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Sammanfattning  

Syftet med studien är att bidra med kunskap ur lärar- och elevperspektiv om hur skolan 

genomför och stödjer undervisning för nyanlända elever. Detta med bakgrund i ämnena 

svenska som andraspråk samt hem- och konsumentkunskap. Studiens frågeställningar 

ämnar att undersöka tre lärares och tre elevers perspektiv på hur undervisning genomförs 

och skildras av elever som varit i Sverige och gått i svensk skola i mindre än fyra år.  

Studien gör nedslag i min tidigare arbetslivserfarenhet och varför jag valt att undersöka just 

den här elevgruppens situation i skolan. Vidare i bakgrunden lyfts delar ur den reviderade 

läroplanen för grundskolan från 2018 och valda stycken ur kursplanerna för de två ämnena 

som nämns ovan. Tidigare forskning och Skolverksrapporter lyfts och kopplas sedan till 

resultatet.  

För att besvara studiens syfte och tre frågeställningar utfördes sex kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer med de informanter som i studiens inledande skede valts ut på 

en skola i Norrland. Empirin från intervjuerna resulterade i en tematisk innehållsanalys 

som redovisas genom tre olika teman och som sedan bryts ner genom att besvara studiens 

frågeställningar i diskussionen.  

Resultatet visar att lärarna upplever att de vill ha mer kompetensutveckling i att arbeta med 

elevgruppen. Att de behöver mer tid för att arbeta ämnesövergripande med exempelvis 

ämnesord och begrepp för att främja elevernas lärande. Eleverna är trygga med deras lärare 

i svenska som andraspråk och i det klassrummet men behöver mycket stöttning både i och 

utanför klassrummet av studiehandledare.  

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Peter Bergström som tog sig an att hjälpa mig 

genom att ifrågasätta, stötta och vägleda mig till genom den här processen. Jag vill även 

tack studiens informanter som ställde upp och deltog. Samt min familj som stöttat från 

flera håll. 

 

Susanna Helander 

Ht 2019 

Examensarbete, 15 hp 

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (VAL) 15.0 hp 

1 
 



 

Innehåll 

Sammanfattning 1 

Tack 1 

Innehåll 2 

1. Inledning 4 

Nyckelord 5 

2. Syfte 6 

2.1 Frågeställningar 6 

2.2 Begrepp 6 

3. Bakgrund 7 

3.1 Styrdokumenten 7 

3.1.1 Kursplaner 8 

3.2 Tidigare forskning 8 

3.2.1 Språkinriktad undervisning 9 

3.2.2 Arbetssätt som kan främja kunskap hos nyanlända elever 10 

4. Metod 12 

4.1 Urval 12 

4.1.1 Presentation av informanterna 13 

Lärarna 13 

Eleverna 14 

4.2 Datainsamling 14 

4.3 Tematisk innehållsanalys 15 

4.4 Etiska överväganden 16 

4.5 Metoddiskussion 17 

5. Resultat & analys 20 

5.1 Resultatets upplägg 20 

5.1.1 Undervisnings- och lärstrategier genom lärare och elevers perspektiv 20 

5.1.2 Studiehandledarens stöd 23 

Susanna Helander 

Ht 2019 

Examensarbete, 15 hp 

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (VAL) 15.0 hp 

2 
 



 

5.1.4 Undervisningens utmaningar & möjligheter genom lärare och elevers perspektiv 28 

5.2 Tolkning av resultat och analys 28 

5.2.1 Undervisnings- och lärstrategier genom lärare och elevers perspektiv 28 

5.2.2 Studiehandledarens stöd 29 

5.2.4 Undervisningens utmaningar & möjligheter genom lärare och elevers perspektiv 30 

6. Diskussion 31 

6.1.1 Hur genomför lärare undervisning för nyanlända elever och hur skildras den av 

elever? 32 

6.1.2 På vilka sätt beskriver lärare och elever att skolan främjar den här elevgruppens 

lärande? 33 

6.2.3 Hur berättar lärare och elever att studiehandledares stöd används till nyanlända 

elever? 34 

6.2 Framtida forskning 36 

7. Referenser 37 

7.1 Litteratur och artiklar 37 

7.2 Elektroniska källor 38 

8. Bilagor 40 

8.1 Informationsbrev 40 

Bilaga 1.1 40 

Informationsbrev - elever 40 

Bilaga 1.2 41 

Informationsbrev - lärare 41 

8.2 Intervjuguider 43 

Bilaga 2.1 43 

Intervjufrågor till elever 43 

Bilaga 2.2 44 

Intervjufrågor till lärare 44 

 

 

Susanna Helander 

Ht 2019 

Examensarbete, 15 hp 

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (VAL) 15.0 hp 

3 
 



 

1. Inledning 

Genom min utbildning och senare års arbetserfarenhet har jag börjat intressera mig för hur 

nyanlända elever erfar sin nya skolsituation, samt hur behöriga arbetar med elevgruppen. 

Vilka arbetssätt som fungerar, vilka strategier lärare använder för att nå fram, hur eleverna 

själva upplever att de blir mottagna och vad som är viktigt för dom i deras nya 

skolsituation. Jag har undervisat den här elevgruppen i både svenska som andraspråk och 

hem- och konsumentkunskap i högstadiet. Med den här studien vill jag se vad lärare och 

elever använder för strategier i sin vardag för att kunskaper ska växa hos eleverna, det har 

jag undersökt genom båda gruppernas perspektiv. Jag anser att hem- och 

konsumentkunskap är igenkännande oavsett språk i de praktiska momenten och elever bör 

inspireras att lära sig vardagsspråket i svenska på ett mer tillgängligt/naturligt sätt, därför 

har jag använt lärare ur både hkk och sva samt pratat med elever om just de ämnena.  

Alla som en gång lärt sig ett nytt språk vet att det tar tid att känna sig säker och kunna 

genomföra ett samtal med avancerade ord och innehåll, det kräver mycket tid och 

självsäkerhet. För elever som kommit till Sverige i högstadiet är ofta det vardagsspråket på 

väg men de har inte förvärvat sig de ämnesspecifika kunskaperna än. Elevers 

flerspråkighet, eller vägen till att elever håller på att bli flerspråkiga borde väl vara skolans 

ansvar att anpassa sig efter (Hajer, Meestringa, 2015). Det är genom samarbete mellan 

lärare som de största vinsterna finns, därför bör språkinriktad undervisning vara en grund 

för alla som arbetar i skolan. Språket behöver användas i ett meningsfullt sammanhang 

vilket gör att lärandet får en djupare mening (Gibbons, 2016). Dock lyfter 

Skolinspektionen (2015) att många lärare menar att de saknar kompetens och tidigare 

erfarenhet att undervisa den här elevgruppen. Den nyanlända eleven blir istället den 

enskilda lärarens “problem” och lärare samverkar för lite för den här elevgruppen. 

Hemkunskapen innehåller ämnesord som eleverna inte alltid behöver använda i de 

praktiska momenten för att klara av uppgifterna, därför är jag intresserad av att undersöka 

hur hemkunskapslärare arbetar i praktiska moment och om samarbete mellan de hkk och 

sva kan främja elevernas kunskapsutveckling. 
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Genom denna studie har jag en förhoppning om att den ska kunna bidra till att 

medvetandegöra ämneslärare att se hur olika lärstrategier kan främja den aktuella 

elevgruppens lärande. Samt att på det viset se dessa elevers svårigheter att hinna med allt 

de ska i högstadiet under de få år som de faktiskt får chans att få undervisning. Vidare 

anser jag att den här typen av studie är intressant att genomföra och tycker även att 

nyanlända elevers upplevelse av skolan är något som är relevant att lyfta för att förståelse 

för den elevgruppen ska göras synlig. Jag intervjuar både lärare och elever för att få en 

djupgående bild av hur undervisningen uppfattas från bådas perspektiv.  

 

Nyckelord 

Svenska som andraspråk, hem- och konsumentkunskap, ämnesövergripande arbetssätt, 

lärande.  
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2. Syfte 

Studiens syfte är att bidra med kunskap ur lärar- och elevperspektiv om hur skolan 

genomför och stödjer undervisning för nyanlända elever.  

2.1 Frågeställningar 

1. Hur genomför lärare undervisning för nyanlända elever och hur skildras den av 

elever? 

2. På vilka sätt beskriver lärare och elever att skolan främjar den här elevgruppens 

lärande? 

3. Hur berättar lärare och elever att studiehandledares stöd används till nyanlända 

elever? 

2.2 Begrepp 

I detta avsnitt sammanfattas vanliga begrepp och förkortningar som används i studien. 

Dessa är beskrivna utifrån litteratur och forskning.  

● Nyanländ elev - Enligt Skolverket, 2018: 

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. 

Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller 

senare. Efter 4 år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre 

(Skolverket, 2018b). 

● Studiehandledare -  Studiehandledning ska ges till nyanlända elever utifrån elevens 

behov, på modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk. Studiehandledarens roll är att 

ge eleverna förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörighet 

till gymnasiets nationella program (Stockholms universitet, 2019.).  

● Bas - innebär att behärska alla ljud i språket. 

● Vardagsspråk - språk som utvecklas muntligt och spontant i vardagliga 

sammanhang och situationer.  

● Skolspråk - det språk eleverna möter och utvecklar i skolsammanhang och i olika 

ämnen (Skolverket, 2015). 

● Språkinriktad undervisning -  språk i undervisningen, ämnesrelaterat språk (Hajer & 

Meestringa, 2015). 
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● Språkundervisning - här är det själva språket som står i fokus, modersmålet (Hajer 

& Meestringa, 2015). 

● Sva - förkortning som används i texten för ämnet Svenska som andraspråk. 

● Hkk - förkortning som används i texten för ämnet Hem- och konsumentkunskap. 

3. Bakgrund  

I kommande avsnitt beskrivs delar ur styrdokumenten som går att koppla till nyanländas 

situation i skolan, tidigare forskning redovisas, samt resultat utifrån detta. Bakgrunden 

inleds med den reviderade Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2018a). Delar ur läroplanen och kursplanen för svenska som andraspråk 

samt några valda delar ur kursplanen hem- och konsumentkunskap redovisas, det finns 

med eftersom det är lärare ur de ämnena som intervjuas i studien. Därefter presenteras 

tidigare forskning som lyfter nyanlända elevers situation i den svenska skolan, samt hur 

olika arbetssätt kan främja dessa elevers lärande i det svenska språket.  

3.1 Styrdokumenten  

I den reviderade läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, reviderad 2018 (Skolverket, 2018a) beskrivs att “undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper” (Skolverket, 2018a, s.6). Vidare står det att “genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2018a, s. 7).  Det står även att 

elevernas idéer ska få omsättas till handling vilket ska stimulera deras kreativitet, stärka 

självförtroende och öka nyfikenhet (Skolverket, 2018a, s.7). Skolans kunskapsmål är att 

elever ska få lärdom om och utveckla förmågor i att använda och fördjupa svenska språket 

på olika sätt i både tal och skrift.  

3.1.1 Kursplaner 

Delar ur de två kursplanerna som här redovisas är svenska som andraspråk och hem- och 

konsumentkunskap kan användas för att främja nyanlända elevers lärande.  
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I kursplanen för svenska som andraspråk handlar det inte om att eleverna ska förkovra sig i 

den språkliga korrektheten, utan här ska eleverna ges möjligheter i att kommunicera på 

svenska utifrån sin förförståelse (Skolverket, 2018a, s. 269). Eleverna ska ges tilltro att 

uttrycka sig i olika sammanhang och för olika mottagare. Samt få möjlighet att utveckla 

språket genom att tänka, lära och uttrycka sig samt höra skillnader i språkets “normer, 

uppbyggnad, uttal ord och begrepp” (Skolverket, 2018a, s. 269).  

I kursplanen för Hem- och konsumentkunskap står det i syftet att “där tanke, 

sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett 

kunnande som rör mat och måltider.” (Skolverket, 2018a, s. 41). Vidare lyfts det att 

undervisningen ska bidra till “att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid 

matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.” (Skolverket, 2018a, s. 

41). 

3.2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet lyfts tidigare forskning om nyanländas situation i skolan samt. Avsnittet 

inleds med studier som visar på hur språkutvecklande undervisning kan hjälpa den här 

elevgruppen att komma in i ett nytt språk som leder vidare till hur lärare kan arbeta 

praktiskt med eleverna. 

3.2.1 Språkinriktad undervisning 

Det gäller att hålla isär begreppen språkundervisning och språkinriktad undervisning, 

eftersom dessa två går hand i hand men inte har samma innebörd (Hajer & Meestringa, 

2015). Ordens innebörd står beskriven under avsnittet  2.2 Begrepp . Det är viktigt för 

ämneslärare att vara väl förberedda på att hantera de utmaningar i språket som elever ställs 

inför. Det kan göras på olika sätt och läraren måste vara beredd på att kunna förklara olika 

begrepp för elever med flera språk. Det menar författarna är något som bör utgöra en stor 

del av skolans språkpolicy, eftersom det ska tillämpas vid alla lektioner inte bara 

språklektioner eller vid stödundervisning.  

Karlsson, Nygård Larsson och Jakobsson (2016) belyser i sin artikel att elevernas 

förståelse ökar, när innehållet av vad de läser i skolan går att koppla till vardagliga 

händelser. För en flerspråkig nyanländ elev görs detta bäst med en växling mellan 
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svenskan och elevens starkaste språk. Detta bidrar till att elevernas bredd i båda språken 

ökar. Hajer och Meestringa (2015) menar att utveckling av kunskaper sker via språket, som 

ofta ges på svenska vilket gör att utvecklingen av skolspråket är extra viktig för nyanlända 

elever. De talar vidare om att språkinriktad undervisning bör genomföras genom att 

ämnesspecifika språket görs tillgängligt både i tal och skrift. I högstadiets årskurser blir 

detta aktuellt i många ämnen och ställer höga krav på flerspråkiga elever. Vilket även kan 

göra att elever tvivlar på sig själv och sina kunskaper under denna tid.  

Att undervisa nyanlända elever innebär att språk och kunskapsutveckling hänger ihop 

(Skolverket, 2018c). Alla skolans rum och ämnen är språkutvecklande för en nyanländ 

elev, därför är frågor om språk aktuella för alla lärare. Bomström Aho (2018) skriver i sin 

licentiatuppsats om att elevers framgång i skolan är sammanlänkade med skolans och 

lärarnas förväntningar på eleverna. Om eleverna får använda sitt förstaspråk eller inte 

spelar stor roll för nyanlända elever, detta eftersom språket är identitetsbyggande. Kaya 

(2015) beskriver hur hon har mött olika typer av situationer i skolans sammanhang med 

nyanlända elever. Hon berättar hur viktigt det är att eleverna får använda alla sina språk i 

skolan eftersom svenskan ännu inte är stark nog för att användas i kunskapssökande 

situationer. Sammanhang bör skapas där språket används muntligt och skriftligt i svenska 

som andraspråk, övrig språkundervisning och andra ämnen i skolan. Läraren ska vara 

medveten om språkets betydelse i olika skolämnen, från olika typer av texter som används 

i olika ämnen, till begrepp och ämnesspecifika ord som eleverna måste kunna för att förstå 

ämnet. Detta för att ämnesundervisningen ska både bli språk- och kunskapsutvecklande.  

3.2.2 Arbetssätt som kan främja kunskap hos nyanlända elever 

För nyanlända elever finns det fördelar med praktiska lärandeaktiviteter i 

ämnesövergripande arbetssätt. Praktiska och konkreta aktiviteter bidrar till att göra språket 

mer begripligt enligt Gibbons (2016). Kunskaperna som eleverna har med sig är 

betydelsefulla för att klara av ämnesinnehållet och förstå det nya språket. Ämneslärare 

behöver därför bli medvetna om vilka kunskaper eleverna har med sig för att kunna ge 

stöttning och bygga vidare på detta. Hon talar vidare om hur viktigt det är att integrera 

språket i varje ämnesundervisning, detta kan möjliggöras genom god planering inför 

genomförande. Gibbons berättar om hur lärandet görs mer meningsfullt om det får arbetas 
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med i ett naturligt sammanhang. Med ett ämnesövergripande arbetssätt blir språket på så 

vis funktionellt. Ämnesundervisningen är den bästa miljön för att ett andraspråk ska kunna 

utvecklas. Innehållet är den krok som elever kan hänga upp språkutvecklingen på,  genom 

att träna in ämnesord och nyckelbegrepp i ett förberedande skede. Genom att arbeta språk- 

och ämnesövergripande sätts språket in i en funktion, det får då användas i meningsfulla 

situationer och sammanhang. Det bästa för eleverna är när ämneslärare och 

andraspråkslärare gemensamt planerar undervisningen (Gibbons, 2013).  

Kaya (2015) beskriver olika framgångsfaktorer för ämnesövergripande arbetssätt som kan 

främja nyanlända elevers språkutveckling och som används som en röd tråd i planering och 

undervisningssammanhang. Författaren talar om att undervisningen ska utgå från elevernas 

tidigare erfarenheter. Eleverna ska stöttas utifrån behov, ges utmanande uppgifter samt att 

struktur och klimat ska vara tillåtande i klassrummen. De ska ha tillgång till modersmålet 

som resurs, ges möjligheter till interaktion med andra elever samt få möjligheter att 

utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt. Enligt Juvonen (2015) lämpar sig skolans 

praktiskt-estetiska ämnen bättre som integrationsämnen, exempelvis bild, idrott, hem- och 

konsumentkunskap, musik och slöjd, eftersom dessa elever har en mycket varierad tidigare 

erfarenhet av skola, oavsett i vilken ålder de anländer, dessutom kan de inte språket när de 

kommer hit. I dessa ämnen ställs inte heller de språkliga kraven på samma sätt som de gör i 

teoretiska ämnena. Lindblom (2016) har i sin doktorsavhandling undersökt elevers 

möjligheter till måluppfyllelse i hkk-ämnet och har just tittat på det ämnensövergripande 

arbetet, ämnet har minst undervisningstid i skolan men fler centrala innehåll än flera andra 

ämnen. För att få till den undervisningen inom ramen för skolans tid behöver ämnet 

integreras i andra ämnen i skolan, för elevernas skull menar Lindblom. För att få en 

individanpassad undervisning behövs stöd i språket och det är här de nyanlända eleverna 

och skolan sätts på prov (Juvonen, 2015). Därför kan det vara bra för nyanlända elever att 

lära sig grunderna samt vara med på de praktiskt-estetiska ämnena i klass för att få börja 

använda språket i rätt sammanhang och situationer. Eleverna behöver få lära sig resonera 

och analysera, för att lära sig skolspråket (Kaya, 2015). Det är ett kunskapsrelaterat språk 

som eleverna lär sig i skolan, samtidigt som detta sker behöver nyanlända elever även 

utveckla sitt vardagsspråk. Nyanlända elever med god skolbakgrund måste först när de 
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börjar skolan i Sverige repetera sådant de redan vet och kan, fast på svenska. Det bör göras 

istället för att fortsätta utveckla sina kunskaper inom olika ämnen. Det är ämneslärarens 

ansvar att se till att eleverna får öva på sina kunskaper på det språk som är starkast för att 

förstå och för att få visa sina kunskaper och förståelse. Att ha som vana som ämneslärare 

att lista ord och begrepp för att få dem översatta till elevernas språk är en stor hjälp i 

inledande arbeten, samt använda bilder för tydlighetens skull. Axelsson lyfter detta i 

Bunars antologi: 

“Kunskap skapas genom dialogisk interaktion och gemensamt tal i klassrummet. När lärare 

och elever interagerar i gemensamma aktiviteter kan de tillsammans bygga broar mellan 

vardags- och ämnesspråk. I denna utvecklingsprocess är resurser som stöttar både språk 

och innehåll värdefulla för alla elever, men nödvändiga för elever som lär sig skolans 

ämnen genom andraspråk.” (Axelsson, 2015, s. 84). 

Skolverkets forskningsrapport Greppa språket (2017) lyfter även dilemmat med att lära sig 

både ett vardagsspråk och skolspråk för nyanlända elever. Att inte förstå vad som sägs i en 

diskussion om ett specifikt ämne som elever förväntas göra i skolans vardag, kan liknas 

med att befinna sig i underläge. Det är lärarens roll att se till och hjälpa eleverna framåt i 

lärprocessen genom att gå från vardagsspråk till skolspråk och genom att förändra språket 

från konkret till en mer abstrakt uttrycksform. I denna rapport sammanfattas att det inte 

bara är på svenska som andraspråk lektionerna som möjliggör att utveckla språket ska ges, 

det är alla lärares ansvar att ge eleverna möjligheter att utveckla språk och 

kunskapsförmågor inom ramen för sina ämnen och de språkliga krav som kunskapskraven 

kräver. Samma sak tas upp i Skolverkets material Studiehandledning på modersmålet 

(2015) , eleverna måste ges förutsättningar att förvärva sig det grundläggande ordförrådet 

och basen samtidigt som eleverna ska kunna bygga ut språket och få nya ämneskunskaper. 

Bomström Aho (2018) belyser även att ämnesundervisning med språkstöd av olika slag, 

exempelvis studiehandledning bör inledas i ett tidigt skede samt att 

andraspråksundervisningen behöver vara utmanande och ämnesrelaterat.  
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4. Metod 

I det här avsnittet redovisas val av forskningsmetod till föreliggande studie, samt vilken 

urvalsprocess som användes, hur datainsamling genomfördes och beskrivning av den 

tematiska innehållsanalysen. Slutligen redogörs etiska synpunkter utifrån Vetenskapsrådets 

forskningskrav. 

 

Forskningsobjektet bestämmer metoden, vad studiens syfte är bör utformas innan 

metoddelen för att få svar på det undersöks (Kvale & Brinkman, 2009). Därför utformades 

föreliggande studies syfte i inledande skede, därefter formades metod och intervjufrågor 

till de informanter som sedan valdes ut till att delta i studien. 

4.1 Urval  

Valet av informanter gjordes genom ett målinriktat urval för att få en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och de utvalda personerna som är relevanta för undersökningen 

(Bryman, 2011). Denna metod är vanlig i kvalitativ forskning menar författaren som 

beskriver att urvalet går ut på att välja ut informanter så att urvalet är relevant utifrån de 

aktuella forskningsfrågorna. Urvalet till den här studien gjordes utifrån tidigare 

erfarenheter hos både lärare och elever samt ålder hos eleverna på den högstadieskola 

studien genomfördes, huvudsaken var att informanterna skulle ha relevant kunskap till 

ämnena. Empiri till denna studie hämtades utifrån sex intervjuer med personer som 

arbetade eller studerade på en skola i Norrland. Initialt kontaktades två sva-lärare på en av 

de två högstadieskolor i kommunen där jag som genomfört studien själv inte arbetar. 

Hkk-läraren och eleverna anmälde sig frivilligt. Lärarna som deltog i studien blev utvalda 

eftersom de alla hade tidigare erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. På så vis 

gjordes även urvalet genom ett så kallat snöbollsurval, detta angreppssätt används för att få 

kontakt med grupper av personer då det inte går att ställa upp någon urvalsram (Bryman, 

2011). De elever som valdes ut räknas som nyanlända eftersom de varit i Sverige i mindre 

än fyra år och som läste sva och hkk med sin klass. Sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer med två olika informantgrupper. I den första gruppen intervjuades tre lärare som 

är verksamma inom vardera ämne, sva och hkk. I den andra gruppen intervjuades tre 
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elever, de hade olika modersmål, olika lång tidigare skolgång och skilda erfarenheter. 

Eleverna som var med i studien valdes ut för att de var 15 år gamla och gick i årskurs 9. 

Utifrån deras ålder behövde de inte ha godkännande att delta i studien av vårdnadshavare 

utan valde själva att vara med.  

Informanterna fick förklara och berätta om sina erfarenheter utifrån studiens syfte. 

Intervjuerna genomfördes med både lärare och elever eftersom studiens syfte var att bidra 

med kunskap och förståelse om hur skolan genomför undervisning av nyanlända elever.  

4.1.1 Presentation av informanterna 

Informaternas namn byttes ut mot pseudonymer, de presenteras nedan:  

Lärarna 

● Kerstin - sva-lärare, 56 år. Hon har arbetat som lärare sedan -87 och började som 

lågstadielärare. Kerstin har sedan 2010 arbetat som sva-lärare i högstadiet och 

följde då med nyanlända elever till olika praktiskt-estetiska ämnen och undervisade 

själv i teoretiska ämnen. På så vis kunde hon följa upp det som hade gjorts på de 

praktiskt-estetiska ämnena. De tre senaste åren har hon arbetet som sva-lärare med 

nyanlända elever på högstadiet. 

● Lena - hkk-lärare, 52 år. Hon har arbetat som lärare sedan -93, utbildade sig till 

idrottslärare och arbetade som det i 18 år. Lena läste därefter kurser i hkk och har 

undervisat i det ämnet i 4 år. Hon har arbetat i olika delar av Sverige. Lena togs 

med i den här studien eftersom alla nyanlända elever på skolan jag arbetar ska läsa 

de praktiskt-estetiska ämnena, dock kan andra ämnen plockas bort för att prioritera 

studiegången. Hkk är ett ämne som alla elever har någon igenkänning i och lätt kan 

koppla till sitt modersmål. Därför är Lena med i studien för att dela sina 

erfarenheter. 

● Sara - sva-lärare, 35 år. Har arbetat i skola i 12 år och undervisar både svenska och 

nyanlända elever på högstadiet. Sara är utbildad i svenska och filosofi för 

gymnasiet, har även läst till sva och har behörighet för högstadiet. Har erfarenhet av 

att arbeta med SFI (svenska för invandrare). 
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Eleverna 

● Ali - 15 år. Han har varit i Sverige i 4 år och började i svensk skola på våren 2014 i 

årskurs 5. Ali går idag i årskurs 9 och har arabiska som modersmål. 

● Ghina - 15 år. Hon har varit i Sverige i 3 år och började i svensk skola på hösten 

2015 i årskurs 6. Ghina går idag i årskurs 9 och har persiska som modersmål. 

● Franck - 15 år. Han har varit i Sverige i 2 år och började i svensk skola vintern 

2016, i årskurs 7. Franck går idag i årskurs 9 och har franska som modersmål, 

engelska som skolspråk. 

4.2 Datainsamling 

Studiens metoden för att samla in data är kvalitativ genom halvstrukturerade intervjuer. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att genom denna forskningsmetod får studien 

djupgående resultat ur informanternas synvinkel och livserfarenheter. Denna typ av 

forskningsmetod syftar således inte till att utvinna en omfattande mängd data. För att 

belysa lärares och elevers erfarenheter och uppfattningar om hur skolan genomför 

undervisning av nyanlända elever, formades intervjufrågor. Dessa ringade in studiens syfte 

i olika intervjuteman som resulterade i de två olika intervjuguiderna som finns längst bak i 

studien ( Bilaga 2.1  och Bilaga 2.2 ).  
 

Intervjuerna genomfördes med lärarna på deras arbetsplats och i elevernas hemklassrum. 

Något Kvale och Brinkman (2009) belyser som en förutsättning för att skapa trygghet samt 

vikten av att formulera frågorna så att de är så tydliga som möjligt. Denna metod för att 

samla in data är kvalitativ och är det tillvägagångssätt som visar på så vardagliga åsikter 

om ämnet som möjligt.  

 

Med kvalitativ forskningsmetod menas att ämnen ska förstås från vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). Vidare beskriver författarna att 

den kvalitativa intervjun är upplagd ungefär som ett vardagligt samtal, genom en 

yrkesmässigt infallsvinkel, där tonvikten ligger på intervjupersonens upplevelse av ämnet. 

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes till studien. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver att denna typ av insamlingsmetod liknar ett vardagssamtal men som intervju är 
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den varken ett öppet vardagssamtal eller ett stängt frågeformulär. Genom detta följdes 

förutbestämda och tydliga frågeställningar som tillät intervjuaren att ställa öppna frågor 

som resulterade i att svaren varken ledde till ja- och nej-svar. Öppna följdfrågor ställdes 

och respondenternas svar följdes upp. Med kvalitativa halvstrukturerade intervjuer blev 

samtalen djupgående med de fem verksamma personernas erfarenheter och uppfattningar 

inom ämnet. Studiehandledare användes inte som tolkar under intervjuerna, eleverna 

svarade på svenska, detta genomfördes efter samrådan med elevernas sva-lärare. Med den 

engelsktalande eleven, översattes en del meningar för att klargöra vissa frågor och svar. 

 

Intervjuerna spelades in för att intervjuaren skulle kunna vara lyhörd och ställa följdfrågor 

då det behövdes och gavs möjlighet till det. Endast stödord antecknades under intervjuerna, 

som sedan användes som bas då intervjuerna transkriberades. Vilket därefter formade den 

tematiska innehållsanalysen som beskrivs i kommande avsnitt.  

4.3 Tematisk innehållsanalys 

Genom intervjuer tolkades resultat som framkom i samtalen med tidigare forskning. 

Intervjuer och litteraturstudie om tidigare forskning är fokus i denna studie. Det insamlade 

materialet struktureras utifrån teman som gemensamt framträder mellan personerna som 

intervjuas (Kvale & Brinkman, 2009). 

Tematisk innehållsanalys är en grundmetod för kvalitativ analys berättar Nowell, Norris, 

White och Moules (2017). Metoden används för att identifiera, analysera och organisera 

teman som upptäckts i det insamlade materialet. Vidare talar de om, att även om det finns 

fördelar med denna metod, gäller det att vara uppmärksam på nackdelar. I denna process 

med den föreliggande studien spelades intervjuerna upp och transkriberades, vilket är en 

nyckelfas som måste få ta tid i bearbetningen enligt Braun och Clarke (2006). Det 

transkriberade materialet sammanställdes i varsitt dokument för varje respondent. På så vis 

inleddes bearbetningen av empirin som därefter kodades till tematisk innehållsanalys 

genom Braun och Clarkes (2006) steg: 

1. Materialet från intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en fördjupad bild 

av det som hade sagts. 
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2. Meningsbärande kategorier formades och det som hade sagts under de olika 

intervjuerna som liknade varandra sammanfördes i kategorier. På så vis bildades 

mönster och det framkom nyckelord, likheter och skillnader i vad som sagts. 

3. Därefter bildades teman för vad som framkommit under kategorierna, liknande ord 

samlades och bildade teman. 

4. En mind-map skapades nu för att föra ihop koder genom de meningsbärande 

temana.  

5. Dessa teman namngavs och redovisas under avsnittet Resultat. 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska krav följdes då informationsbrev skapades till studiens 

respondenter. Innan intervjun genomfördes med respektive informant fick personen läsa 

igenom informationsbrevet ( Bilaga 1.1 och 1.2) och godkände sedan informationen med 

sin signatur. Studiehandledare översatte och tolkade brevet för eleverna som intervjuades. 

Den självklara utgångspunkten med denna information var att skydda deltagarnas 

integritet. Eleverna var alla över 15 år vilket gjorde att målsmans underskrift inte var etiskt 

nödvändig. I informationsbrevet ( Bilaga 1.1  och Bilaga 1.2 )  kunde respondenterna ta del 

av undersökningens allmänna syfte om hur intervjun var upplagd i stort och vilka etiska 

överväganden som tagits hänsyn till:  

● Sekretess - Det som framkom i intervjuerna användes endast i denna studie. 

● Tystnadsplikt - Intervjuerna spelades in, materialet användes endast till denna 

studie. 

● Anonymitet  - Alla deltagare i undersökningen var anonyma. Varken riktiga namn på 

personer som deltog, namn på skola eller kommun skrevs ut. 

● Integritet - Deltagandet i studien var frivilligt och informanterna har rätt att när som 

helst, utan särskild förklaring avbryta medverkan i studien utan att det påverkar 

personen negativt (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Syftet med att informanterna fick ta del av det innan intervjun, samt godkänna medverkan, 

bidrog till att de som ställde upp på intervjuerna skulle känna sig trygga och säkra att dela 
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med sig av sin erfarenhet och kunskap. Intervjuarens uppgift var att skapa en miljö där 

informanterna kände sig fria att dela med sig av händelser och erfarenheter fritt. 

4.5 Metoddiskussion  

Valet att ha med nyanlända elever i denna studie gjordes utifrån att jag som genomförde 

undersökningen hade erfarenhet av att arbeta med den aktuella elevgruppen. En nackdel till 

det valet är att jag redan var färgad av mina åsikter kring hur man kan arbeta med 

nyanlända elever och även kan ha styrt intervjufrågorna med informanterna. Lärarna som 

ställde upp som informanter valdes utifrån de två ämnen som även jag har erfarenhet av. 

Vilket formade studiens uppbyggnad och struktur och fokus inriktades på 

språkutvecklande arbetssätt och samarbete mellan lärare som kan gynna elevgruppens 

språkutveckling valdes. Utfallet av resultatet kan ha blivit annorlunda om endast lärare 

valts ut som informanter eller om skolledare hade intervjuats.  

Studiens syfte var att lyfta verksamma lärares och elevers djupgående åsikter och 

erfarenheter om hur skolan genomför undervisning av nyanlända elever, därför valdes 

kvantitativ forskningsmetod. En vanlig anmärkning mot intervjuer är att det ofta finns för 

få intervjupersoner för att resultaten ska kunna generaliseras, menar Kvale och Brinkman 

(2009). Valet att intervjua både lärare och elever gjorde att studien kunde bli trovärdig då 

detta sedan lyfts mot läroplanen, tidigare forskning och Skolverksrapporter, för att se hur 

arbetet faktiskt ser ut i verkligheten. Dock hade fler antal informanter behövts för att kunna 

dra generella slutsatser av denna studie. Studiens sex informanter svarade inte för en 

allmän uppfattning om vad lärare och elever tycker, utan ska ses som en begränsad grupp 

informanters åsikter och erfarenheter, vilket endast gav en inblick i vad studien lyfter.  

Två testintervjuer genomfördes innan studiens aktuella intervjuguider ( Bilaga 2.1  och 

Bilaga 2.2 ) formades klart. Efter dessa intervjuer kunde en tydligare struktur byggas upp i 

intervjuguiderna och olika teman för informantgrupperna. Testintervjuer gjordes för att få 

se om frågeställningarna hade relevans till studien. Frågorna som ställdes till informanterna 

var väl utformade efter studiens syfte och frågeställningar. Dock var några av de frågor 

som ställdes ledande och gjorde så att informanternas svar var väntade. Frågorna ställdes 

till lärarna och eleverna för att få en så tydlig bild över studiens syfte och följdfrågor 
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användes i intervjuerna då det gavs möjlighet. Genom samtalen framkom det användbar 

data som kunde lyftas och diskuteras med tidigare forskning.  

Fördelar och nackdelar måste vägas emot varandra i en forskningsstudie, för att se om 

tillförlitligheten och trovärdigheten i studien gått att undersöka (Kvale & Brinkman, 2009). 

Nowell et al. (2017) berättar genom Lincoln och Cuba (1985) om begreppen validitet och 

reliabilitet och visar på hur trovärdig den tematiska analysen blir. Om någon annan 

intervjuare, utan tidigare erfarenhet inom ämnet, hade genomfört intervjuerna till denna 

studie hade svaren troligtvis blivit på ett helt annat sätt. Följdfrågor hade inte kunnat ställas 

på samma sätt som de gjordes. Elevernas svar hade kunnat bli på ett mer djupgående och 

tillförlitligheten hade kunnat ökas om studiehandledare hade använts som tolkar under 

intervjuerna, eftersom eleverna då hade kunnat svara på sitt starkaste språk. Eleverna fick 

istället göra sig förstådda på sitt nya språk som de inte behärskade fullt ut, vilket gjorde att 

intervjuerna inte blev djupgående med denna grupp. Det kan vara en nackdel för denna 

studies resultat, eftersom endast en av eleverna kunde uttrycka sig med säkerhet till 

språket, Franck med engelska som skolspråk. Detta visar på att studien inte blev tillförlitlig 

utan hade med stor sannolikhet fått andra typer av svar om den genomförts av någon annan 

person. Något Kvale och Brinkman (2009) talar om och menar att det handlar om hur 

informanterna i en studie förändrar sina svar eller om de skulle ge skiftande svar till olika 

intervjuare.  

Studiens trovärdighet handlar om att se om studien undersökte vad den avsågs att 

undersöka (Kvale & Brinkman, 2009). I denna studie handlade det om att analysera 

informanternas svar, för att undersöka om de skulle svarat identiskt om studien genomförts 

av en annan person. Alternativt i en jämförbar studie som undersökt samma sak fast genom 

en annan metod. Hade resultaten till exempel blivit detsamma om informanterna fått svara 

genom enkäter eller genom strukturerade intervjuer?  

Fördelar med studiens valda metod har varit att informanterna fått berätta så fritt de gavs 

möjlighet till, genom intervjuguidernas frågeställningar och intervjuarens öppna frågor, 

dock var som även nämnts tidigare en del frågor ledande. Eleverna fick ändå berätta hur de 

kände utan att någon person som de tidigare hade relation med fanns med i rummet och 
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skulle kunnat påverka svaren. Lärarna fick prata fritt utan att deras rektor eller kollegor 

hörde deras åsikter i ämne och påverkade deras svar. 
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5. Resultat & analys 

I kommande avsnitt redovisas resultatet, både det som lärarna och eleverna berättade i 

intervjuerna. Arbetet med nyanlända uppfattas och genomförs på olika sätt ur olika rollers 

perspektiv, det undersöktes i den här studien utifrån studiens syfte:  

Studiens syfte var att bidra med kunskap ur lärar- och elevperspektiv om hur skolan 

genomför och stödjer undervisning för nyanlända elever.  

5.1 Resultatets upplägg 

Resultaten som framkom i intervjuerna med de tre lärarna och tre eleverna redovisas under 

tre teman. Först presenteras lärarnas åsikter och erfarenheter, därefter kommer elevernas 

utsagor i en löpande text. De tre teman som redovisas är Undervisnings- och lärstrategier 

genom lärare och elevers perspektiv, Studiehandledarens stöd, samt Undervisningens 

utmaningar & möjligheter genom lärare och elevers perspektiv.  

5.1.1 Undervisnings- och lärstrategier genom lärare och elevers perspektiv 

I det här temat berättade de tre lärarna hur de på olika sätt undervisar den aktuella 

elevgruppen. Vad de behöver tänka på innan lektionen i planeringsstadiet, under lektioner 

och även hur de återkopplar/utvärderar lektioner. Det redovisas nedan, följt av hur eleverna 

återger delar ur undervisningen och berättar om deras strategier att lära sig.  

Kerstin som undervisar i svenska som andraspråk menar att hon behöver vara strukturerad 

och flexibel i sin undervisning med nyanlända elever, att hon behöver tänka till hur hon ska 

fånga eleverna och få rätt ingång på ämnet eller temat som är aktuellt. Hon försöker alltid 

inleda och avsluta lektioner på samma sätt, för att skapa trygghet och igenkännande 

moment hos eleverna. Men sedan handlar det om att individanpassa och forma varje 

uppgift utifrån varje elevs behov. Det är både utmanande och svårt att hinna med varje elev 

men de grupper hon undervisar är inte så stora, berättade hon.  

 

Vidare lyfte två av lärarna olika faktorer som spelar in i undervisningen, läromedel och tid. 

Sara berättade att hon jobbar mycket med ett läromedel för hon känner att hon behöver det 

stödet, hon fortsatte berätta att hon tycker hon behöver konkreta exempel som finns i 
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läromedel. Sedan kan lektionen leda vidare till annat utifrån det jobbet. Hon berättade att 

“handlar en lektion om djur kan vi komma in på mat och veganism eller muslimsk mat, jag 

vill alltid koppla ord som kommer upp till någonting som berör dom.” Vidare menade hon 

att det inte finns några typiska sätt som hon genomför lektioner på, det ser olika ut hela 

tiden och stor roll spelar i hur många elever som är i gruppen just då. Kerstin pratade om 

hur viktigt det är ge eleverna tid, att låta dom hitta sina strategier och sätt att fånga det nya 

språket. “Alla elever har olika tillvägagångssätt och då gäller det att vara lyhörd och öppen 

för alla dessa sätt.”  

 

Sara berättade hur det är att arbeta i grupp i sva, exempelvis när de läser en bok 

tillsammans “jag inleder alltid med att läsa några sidor för eleverna, så följer de med i 

texten, sen får de läsa högt för gruppen, ett stycke var, träna högläsning med uttalet, 

eleverna har då något val att välj att inte läsa. Jag är nog ganska sträng när det gäller sånt, 

jag ger inga kryphål, är sträng om det skulle hända något under högläsningen, om någon 

tex far illa.” 

 

Alla lärare använde återkoppling i kommunikationen med eleverna. Kerstin pratade om 

och menade att vikten av att göra det direkt var bäst, “jag försöker återkoppla direkt under 

lektionerna vad som är bra att vad eleven behöver jobba mer med. Har de lämnat in en 

uppgift försöker jag vara snabb på att ge respons och vill alltid göra det både muntligt och 

skriftligt till eleven, för att se att de förstår.” Sara berättade att hon nästan alltid gör 

återkopplingen muntligt och under tiden de jobbar. “Jag sätter aldrig ett betyg på uppgifter 

utan säger bra, nu kan du gå vidare. Jag vet att de vill ha ett betyg men jag skulle vilja ha 

ett konkret material/en trappa som visar var de ligger istället. Exempelvis att konkret kunna 

visa - nu är du här men du ska dit, i höstas var du här men nu har du kommit hit. Det skulle 

behövas.” En strategi som hon använder är exemplet att jobba med läsning “de får läsa 

varsitt stycke, jag låter det ta tid, stöttar dom då det behövs. Sen går jag igenom förståelsen 

av texten, jag brukar börja med ord, skriva upp på tavlan, eleverna får skriva upp orden i 

sina Cromebooks/ipads där de har en logg som de fyller på med ord varje lektion, så de kan 

gå tillbaka. Jag tycker jag själv är lite dålig på att gå tillbaka till saker, för repeteringens 

skull. Repeterande skulle behövas mer, det är viktigt för elevernas förståelse.” Att 
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utvärdera och sammanfatta lektioner menade lärarna är viktigt både under och efter för 

elevernas skull, så de förstår vad de lärt sig. Något som de vill göra mer än vad de faktiskt 

hinner med.  

 

De tre eleverna som var med och intervjuades i studien återgav hur undervisningen är och 

berättade om olika lärstrategier de använt sig av samt hur de tar till sig nya kunskaper på 

det nya språket. Ur deras perspektiv menar de alla att den första tiden i svensk skola var 

viktig. Ghina berättade att det ungefär tog henne två månader att komma in i språket, hon 

började då förstå lite och kunde hänga med och förstå samtal mellan andra. I början 

lyssnade hon mest, eftersom hon tyckte det var jobbigt att höra sig själv forma nya ljud och 

ord på svenska. “Det lät konstigt när jag pratade svenska i början.” Franck berättade att han 

tyckte om att lyssna på andra, slå upp nya ord i lexikon och på ipaden som han fått låna av 

skolan. Han talade vidare om att han var motiverad att lära sig det nya språket i början av 

sin skolgång i Sverige. Hans kunskap i engelska gjorde att han snabbt kunde göra sig 

förstådd men det svenska språket kom senare. Han hade en strategi som han berättade om, 

han skrev ner minst fem nya ord varje dag i skolan som han tog hem och lärde sig till nästa 

dag. På det viset skapade han sig själv sin egen ordbok som blev väldigt viktigt för honom 

den första tiden.  

 

Franck talade om hur han uppfattade hur det var att lära sig ett nytt språk. “Jag lyssnar i 

början och försöker ta in, säga efter läraren och säga samma sak högt. Det tycker jag är ett 

bra sätt att våga prata.” Det tillåtande klimatet i sva-klassrummet var något som alla tre 

elever pratade om under sina intervjuer. I den miljön har det varit lätt att våga börja prata 

och på sätt få lugn och ro för att utveckla det nya språket, det är svårare i ordinarie 

undervisning med sin klass, menade alla elever. Ghina talade om hur det kändes att prata 

på det nya språket, hon menade att hon lärde sig bäst genom att prata med kompisar. Då 

känner hon sig trygg och vågar mer för det gör inget att det blir lite fel. Att säga fel framför 

lärarna känns däremot dumt. I början av skoltiden handlade det mycket om att våga. Alla 

elever pratade varmt om sina sva-lektioner. Det var där de vågade börja prata på svenska 

ordentligt, för klimatet var tillåtande. Det här var även något Franck lyfte som en stor 

faktor till att våga börja använda det nya språket. Ali berättade med värme om sin 
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sva-lärare som var noga med att belysa att “i det här rummet pratar vi mycket svenska, det 

här är vårt pratrum.” Eleven berättade att det var lättare att våga prata på de lektionerna än 

när hela klassen var samlad. 

5.1.2 Studiehandledarens stöd 

I det här temat har lärarna olika syn på hur de kan använda studiehandledarnas stöd för 

elevernas utveckling och trygghets skull. Det redovisas även vad eleverna berättar om 

betydelsen som studiehandledarna för med sig.  

 

Flera av lärarna menar att studiehandledarnas närvaro är väldigt viktig för eleverna och 

deras utvecklings skull och utveckling men det kan även hämma lärprocessen. Kerstin 

berättade att hennes önskan är att det inte ska finnas studiehandledare med på alla hennes 

lektioner, för att hon då tycker att eleverna tvingas lära sig och ta mer ansvar för sitt 

lärande själva. “Jag tror på att få kämpa sig till kunskap ger en djup grund till att det 

verkligen fäster men sen ska de inte behöva göra det varje lektion utan att då få en 

studiehandledare med som stöttar.” Studiehandledarna är väldigt viktiga för denna 

elevgrupp, anser Sara. Hon träffar sina studiehandledare varannan vecka på planerade 

mötestider, för att då utvärdera och lyfta vad som gått bra eller behöver hanteras, samt 

förbereda inför kommande lektioner. Hon berättade att ibland kan studiehandledarna ha 

mer information än lärarna har eftersom eleverna i första hand ofta vänder sig till dom på 

grund av språket.  

 

I klassrummet under lektionerna i svenska som andraspråk anser Sara att studiehandledare 

inte behövs. “Jag vill absolut inte ha studiehandledning, jag tycker ofta det hämmar i 

undervisningen, snarare än stöttar upp.” Berättade hon och menade att hon hellre tar hjälp 

av studiehandledare innan eller efter lektionen, om något behöver översättas eller 

förtydligas. Lena har ofta med studiehandledare på sina teoretiska hkk-lektioner vilket 

underlättar, då eleverna får det aktuella materialet översatt eller förklarat på sitt 

modersmål, då det behövs för förståelsens skull. Utvärderingar av praktiska lektioner får 

göras på elevens modersmål om den så vill, som sedan översätts av studiehandledare men 

det betyder inte att studiehandledaren behöver vara i klassrummet då. Genom den delen av 

Lenas lektion berättade hon att hon upplever att hon får en större förståelse för vad eleven 
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får med sig från lektionen, något som hon tycker är viktigt att se för elevens 

kunskapsutveckling. 

 

Lena som undervisar i hem- och konsumentkunskap berättade hur hon gör på sina lektioner 

för att kommunikationen ska bli fungerande, hon anser att de praktiska momenten är som 

ett universellt språk där det går att nå fram till eleverna utan studiehandledare, hon visar 

och eleverna härmar. “I hkk hänger det ju inte på språket, här får de gärna göra prov och 

inlämningar på sitt språk så översätter vi det sen.” Hon fortsatte berätta att hon jobbat 

mycket med bilder som har varit ett bra komplement att ta till i undervisningen med 

nyanlända elever. “Genom bilder går det ju lätt att få in och på ett naturligt sätt förklara 

begrepp och metoder, sen kan eleverna jobba med det materialet på sva-lektionerna.”  

 

Alla elever pratade om närvarande studiehandledare och tryggheten de känner att de ger. 

Ghina berättade även om hur hon gör när hon inte förstår vad läraren säger eller vad det 

står i böckerna “om jag inte förstår ett ord eller vad det står i en bok söker jag upp ordet, 

bilder är bra på google eller så frågar jag studiehandledare.” Ali menar att “man måste 

våga fråga, studiehandledarna är jättebra för oss elever, dom hjälper mycket”. Eleverna 

pratar om studiehandledarna som deras stöttepelare, utan dem skulle skolan vara mycket 

svår för den här elevgruppen. Eleverna berättade att i början följde studiehandledarna med 

på alla lektioner, några praktiskt-estetiska lektioner kunde de få klara sig själva men oftast 

fanns någon med. Franck berättade att han arbetat med en sva-lärare som presenterade 

receptet på sin lektion, som klassen skulle få tillaga på hkk-lektionen. Receptet bearbetades 

på sva-lektionen innan hkk-lektionen, på så vis blev förståelsen större. Han berättade att 

han då kände sig säkrare på de hkk-lektioner som han kom förberedd till, då behövde inte 

studiehandledaren vara med på lektionen.  

5.1.4 Undervisningens utmaningar & möjligheter genom lärare och elevers perspektiv 

Att undervisa nyanlända elever som kommit till ett nytt land, oavsett om eleven har 

tidigare skolbakgrund är något som medför både utmaningar och möjligheter i 

skolvardagen. Elever tar tills sig kunskaper på nya sätt men behöver fortfarande få visa de 

kunskaper och erfarenheter de redan bär med sig från sitt tidigare hemland. Lärare måste 

lära känna eleverna, kartlägga kunskaper och förstå vilken nivå de ska lägga 
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undervisningen på. Med detta i åtanke ledde intervjuerna in på utmaningar och möjligheter 

lärare och elever ser på undervisningen i skolan.  

 

Lena pratade om utmaningen i att kunskapskraven är svåra att nå för elever som börjar 

svenska skolan under högstadiet, kunskapskraven borde revideras för den här elevgruppen. 

Det borde inte behöva finnas någon bedömningssituation i bakgrunden, utan hon menade 

att skolan istället borde kunna jobba med eleverna utan tidspress och bedömningskrav. Hon 

berättade att oavsett skolbakgrund och tidigare erfarenhet borde inte den här elevgruppen 

behöva följa samma kunskapskrav och bedömningssystem som skolan idag följer. Vissa 

elever har inte ens mött alla ämnen i skolan och ska nu kastas in mitt i en årskurs för att på 

samma nivå och kriterier lyckas nå samma mål som elever som gått hela sina liv i det 

svenska skolsystemet. Hon sa att “kunskapskraven som de här eleverna jobbar mot nu är 

inte realistiska, det skulle egentligen finnas någon typ av delmål bedömning för dessa 

elever så de känner att de tar sig framåt i ämnen även fast de inte nått hela vägen fram till 

betyg. Viktigt för att inte de ska ge upp, det blir ju hopplöst för eleverna att känna att det 

tar tid för dom att nå hela vägen fram.” Kerstin kom även hon in på bedömningssystemet 

och tog upp att i svenska som andraspråk är kunskapskraven snarlika med de i ämnet 

svenska, det är svårt för en nyanländ elev att hinna nå upp till alla. “Jag lägger ingen press 

på eleverna att hinna med alla kunskapskrav men jag tycker att de ska få en förståelse för 

vad som krävs för att nå betyg, visst kan det kännas hopplöst för dom men så ser ju 

betygssystemet ut.” Även Sara tyckte att den här elevgruppen som varit här kortare än fyra 

år borde få följa en annan typ av dokumentering än att försöka nå betyg. Hon avslutade 

med att säga “det måste ju kännas hopplöst för dom, vilket jag vet att många tycker. 

 

En annan utmaning Sara pratade om var att identifiera vilka svårigheter en elev har och sen 

försöka hitta rätt stöttning, vilket hon menade är det viktigaste för den här elevgruppen. 

Vidare tog hon upp att stöttning kan se olika ut och kan innebära olika saker men 

framförallt hitta rätt stöd för olika sammanhang. Det kan vara att ge strategier att förstå en 

hel text även fast det är vissa ord man saknar förståelsen för dom. Allting hänger ju ihop 

med språket, att eleverna ska klara av att utveckla sitt vardagsspråk, skolspråk och nya 

kunskaper samtidigt blir mycke för eleven. Vidare sa hon “ibland är jag osäker, problemet 
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är att det ibland är svårt att veta vilken svårighet det handlar om. Om det är ett språkligt 

stöd som behövs eller något annat. Det är svårt att veta och där finns många elever som 

ligger i gränslandet.”  Vidare pratade både Kerstin och Sara om att ämneslärare är experter 

på sitt ämne och ofta stressade och pressade att hinna igenom alla kunskapskrav, detta gör 

att skygglapparna snabbt kommer upp och kraven bara checkas av. 

 

Sara vill ha ett annat sätt att bedöma eleverna och berättar om en möjlighet  “vi jobbar ju 

med dom texter de behöver uppnå i högstadiet men vi gör det på en lättare nivå, men det är 

ju svårt att förklara det att de inte är där än att nå ett betyg till terminsslut.” Vidare talade 

hon om att hon skulle vilja bedöma den här elevgruppen utifrån årskurs 6 kunskapskrav, så 

eleverna ser att de kommer framåt och kan checka av vissa kunskaper.  

 

Intervjuerna ledde in på hur undervisningen och struktur i skolans ämnen kan underlättas 

för den här elevgruppen, med samarbeten mellan ämnen för att checka av fler 

kunskapskrav i olika ämnen samtidigt. Något som både Kerstin och Lena berättade att de 

ser möjligheter i för att underlätta lärandet för den här elevgruppen är att arbeta mer 

ämnesövergripande. Kerstin sa att en stor fördel med det arbetssättet är att eleverna både 

får djupare och bredare kunskap, kopplingen mellan fler ämnen hur saker och ting hänger 

ihop gör det lättare för eleverna att fördjupa sig.  

 

Vidare lyfte Kerstin en möjlighet och pratade om samma sak, att hon skulle hon vilja ha ett 

närmare samarbete med ämneslärarna på skolan där hon arbetar, för att kunna kolla av fler 

kunskapskrav i fler ämnen för samma uppgift. Hon berättade att det är en svår och stor 

fråga att jobba ämnesövergripande:  

 

“Jag vet att mycket finns och behövs göras för dessa elever, speciellt de som 

kommer i början av högstadiet, det är svårt att nå betyg i så många ämnen att de ska  

kunna bli behöriga till gymnasiet, det märks verkligen på eleverna i åk 9, då syns  

stressen. Så att jobba mer förebyggande redan från årskurs 7 med den här elevgruppen  

tror jag är viktigt, att öka deras förståelse för hur skolan bör läggas upp för dom tror  

jag skulle vara en stor framgång.”  
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Sara vill jobba mer gemensamt med modersmålslärarna och menade “att jobba med samma 

texttyper parallellt. Där tycker jag verkligen vi behöver få till ett bättre samarbete. Vad är 

det för krav som gäller och göra det mer synligt för eleverna.” 

 

Alla lärarna berättade att när de arbetat ämnesövergripande, blir det som en aha-upplevelse 

hos eleverna. De förstår att flera ämnen behandlar samma sak. “Att bli bedömd i flera 

ämnen under ett arbete är win-win för alla, bara det ges tid till det” säger Lena. Vidare 

talade hon om hur hon upplevt att förståelsen för ämnets olika arbetsområden blir större 

och får mer kvalitet genom detta arbetssätt. Hon tror att nyanlända elever gynnas av det, 

“det ger ringar på vattnet, bara inte uppgifterna blir för stora för de här eleverna.” 

I sva och hkk kan eleverna läsa recept på olika språk för att öka förståelsen. “Det är ju 

matte i hkk också”, kom Ghina på under intervjun. I SO och sva ansåg eleverna att det 

skulle passa bra att arbeta med på det ämnesövergripande arbetssättet, för att förstå 

texterna bättre och att lära sig olika nya begrepp och ord på flera lektioner. Ali berättade 

om sina upplevelser i SO-ämnet. “Då är det mycket att motivera, då lär man sig genom att 

behöva skriva mycket och då lär man sig att skriva oxå.” Eleverna i studien pratade om att 

det är bra att få jobba med svåra saker på sva-lektionerna för där får de extra hjälp som går 

i ett tempo som de hinner med.  

5.2 Tolkning av resultat och analys 

Efter genomförda intervjuer och redovisning av dom i den tematiska analysen kommer det 

här avsnittet göra nedslag i vissa citat och erfarenheter som framkom under studiens gång. 

Analysen struktureras under de tre teman som resultaten redovisats genom.  

5.2.1 Undervisnings- och lärstrategier genom lärare och elevers perspektiv 

Lärarna pratade om strukturen i sin undervisning, hur viktigt det är att vara förberedd med 

den här elevgruppen men framförallt flexibel. Om ett ämne som behandlas under en del av 

lektionen kan det och måste få vara så att undervisningen leder vidare till något helt annat 

än vad som planerats, det här var något som båda sva-lärarna pratade om i sin 

undervisning. I hkk-undervisningen framkom det att det var mer bestämt hur 
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undervisningen styrdes utifrån planering. Lena lyfte igenkänning i hennes undervisning, 

både med vardagssituationer och tidigare erfarenheter. 

Att vara lyhörd, flexibel och individanpassa uppgifter var något som alla lärarna berörde i 

sina intervjuer. Det gör de alla på olika sätt utifrån vilka förutsättningar de har i 

klassrummet. Resultatet visar att lärarna jobbar på olika sätt utifrån erfarenhet och vad de 

känner sig säkra på med den här elevgruppen. Kerstin tycker att vara konsekvent i 

sva-klassrummet är viktigt, speciellt med inledning och avslutning av lektioner. Eleverna 

pratade om trygghet i just det klassrummet vilken kan komma från den orsaken, att 

eleverna känner igen vad som kommer gör att en atmosfär av säkerhet och lugn skapas.  

Eleverna törstar efter resultat och betyg, stressen finns att hinna nå betyg i högstadiet för 

att komma in på gymnasieprogram, det här lyftes under flera frågor i intervjuerna, samtalen 

ledde ofta in på det. Lärarna är pressade att hinna med att gå igenom kunskapskrav, det här 

är något som lyfts mer under sista temat där svårigheter i undervisningen berörs. Men för 

att komma dit pratade alla lärare om återkopplingen, det visade sig att lärarna arbetar olika 

med den här delen. Sara och Kerstin återkopplar direkt, inte för att betyg ska sättas utan för 

att motivera eleven att komma framåt i svenskan, Sara berättade att hon helst ger direkt 

feedback, vilket ger eleverna en vilja att fortsätta framåt direkt efter besked på en uppgift. 

Tiden är en stor faktor, vad som faktiskt hinns med i verkligheten alla lärare pratade om att 

de vill ha mer tid med varje elev, både för återkoppling och individuella uppgifter. I hkk 

baseras undervisningen mer på kunskapskraven, Lena tar därför mer hjälp av 

studeihandledare för att stämma av elevernas kunskaper på deras modersmål. 

Att lyssna, härma och skriva av var strategier som alla elever använde i början för att lära 

sig sitt nya språk. Franck berättade om sin egna ordbok han skapade sig och pluggade in 

hemma varje kväll, inget som betygsätts men ordförrådet växte snabbt för honom. Vidare 

ledde alla elever in på tryggheten i sva-rummet, att lärarna då gav intryck till ett tillåtande 

klimat som gjorde att de vågade börja prova sitt nya språk. I hkk-rummet är det annorlunda 

eftersom klassen då är blandad med svenska elever vilket leder till att det blir svårare att 

våga börja prata och göra sig hörd i de sammanhangen.  
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5.2.2 Studiehandledarens stöd 

Både lärare och elever belyste studiehandledarnas roll och hur viktiga de är för att den här 

elevgruppen ska kunna tillgodogöra sig kunskap på ett sätt som gör skolan begriplig från 

början. Dock behövs inte studiehandledare i praktiska moment under de praktiskt-estetiska 

ämnena, vilket hkk-läraren Lena var tydlig med att belysa, då hon hellre ser att eleverna 

härmar henne och lär sig på det viset. Lena berättade att hon provat att ge recept till 

sva-läraren på sin skola innan den praktiska hkk-lektionen. Något de kommit överens om 

och tagit egen tid till för planering. Sva-läraren kunde sen ha genomgångar med eleverna 

vilket eleverna uppfattade och det gjorde arbetet lättare. Det pratade även en av eleverna 

pratade om vilket understryker vikten av att ta in andra ämnen i sva-rummet för att stötta 

denna elevgrupp.  

Något som speciellt sva-lärarna belyste var att studiehandledare inte ska finnas med för att 

göra jobbet åt eleverna utan istället vara där som stöd. På deras lektioner vill de helst inte 

ha med studiehandledare. Eleverna pratade om tryggheten de känner hos studiehandledarna 

och stödet de får av dom. De tar ofta extra hjälp av studiehandledarna i både vardagliga 

sammanhang och skoluppgifter utanför lektioner, något som framkom i resultatet när 

eleverna pratade om sina studiehandledare.  

5.2.4 Undervisningens utmaningar & möjligheter genom lärare och elevers perspektiv 

Lärare och elever som deltog i studien pratade om både utmaningar och möjligheter i 

undervisningen.  

Utmaningar i att eleverna är styrda av att nå resultat och se framsteg genom betyg pratade 

lärarna om och jag anser att alla tre hade bra idéer och visioner om hur bedömning skulle 

kunna göras för nyanlända elever som har långt att nå kunskapskraven. Att ha ett material 

att checka av och tydliggöra för eleven var den befinner sig i sin kunskapsutveckling är 

något som saknas i skolan, det var något som framkom under intervjuerna med lärarna.  

Svårigheten i att med den här elevgruppen se var eventuella svårigheter sitter, om det 

behövs extra resurser eller stöd för elever framkom att Sara har svårt att avgöra. När 

språket inte finns för att komma så pass nära eleven för att göra en bedömning som lärare. 
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Det gör det svårt att dessa elever kan hamna “mellan stolarna”, vilket gör det extra viktigt 

att koppla in både studiehandledare och specialpedagog i tidigt skede.  

Möjligheter med den här elevgruppen framkom i resultatet på flera ställen, framförallt då 

både lärarna och eleverna pratade om hur det känns att undervisa den här i elevgruppen, 

respektive eleverna som kommit till ett nytt land och ny skola, båda grupperna ser 

möjligheter i undervisningen. Både lärarna och eleverna och lärarna vill arbeta mer 

ämnesövergripande för att få en bredare förståelse och en större möjlighet för den här 

elevgruppen att klara av fler kunskapskrav i olika ämnen samtidigt, teman som berörs av 

flera ämnen. Avslutningsvis uppfattade jag känslan av att undervisa och viljan i den här 

elevgruppen som positiv.  
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6. Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka och bidra med kunskap om hur skolan genomför och 

undervisar nyanlända elever. Resultatet och analysen ligger till grund för diskussionen där 

studiens frågeställningar besvaras genom tidigare forskning. 

 

De frågeställningar studien bygger på diskuteras nedan: 

6.1.1 Hur genomför lärare undervisning för nyanlända elever och hur skildras den av 

elever? 

Jag tycker det var intressant att höra som sva-läraren Sara berättade att arbetet med den här 

elevgruppen måste få vara flexibel och spontan. Det anser jag visar på lyhördhet och att ta 

vara på elevernas tidigare erfarenheter och en trygghet i sitt lärande. Det tror jag leder till 

en inlärningsmiljö där eleverna känner sig sedda och trygga som därmed för med sig ett 

aktivt lärande. Bomström lyfter känslan av trygghet och tillhörighet genom sitt språk 

(Bomström, 2018) vilket visar på att undervisningen för den här elevgruppen behöver 

göras individanpassad, med eventuellt anpassade scheman utifrån tidigare erfarenheter i 

kunskaper och skolgång.  

I den reviderade läroplanen står det tydligt att eleverna ska få stärka sitt språk på ett 

fördjupat sätt och ges möjligheter att prova olika sätt att utveckla sitt språkliga kunnande, 

samt att undervisningen ska tillgodose varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 

2018a). I intervjuerna med eleverna framkommer det att förutsättningar ges för detta men 

inte under alla lektioner. Enligt tidigare forskning och litteratur som lyfts i studien, ska 

exempelvis varje ämne vara språkintegrerat (Kaya, 2015). Detta eftersom varje ämne är 

språkutvecklande för en nyanländ elev (Hajer & Meestringa, 2015, Skolverket, 2018c). Det 

anser jag är viktigt att påminna sig om i sin yrkesvardag som lärare.  

Eleverna skildrade sin skolgång mycket genom hur de lär sig nya ord och hur de går 

tillväga för att nå kunskap. Det tycker jag visade sig i resultaten och här kan även koppla 

min egen erfarenhet till arbetet med nyanlända att trygghet framförallt gör att eleverna tar 

sig framåt i den betyg pressade situation de befinner sig i. Ghina nämnde att hon i början 

av sin tid i skolan inte ville säga fel framför ämneslärarna och valde istället att prata med 
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kompisar, helst de med samma modersmål eller studiehandledare om de fanns i 

klassrummet. Det tyder på att sva-rummet är en viktig plats för den här elevgruppen. Men 

jag anser att den inte får bli isolerande utan att eleverna ska få integreras med sin klass så 

fort som möjligt, för utveckling och självkänslans skull.  

6.1.2 På vilka sätt beskriver lärare och elever att skolan främjar den här elevgruppens 

lärande? 

Det framkom i både lärarnas och elevernas intervjuer, att sva-rummet är en trygg plats för 

extra hjälp. Om detta ska fungera i längden önskar lärarna att ledningen ger tid för att 

arbeta ämnesövergripande, för att dessa elever ska kunna få det stöd de behöver, detta 

nämner även Gibbons (2016). Att arbeta mer ämnesövergripande för att främja elevers 

lärande och att det skulle vara positivt för den här elevgruppen visar även denna 

begränsade studie. En förutsättning är att sva-läraren och andra ämneslärare ges möjlighet 

att arbeta närmare varandra för att samplanera, både för bedömning och för att öka 

förståelsen för denna elevgrupps behov av sammanhang. Gemensam tid behövs vilket var 

något som lärarna i studien belyste som det största problemet för att detta arbete är svårt att 

få till. Gibbons (2013) lyfter detta och menar att ämneslärare och andraspråkslärare 

behöver samplanera sin undervisning, för att det främjar nyanlända elevers 

kunskapsinhämtning.  

Det framkom i studien att när lärare och studiehandledare jobbar med samma saker på 

sva-lektionen som på de praktiskt-estetiska lektionerna ansåg eleverna att de fick en 

djupare förståelse. De berättade då att de kunde gå in på exempelvis hkk-lektionen med en 

större säkerhet då de redan hade en del kunskap om det som skulle tas upp på lektionen. 

Det är naturligtvis fördelaktigt för dessa elever att få bli förberedda på texter som de ska 

arbeta med under kommande lektion. Framförallt begrepp och nya ord som de ska jobba 

med under kommande lektioner och ämnen. Det här tar Juvonen (2015) upp och menar att 

de praktiskt-estetiska ämnen är viktiga för integrationen och ett naturligt tillfälle att öka 

förståelsen för eleverna. Genom att förbereda eleverna innan en lektion stärks 

självförtroende och självkänsla hos eleverna och får dom att känna sig trygga. Det ger 

också en djupare grund att stå på i båda språken (Karlsson et al., 2016). 
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Om ämneslärare skulle ha som vana att skriva upp cirka fem viktiga begrepp och ord på 

tavlan inför varje lektion och eleverna får orden översatta och förklarade innan, för att veta 

vad som kommer och vad som är viktigt på kommande lektion tror jag både nyanlända och 

svenskfödda elever skulle gynnas. Då skulle eleverna förberedas på vad som kommer och 

även kunna ta med sig de orden och begreppen från lektionen, för att jobba vidare med. 

Det här lyfter även Axelsson (2015) och menar att det är en nödvändighet för elever som 

lär sig skolans ämnen genom ett andraspråk.  

Sva-läraren Kerstin berättade att hon försökt ta in nya ämnesbegrepp och ord från andra 

ämnen, för att stötta upp de nyanlända eleverna på skolan. Dock har det varit tungjobbat 

och endast fungerat i korta perioder och i vissa moment. Hon menade att det är arbetsamt 

att behöva driva det från ett håll. Bättre samarbete mellan ämneslärare behöver bli 

verklighet på skolor. Ofta har hon upplevt att det i exempelvis slöjdämnet är 

dokumentation som de nyanlända eleverna faller på. Att de aldrig tidigare fått arbeta med 

ett sådant ämne, oavsett tidigare skolbakgrund eller inte. Då är det svårt att resonera genom 

helt nya ord och begrepp som de kanske aldrig använt tidigare. Dokumentationen är något 

som hon tycker måste få göras muntligt, eventuellt inspelat med studiehandledare som 

översätter. Betyget kan inte falla på det. Juvonens (2015) resonemang om att det är en 

förutsättning för dessa elever, bör vara något som skolor använder i sitt arbete med denna 

elevgrupp. 

Efter att ha genomfört intervjuerna och utifrån min egen erfarenhet i arbetet med nyanlända 

elever stärktes uppfattningen att det är viktigt att sva-rummet får bli tryggheten för dessa 

elever. I intervjuerna hos eleverna såg jag att de känner att det är ett klassrum för 

återhämtning och extra hjälp. Kerstin nämnde att det ofta känns som hon hjälper eleverna 

med andra ämnen på hennes lektioner, det har även jag sett och kan relatera till. Det var 

något som alla tre elever pratade om, hur det tillåtande klimatet i sva-rummet var och 

viktigt för deras självkänsla i skolan. Dessa elever tror jag behöver en trygg punkt i skolan 

att dra sig undan till eftersom de kan känna sig mittemellan sin klass med svenskfödda 

elever som känner varandra och kanske har gått hela sin skolgång tillsammans. De 

nyanlända eleverna behöver ett rum där de får slappna av och känna att de vågar testa sina 

nya kunskaper utan att det känns för jobbigt inför klasskompisar.  
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6.2.3 Hur berättar lärare och elever att studiehandledares stöd används till nyanlända 

elever? 

I Skolverkets rapport Greppa språket (2017) tas det tydligt upp, att det är lärarens roll att 

hjälpa de nyanlända eleverna att gå från vardagsspråk till skolspråk. Jag upplever utifrån 

denna studie att det är vad lärarna vill och jobbar för, men förutsättningarna är inte 

optimala vilket gör att arbetet blir tungt. Jag är medveten om och förstår att det skiljer sig 

åt från olika skolor. Det kan bero på antalet nyanlända elever på skolan, om det finns 

någon policy att arbeta utifrån eller med ett program som främjar elevers individuella 

lärande eller andra faktorer som spelar in. 

Jag tror att ämneslärare både måste våga släppa taget om sitt ämnesinnehåll och förmedla 

vad som är viktigt i deras ämnen för studiehandledare. Detta för att göra arbetet lättare och 

för att kunna jobba förberedande som lyfts tidigare i studien. Samt jobba efter lektioner 

mer än på lektionerna, för att kunskap med eleven och göra frågetecken begripliga och för 

att stötta eleven vidare i kunskapen.  

Det här talade även Lena om, hon anser att de nyanlända eleverna inte ska behöva 

dokumentera, resonera eller motivera på svenska i de praktiskt-estetiska ämnena. Eleverna 

ska få använda sitt starkaste språk. Sedan är det studiehandledarnas uppgift att översätta 

det materialet som betygsättande lärare bedömer. Det underlättar för läraren ska kunna 

bedöma eleverna på ett rättvist och professionellt sätt. Lena menade även, att det bör vara 

ledningens ansvar att se till att det här går att genomföra. Skolans organisation behöver 

stötta ett sådant arbetssätt. Det går inte att endast vissa lärare arbetar med det.  

Vidare pratar eleverna om sina studiehandledare som viktiga personer och stöd i skolan. 

Flera av eleverna lyfter även hur viktiga sva-läraren har varit och är för dem. Vilket 

stämmer med min egen erfarenhet av hur nyanlända elever söker upp sina studiehandledare 

både utanför lektionstid och då studiehandledarna har lektion med dem, för att be om extra 

hjälp. I Skolverkets material Studiehandledning på modersmålet (2015) lyfts det hur viktigt 

det är för den här elevgruppen att de får arbeta på sitt starkaste språk, med hjälp av 

studiehandledare, något som även Karlsson et al. (2016) pratar om.  

I denna studie intervjuade jag tre lärare som jobbar på samma skola som alla ansåg att för 

att undervisa dessa elever behövs djupare och bredare kunskaper om elevernas situation 
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och även internutbildning angående nyanlända elevers lärande. Men de kunde alla se att 

den här elevgruppen ges större plats och möjligheter i skolan idag. Detta lyfter även 

Skolinspektionen (2015). 

6.2 Framtida forskning 

Föreliggande studie undersöker endast en begränsad grupp informanter, både elever och 

lärare. Det skulle vara intressant att bygga vidare och undersöka en större lärargrupp, ta 

med studiehandledare för att se hur de uppfattar språkintegrerat arbete med nyanlända 

elever. En annan ingång skulle vara att endast intervjua skolledare och få deras synsätt på 

ämnet för att se om arbetet skulle vara möjligt för att främja denna elevgrupps 

språkinlärning.  

För att få en mer generaliserad bild över vad studien undersöker skulle fler informanter, 

större kommun och fler skolor behöva involveras i undersökningen. Det skulle vara 

intressant att ta denna studie till en större grupp informanter för att se hur man arbetar och 

bemöter den här elevgruppen på skolor runt om i landet. 
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev 

Nedan följer de två informationsbrev som jag lät de personer som skulle intervjuas läsa och 

skriva under innan intervjuerna startade. Det första Bilaga 1.1 riktar sig till lärare och det 

andra Bilaga 1.2  till elever. 

Bilaga 1.1  

Informationsbrev - elever 

Information till elever som deltar i studien om ämnesövergripande arbete mellan hkk 

och sva. 

Jag undersöker nyanlända elevers väg till det svenska språket, hur de själva tycker att mötet med 

den nya skolan är samt hur lärare arbetar med den här elevgruppen. Jag vill se hur du som elev och 

som har varit i Sverige en kort tid kan få stöd i att lära sig svenska. Syftet med examensarbete är att 

jag vill beskriva och förstå hur lärare i ämnena hem- och konsumentkunskap samt svenska som 

andraspråk arbetar med nyanlända elever i årskurs 9, detta genom både elevers och lärares 

perspektiv. Jag vill nu ställa ett antal öppna frågor till dig som du får svara på utifrån egen 

erfarenhet och förståelse. 

 

I genomförandet av mina intervjuer följer jag Vetenskapsrådets fyra krav sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och integritet. Studien innebär att du som tillfrågas och tackar ja till att delta i intervjuer 

kommer att analyseras. Materialet som skapas kommer rapporteras i mitt examensarbete. All data 

från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt av mig som samlar in materialet. Allt 

material avidentifieras före analys genom att en kodlista upprättas där datamaterialet märks med en 

siffra kopplad till informantens identitet endast på kodlistan. Materialet kommer förvaras på en 

säker plats av projektansvarig. 

 

● Sekretess - det som sägs i intervjuerna kommer endast användas i min studie. 

● Tystnadsplikt - intervjuerna kommer spelas in, vidare kommer materialet endast användas i 

min studie. Materialet kommer sedan raderas. 

● Anonymitet - alla deltagare i studien är anonyma, varken namn på personer som deltar, 

namn på skola eller kommun kommer vara utskrivna. 
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● Integritet - Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild 

förklaring avbryta din medverkan i utvärderingen utan att detta påverkar dig negativt. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och jag samtycker till att delta i studien. Jag har haft 

möjlighet att ställa frågor. 

Respondentens underskrift: 

 

………………………………………………………………………….. 

Tack på förhand! 

/Sanna Helander, projektansvarig 

 

Bilaga 1.2  

Informationsbrev - lärare 

Information till lärare som deltar i studien om ämnesövergripande arbetssätt mellan 

hkk och sva för nyanlända elever. 

I mitt examensarbete undersöker jag nyanlända elevers väg till det svenska språket. Jag vill 

undersöka hur elever som har varit i Sverige en kort tid kan få stöd i att lära sig svenska i ämnena 

svenska som andraspråk och hem- och konsumentkunskap. Syftet med examensarbete är att jag vill 

beskriva och förstå hur lärare och elever uppfattar och genomför undervisningen, detta genom både 

elevers och lärares perspektiv.  Jag vill nu ställa ett antal öppna frågor till dig som du får svara på 

utifrån egen erfarenhet och förståelse. 

 

I genomförande av mina intervjuer följer jag Vetenskapsrådets fyra krav, sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och integritet. Studien innebär att du som tillfrågas och tackar ja till att delta i intervjuer 

kommer att analyseras. Materialet som skapas kommer rapporteras i mitt examensarbete. All data 

från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt av mig som samlar in materialet. Allt 

material avidentifieras före analys genom att en kodlista upprättas där datamaterialet märks med en 

siffra kopplad till informantens identitet endast på kodlistan. Allt material förvaras på en säker plats 

av projektansvarig. 

 

● Sekretess - det som sägs i intervjuerna kommer endast användas i min studie. 
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● Tystnadsplikt - intervjuerna kommer spelas in, vidare kommer materialet endast användas i 

min studie. Materialet kommer sedan raderas. 

● Anonymitet - alla deltagare i studien är anonyma, varken namn på personer som deltar, 

namn på skola eller kommun kommer vara utskrivna. 

● Integritet - Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild 

förklaring avbryta din medverkan i utvärderingen utan att detta påverkar dig negativt. 

Jag har tagit del av ovanstående information och jag samtycker till att delta i studien. Jag har haft 

möjlighet att ställa frågor. 

Respondentens underskrift: 

 

………………………………………………………………………….. 

Tack på förhand! 

/Sanna Helander, projektansvarig 
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8.2 Intervjuguider 

Nedan följer de två intervjuguiderna jag följde då jag genomförde intervjuerna med de 

personer som ställde upp. Jag utformade guiderna med olika frågor utifrån vilken 

informantgrupp de riktades till. Bilaga 2.1 är frågor till elever, Bilaga 2.2 ställdes till 

lärare. 

Bilaga 2.1  

Intervjufrågor till elever 

● Kan du börja med att berätta om din bakgrund, ålder, modersmål, hemland och hur lång tid 

du varit i Sverige. 

Svenska som andraspråk 

● Du har en unik kunskap som jag är intresserad av att veta mer om just när det gäller 

svenskämnet. Kan du berätta om hur det är att lära dig svenska? 

● Hur tycker du att du lär du dig svenska på bästa sätt? 

● Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation där du lärt dig svenska på ett nytt 

sätt? 

● Finns det andra tillfällen än just i svenskämnet i skolan som du lär dig och tränar svenska? 

Hem- och konsumentkunskap 

● Kan du berätta om skolarbetet i hem- och konsumentkunskap? - Hur upplever du ämnet? 

● Berätta om något som känns svårt på de lektionerna. Kan du ge ett exempel? 

● Hur gör du om det är något du inte förstår i det ämnet? 

● I hem- och konsumentkunskap är det både praktiska (matlagning/bakning) och teoretiska 

moment, hur upplever du de två arbetssätten? 

● Finns det något sätt som skulle få dig att förstå ämnet bättre? 

Ämnesövergripande arbetssätt 

● Finns det något arbetssätt som gör det lättare att förstå? Berätta. 

● Om du får jobba med det du ska göra i hkk på sva-lektionen innan, hur tror du då att din 

förståelsen skulle bli? 

 

● Tillslut, har du något du vill tillägga i intervjun som du tycker jag har missat att fråga dig? 

Susanna Helander 

Ht 2019 

Examensarbete, 15 hp 

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (VAL) 15.0 hp 

42 
 



 

 

Bilaga 2.2  

Intervjufrågor till lärare 

● Du ska få börja berätta om din bakgrund, ålder, utbildning samt hur länge du varit verksam 

som lärare.  

 

Planera för undervisning av nyanlända 

● Berätta hur du planerar en typisk lektion för nyanlända elever. 

● Vilka förutsättningar har du när du undervisar nyanlända elever i ditt ämne, finns det några 

förutsättningar du önskar att du hade?  

● Hur planerar du din undervisning när du vet att du får elever i en grupp som inte kommit så 

långt i språket?  

● Kan du berätta vad ett språkutvecklande arbetssätt är för dig. 

Genomförande av undervisning med nyanlända  

● Berätta hur du genomför en typisk lektion med nyanlända elever. 

● Du undervisar både nyanlända elever och elever som är födda i Sverige. Hur upplever du 

att det är att undervisa nyanlända elever? 

● Hur upplever du att arbete med nyanlända elever är utifrån styrdokumenten i ditt ämne? 

● Vad har du för tankar och idéer om att utveckla undervisningen av nyanlända?  

Efterarbete av undervisning av nyanlända  

● Hur återkopplar du rättningar av uppgifter till eleverna? 

● Tar du hjälp av studiehandledare som finns med på dina lektioner för att 

utvärdera/efterarbeta en lektion, på vilket sätt i sånt fall? 

Ämnesövergripande arbetssätt 

● Hur tycker du de nyanlända elevernas kunskapssyn gynnas av ämnesövergripande 

arbetssätt? 

● Ämnesövergripande arbete är inte alltid det enklaste att få till i praktiken. Vems ansvar 

tycker du ett sådant arbete ligger hos? 

 

● Tillslut, har du något du vill tillägga i intervjun som du tycker jag har missat att fråga om 

ämnesövergripande arbetssätt? 
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