åtgärder för 

nyanlända i form av extra anpassningar eller vidare utredningar? 

5. Sker gemensam planering av undervisningen så att en elev i förberedelsegrupp så snart som 

möjligt kan delta i sin ordinarie undervisningsgrupp på heltid? berätta. 

6. Har du rutiner för en kontinuerlig kontakt med studiehandledare? 

7. Vad anser du om vikten av studiehandledning? 

8. Ser ni till att nyanlända får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk? 

Om ja, på vilket sätt?  

Bilaga 4. Intervjuguide 3 (ämneslärare) 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund? 

(i läraryrket, utbildning, ämnen, hur länge du har jobbat som lärare och hur länge du har jobbat som 

lärare på den här skolan). 

2. Berätta om mottagandet av nyanlända i dina ämnen? 

3. Hur jobbar ni med nyanlända (arbetssätt) samt om ni jobbar språkutvecklande, isåfall hur? 

4. Hur fungerar samarbetet kring nyanlända (med studion/ med studiehandledare/ med ledningen ..) 

5. Vad tycker du om rutinerna kring nyanlända (organisationsmässigt och gällande ansvarsfördelning)? 

6. Finns det du några brister kring arbetet med nyanlända? kan du ge några exempel? 

7. Hur skulle du vilja att arbetet med och kring nyanlända gå till? 

8. Kan du ge exempel på sätt som har funkat bra eller inte funkat bra? 

9. Vad har du för önskemål kring samarbetet med andra personal på skolan samt med de andra berörda 

personal som kommer i kontakt med nyanlända? 

10. Kunskapsmässigt och Ämnesmässigt, vad som är lätt respektive svårt att lära ut till nyanlända? 

11. Vad tycker du om antal nyanlända elever på din skola i jämförelse med andra skolor i kommunen? 

Något att tillägga om det? 

12. Hur upplever du antal nyanlända elever på din skola jämfört med andra skolor i kommunen? har du 

några kommentarer/tankar om det? 

13. Kartlägger ni nyanlända elever (t.ex. i steg 3) och vad tycker du om den? 

14. Något annat som du kan tillägga? 
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