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Förord  

Vi har valt att genomföra detta examensarbete i par. Arbetsfördelningen har fungerat väl i alla 

processer i arbetet och i samtliga delar har vi arbetat gemensamt. Anledningen till det valda ämnet 

var att vi ansåg att vi inte fått tillräckliga kunskaper i vår utbildning om flerspråkiga elever till 

vår kommande professionella yrkesroll. Vi valde att skriva detta självständiga arbete i par då vi 

bedömde ha stor fördel av varandras tankar. Fördelarna med att arbeta tillsammans var att vi både 

kunnat diskutera och kritiskt analysera varandras tankar för att vidareutveckla arbetet.  

 

Vår ambition med detta examensarbete är att fördjupa kunskaper hos oss själva. Arbetet riktar 

sig främst till lärarstundeter och personal inom skolverksamheten som vill öka sina kunskaper 

om nyanlända elever.   

 

Vi vill även tacka de fyra lärarna vi intervjuat för deras tid och tankar.  

 

Lärarstudenter på Högskolan Kristianstad 

Ida Brorsson och Lisa Fornander  
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1. Inledning 

”En mångkulturell skola på riktigt – för alla – kräver att 

skolsystemets struktur ses över” menar Nihad Bunar, sociolog vid 

Växjö universitet (Aftonbladet, 19.10.2001).  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning föddes tankar om problematiken med elever 

som har bristfälliga färdigheter i det svenska språket. Vi upplevde att det fanns varierande 

kunskaper hos pedagogerna kring olika arbetsmetoder med elever med annat modersmål. 

Vårt huvudsakliga syfte med examensarbetet var att undersöka skolans förändring mot 

en mångkulturell skolmiljö. Läroplanen (Skolverket, 2011) förespråkar att vi ska ge en 

likvärdig skola för alla elever och funderingar vi haft är om vi verkligen kan ge elever 

med annat modersmål likvärdiga förutsättningar. Vi valde att göra en studie om 

nyanlända elever, eftersom invandringen ökar blir samhället allt mer mångkulturell. Detta 

ska skolan förhålla sig till. Denna ökande invandring kräver att skolan ger den kompetens 

som behövs till personalen. Det vi vill uppnå med denna studie är att skapa en vision av 

hur skolor arbetar med nyanlända elever i jämförelse med skolverkets allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2008). Som lärarstudenter vill vi skapa oss 

en klarare vision av vad det är vi kommer möta i skolverksamheten.  

 

Domeij och Karlsson (2013) redogör för att språksituationen i Sverige radikalt har 

förändrats de senaste åren och att det kommunikativa behovet därmed har ökat. Ökande 

invandring har gjort att vi idag i Sverige har mer än 150 språk, över en miljon har utländsk 

bakgrund och många av dem har annat modersmål. Hyltenstam (2000) redogör för 

Skolverkets undersökning (2000) gällande uppnådda betyg bland elever. Resultatet 

visade att 20,4 procent av eleverna med utländsk bakgrund inte nådde upp till målen. 

Resultatet visar att skolan inte kan ge utländska elever en likvärdig utbildning som 

läroplanen tar upp. Hyltenstam (2000) ifrågasätter skolverkets resultat och undrar om 

eleverna inte fått anpassad undervisning, modersmålsundervisning samt svenska som 

andraspråk eller om undervisningen misslyckats ändå. Idag står vi inför en värld med 

både möjligheter och problem som är kopplade till interkulturella relationer. Kunskaper 

i de olika ämnena ger eleverna de verktyg som behövs för att kunna ta ansvar för sitt 

handlande i en komplex värld (Skolverket, 2011).  Det är därför relevant att en 
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förutsättning för att kunna delta och verka i ett samhälle är att kunna kommunicera. För 

att vara en professionell lärare måste det, enligt vår uppfattning, finnas kunskaper om hur 

vi skapar en likvärdig skola för alla. Undervisningen ska anpassas till den enskilda eleven, 

eleverna ska utveckla sina kunskaper med utgångspunkt i deras bakgrunder och språk. En 

likvärdig utbildning innebär bland annat att skolans resurser ska delas lika och att hänsyn 

ska tas till elevernas olika förutsättningar. De elever som har svårigheter med att nå 

målen, ska skolan ta särskilt ansvar för och därför kan undervisningen inte utformas på 

samma sätt för alla elever (Skolverket, 2011). Mot bakgrund av detta anser vi att skolorna 

har ett ansvar för att nyanlända elever ska få de resurser som behövs och att skolan ska ta 

hänsyn till deras bakgrund och språk. En resurs i detta fall kan vara en 

modersmålspedagog och enligt vår erfarenhet så används sällan de som en resurs.  

 

Det angreppssätt vi valt i denna studie är en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat 

fyra lärare, på två olika skolor, i två olika kommuner. De kommuner vi har valt är 

Karlshamns kommun och Olofströms kommun i Blekinge län.   

 

1.1 Syfte och avgränsning 

Med hänsyn till ovanstående inledning är intentionerna med denna studie att öka 

förståelsen för vår kommande yrkesroll och få en insyn av hur det ser ut i olika 

skolmiljöer. Vi har undersökt hur exempelskolorna förverkligar statens intentioner utifrån 

Skolverkets allmänna råd (2008) för utbildning av nyanlända elever och hur detta 

påverkar den enskilde lärarens undervisning. Vi har studerat lärares medvetenhet på 

exempelskolorna gällande hur skolorna och lärarna arbetar utifrån Skolverkets allmänna 

råd.  

 

Vår empiriska del i denna studie har vi avgränsat till lärare som arbetar i grundskolans 

årskurs F-3. Vi har avgränsat vår studie till hur lärare beskriver deras arbete med 

nyanlända elever och inte hur det ser ut i praktiken då vi inte har studerat undervisningen 

själva.  Den empiriska delen grundar sig i de resonemang som lärarna för i de ställda 

frågorna (se bilaga 1). Vi har avgränsat denna studie till lärarnas resonemang. Detta 

gjorde vi för att vi ville få en överblick av lärarnas tankar. Eftersom vi använder oss av 
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en kvalitativ metod med intervjuer är vi medvetna om att denna avgränsning gör att vi 

inte kan föra några generella slutsatser som gäller för alla lärare. Vår forskningsbakgrund 

och de vetenskapliga teorier vi har lyft ligger till grund för vår empiriska studie. 

   

1.2 Frågeställning 

Vår utgångspunkt i denna kvalitativa undersökning utgår från frågorna:  

Hur förverkligar exempelskolorna de förordningar som skolverket allmänna råd nämner 

gällande nyanlända elever?  

I vilken mån omsätts skolverkets allmänna råd i lärarnas undervisning? 

Vad styr och ligger till grund för skolornas arbete kring nyanlända elever? 

 

1.3 Arbetets disposition  

Arbetet inleds med en forskningsbakgrund där vi presenterar vetenskapliga teorier, 

läroplaner och skolverkets allmänna råd som ligger till grund för vår empiriska studie. 

Denna forskningsbakgrund återkommer sedan i resultatdiskussionen. Bakgrunden 

fungerar även för att ge läsaren en förförståelse och ett djup i det valda ämnet. Därefter 

kommer vi presentera metod, urval och etiska övervägande som vi gjort under arbetets 

gång. Sedan presenterar vi den empiriska delen, där vi använt oss av intervjuer som 

metod. Därefter presenterar vi vår metod- och resultatdiskussion där vi återkopplar till 

vårt syfte och vår frågeställning, samt beskriver vår slutsats. Till sist hittar läsaren 

referenslista och bilaga.  
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2. Forskningsbakgrund/Litteraturgenomgång 

Denna forskningsbakgrund lyfter de teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av i vår 

studie. Forskningsbakgrunden är även till för att läsaren ska få en djupare förståelse för 

ämnet och för den empiriska delen.  

 

2.1 Mångkulturalitet i läroplaner 

I läroplanen för grundskolan 1962 (lgr62) benämns inte det växande mångkulturella 

samhället som ett problem. Arbetet i undervisningen riktade in sig på att lära de 

flerspråkiga eleverna att tala och förstå det svenska språket. Syftet är att inkludera dessa 

barn i samhället. I den senare läroplanen för grundskolan 1969 (lgr69) började man lägga 

märke till det allt mer mångkulturella samhället. Detta resulterade i stödundervisning i 

det svenska språket för flerspråkiga elever. Även undervisning i hemspråket erbjöds till 

viss del. En aktuell fråga kring flerspråksundervisningen under denna period var om 

utbildning skulle vara likvärdig oavsett kulturell bakgrund? Man ansåg att läsinlärning 

även borde ske på elevens modersmål, detta för att skapa en tvåspråkig undervisning som 

utvecklat elevens personliga, sociala och språkliga förmågor.  

 

I läroplanen för grundskolan 1980 (lgr80) benämns det hur skolan ska arbeta för en 

likvärdig utbildning. För elever med annat hemspråk skrevs följande:  

 

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. Skolstyrelsen bör 

verka för att eleverna grupperas så att en så allsidig social sammansättning som 

möjligt uppnås i klasser och arbetsenheter (Skolöverstyrelsen, 1980 s.14).  

 

I lgr80 fanns ett kapitel om elever med särskilda behov där en del syftar på barn med 

annat hemspråk och svenska som främmande språk. Där beskrevs att eleverna ska ges 

undervisning i sitt hemspråk då detta främjar barnets känslomässiga, språkliga och 

intellektuella utveckling. Syftet med undervisning i hemspråket beskrevs som en 

möjlighet för eleverna att ”känna sig hemma” (Skolöverstyrelsen, 1980 s.56) i flera 

kulturer. Denna undervisning var frivillig för eleverna men de rekommenderades att delta 



 

12 

 

för deras språkutveckling samt för att känna samhörighet med familjens kulturella 

bakgrund (Skolöverstyrelsen, 1980). I lgr80 finns vissa likheter med dagens läroplan där 

benämningen svenska som främmande språk istället kallas för svenska som andraspråk 

och finns med som en egen kursplan. Där beskrevs att elever ska utveckla kunskaper i 

och om det svenska språket (Skolverket, 2011).  

 

Om man ser till läroplanen som kom fjorton år senare, 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet (lpo94) så skrevs följande under rubrikerna likvärdig 

utbildning samt förståelse och medmänsklighet:  

 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier 

och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det 

svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 

de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 

möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där 

(Skolverket, 1994, s.3-4). 

 

Om man jämför läroplanen för grundskolan 2011 (lgr11) med lpo94 ser man tydliga 

likheter med hur skolan ska arbeta mot diskriminering av bland annat minoritetselever då 

deras beskrivningar är nästintill identiska. Uppfattningen av hur främlingsfientlighet ska 

motverkas har inte förändrats radikalt i läroplanerna de senaste tjugo åren. Vi tolkar att 

flerspråkiga barn benämns i lgr80 som ett problem istället för en tillgång. I lgr80 skrevs 

det att barn med annat hemspråk är barn med särskilda behov (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Idag upplever vi att man istället delvis ser denna kulturella mångfald som en tillgång i 

undervisningen. Lindberg och Hyltenstam (2013) skriver att en förutsättning för 

framgång i undervisningen för elever med annat hemspråk och kulturell bakgrund är att 

ha en positiv syn på mångfald. De menar även att lärarna ska sträva efter att 

undervisningen ska bygga på varje elevs individuella erfarenheter och förutsättningar.  
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2.2 Mångkulturalitet i skolan 

I detta avsnitt kommer vi ta upp vad skolans uppdrag gentemot flerspråkiga elever är. Vi 

kommer även belysa vad forskning säger angående elever med annat modersmål och hur 

de utvecklas och inkluderas i den svenska skolan. Vi kommer också behandla vad 

forskning säger om hur pedagogerna kan arbeta i undervisningen för att barn med annat 

modersmål kan inkluderas i utbildningen.  

 

2.2.1 Skolans samhällsuppdrag 

I ämnet samhällskunskap står följande:  

 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar 

samhället. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter 

och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar 

samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan 

orientera oss och ta ansvar för vårt handlade i en komplex värld (Skolverket, 2011 

s. 199).   

 

Samhällets internationalisering ställer idag högre krav på elevers förmåga att leva med 

och förstå betydelsen av kulturell mångfald. Skolans samhällsuppdrag är därmed att ge 

eleverna grundläggande värden samt att utveckla elevernas kunskaper så att de sedan ska 

kunna leva och delta i samhället. Skolan ska förbereda för ett samhälle där täta kontakter 

med andra kulturer och länder finns. Detta internationella perspektiv är därmed viktigt 

för att eleven ska kunna skapa ett globalt sammanhang och en internationell solidaritet. 

Därmed måste eleverna utveckla en förståelse för de olika kulturella grupperna som finns 

i vårt samhälle (Skolverket, 2011).  

 

Enligt Sveriges skollag ska en elev erbjudas modersmålsundervisning om modersmålet 

är elevens dagliga språk i hemmet samt om eleven har huvudsakliga kunskaper i språket 

(SFS, 2010:800).  I ämnet svenska som andraspråk ska skolan ge flerspråkiga elever en 

förståelse för att ha tillgång till ett rikt och varierat språk som är meningsfullt för att kunna 

leva och verka i samhället, där olika kulturer, generationer, livssyner och språk integreras. 

Språket är ett redskap som eleverna måste få tillgång till för att kunna tänka, 

kommunicera och lära (Skolverket, 2011).   
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Barn och elever ska få den ledning och stimulans som krävs för det personliga lärandet 

och utvecklingen. De ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som det är 

möjligt mot de mål som finns i utbildningen. Eleverna ska få en stabil grund för att de 

aktivt ska kunna delta i det samhälleliga livet. Detta sker genom att utbildningen ska 

främja mångsidiga kontakter och sociala gemenskaper (SFS, 2010:800). Skolans uppdrag 

benämns i läroplanen som att lärande, språk och identitetsutvecklingen ska vara 

närliggande. Skolan ska kunna ge eleverna möjligheter att både läsa, skriva och samtala 

för att utveckla sin kommunikation. De ska därigenom få tillit till sin personliga, språkliga 

kunskap (Skolverket, 2011).  

 

Spanget Christensen (refererad i Skolverket, 2013) framhåller att samhället ställer stora 

krav på oss och eleverna behöver därmed utveckla en mängd kunskaper och färdigheter. 

Det senmoderna samhället medför ökad globalisering och individualisering. Man behöver 

därmed klara sig själv och ta ansvar för det egna livet, men också kunna samarbeta för att 

ta ansvar för en gemensam framtid. Ongstad (refererad i Skolverket, 2013) poängterar att 

samhällskunskapsämnet ständigt är under utveckling eftersom det påverkas av politik, 

sociala och kulturella förändringar. Om man ser ämnet som en process kan det utvecklas 

i samspel med samhällets förändring. Skolverket (2013) menar att läraren behöver ha 

kunskaper om ämnet och de enskilda eleverna, eftersom att varje elevgrupp och elev är 

olika bör läraren anpassa samhällskunskapsämnet efter de olika förutsättningarna.  

 

2.3 Undervisning av flerspråkiga elever  

Hyltenstam (refererad i Salameh, 2012) beskriver att en av de mest betydelsefulla 

faktorerna för att utveckla elevers andraspråk är att de får arbeta med sitt tänkande och 

lärandet på sitt första språk kontinuerligt och under en längre tid. Martin Jones (refererad 

i Sandell, 2012) beskriver en metod som kallas bevarandemetoden som innebär att eleven 

arbetar med den egna kulturen så att modersmålet utvecklas jämsides med elevens 

andraspråk. En motsats till denna modell är övergångsmodellen där eleven inte får stöd 

för att utveckla sitt modersmål. Här får eleverna endast använda sitt modersmål för att 

sedan helt kunna gå över till andraspråket. Bevarandemodellen är därför enligt Martin 
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Jones att förespråka i klassrummet. Salameh (2012) redogör för elever som redan påbörjat 

sin skolgång i sitt hemland. Om de får ämnesundervisning på modersmålet i Sverige 

behöver inte utvecklingen av ämneskunskaperna upphöra. Om eleven däremot ska lära 

sig det svenska språket först, kan det bli ett uppehåll i kunskapsutvecklingen. Det vill 

säga att elevens ämnesutveckling avstannar på grund av avsaknaden av kunskap i det 

svenska språket. Även Thomas och Collier (refererad i Jacobsson, 2002) förespråkar att 

flerspråkiga elever ska få tillgång till sitt modersmål i ämnesundervisningen och helst 

dagligen. De menar även att modersmålsundervisningen ska ske till stor del i samband 

med den ordinarie undervisningen. I skolor där den mångkulturella klassen är sammansatt 

och där alla språk har en jämställd status ger även det bättre skolresultat.   

 

I Sverige växer många upp med flera språk som används i vardagen på ett mycket 

varierande och dynamiskt vis. Dessa språk kan inte alltid klassificeras som första – eller 

andraspråk. Skolan har ett behov av att identifiera och fastställa första – och andraspråk 

hos flerspråkiga elever. Detta görs i hopp om att främja deras språkutveckling på bästa 

sätt, men stämmer inte alltid överens med hur eleven uppfattar sin språkliga identitet 

(Lindberg & Hyltenstam, 2013).  

 

Borevi och Strömblad (2004) menar att modersmålsundervisningen i den svenska skolan 

har en svag ställning och ofta nedprioriteras. Detta ger intrycket av att flerspråkiga elever 

inte är lika värda att satsa på. Däremot är en annan tolkning av 

modersmålsundervisningen att det är en åtgärd som inte hjälpt eller lyckats, bland annat 

har eleverna istället blivit kategoriserade som annorlunda jämfört med svenskspråkiga 

barn. Idag finns det invändningar enligt Borevi och Strömblad (2004) om 

modersmålsundervisningen. Många anser att det istället behövs satsas på att flerspråkiga 

elever lär sig det svenska språket fullt ut istället för att utveckla sitt modersmål. Broman 

(refererad i Wigerfelt & Morgan 2013) skriver att statusen som ett språk har i samhället 

och i skolan är viktigt för elevernas utveckling. Vad som också är betydelsefullt är om 

flerspråkighet ses som en möjlighet, istället för en bristande faktor eller ett problem.  
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Lindberg och Hyltenstam (2013) skriver att svenska som andraspråk infördes för att bryta 

den enspråkiga kulturen, som missgynnat många elever med annat modersmål. 

Företrädare för denna lösning menade att detta gav ett erkännande åt den kulturella 

mångfalden. Ämnet svenska som andraspråk skulle höja statusen och 

professionaliseringen av ämnet. Dock innebar inte detta nya svenska ämne en lösning på 

likvärdig utbildning. Myndigheterna för skolutveckling gjorde en kartläggning år 2004 

där de kom fram till att ämnets svaga ställning berodde bland annat på bristande 

kompetens hos lärare, otydliga styrdokument samt brister i urval av vilka elever som 

skulle läsa ämnet. Även Gustavsson och Myrberg (refererad i Tvingstedt & Salameh, 

2012) påpekar att det är viktigt att lärarna, på både det svenska språket och modersmålet, 

är utbildade och erfarna. Modersmålslärarna bör därför gått en pedagogisk utbildning. 

Denna pedagogiska utbildning behövs för att stärka lärarkompetensen och därmed få 

ämneskunskaper, men framförallt ha förmågan att anpassa undervisningen till elevernas 

försättningar. Likaså Lindberg och Hyltenstam (2013) belyser vikten av lärarkompetens 

för flerspråkiga barn. De redogör för en OECD (Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling) -studie om elever med invandrarbakgrund i skolan. Där 

fastslogs att utbildning av alla lärare och skolledare för språklig och kulturell mångfald 

skulle ska vara högt prioriterad.  

 

2.3.1 Interkulturalitet i undervisningen 

Begreppet interkulturalitet innebär att olika kulturer samverkar och utvecklar varandra. 

Om man ser interkulturalitet som en kvalitetsaspekt på skolan och kommunikationen, 

samt om man är öppen för dessa olika kulturer och genom samspel möter dessa olika 

synssätt, är möjligheterna till utveckling större än om det inte genomförs. Genom 

interkulturellt lärande kan man utveckla en kompetens för flerkulturalitet och detta 

gynnar människan i samspelet med andra (Lundgren, refererad i Lahdenperä, 2003). 

Lahdenperä (2003) menar att om skolan ska bli en interkulturell lärandemiljö måste 

undervisningen ha mångkulturella elevsammansättningar, där modersmålslärare och 

föräldrar från andra kulturer involveras. Modersmålsläraren kan förslagsvis därför ha 

samma arbetstider som ordinarie lärare och bli en del av kollegiet. Pedagoger får då 

möjlighet att arbeta vid sidan av modersmålslärare och använda deras kulturella 

kompetenser. Cummins (refererad i Lahdenperä, 2003) belyser att för att elever med annat 
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kulturell bakgrund inte ska missgynnas måste läraren ta hänsyn till elevens kultur och 

erfarenheter. Undervisningen måste även vara relevant till elever med ett annat 

modersmål, upplägget av undervisningen ska därför ta hänsyn för elevernas kulturella 

bakgrund, språk och erfarenheter.   

 

Lahdenperä (2003) belyser att föräldrasamverkan är betydelsefull för ett interkulturellt 

arbetssätt. Detta föräldrarasamarbete ställer krav på lärarens inställning och kompetens. 

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär alltså även att personalen på skolan är 

medveten om vilka kulturella bakgrunder och utbildningar som finns i de olika länderna. 

Danbolt och Kulbrandstad (2013) skriver om ett forskningsprojekt i Norge där elever med 

annat modersmål aktivt blivit inkluderade i undervisningen med hjälp av en ordbok. 

Denna ordbok var utformad både på det norska språket och på hemspråket. Skolan valde 

att samverka med föräldrarna för att visa att modersmålet är viktigt och att de ville 

inkludera det i undervisningen. Eftersom ordboken inbegrep båda språken kunde det föras 

en dialog i hemmet om ordens betydelse och hur de kunde användas i olika sammanhang. 

Detta arbetssätt bygger på att den språkliga mångfalden som finns i ett klassrum fungerar 

som en resurs. Föräldrarna sitter på en kompetens som är värdefull för deras barns 

kunskapsutveckling i både läsning och skrivning och detta kan skolan ta tillvara på. 

Benckert, Håland och Wallin (2008) beskriver även de att det är betydelsefullt att 

samverka med föräldrarna. De ger förslag på att modersmålspedagoger kan vara en 

brobyggare mellan skola och vårdnadshavare. Dock poängterar de att 

modersmålspedagogen inte får bli en tolk utan ska ses som en pedagog som kan stötta 

ordinarie lärare och vårdnadshavare i kommunikationen.   

 

2.4 Kommunikationens betydelse i skolan 

Lindberg (2013) skriver att företrädare för den sociokulturella teorin menar att 

uppdelning mellan individuella och sociala processer inte kan genomföras då individen 

utvecklas och lär i ett samspel med andra. Människan ska inte betraktas som individuell 

utan som ett resultat av mötet mellan människor i ett sociokulturellt sammanhang. Även 

Gibbons (2013) redogör för Vygotskijs syn på samtal som en förutsättning för tänkande 

och därför måste eleverna få tillfällen till att uttrycka sina tankar. Atkinson (refererad i 
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Lindberg, 2013) beskriver att språkinlärning hela tiden samspelar med den sociala 

omgivningen. Han jämför andraspråksinlärning med en regnskog där alla aktörer 

samspelar och är beroende av varandra.  

 

Hatch (refererad i Linberg, 2013) lyfte tidigt betydelsen av samtalets roll för elever med 

annat modersmål än svenska. Hon har inspirerat forskning inom flerspråkighet i hög grad. 

På 1970-talet introducerade hon en metod där samtalet skulle fungera som en dialogisk 

ram för utveckling av elevernas andraspråks grammatiska uppbyggnad som ska ske 

mellan flerspråkiga och svensktalande elever. Hon visade hur syntaktisk sammansättning 

kan byggas upp genom att de svensktalande eleverna stöttar, kompletterar och fyller ut 

den flerspråkiga talarens språk. Salameh (2012) skriver att barnet lär sig det språk som 

används i den kultur de växer upp i, språket påverkas alltså av omgivningen. Olika 

kulturer i skolan innebär olika värderingar och uppfattningar om hur samtalet mellan barn 

och vuxna ska formas. Det är inte i alla kulturer som det verbala språket har den betydande 

rollen. I Sverige ses ofta tystlåtenhet som ett problem och man anser att eleven måste lära 

sig kunna kommunicera genom tal. Som pedagog måste man därför vara medveten om 

att i vissa kulturer lär sig barnen att vara tysta och att inte tala i närhet av vuxna. 

Problematiken som Salameh (2012) tar upp angående den kommunikativa förmågan 

motsäger alltså forskning om att många flerspråkiga barn lär genom den sociokulturella 

traditionen där talet har en betydande roll.  

 

Bebout och Arthur (refererad i Salameh, 2012) påpekar att all forskning som tar upp 

skillnader och likheter mellan olika kulturer ofta generaliserar en grupp och missar den 

enskilda eleven. Verkligheten är en mer komplex och mångfacetterad än så, det är lätt att 

en grupp antas ha samma beteende och egenskap och därmed anta att alla elever är 

likadana. Man ska därmed undvika att stereotypisera en hel grupp. Även Lahdenperä 

(2003) belyser detta och menar att det krävs en medvetenhet hos skolpersonalen om att 

olika kulturella bakgrunder som finns i ett visst land medför filter som kan ge 

begränsningar i kontakt mellan människor från olika bakgrunder. 
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Gibbons (2013) redogör för att forskning gällande andraspråksutveckling visar att 

kommunikationen i klassrummet ger eleverna tillgång till att utveckla och tillägna sig sitt 

andraspråk. Även lärarens roll är betydande för elevernas språkutveckling. Gibbons 

(2013) beskriver IRF baserad på vad hon kallar kontrollfrågor, en fråga som enbart syftar 

till ett rätt svar och som är vanlig i den så kallade traditionella undervisningen. Denna 

undervisning syftar ofta till att överföra kunskaper och överensstämmer inte med den 

sociokulturella traditionen. Kontrollfrågor kräver enbart ett kortfattat svar vilket gör att 

flerspråkiga elever inte lär sig och får chansen att tänka på hur de ska uttrycka sig. En 

sociokulturell stödjande miljö kan elever gynnas av. I denna miljö ska barnets 

erfarenheter och kunskaper vara utgångspunkten. Det ska finnas en lärande dialog mellan 

elev och lärare (Axelsson, Lennartson-Hokkanen, Sellgren, 2003). Kontrollfrågor ska 

därför inte användas i stor utsträckning utan det är dialogen som ska ha den centrala 

platsen. Swain (refererad i Gibbons, 2013) beskriver att när eleven använder språket 

verbalt, bearbetas språket mer än när man enbart lyssnar. Det är viktigt att flerspråkiga 

elever försöker fokusera på hur de uttrycker sig och vad de vill ha sagt. Denna metod 

stället höga krav på elevernas språkliga tillgångar. I läroplanen från Skolverket (2011)  

står det att läraren ska skapa förutsättningar för andraspråkselever att kunna formulera sig 

i olika situationer för olika syften. Eleverna måste alltså utveckla det svenska språket för 

att tänka, kommunicera och lära. Utan att ställa krav på språkets korrekta form ska elever 

med svenska som andraspråk i undervisningen få rika möjligheter till att kommunicera 

med det svenska språket på sin egen individuella kunskapsnivå.  

 

2.4.1 Samarbete, stöttning och den proximala utvecklingszonen 

Lindberg (2013) redogör för att vårt lärande enligt Vygotskij är beroende av olika sorters 

stöd eller mediering. Detta gäller när den enskilda människan inte har full behärskning 

över sina egna kunskaper och därmed inte kan agera självständigt. Medieringen sker 

genom att man deltar i olika sociala aktivtiter där det finns mer erfarna personer som ska 

ge stöd med hjälp av olika verktyg. Med detta menar Vygotskij att det som människan 

inte kan på egen hand idag kan denne göra själv imorgon. Denna utveckling sker i vad 

som kallas för zonen för närmsta utvecklingen. Detta innebär avståndet från den zon där 

eleven just nu befinner sig och den potentiella nivå som eleven kan nå med lite stöttning 

från en mer kunnig person. I denna potentiella zon finns sådan kunskap och färdigheter 
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som eleven inte ännu behärskar på egen hand, men som ligger inom ramen för det som 

kan utvecklas. Stödet kan eleven få från exempelvis läraren, en klasskamrat eller genom 

mediering av andra verktyg som exempelvis stödhjul på en cykel. Geil och Nilsson (2003) 

beskriver för att flerspråkiga elever ska utveckla sina språkkunskaper behöver de 

synonymer på saker i omgivningen och pedagogen behöver uppmärksamma dem på att 

en sak kan ha flera namn. Här behöver läraren ligga strax över elevens språkliga 

förståelse. Läraren stöttar därmed eleven till att nå nästa utvecklingszon. Även Lindberg 

(2013) redogör för att andraspråkselever med hjälp av samtalsstöd, medierade verktyg 

och artefakter utvidgar sina språkliga kunskaper och på så vis kommunicerar eleven 

utöver sin egentliga förmåga. Viktiga medierade verktyg eller lärprocesser kan vara 

exempelvis modersmålslärarna, digitala - och estetiska verktyg och inte minst 

klasskamraterna. Gibbons (2013) tar upp Vygotskijs tankar om att läraren har ett stort 

ansvar att skapa en undervisning som gör att elevernas kunskaper utvecklas. Hon kallar 

detta för ”det nyttiga lärandet” (Gibbons, 2013 s.39) vilket innebär att läraren ska ligga 

steget före, alltså i nästa utvecklingszon. Pedagogen ska ha lika höga förväntningar på 

sina elever men vara medveten om att eleverna behöver olika sorts och olika mycket 

stöttning för att nå kunskapen. Exempelvis kan en elev med svenska som andraspråk 

behöva en annan sort stöttning än en elev med svenska som modersmål.  

 

Mediering som karaktäriseras av samspel mellan nybörjare och en mer kunnig person 

kallas scraffolding (stöttning). Det finns två kriterier för att en hjälp ska få benämnas som 

stöttning. Det första är att läraren måste visa eleven att det går att lösa en uppgift med lite 

hjälp. Det andra är att eleven förstår att resultatet av detta blir att eleven uppnår en högre 

grad av självständig kunskap. Eleven kan även utvecklas tillsammans med såväl 

likkunniga kamrater som med de som är mer eller mindre erfarna. Samarbete i grupp är 

bra för lärandet då deltagarna i gruppen har olika förmågor och därför kan bidra med olika 

kunskaper för att lösa ett problem. Grupparbete har visat ge unika möjligheter för elever 

med annat modersmål att utveckla färdigheter i det svenska språket. Eleverna får 

möjlighet att argumentera, introducera ämnet och använda språkets olika funktioner 

vilket leder till att andraspråkselever utvecklas av stöttningen (Lindberg, 2013). Det 

svåraste för andraspråkselever är att förstå instruktioner. Därför är det viktigt att 

instruktionerna ges på olika sätt. Exempelvis kan eleverna få återberätta beskrivningarna 
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för varandra samt att de skrivs upp på tavlan. Ord i förklaringar är ofta svåra för 

flerspråkiga barn att förstå, däremot brukar uppgiften i sig inte vara problematisk. Grupp- 

och parövningar är därför en stöttande process för de flesta eleverna. Grupparbete ger ofta 

ett bättre slutresultat på arbetet, men framförallt ger det eleverna bättre självförtroende 

och de blir ansvarstagande. Att påskynda en uppgift i undervisningen är något som elever 

missgynnas av, särskilt flerspråkiga elever. Detta kan bero på att det oftast tar längre tid 

för dem att bygga upp språket i sin uppgift (Gibbons, 2013).  

 

2.5 Kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan 

Vi kommer här att lyfta betydelsen av tematiskt arbete och estetiska lärprocesser i 

undervisningen för flerspråkiga elever. Thomas och Collier (refererad i Jacobsson, 2002) 

har forskat om olika undervisningsmodeller som gynnar flerspråkiga elever. De kom 

bland annat fram till att ett tematiskt, interaktivt och forskande arbetssätt utvecklar elever 

med annat modersmål och ger dem ett bättre resultat. Skolverket (2013) menar att 

modeller, så som bilder, rollspel och film är bra att använda i undervisningen. Exempelvis 

kan man använda begreppsteckningar som är en form av teckningar eller serierutor som 

tar upp vad undervisningen ska handla om. Utifrån dessa bilder kan man diskutera 

begrepp, sätta in dem i sammanhang och belysa frågeställningar.  

 

2.5.1 Tematiskt arbete i undervisningen  

Geil och Nilsson (2003) skriver att de i sitt arbete funnit att om elever får uppleva med 

alla sinnen blir det lättare att ta in ny kunskap. Om de ges möjlighet att utforska med alla 

sinnen blir upplevelsen rikare och det stärker i sin tur nyfikenheten, engagemanget och 

intresset. Holmegaard och Wikström (2004) redogör för begreppet kontextualisering i 

tematiskt arbete vilket innebär ett arbetssätt som underlättar för elevernas läsförståelse. 

För att göra detta måste läsning kompletteras med att eleverna får tillfälle att sätta in de 

nya kunskaperna i ett sammanhang samt göra kunskapen mer förståelig. I en 

mångkulturell klass bör pedagogen, enligt Holmegaard och Wikström (2004), planera 

lektionen efter elevernas kunskaper och tidiga erfarenheter. I den tematiska 

undervisningen bör läraren komplettera läsning med den berättande karaktären. Det är 

framförallt betydelsefullt för flerspråkiga elever med annan kulturell bakgrund att 
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berättandet får en avgörande roll i klassrummet. Många kulturer har berättandet som en 

naturlig del i det vardagliga livet och pedagogen bör därför integrera det i undervisningen. 

Skolverket (2011) skriver att flerspråkiga elever i svenska som andraspråk ska få tillgång 

till olika estetiskt berättande för att utveckla det svenska språket. Söderman (2014) menar 

att i dagens segregerande samhälle är det av största betydelse att läraren har ett 

engagemang i elevernas intressen. Om läraren har kunskap om det eleverna är 

intresserade av, exempelvis inom musik, kan pedagogen ta tillvara på detta intresse och 

inkludera det i undervisningen.   

 

Holmegaard och Wikström (2004) påpekar att i den tematiska undervisningen kan läraren 

enklare utforma ett konkret förhållningssätt, där eleverna kan arbetar praktiskt. Det 

laborativa arbetssättet ger möjlighet för eleven att använda alla sina sinnen och genom 

detta ökar förståelsen hos eleven. Exempelvis bilder och film kan stödja och utöka 

elevernas inlärning i både språk och ämneskunskaper. Tingbjörn (refererad i Holmegaard 

och Wikström, 2004) beskriver en metod för att komplettera inlärning. Han menar att 

pedagogen ska ta vara på närmiljön för att eleverna ska få sätta in sin kunskap i 

verkligheten och i ett sammanhang. Benckert, Håland och Wallin (2008) håller med om 

detta och skriver vidare att i det tematiska arbetet är det betydelsefullt att 

modersmålspedagoger deltar för att barnet lättare och oberoende ska kunna uttrycka sig i 

situationen på både sitt modersmål och andraspråket. Genom att modersmålspedagoger 

finns tillgängliga kan eleven få en bättre förståelse och därmed tillägna sig ett mer 

kognitivt ansträngande innehåll.   

 

2.5.2 Estetiska lärprocesser i undervisningen  

Skolverket (2011) skriver i ämnet svenska som andraspråk att eleverna ska kunna uttrycka 

sig med olika estetiska uttrycksformer. Samuelsson et al. (2011) skriver att något som 

betonas mindre i estetiska sammanhang är att samspelet med andra elever är en viktig del 

av leken. Empiriska studier visar däremot att elever skapar i samspel med varandra, de 

utmanar, inspirerar och ger varandra kritik på ett sådant vis som läraren inte kan. Kåreland 

(refererad i Samuelsson et al. 2011) betonar betydelsen av elevers kommunikation med 

vuxna, i form av sång och ramsor. Hon hävdar att poesin knyter an till det stadium barnet 
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befinner sig på och eleven värdesätter tillfredsställelsen i rim och rytm. Elever ifrågasätter 

inte ordens betydelse i poesin. Benckert, Håland och Wallin (2008) motsäger Kåreland 

och menar att sång, dans och dramatisering kan vara betydelsefullt om pedagogerna 

tydliggör svåra ord och begrepp i exempelvis sången. Som lärare kan man tänka på hur 

man kan förtydliga texter i exempelvis sånger för de flerspråkiga eleverna. Ett sätt att få 

reda på om eleven förstått texten är att bearbeta den gemensamt. De menar också att det 

i processen är viktigt att betona ord och uttryck i både estetiska lärprocesser och i 

skapande miljöer.  

 

Nordenlöw (2011) intervjuade Marner i tidningen Bild i skolan. Marner är professor i 

bilddidaktik angående estetiska lärprocesser i skolan. Han menar att estetiska lärprocesser 

har en betydande roll i skolan, ämneskunskaper strävar efter att förstå det generella, 

medan de estetiska lärprocesserna ger grepp om det specifika. De estetiska ämnena kan 

ge liv åt de teoretiska ämnena. I dagens samhälle har medieringar en utmärkande roll, 

men i skolan är det fortfarande de teoretiska ämnena som tar skolans fokus. Marner 

påpekar att de estetiska lärprocesserna tydliggör och visualiserar de teoretiska ämnena. 

Han anser att de estetiska ämnena idag fungerar som ett avbrott från de teoretiska ämnena. 

Det som glöms bort gällande de estetiska ämnena är att man inte alltid arbetar fullt ut med 

den kommunikativa utvecklingen samt att skapandet tar större plats än elevens 

presentation av det de skapat. Om man istället har en presentation får eleverna ett bättre 

resultat då de får ett syfte med skapandet.  

 

2.6 Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

Med begegreppet ”nyanlända” syftar Skolverket (2008) till barn som kommer till Sverige 

i samband med att de ska börja grundskolan eller har påbörjat den i ett annat land. Dessa 

barn har ett annat modersmål än svenska och kan mestadels inte förstå det svenska 

språket. Alla dessa barn är i Sverige under olika omständigheter och på olika villkor.  

 

De allmänna råden är en rekommendation för hur författningarna till skolan kan omsättas 

i praktiken. Skolverkets allmänna råd beskriver hur man kan tillämpa dem och dess syfte 

är att påverka utvecklingen framåt och ge en likvärdig utbildning (Skolverket, 2008).  
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De allmänna råden gäller för mottagandet av eleverna, introduktionen till skolan, den 

individuella planeringen, undervisningen, uppföljning och utvärdering samt för 

kompetensutveckling hos pedagogerna. I rådet för mottagandet står det att kommunerna 

ska ha riktlinjer för mottagandet och att skolpersonalen ska känna till dessa. De ska se till 

att information om anmälan till skolan ska finnas att tillgå för eleverna och deras 

vårdnadshavare.  Skolan ska även ha rutiner gällande mottagandet samt skapa väl 

fungerande och tillitsfulla relationer till vårdnadshavarna.  När det gäller råden vid 

introduktion bör kommunen samarbeta med olika parter i närsamhället. Skolan ska 

fastställa innehållet av introduktionen för eleven, det ska finnas rutiner för introduktion 

för eleven till klassen samt att skolan upprepande ska ge eleverna och deras 

vårdnadshavare information gällande skolans värdegrund, dess mål och dess arbetssätt. 

Skolan ska, när det gäller en individuell planering, kartlägga läs-och skrivförmågor och 

elevens kunskaper i modersmålet och svenska. Skolan ska kartlägga elevens 

ämneskunskaper när det gäller begrepp, förståelse och problemlösning. Det ska även 

finnas rutiner för hur och av vem denna kartläggning ska utföras och dokumenteras, samt 

för att kartläggningen genomförs återkommande utifrån samtal med elev och eventuellt 

vårdnadshavare. Skolan ska även överväga fördelar samt nackdelar med undervisning i 

klass respektive grupp för eleven och förändra organisationen om så behövs. I 

Skolverkets allmänna råd gällande undervisningen står det att kommunen ska inventera 

modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk beroende på det behovet som finns 

och samordna resurser över kommunernas gränser. Det är betydande att skolan anpassar 

undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov, utgå från starka/svaga sidor 

och intressen. Skolan ska även utveckla elevens ämneskunskaper vidare och ta tillvara på 

elevens nuvarande kunskaper. Skolan ska praktisera arbetssätt som gör att 

språkutveckling och ämneskunskaper samspelar samt har en ansvarsfördelning kring 

elevens undervisning som är tydlig. När det gäller uppföljning och utvärdering hos den 

enskilda eleven bör kommunernas riktlinjer kunna utvärderas samt bör kommunen följa 

upp hur behovet av lärare i svenska som andraspråk och modersmålpedagoger finns 

tillgängliga. Skolorna ska bedöma i vilken grad modersmålsundervisning, 

studiehandledning och svenska som andraspråk ska genomföras. Skolorna ska 

kontinuerligt se över rutinerna för mottagande och introduktion av nyanlända elever samt 

utvärdera vilka effekter placeringen fått för eleven.  I de allmänna råden finns även med 
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hur kompetensutveckling för pedagogerna bör genomföras. Kommunen ska identifiera 

behoven av kompetensutveckling för skolpersonal. Skolan ska utvärdera behoven för 

kompetensutveckling hos personalen och bedöma olika personalgruppers 

kompetensutvecklingsbehov (Skolverket, 2008).  

 

2.6.1 Karlshamn- och Olofströms kommun 

På Karlshamns kommuns hemsida gällande förberedelseklass skriver de, i enlighet med 

Skolverkets allmänna råd (2008), att alla barn oavsett etnicitet har rätt till en likvärdig 

utbildning. På hemsidan skrivs det att skolan bland annat ska kunna ta tillvara på elevens 

tidigare erfarenheter samt kunskaper. I Karlshamns kommun tillämpas detta genom att 

eleverna placeras i förberedelseklass. När den enskilda eleven börjat i en 

förberedelseklass får de en placering i vanlig klass. Målet är att eleverna snarast ska vara 

med i sin klass på deltid, ofta börjar eleven med att vara med på de praktiska och estetiska 

ämnena. Däremot kan elever beroende på deras individuella förmågor även delta i andra 

ämnen, som exempelvis engelska. Förberedelseklassen tar emot nya elever kontinuerlig 

under året. Deras uppdrag är att eleverna ska behärska fungerande svenska samt 

grundläggande kunskaper i och om det svenska språket. Parallellt med 

språkundervisningen arbetar pedagogerna i förberedelseklassen med studietekniker, 

simning, värdegrunden och jämför sociala och kulturella skillnader (Karlshamns 

kommun, 2012). I jämförelse med de allmänna råden för utbildning av nyanlända elever 

från Skolverket, nämner Karlshamns kommun inte så mycket om hur undervisningen för 

den enskilda eleven kan utformas utan de skriver mestadels om förberedelseklassen. 

Däremot så refererar kommunen till Skolverkets allmänna råd om nyanlända elever. 

 

På Olofströms kommun (u.å.) gällande modersmålsundervisning skriver de att 

kommunen har ungefär 300 elever med annat modersmål än svenska. Under 2014 

anordnades modersmålsundervisning i nio olika språk, däribland finska, dari och 

bosniska. Till skillnad från Karlshamns kommun refererar Olofströms kommun vidare 

till skolförordningens kapitel fem (SFS, 2010:800) som benämner undervisningen som 

syftar på modersmålet. I jämförelse till Karlshamns kommun (2012) nämns inget gällande 

undervisning eller de allmänna råden om utbildning för nyanlända elever (Skolverket, 
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2008). Båda kommunerna nämner inget beträffande kompetensutveckling för personal 

eller hur undervisningen kan bedrivas.  
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3. Metod 

Ovanstående forskningsbakgrund ligger till grund för vår studie. Utifrån detta har vi 

funnit en relevant frågeställning till vår studie. Frågeställningen ligger till grund för vårt 

val av metod som presenteras nedan.  

 

3.1 Metod och genomförande  

Larsen (2009) skriver att validitet handlar om relevans, vilket innebär att man samlar in 

data som är väsentlig till den valda frågeställningen. Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt 

i denna studie, genom detta får vi en högre validitet än om vi valt en kvantitativ 

undersökning. Vi får högre validitet eftersom i intervjuerna kan ställa följdfrågor och 

därför får vi svar på det vi mätt. Vi kommer att besvara vår frågeställning genom att 

jämföra Skolverkets allmänna råd om nyanlända elever (2008) med hur pedagoger i 

verksamheter anser att skolorna följer upp detta. Detta kommer vi göra genom intervjuer 

som har hög validitet. Intervjuer ger möjlighet att under arbetets gång ändra på detaljer 

som är viktiga för frågeställningen. Detta bidrar till en flexibel process där frågorna i 

efterhand kan ändras och bidra till hög validitet. Reliabiliteten visar exakthet, att 

undersökningen är tillförlitlig. Reliabiliteten kan exempelvis testas genom att andra 

forskare genomför samma undersökning som vi gjort och då få samma resultat. Detta är 

svårare i en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ undersökning och detta beror på 

att vi som forskare i jämförelse med andra kan lägga märke till olika saker och uppfatta 

dem på olika vis. I intervjuer finns risken att informatören kan påverkas av intervjuaren 

och därmed kan informationen variera beroende på intervjuaren och situationen (Larsen, 

2009). Genom att inta ett kvalitativt förhållningssätt får betraktaren, istället för att se 

omgivningen objektivt, se den subjektiv. Detta innebär att istället för att fråga individen 

om hur den objektiva verkligen ser ut så frågar man om hur individen tolkar ”sin” 

verklighet (Backman, 2008). Hedin (2011) skriver att en kvalitativ studie omfattar för det 

mesta få personer, man brukar säga att i gengäld för detta får man djupare svar. Mot 

bakgrund av detta har vi valt att intervjua fyra personer med lång erfarenhet i 

skolverksamheten inom det valda ämnet. Vi har även haft kortare samtal med berörda 

rektorer.  
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3.2 Urval 

Det forskaren ska tänka på vid urval enligt Hedin (2011) är att metoden alltid är beroende 

av forskningsfrågan. Syftet med en kvalitativ undersökning är ofta att forskaren vill 

belysa ett fenomen så brett och noggrant som det bara går. Ett sätt att göra detta på är att 

välja individer som är olika varandra och därmed få en bred syn. Urvalet kan också göras 

så att forskaren intervjuar personer som kan tros ha mycket erfarenhet om det område 

som ska undersökas. Vi har därför valt att intervjua personer från områden i kommunerna 

som vi vet är invandrartäta områden med många etniska bakgrunder. Anledningen till de 

valda kommunerna är att de är jämförbara storleksmässigt. Valet av två närliggande, 

medelstora kommuner gjorde vi medvetet. Vi ville ha två kommuner, med två ungefär 

lika stora skolor, som har liknande förutsättningar. Detta gör att kommunerna blir 

jämförbara i de resonemang lärarna för i vår studie. Pedagogerna vi har valt att intervjua 

är lärare med lång erfarenhet inom pedagogiska verksamheter och arbetar i grundskolan 

från förskoleklass till årskurs tre.  

 

3.3 Etiska överväganden  

Vi har varit noggranna när det kommer till etiska övervägande. Vårt syfte har varit att 

göra en väl genomförd kvalitativ studie och parallellt velat skydda informatörerna i så 

hög grad som möjligt. Hedin (2011) beskriver att vid en kvalitativ undersökning är det 

etiska aspekterna betydande då informatörerna är få och ger mycket information. 

Informatörerna ska inte kunna identifieras eller riskera att ta någon skada av 

undersökningen. Således måste vi ha i åtanke att allt som sagts inte kan publiceras. Vi 

måste även ha i åtanke att om informatören inte vill att intervjuaren använder vissa delar 

av det som sagts, ska vi respektera det. Vetenskapsrådet (2011) refererar till 

etikprövningslagen (2003:460), denna berör forskning om människor. Lagen är till för att 

skydda individen och visa respekt för människans värde. I en forskningsstudie ska 

forskaren enligt lagen inte avslöja informatörens personuppgifter och inte orsaka psykisk 

eller fysisk skada hos försökspersonen. Vid en studie behövs därav ett samtycke från 

informatörerna. 
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Vi valde att skriva ett informationsbrev till de valda informatörerna, där beskrev vi vår 

undersökning, anonymiteten vid den och sådant som berör studien. Hedin (2011) redogör 

för att ett informationsbrev bör ges innan en undersökning startar. Hon skriver även att 

brevet ska beskriva syftet med studien, att de berörda behandlas konfidentiellt samt vad 

undersökningen ska resultera i. Innan studien genomfördes skickade vi ut 

informationsbrevet till de berörda lärarna där vi beskrev våra intentioner med studien. 

Där fick de även ta del av information gällande intervjun och dess upplägg. Innan 

intervjun genomfördes fick informatörerna information om anonymitet och att intervjun 

kom att transkriberas. Inspelningarna av intervjuerna raderades direkt efter 

transkriberingen var genomförd. Transkriberingen genomfördes samma dag som 

intervjun genomfördes. Transkriberingarna av intervjuerna finns att tillgå, de bevaras i 

pappersform och originalen är intakta.  

 

3.4 Intervju 

Vi kommer här presentera vilka överväganden vi gjort vid våra intervjuer och hur 

tillvägagångssättet strukturerades. Vårt tillvägagångssätt var att genomföra en kvalitativ 

studie med hjälp av en semistrukturerad intervju. Valet av forskningsmetod är alltid 

beroende på de svar forskaren vill få, vissa frågor kan man endast komma fram till svaret 

på genom en kvalitativ metod. Sådana frågor handlar ofta om människors syn på 

verkligheten. I den kvalitativa studien är utgångspunkten att verkligheten uppfattas på 

flera olika sätt och därför finns det ingen objektiv sanning (Hedin, 2011). Att göra en 

kvalitativ studie krävs mycket av oss som intervjuare. Backman (2008) anser att som 

intervjuare skapar informatörens svar, det vill säga att det krävs en väl formulerad 

frågeställning för att få ut de svar som frågan syftar till. Larsen (2009) uttrycker att 

fördelar med att ha ett kvalitativt angreppssätt är att forskaren får möta informatören. 

Detta är en fördel eftersom bortfallet blir mindre, vilket beror på att informatörer sällan 

uteblir från en intervju till skillnad från att göra en kvantitativ undersökning där 

informatörer fyller i ett frågeformulär. Ytterligare en fördel med intervjuer är att forskare 

kan ställa kompletterande frågor och därmed få ett mer ingående svar samt att eventuella 

missförstånd reds ut. Nackdelar med en kvalitativ undersökning är att det inte kan 

generaliseras. Det är även mer tidskrävande och människor är inte alltid ärliga vid ett 

intervjutillfälle i jämförelse när man anonymt kryssar i ett formulär. Den mest uppenbara 
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nackdelen med en kvalitativ intervju är den så kallade intervjueffekten, detta innebär att 

intervjuaren eller metoden kan påverka resultatet. Informatören kan exempelvis svara det 

den tror att intervjuaren vill höra eller dölja sin brist på kunskap.  

 

Vi har använt oss av det som Hedin (2011) benämner som semistruktuerad intervju. Vid 

en semistruktuerad intervju utgår forskaren från ett frågeområde mer än en detaljerad 

frågeställning. Syftet med frågeområden menar hon är att forskaren får en individs syn på 

verkligheten. I denna metod vill forskaren att personen i fråga ska berätta så mycket som 

möjligt utan att intervjun blir för styrd. Hon skriver också att frågorna man ställer ska 

vara öppna och att informatören själv utvecklar sitt svar. Vi valde att utgå från öppna 

intervjufrågor (se Bilaga 1) som vi skapat utifrån vår frågeställning. De två första 

inledande frågorna är inte utformade utifrån de allmänna råden. De är istället skapade för 

att öppna upp samtalet för att få fram informatörernas definition av det mångkulturella 

klassrummet och dess vinster respektive svårigheter. Vi ville även få en överblick av de 

kompetenser som de ansåg behövs för att inkludera elever med annat modersmål än 

svenska.  

 

3.5 Bearbetning och analys  

Vi kommer här att presentera hur vi bearbetat och analyserat data för att stärka vår 

validitet och reliabilitet i studien. Vid våra intervjuer spelade vi in dem och transkriberade 

dem sedan till texter. Vi transkriberade av det informatörerna sagt med exakta 

formuleringar, vi har däremot inte transkriberat information som exempelvis skratt eller 

suckar då detta är oväsentligt för våra resonemang. När det gäller analys av kvalitativ data 

arbetade vi med en större mängd text, det vill säga att vi måste reducera texten. Vi började 

med att göra en datareduktion eftersom vi i intervjuerna fick fram information som låg 

utanför frågeställningen. I val av metod gällande analysen valde vi ett av de mest 

användbara sätten enligt Larsen (2009), nämligen innehållsanalys. I denna metod 

urskiljer vi likheter och skillnader i data gällande de båda kommunerna mot bakgrund av 

de allmänna råden. Detta görs för att informationen ska bli analyserbar. Vi samlande först 

in data genom intervjuer, sedan transkriberade vi dem för att kunna koda texterna, vi 

kategoriserade sedan informatörernas svar utifrån Skolverkets allmänna råd och därefter 
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granskade vi för att urskilja mönster där ny kunskap utformas (Larsen, 2009). Vi började 

med att markera de ord och fraser som svarade på den ställda frågan, detta för att utesluta 

information som var irrelevant. Därefter letade vi gemensamma drag och skillnader 

mellan lärarna i deras svar. Sedan kategoriserade vi in informatörernas svar gentemot 

Skolverkets allmänna råd gällande nyanlända elever och de kategorier som finns i den. 

Det är utifrån Skolverkets kategorier vi kommer att presentera informationen vi fått fram. 

Genom detta fick vi fram överskådligt underlag över informatörernas svar. 
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4. Resultat 

Utifrån vår analys av insamlad data har vi funnit både likheter och skillnader mellan 

skolorna i kommunerna och hur de uppfyller de allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever som skolverket (2008) utformat. Vi kommer benämna informatörerna som lärare1, 

lärare2, lärare3 och lärare4. Lärare 1 och 2 representerar två lågstadielärare från en skola 

i Olofströms kommun, lärare 3 och 4 företräder två förskoleklasslärare från en skola i 

Karlshamns kommun. Vi har även haft samtal med rektorer från de valda skolorna 

angående vilka rutiner och riktlinjer som finns gällande nyanlända elever.  

 

4.1 Inledande frågor med informatörer  

I denna rubrik har vi sammanfattat lärarnas resonemang kring de inledande frågorna 

gällande definition av det mångkulturella klassrummet och kompetenserna de anser 

behövs för att inkludera dessa elever. Lärarna beskrev det mångkulturella klassrummet 

med relativt liknande definitioner. Lärare1 framställde det som elever med olika språk 

och kompetenser i bagaget, och att de kommer från olika miljöer. Lärare1 menade att 

vinsterna med ett mångkulturellt klassrum är att svenskfödda barn får ta del av andra 

kulturer samt att nyanlända elever ofta har styrkor i matematik och därför kan dela med 

sig av sina kunskaper. Svårigheterna lärare1 fann var att man som lärare även behöver 

vara svenska som andraspråkslärare själv, vilket det egentligen inte finns tid till och 

därmed blir eleverna med annat modersmål drabbade. Lärare2 definierade det likt lärare1 

och sa att en mångkulturell klass är barn från olika kulturer, en klass med flera olika 

nationaliteter. Fördelarna lärare2 fann var att eleverna får en bredare förståelse för andra 

kulturer och religioner. Svårigheterna med flerspråkiga elever kan vara 

språkförbristningar mellan både lärare och elever samt lärare och vårdnadshavare. Ofta 

kan det behövas tolk. Lärare3 förklarade att i klassen fanns det för tillfälligt fyra 

nationaliteter representerade vilket lärare3 i högsta grad definierade som mångkulturellt. 

Vinsten med flerspråkiga elever är att det ökar förståelsen, att det är acceptabelt med olika 

ursprung, att eleverna har olika hudfärger och att eleverna har olika sätt att uttrycka sig 

på. Därmed menade lärare3 att den största vinsten är att eleverna kan ta del av varandras 

kunskaper och ökar förståelsen för andra människor. Svårigheterna i det mångkulturella 

klassrummet var enligt lärare3 känslan av att vara otillräcklig när eleverna har svårigheter 
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med att förstå språket. Lärare4 svarade att alla barn ska synliggöras, att man ska se varje 

barn efter deras behov oavsett etnicitet. Svårigheterna lärare4 fann med detta var att det 

behövs mer planering för elever med annat modersmål, som bilder och konkreta material. 

Fördelarna beskrev lärare4 som stor, barnen lär sig av varandra och förståelsen ökar. 

Sammantaget menar alla informatörer att ett mångkulturellt klassrum ökar förståelsen för 

andra medmänniskor. Samtliga lärare beskriver det mångkulturella klassrummet som en 

vinst, eftersom eleverna får ökad förståelse för varandra.  

 

När det kom till frågan gällande kompetenser som lärarna ansågs behöva i det 

mångkulturella klassrummet svarade lärarna från Olofströms kommun olika. Lärare1 

efterlyste svenska som andraspråksutbildning hos ordinarie lärare, detta bör enligt lärare1 

finnas med i grundlärarutbildningen. Lärare2 svarade istället att det viktigaste var 

simultankapaciteten. Lärare2 beskrev vidare att lärare måste kunna vara kreativa och 

finna lösningar samt kunna utföra flera saker parallellt. Läraren måste även kunna vara 

kort och koncis i sin undervisning för att underlätta för elever med annat modersmål. De 

båda lärarna från Karlshamns kommun efterfrågar båda kompetensutbildning för att möta 

elever med annat modersmål. Lärare3 belyste att om utbildningen inte finns måste det 

existera material att tillgodose sig med i undervisningen, framförallt material i form av 

bilder som kan underlätta den ordinarie undervisningen. Lärare4 efterlyste utbildning i 

digitala medel som ett hjälpmedel till flerspråkiga elever. 

  

4.2 Mottagandet och introduktion 

I detta avsnitt kommer vi presenta lärarnas svar gällande mottagandet och introduktion 

till skolan av nyanlända elever. Utifrån de allmänna råden för utbildning av nyanlända 

elever (Skolverket, 2008) ska det finnas rutiner på skolan för mottagandet av nyanlända 

elever. Skolan ska även skapa goda relationer med vårdnadshavare. Rutinerna ska 

anpassas efter den individuella eleven och inte enbart finnas nedskrivna. I Olofströms 

kommun, genom ett samtal med den utvalda skolans rektor, framkom det att kommunen 

inte har någon handlingsplan för nyanlända elever. Däremot berättade rektorn att en 

mottagningsenhet inom kort kommer att startas upp. Lärare1 och 2 berättade att de på 

skolan har introduktionssamtal tillsammans med rektor, skolsköterska, tolk, elev och 
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vårdnadshavare. Däremot fanns inga rutiner för hur mötet ska finnas eller hur det ska 

genomföras. Lärare2 beskrev att läraren själv vid enstaka gånger varit delaktig och har då 

själv skrivit upp de punkter läraren velat delge på mötet, lärare2 fick inga rutiner att följa. 

I Karlshamns kommun fick vi i samtalet med den berörda rektorn ta del av de rutiner som 

finns på skolan vid mottagandet. Rektorn hade en handlingsplan att tillgå nu men ansåg 

att det fanns brister i punkten gällande kartläggning men att detta under våren 2016 ska 

uppdateras efter Skolverkets nya allmänna råd som skall komma. Rektorn beskrev att 

lärare från förberedelseklassen, skolsköterskan, tolk, elev och vårdnadshavare och rektor 

om möjligt ska vara delaktiga vid inskrivningen.  Även i Karlshamns kommun ställdes 

inga krav på att klassläraren ska vara delaktig på mötet.  Rektorn menade att samtalet 

genomförs utefter ett fastställt formulär där det tas upp frågor som främst gäller elevens 

studiegång. Under mötet görs även en hälsodeklaration av skolsköterskan. Lärare 3 och 

4 sa båda att rektorn är med under mötet och att rektorn sedan vidarebefordrar information 

till dem. Båda lärarna sa att rektor, vårdnadshavare och barn, tolk och skolsköterska är 

delaktiga vid det första mötet. Eleven får enligt dem sedan komma till klassen och hälsa 

på och då får eleven träffa klassläraren. När det gäller förskoleklassen finns ingen 

inskolning utan barnet skolas in direkt. Lärare3 ansåg att det egentligen skulle ha funnits 

en inskolning som borde ske succesivt, men att det brukar fungera väl eftersom eleverna 

ofta är positiva och känner en trygghet till skolan.  

 

Introduktionen bör enligt Skolverket (2008) ha ett fastställt innehåll och rutiner för 

introduktionen i klassen. Vårdnadshavare och elev ska få tillgång till information kring 

hur skolan arbetar. Det är angeläget att det finns fastställda rutiner så ansvarsfördelningen 

i kommunen blir tydlig och likvärdig. Olofströms kommun hade, som vi skrev ovan, inga 

fastställda rutiner. Lärare1 svarade gällande de nyanlända elevernas introduktion att de 

först kommer till förberedelseklass, som i kommunen kallas lotsen. Sedan ska eleverna 

introduceras i klassen och då börjar de med de praktiska ämnena idrott, bild och musik. I 

Skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av nyanlända elever skriver de att det är 

bra om eleverna introduceras i klassen genom att delta i de praktiska ämnena först. Lärare 

2 svarade att läraren inte känns vid några fastställda rutiner utan går efter det sunda 

förnuftet. Karlshamns kommun hade rutiner och i samtal med rektorn framkom det att 

eleverna först kommer till förberedelseklass och att de sedan är med på enstaka ämnen, 
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och i den mån det går först i de praktiska ämnena. Efter detta kom eleven till klassen och 

beslut fattades om eleven ska tillgå undervisning i svenska som andraspråk. Lärare3 hade 

inte fått ta del av dessa rutiner och trodde inte det fanns några. Läraren gick efter sitt eget 

omdöme och det blir individuellt, någon handlingsplan har lärare3 inte tagit del av. 

Lärare4 gick mer in på att de nyanlända eleverna får sin plats i klassen som alla andra 

barn, att de får sin egen krok och plats i ringen. Lärare4 nämnde inget om någon 

handlingsplan.  

 

4.3 Individuell planering 

I detta avsnitt kommer vi presenta lärarnas svar gällande nyanlända elevers individuella 

planering mot bakgrund av Skolverkets allmänna råd (2008). Skolverket beskriver den 

individuella planeringen utifrån att skolan ska kartlägga elevernas kunskaper i 

modersmålet, svenska och ämneskunskaperna. Det ska finnas rutiner för hur 

kartläggningen ska genomföras och det ska ske fortlöpande. I Olofströms kommun fanns 

inga rutiner för hur kartläggningen av nyanlända elever ska utformas. Lärare1 svarade att 

kartläggningen sker i förberedelseklassen men att lärarna sedan får kartlägga elevens 

kunskaper i ämnesområdena. Lärare1 svarade på frågan väldig kortfattat medan lärare2 

svarade mer utförligt. Lärare2 beskrev att läraren själv gör en bokstavskoll med eleverna 

och att läraren tror alla, inklusive specialpedagoger, genomför den. Lärare2 beskrev också 

att läraren skapat egna diagnoser för att bland annat kolla elevernas sifferkunskap. Om 

läraren upptäckte att en elev med annat modersmål har svårigheter inom ett visst område 

ber läraren att specialpedagoger gör en muntlig diagnos som tar längre tid. I en sådan 

diagnos får man fram hur eleven tar tills sig kunskap enklast. I Karlshamns kommun 

ansåg rektorn på den berörda skolan att de fastställda rutinerna gällande kartläggning av 

eleverna hade brister. Lärare3 belyste att det finns en osäkerhet om läraren kartlägger 

tillräckligt. Lärare3 kartlägger elever med annat modersmål med samma diagnoser som 

med de andra barnen och att de får genomföra dem i den mån den berörda eleven kan. 

Lärare4 beskrev att de kartlägger mer i årskurs ett och uppåt eftersom förskoleklassen är 

frivillig och dessa krav inte finns hos dem. Lärare4 nämnde att de fått en resurs i klassen 

några timmar i veckan som främst arbetar med de flerspråkiga eleverna och att det där 

görs en form av kartläggning. Nackdelen är att eleverna i förskoleklassen inte får gå i 

förberedelseklassen är att eleverna får försöka anpassa sig direkt utan att eleven behärskar 
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det svenska språket funktionellt. Lärare3 menar att de försöker göra så gott de kan men 

att egentligen inte är den mest optimala lösningen.  

 

4.4 Undervisning  

I detta avsnitt kommer vi presentera vad informatörerna svarade gällande undervisningen 

av flerspråkiga elever mot bakgrund av de allmänna råden (Skolverket, 2008). Där står 

det att det är viktigt att skolan utifrån varje nyanländ elevs behov och förutsättningar 

planerar undervisningen, läraren ska utgå från elevens förmågor, intresse och styrkor. 

Läraren ska även utveckla eleven vidare utifrån de ämneskunskaper eleven besitter och 

arbeta så att eleven förenar sin språkutveckling med undervisningens innehåll. De skriver 

även att de nyanlända eleverna ska introduceras i de praktiska skolämnena, idrott, musik 

och bild, först. Det ska även finnas en tydlig ansvarsfördelning kring undervisningen av 

den enskilda eleven. Båda kommunerna saknar riktlinjer för hur undervisningen ska 

organiseras. Lärare1 svarade på frågan gällande undervisning att det är en stor fördel att 

de har förberedelseklassen på skolan och därför kan lärarna be pedagogerna där om stöd 

och material kring undervisningen av de nyanlända eleverna.  Lärare2 svarade att det 

läraren saknar är stöd ifrån modersmålspedagoger, läraren berättade att 

modersmålspedagogerna inte har något med den ordinarieundervisningen att göra. 

Modersmålet sker efter skoltid och är inte kopplat till den vanliga undervisningen. 

Lärare2 efterlyste utbildade modersmålspedagoger som är insatta i läroplanen och har ett 

samarbete med ordinarie lärare. Lärare2 sa också att de har en specialpedagog på skolan, 

men att specialpedagogen inte har fått den tid som behövs till de nyanlända eleverna. De 

enda hjälpmedel som finns att tillgå i undervisningen till de nyanlända eleverna är en ipad 

och några chromebooks. Lärare1 var mer positiv till de resurser som finns och menade 

på att kommunen gör det den ska genom exempelvis resurserna som fanns i 

förberedelseklassen. Lärarna i Karlshamns kommun belyste att det inte fanns någon 

utbildad svenska som andra språklärare på skolan, däremot nämnde båda att de hade fått 

en extra pedagog några timmar i veckan insatt för att arbeta med de nyanlända eleverna. 

Den insatta läraren hade däremot ingen utbildning gällande de nyanlända eleverna, istället 

hade läraren lång erfarenhet inom ämnet. Båda lärarna var positiva till detta extra stöd de 

fått att tillgå. Lärare3 sa att de resurser som finns på skolan är personlig kunskap, olika 

material och stöd i form av bilder. Lärare4 berättade att de önskade att det fanns fler 
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resurser att tillgå däremot menade läraren att bilder och kreativt material underlättar för 

de nyanlända eleverna. Alla lärare benämnde att bristen av personal och resurser i 

undervisningen delvis beror på ekonomi, med detta syftade lärarna till att mer pengar 

behövs för att arbetet med nyanlända elever ska förbättras.  

 

I frågan gällande hur den enskilda läraren arbetar med nyanlända elever svarade lärare1 

att läraren i undervisningen får göra ett avgörande, antingen hjälpa de svensktalande 

eleverna först eller de nyanlända eleverna med språksvårigheter. Läraren menar att det är 

viktigt att ha struktur i klassrummet och att elever med annat modersmål lär av de andra 

i klassen och tar del av andras kunskaper. Lärare1 tyckte det är viktigt att ta tillvara på 

elevernas intresse och förmågor, men att detta hade underlättat mer om det fanns en 

svenska som andraspråkslärare att tillgå i klassrummet. Lärare2 förtäljde att läraren 

anpassade undervisningen med de flerspråkiga eleverna utifrån de kartläggningstesterna 

som görs. Läraren försökte hitta barnets enskilda kunskapsnivå och hjälpa dem därifrån. 

Bland annat lät lärare2 de nyanlända eleverna arbeta med samma material fast på sin egen 

nivå. Lärare2 menar att ljud kan upplevas som svårt för nyanlända elever, men att bilder 

och ordbilder i klassrummet underlättar. Läraren sa även att användandet av olika 

metoder i klassrummet är underlättar. När det kommer till att ta vara på elevernas intresse 

finner lärare2 svårigheter med detta. Lärare2 svarade att läraren försöker ta tillvara på det 

eleverna pratar om, exempelvis i fruktstunderna, och för att sedan lyfta detta i 

undervisningen. Lärare3 arbetade med flerspråkiga elever genom att fånga stunden, 

exempelvis i leken kan pedagogen fråga eleven om exempelvis olika färger. Lärare3 

menar att auditivt och visuellt arbete underlättar. Läraren svarade också att nyanlända 

elever måste ges tid för i början är det inte alltid eleverna vågar öppna upp sig och prata. 

 

Skolverket (2013) skriver att modeller som exempelvis bilder underlättar i 

undervisningen. Exempelvis kan lärarna använda begreppsteckningar som tar upp vad 

undervisningen ska handla om. Utifrån detta kan läraren diskutera olika begrepp och sätta 

in dem i ett sammanhang. I enlighet med skolverket menade lärare3 att sådant som 

underlättar i undervisningen är en kombination av bilder, det verbala och skapandet, 

vilket gynnar de flerspråkiga elevernas utveckling. Lärare3 beskrev att förutom bilder är 

musik ett fantastiskt hjälpmedel. Lärare3 berättade att de har musiksamlingar med andra 
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klasser och att de tvåspråkiga eleverna sjöng med i de svenska sångerna, från början till 

slut. Tvåspråkiga elever har oftast svårt att tala hela meningar, men de kan sjunga. Lärare4 

menade att läraren arbetar mycket med konkretmaterial och ipads för att underlätta för 

flerspråkiga elever. Lärare4 menade även att kompisarna är det allra viktigaste när det 

kommer till språkutvecklingen hos de nyanlända eleverna. Läraren försökte ta tillvara på 

elevernas förmågor, genom att elever med annan etnisk bakgrund får lära klassen olika 

ord på hemspråket och dela med sig av exempelvis olika högtider. De hade även bjudit in 

en syrisk familj till klassen för att berätta hur de lever. Både lärare3 och 4 beskrev att det 

fanns arabisktalande personal på skolan och detta såg de som en fördel i undervisningen.  

 

4.5 Uppföljning, utvärdering och kompetensutveckling 

I detta avsnitt kommer vi beskriva vad informatörerna delgav för information om 

uppföljning och utvärderingen av eleverna samt vilken kompetensutveckling de ansågs 

behöva.  I de allmänna råden (Skolverket, 2008) gällande uppföljning och utvärdering 

står det att skolan bör bedöma nyanlända elevers behov av modersmålsundervisning, 

studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk ska kunna genomföras och 

i vilken grad. Skolan ska även analysera rutinerna för introduktion regelbundet samt 

utvärdera den enskilda elevens placering och effekterna av detta. Både Olofströms- och 

Karlshamns kommun saknar rutiner för utvärdering av nyanlända elever. Utvärdering och 

uppföljning fungerar enligt lärarna trots avsaknaden av rutiner relativt bra. Lärarna 

kartlägger de nyanlända eleverna likadant som de svensktalande eleverna. Lärarna ger 

dem individuella utvecklingsplaner och utvärderar i samband med utvecklingssamtal.  

 

När det kommer till skolverkets (2008) allmänna råd gällande kompetensutveckling 

skriver de att skolan ska utvärdera behovet av kompetensutveckling hos personalen samt 

bedöma personalgruppers behov av särskild kompetensutveckling Lärare1 sa att de hela 

tiden är i behov av detta, läraren menade att andras erfarenheter är viktiga att ta del av. I 

Olofströms kommun har de inte erbjudits någon kompetensutveckling för personalen, 

lärare1 beskrev att tiden inte räcker till. Lärare2 menade att läraren själv inte kände att 

läraren behövde det, men att det inte är fel. Lärare2 berättade att läraren kunde några 

arabiska ord och fraser och att detta underlättar. Lärare3 ansåg att kompetensutveckling 
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behövdes och att läraren själv vill ha det. Lärare3 berättade att en svenska som 

andraspråksutbildning ligger i tiden och att läraren själv har sökt in till detta. Lärare4 

kände att läraren var i behov av kompetensutbildning. Denna lärare efterlyste utbildning 

i hur pedagoger kan nå nyanlända elever och hur lärare kan arbeta med digitala verktyg 

som ett medel i undervisningen.   

 

4.6 Förbättring av arbetet kring nyanlända elever 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vad de berörda lärarna ansåg behöver förbättras 

kring arbetet med de nyanlända eleverna i skolan samt hur ansvarsfördelningen borde se 

ut. Lärare1 ansåg att mer vuxenkompetens behövs i klassrummet, läraren sa att svenska 

som andralärare och extra pedagoger borde finnas med vid genomgångar för att underlätta 

för elever med bristande kunskaper i det svenska språket. Lärare1 sa även att läraren 

tyckte att ansvarsfördelningen fungerade relativt bra på skolan, lärare1 menade att det 

fanns två heltidsanställda pedagoger på skolan som arbetar i förberedelseklassen som 

läraren kan få stöttning av. Lärare2 tyckte att en handlingsplan borde finnas med från 

början för att arbetet ska underlättas, på detta sätt blir det lika för alla. När det kommer 

till ansvarsfördelningen svarade lärare2 att skolans rektor menar att rektorn inte ska ha 

ansvaret för detta. Det som behövs utvecklas enligt lärare2 är modersmålsundervisningen, 

dessa pedagoger borde ha utbildning i läroplanen och hur de ska skriva omdöme. De 

borde också få vara med i konferenser och vara medvetna om att det krävs ett samarbete 

med de ordinarie lärarna så modersmålsundervisningen kompletterar ordinarie 

undervisning. Lärare3 svarade att undervisningen kan förbättras genom utbildning av 

pedagoger. Läraren beskrev att lärarna i förberedelseklassen är under utbildning och att 

detta behövs. Läraren efterlyser också fler möten när eleverna kommer från 

förberedelseklassen och ska in i den vanliga klassen. Lärare3 upplevde också att 

förskoleklassen ofta hamnar utanför då den inte är obligatorisk och detta ansågs negativt 

från lärarnas sida. Lärare3 beskrev gällande ansvarsfördelningen att det borde finnas 

någon som har huvudansvaret, dit pedagogerna kan gå vid behov om man behöver stöd, 

exempelvis om det behövs material till de nyanlända eleverna. Lärare4 menade att mer 

personal behövs för att förbättra arbetet, framförallt flera modermålspedagoger. Lärare4 

sa också att den arabisktalande personalen på skolan var en stor fördel och att detta borde 

finnas på fler skolor. För att ansvarsfördelningen ska fungera ansåg lärare4 att mer 
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personal behövs. Läraren beskrev att det på skolan fanns många flerspråkiga elever och 

då behövs mer resurser för att ansvarsfördelningen ska fungera.   
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi presentera en diskussion kring vår studie. Vi kommer att inleda 

med en diskussion kring vår valda metod. Den följs av en resultatdiskussion där vi 

diskuterar resultat mot bakgrund av tidigare forskning. Slutligen kommer vi att föra en 

diskussion om våra reflektioner kring studien.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Med utgångspunkt till vår valda frågeställning har vårt syfte varit att undersöka hur 

lärarna uppfattar att deras skola och kommun följer Skolverkets (2008) allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever. Vi valde att intervjua lärare i grundskolans lägre årskurser 

då vi hade ett genuint intresse för lärarnas resonemang kring nyanlända elevers 

utbildning. Vi valde i vår studie att utgå från den kvalitativa metoden, då vi ansåg att 

denna var relevant och användbar för vår studie. Hedin (2011) skriver att en kvalitativ 

studie för det mesta omfattar få personer, det brukar sägas att i gengäld för detta får man 

djupare svar. Att tillämpa detta angreppssätt gav oss möjligheter att få djupare 

resonemang från informatörerna än om vi valt en kvantitativ metod. Genom 

informatörernas resonemang kunde vi finna både likheter och olikheter med hur de båda 

kommunerna arbetade med nyanlända elever och vilka riktlinjer de följer. Vårt val av 

metod anser vi har bidragit till att informatörernas tankar kring de ställda frågorna kunnat 

skildras.  

Vi valde att genomföra denna kvalitativa studie genom att använda oss av en intervju (se 

bilaga 1). Larsen (2009) beskriver fördelarna med detta och menar att de är att forskaren 

får möta informatören, att forskaren kan ställa kompletterande frågor och få mer ingående 

svar. Nackdelarna författaren beskriver är att det är tidskrävande, att informatören inte 

alltid är ärlig och att informatören kan säga sådant den tror intervjuaren vill höra. Vi har 

upplevt mestadels fördelar med att använda en intervju då vi kunnat reda ut missförstånd 

i lärarnas svar, vilket därmed gett oss en djupare inblick i deras resonemang. 

Informatörerna har även de kunnat ställa frågor till oss om de inte förstått frågorna vi 

ställt, därmed har informatörernas svar varit relevanta. En annan fördel vi har funnit har 

varit att informatörerna kunnat visa och berätta hur de arbetar med flerspråkiga elever i 
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klassrummet. Intervjun har därmed gett oss möjlighet till tydliga svar och gett oss klarhet 

i de resonemang informatörerna fört.  

 

Larsen (2009) skriver att validitet handlar om relevans, vilket innebär att man samlar in 

data som är väsentlig för den valda frågeställningen. Vi har valt ett kvalitativt 

angreppssätt i denna studie, genom detta har vi fått en högre validitet än om vi hade valt 

en kvantitativ undersökning. Utifrån detta så har vår studie en hög validitet. Den data vi 

samlat in är relevant till vår frågeställning, däremot kan vi inte garantera att någon annan 

forskare kan utföra exakt samma studie och få samma resultat. Detta beror på 

reliabiliteten som visar att undersökningen är exakt. Vårt resultat är beroende av de 

informatörer och kommuner vi valt. Eftersom att pedagogerna vi intervjuat är anonyma 

kan inte någon annan forskare intervjua samma personer, till följd av det kommer 

resultatet inte att bli detsamma. Larsen (2009) skriver att reliabiliteten är svårare i en 

kvalitativ undersökning än i en kvantitativ undersökning, detta beror på att vi som 

forskare i jämförelse med andra kan lägga märke till olika saker och uppfatta dem på olika 

vis. 

 

Informatörerna gav oss både lika och olika svar, detta gav oss tillräckligt med material 

för att besvara vår frågeställning i denna studie. Vi fann informatörernas resonemang 

trovärdiga och relevanta. Informatörerna vågade även lyfta brister som fanns i deras 

undervisning och på skolan. Vår utgångspunkt är att informatörerna gav ärliga svar då de 

var väl informerade om deras anonymitet i vår studie.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att redogöra för resultat av vår studie utifrån vår frågeställning och vårt 

syfte. Dessa diskussioner analyserar vi mot bakgrund av tidigare forskning, intervjuer och 

de allmänna råden.  
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5.2.1 Skolornas förverkligande av de allmänna råden 

I denna del kommer vi presentera vårt resultat kring hur exempelskolorna förverkligar 

det som Skolverket allmänna råd (2008) skriver gällande nyanlända elever. På skolorna 

ska det finnas rutiner för mottagandet av nyanlända elever. I Olofströms kommun fanns 

inga rutiner tillgängliga för lärare att tillgå vid mottagandet. Lärarna vi intervjuat 

berättade att det genomförs introduktionssamtal tillsammans med rektor, elev och 

vårdnadshavare. Lärare2 beskrev att det inte fanns rutiner att följa, utan läraren själv fick 

skriva upp det läraren ville prata om. Lärare2 kände inte till några fastställda rutiner, utan 

gick efter sina erfarenheter. I Karlshamns kommun finns en handlingsplan att tillgå, men 

de berörda lärarna visste inte om att det fanns och hade aldrig sett några rutiner. I 

kommunen ställdes det inga krav på att klassläraren skulle vara delaktig på 

introduktionsmötet. Enligt Skolverket (2008) bör introduktionen ha fastställt innehåll och 

rutiner. Det är även angeläget att det finns fastställda rutiner så att ansvarsfördelningen i 

kommunerna blir tydliga. I Olofström- och Karlshamns kommun börjar de nyanlända 

eleverna först i förberedelseklass för att sedan introducerats i ordinarie klass från årskurs 

ett. De ämnen som Skolverket (2008) rekommenderar att eleverna till en början ska delta 

i är praktiska ämnen och detta råd följde Karlshamns kommun enligt lärare3 och 4.  

 

Skolan ska enligt de allmänna råden (2008) för utbildning av nyanlända elever kartlägga 

elevernas kunskaper i modersmål, svenska och ämneskunskaper. Det ska även finnas 

rutiner för hur kartläggningen ska genomföras. I Olofströms kommun fanns inga rutiner 

för hur detta skulle genomföras. Lärare1 sa att kartläggningen sker i förberedelseklassen, 

men att läraren sedan kartlägger eleverna i de olika ämnena. Lärare2 beskrev att läraren 

genomförde olika tester med de nyanlända eleverna. Om de upptäckte att en elev med 

annat modersmål hade svårigheter, tillkallades specialpedagog och gjorde mer utförliga 

tester. Däremot i Karlshamns kommun fanns det rutiner för hur kartläggningen skulle 

genomföras, men rektorn ansåg att dessa var bristfälliga. Lärare3 beskrev att elever med 

annat modersmål kartlades med samma diagnoser som övriga elever. Lärare4 menade att 

de kartlägger mer när de börjar i årskurs ett, eftersom förskoleklass inte är obligatorisk.  
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När det kommer till undervisning av nyanlända elever ska skolan, utifrån elevens behov, 

planera undervisningen. Ämneskunskaperna ska utvecklas så eleven förenar sin 

språkutveckling med undervisningens innehåll. Lärare2 saknade stöd i form av 

modersmålspedagoger. Läraren informerade oss om att modersmålspedagogerna inte har 

något med den ordinarie undervisningen att göra och att den sker efter skoltid. Lärare2 

efterlyste utbildade modersmålspedagoger med kunskap om läroplanen samt ett bättre 

samarbete med klassläraren. I likhet med lärare2 resonemang beskriver Borevi och 

Strömblad (2004) att modersmålsundervisningen har en svag ställning i skolan och oftast 

nedprioriteras. Detta kan ge intrycket av att flerspråkiga elever inte är värda att satsa på. 

Lärare2 menade i likhet med Thomas och Collier (refererad i Jacobsson, 2002) att 

flerspråkiga elever ska få tillgång till modersmålet dagligen i ämnesundervisningen. De 

syftar till att modersmålsundervisningen ska ske i samband med ordinarie undervisning. 

Dessa resonemang förde lärare2 i intervjun och menade att modersmålspedagogerna ska 

finnas tillgängliga under skoldagen i klassrummet. Lärarna i Karlshamns kommun belyste 

att skolan inte hade tillgång till någon lärare i svenska som andraspråk, vilket de ansåg 

saknades.  Lärare3 beskrev att de resurser som finns att tillgå i skolan är personlig 

kunskap, material och stöd i form av bilder. Lärare2 var kritiskt till 

modersmålsundervisningen på skolan. Läraren menade att modersmålspedagogerna 

borde ha utbildning och få var med på möten samt samarbeta mer med ordinarie lärare. 

Modersmålsundervisningen skulle enligt lärare2 komplettera ordinarie undervisning. 

Även lärare3 och 4 menade att undervisningen kunde förbättras genom utbildning av 

pedagoger och att dessa skulle finnas i klassrummet som extra stöd. För att arbetet skulle 

förbättras i skolornas kommuner ansåg lärare1 att mer vuxenkompetens behövs i 

klassrummet. Läraren beskrev att svenska som andraspråks lärare och extra pedagoger 

borde finnas med i klassrummet för att underlätta för elever med bristande kunskaper. 

Lärare1 ansåg också att ansvarsfördelningen av nyanlända elever fungerade relativt väl, 

då det fanns två heltidsanställda pedagoger som arbetade i förberedelseklassen. Lärare2 

uttryckte att någon form av handlingsplan borde funnits med från början, för att underlätta 

arbetet och därmed blir det lika för alla. Lärare2 berättade även att det inte är skolans 

rektor som har ansvar för att detta ska finnas. Lärare3 efterlyste fler möten när eleverna 

kommer från förberedelseklassen och ska in i ordinarie undervisning, detta fanns det inga 

riktlinjer för. Lärare3 beskrev också att det borde finnas en ansvarsfördelning och en 

person som har huvudansvaret, dit man kan gå vid behov. Lärare4 menade även detta och 
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svarade att mer personal behövs för att förbättra arbetet med nyanlända elever. Lärare4 

beskrev också att på skolan fanns det arabisktalande personal och detta borde finnas på 

flera skolor. För att ansvarsfördelningen skulle fungera ansåg lärare4 att det behövs fler 

resurser. Alla lärare beskrev att rutiner och resurser hade underlättat för undervisningen 

av nyanlända elever. Lindberg och Hyltenstam (2013) beskriver att lärarkompetens för 

flerspråkiga barn är betydelsefullt vilket lärare2,3 och 4 höll med om. De sa bland annat 

att kompetensutveckling kan lärare inte få för mycket av.  

 

I likhet med lärarnas resonemang och Skolverkets allmänna råd har forskning belyst 

betydelsen av modersmålsundervisningen för nyanlända elever.  I skollagen (SFS, 

2010:800) står det att eleverna ska erbjudas modersmålsundervisning. I likhet med 

lärare2s resonemang om att modesmålspedagogerna ska finnas tillgängliga i den 

ordinarie undervisningen, förespråkar Thomas och Collier (refererad i Jacobsson, 2002) 

idén om att elever med annat modersmåls ska ha tillgång till modersmålet dagligen i 

ämnesundervisningen och att detta ska ske i samband med den ordinarie undervisningen. 

Även Hyltenstam (refererad i Salameh, 2012) skriver att eleverna ska utveckla sitt 

andraspråk och sitt första språk, kontinuerligt. Martin-Jones (refererad i Sandell, 2012) 

skriver vidare att eleverna bör arbeta med sitt egna modersmål, så att det utvecklas 

jämsides med andraspråket. Lindberg (2013) menar att modersmålslärare, digitala- och 

estetiska verktyg och inte minst klasskamraterna är viktiga komponenter för flerspråkiga 

elever. I likhet med Lindbergs resonemang beskrev lärare3 och 4 i intervjun att de i sin 

undervisning upplevt att nyanlända elever exempelvis lär sig av kamraterna i leken och 

att bilder och andra estetiska hjälpmedel underlättar förståelsen.   

 

Skolverket (2008) beskriver att skolan bör bedöma nyanlända elevers behov av 

modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk. Skolorna ska 

även analysera sina rutiner för introduktion. Både Olofströms- och Karlshamns kommun 

saknar rutiner för utvärdering av nyanlända elever. Skolorna ska även kunna utvärdera i 

vilket behov personalen är i form av kunskapsutveckling. Samtliga informatörer ansåg att 

de hade velat gå någon form av kompetensutveckling för arbetet med nyanlända elever, 

vilket ingen av skolorna hade erbjudit i dagsläget. 
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Svaret på vår frågeställning om hur exempelskolorna förverkligar de förordningar som 

Skolverket allmänna råd (2008) skriver gällande nyanlända elever, har vi kommit fram 

till är att råden inte förverkligades av skolorna. Skolorna saknar eller har bristfälliga 

rutiner för mottagandet av nyanlända elever. Karlshamns kommun hade rutiner, men 

dessa hade många brister och lärarna var inte medvetna om att de fanns. Skolorna följer 

heller inte upp de råd som gäller den individuella planeringen, ingen av exempelskolorna 

har rutiner för hur kartläggningen ska genomföras. Lärarna går istället efter egna 

erfarenheter, men efterfrågar en handlingsplan. I både kommunerna skulle dock en 

handlingsplan genomföras inom en snar framtid. Den forskning vi funnit relevant för 

denna studie tar till stor del upp betydelsen av modersmålsundervisningen för 

kunskapsutveckling hos de nyanlända eleverna i ett samspel med ordinarie 

undervisningen. De allmänna råden (Skolverket, 2008) och läroplanen (Skolverket, 2011) 

menar att eleverna ska ha tillgång till modersmålsundervisning. I läroplanen står det även 

att skolan ska ge en likvärdig utbildning för alla elever. Exempelskolorna kan inte 

förverkliggöra skolverkets intentioner på grund av det som informatörerna nämnt. Vi 

tolkade deras resonemang som att det fattas tillräckliga resurser för att uppnå dessa krav 

och att exempelskolornas budget inte räcker till.  

 

5.2.2  Resonemang kring undervisningen av nyanlända elever 

I detta avsnitt kommer vi diskutera i vilken mån Skolverkets allmänna råd omsätts i 

klassrummet med utgångspunkt i de resonemang informatörerna förde angående sin 

undervisning. Detta kommer vi koppla till tidigare forskning.  

 

Vår forskningsbakgrund och resultatet har gett oss en god inblick i hur undervisningen 

med nyanlända elever sker och vad som underlättar för dem. Holmegaard och Wikström 

(2004) syftar till att i en mångkulturell klass bör lärarna planera efter elevernas tidigare 

erfarenheter och behov. Samtliga intervjuade lärare menade i likhet med ovanstående att 

kartläggning på ett eller annat sätt genomförts på skolan för att finna på vilken 

kunskapsnivå eleven ligger. Lärarna berättade att de alla försökte arbeta på den nivå de 

nyanlända eleverna låg på. Lärare4 beskrev även att alla barn ska synliggöras och att man 

ska se varje barn efter deras behov oavsett etnicitet. Sammantaget belyste alla 
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informatörer att ett klassrum med flera etniciteter ger en ökad förståelse för andra 

människor. I läroplanen (Skolverket, 2011) definieras skolan som att den ska bidra till 

förståelse för andra människor och öka kunskapen till inlevelse.  Även Lundgren 

(refererad i Lahdenperä, 2003) syftar till att skolan ska vara öppen för olika kulturer och 

genom samspel ska man möta de olika synsätt som detta medför. Om man gör detta menar 

författaren att möjligheterna till utveckling ökar. I likhet med Lundgren beskriver 

samtliga lärare kulturell mångfald som en vinst i klassrummet. Lärarna menar att eleverna 

tar del av varandras kunskaper och lär av varandra.  

 

I Skolverket (2011) beskrivs att i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna kunna 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Samuelsson et al. (2011) menar att 

något som betonas mindre i estetiska sammanhang är att samspelet med andra elever är 

en viktig del av leken. Empiriska studier visar att elever skapar i ett samspel med 

varandra, de utmanar, inspirerar och ger varandra kritik på ett sådant sätt som läraren inte 

kan. I likhet med detta så beskrev lärare4 att kompisarna är det allra viktigaste när det 

kom till språkutvecklingen hos de nyanlända eleverna. Läraren beskrev även att leken 

underlättar undervisningen och inlärningen hos de flerspråkiga eleverna. Lärare3 förde 

liknande resonemang och hävdade att sång och musik är en viktig estetisk uttrycksform. 

Läraren beskrev vidare att vid musiksamlingar sjöng de tvåspråkiga eleverna med i 

sångerna, från början till slut, även fast de inte kunde tala hela meningar på svenska.  

 

Lärare1 sa att i undervisningen gällande flerspråkiga elever får man göra ett avvägande, 

antingen hjälpa dem eller hjälpa de svensktalande barnen. Lärare1 menade även att 

struktur är viktigt i klassrummet för nyanlända elever och att de lär av andra i klassen och 

genom att ta del av varandras kunskaper. Lärare2 sa att läraren själv försökte hitta den 

enskilda elevens kunskapsnivå och arbeta därefter. Läraren upplevde att ljud kan vara 

svårt för nyanlända elever, men att bilder och ordbilder underlättar. Lärare3 arbetade med 

nyanlända elever mycket genom att försöka fånga stunden, detta gjordes exempelvis 

genom att i leken fråga eleven om exempelvis olika färger. Läraren hävdade också att 

auditivt och visuellt arbete underlättade. Lärare3 menade att sådant som underlättade i 

undervisningen var en kombination av bilder, det verbala och skapandet och utöver detta 

även musik. Även lärare4 upplevde bilder och lek som ett redskap i undervisningen för 
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flerspråkiga elever, men nämnde även att ipads och praktiskt arbete underlättar. Precis 

som lärarna nämnde tar även Thomas och Collier (refererad i Jacobsson, 2002) upp 

forskning som gynnar flerspråkiga elever. De kom bland annat fram till att tematiskt, 

interaktivt och forskande arbetssätt utvecklar elever med annat modersmål och ger bättre 

resultat. Även Skolverket (2013) menar att modeller så som bilder, rollspel och film, är 

bra att använda i undervisningen. Begreppsteckningar kan användas för att ta upp vad 

undervisningen ska handla om. Utifrån dessa bilder kan man diskutera olika begrepp, 

sätta in dem i ett sammanhang och belysa frågeställningar. Lärare4 beskrev, som 

Skolverket menar, att med hjälp av bilder kan de nyanlända få ett sammanhang i 

undervisningen.  

 

De resonemang lärarna fört kring hur de arbetar med flerspråkiga elever och vad lärarna 

anser utvecklar dem stämmer relativt väl överens med det vi presenterat i 

forskningsbakgrunden. Däremot nämner lärarna även att struktur och att arbete med olika 

metoder är betydelsefullt för utvecklingen av flerspråkiga elever. Ingen av de fyra lärarna 

har nämnt begreppet sociokulturellt perspektiv, men de har fört, enligt vår tolkning, ett 

resonemang som visar att alla informatörer använder det sociokulturella som en 

grundpelare i undervisningen. Lindberg (2013) redogör för att vårt lärande, enligt 

Vygotskij, är beroende av olika sorters stöd eller mediering, detta betyder att människan 

inte själv har full behärskning över sina kunskaper och inte kan agera självständigt. Denna 

mediering sker genom att man deltar i sociala aktiviteter där det finns personer med mer 

erfarenhet som ger mer stöd med hjälp av olika verktyg. Med detta menar Vygotskij att 

det människan inte behärskar självständigt idag kan denne göra själv imorgon. Hatch 

(refererad i Lindberg, 2013) lyfte tidigt betydelsen av samtalet för elever med annat 

modersmål. På 1970-talet introducerade Hatch en metod där samtalet skulle fungera som 

en dialogisk ram för utvecklingen av elevernas andraspråk och detta skulle ske mellan 

flerspråkiga- och svensktalande elever. Hon visade hur sammansättningar kunde byggas 

upp genom att svensktalande elever stöttar, kompletterar och fyller ut den flerspråkige 

elevens språk. I likhet med Hatch redogör Gibbons (2013) för forskning gällande 

andraspråksutveckling, dessa visar att kommunikationen i klassrummet ger eleverna 

möjlighet att utveckla sitt andraspråk. Samtliga lärare beskriv i likhet med ovanstående 
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forskare att eleverna lär av varandra, bland annat genom lek. Leken kan därmed beskrivas 

som ett medieande verktyg, där de nyanlända eleverna utvecklar sina kunskaper.  

 

Utifrån vår frågeställning gällande hur lärare omsätter de allmänna råden i 

undervisningen, visar vår studie att lärarna i sin undervisning kartlägger i den mån de 

kan, arbetar utifrån elevens kunskapsnivå och försöker arbeta med metoder som 

underlättar inlärningen för flerspråkiga elever. Lärarna är inte medvetna om skolorna har 

några rutiner eller riktlinjer att följa, så i stället försöker de arbeta genom att använda  sina 

egna erfarenheter. I ett samtal med rektorn på exempelskolan i Karlshamn kommun 

berättade rektorn att kartläggningen i rutinerna var bristande och ska ses över. Lärarna 

var inte medvetna om rutiner för kartläggning utan gjorde dessa efter sin egen förmåga. 

Samtliga intervjuade lärare ställde sig kritiska till att det inte fanns rutiner att följa, varken 

på skolan eller i kommunen. Karlshamns kommun hade riktlinjer men denna information 

hade lärarna inte fått ta del av. Alla informatörer uttryckte att rutiner hade underlättat för 

arbetet med nyanlända elever i undervisningen.  

 

5.2.3 Resonemang för riktlinjer gällande nyanlända elever 

I denna del kommer vi att beskriva vad som styr och ligger till grund för skolornas arbete 

kring nyanlända elever utifrån samtal med berörda lärare, rektorer och 

forskningsbakgrunden.  

 

På de båda kommunernas hemsidor fanns ingen information om riktlinjer som låg till 

grund gällande arbetet med nyanlända elever. Karlshamns kommuns hemsida refererade 

till Skolverkets allmänna råd (2008) för utbildning av nyanlända elever och beskrev 

kommunens arbete med förberedelseklassen. Gällande detta skrev de att alla barn oavsett 

etnicitet har rätt till en likvärdig utbildning, de skriver också att skolan skulle ta tillvara 

på elevernas tidigare kunskaper. Detta tillämpas i Karlshamn kommun med att eleven till 

en början placeras i en förberedelseklass. Kommunernas uppdrag är att de nyanlända 

eleverna ska få grundläggande kunskaper om det svenska språket. Hemsidan nämner 

däremot ingenting om hur undervisningen för eleven kan organiseras. (Karlshamn 

kommun, 2012). I samtalet med rektorn fick vi reda på att kommunen hade riktlinjer att 
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följa, dock upptäckte vi att de var bristfälliga och inte till fullo följde skolverkets allmänna 

råd. I skolans riktlinjer skulle avsnittet som främst behandlade kartläggning av nyanlända 

elever uppdateras. Inte heller lärarna var medvetna om att dessa riktlinjer fanns och hade 

aldrig sett dem.  

 

På Olofströms kommuns hemsida (Olofströms kommun, u.å.) beskrevs ingenting om 

riktlinjer eller hur skolorna ska arbeta och förhålla sig till nyanlända elever. Kommunen 

tog mestadels bara upp de lagar som skolförordningen utformat. Olofströms kommun 

hemsida nämnde ingenting om de allmänna råden.  I samtal med den berörda rektorn fick 

vi information om att kommunen inte hade några riktlinjer att följa, men att det höll på 

att utvecklas. Även på skolan i Olofströms kommun hade lärarna ingen information om 

det fanns några riktlinjer att följa eller inte. Inte någon av kommunerna skrev någonting 

om kompetensutveckling för personal inom verksamheten på hemsidan.  

 

Svaret på vår fråga gällande vad som styr och ligger till grund för skolornas arbete kring 

nyanlända elever är utifrån studiens resultat att det finns mycket lite som ligger till grund 

för arbetet på skolorna. I Skolverkets allmänna råd (2008) står det tydligt att rutiner och 

resurser ska finnas på kommunerna och skolorna. Vår uppfattning är att skolorna inte har 

möjlighet till att uppfylla de krav som skolverket ställer, dels på grund av ekonomi och 

dels av personalbrist. Vi anser att det inte borde ligga som skolans ansvar att utforma 

riktlinjer och rutiner för nyanlända elever, utan det borde finnas färdiga riktlinjer 

utformade som gäller för alla skolor i hela landet, vilket hade medfört att arbetet kan bli 

mer likvärdigt i hela landet.  

 

6. Avslutande reflektioner och slutsats 

Utifrån vår studie har vi funnit en kunskapslucka mellan teori och praktik. De teoretiska 

aspekter vi lyft i vår tidigare forskning visar hur forskare anser att praktiken ska utformas 

för att elever med annat modersmål ska utveckla sina kunskaper. De allmänna råden 

(Skolverket, 2008) för utbildning av nyanlända elever ska ligga till grund för skolornas 

arbete med dessa elever. De resurser och hjälpmedel, exempelvis modersmålspedagoger, 
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som enligt forskning och Skolverket behövs för att förverkliga en likvärdig utbildning för 

alla elever, framförallt nyanlända elever i detta sammanhang, uppfylls inte enligt 

intervjuer med informatörerna. Utifrån det syfte och den frågeställning vi hade kan 

exempelskolorna inte förverkliga statens intentioner, Skolverkets (2008) allmänna råd för 

nyanlända elever.  Enligt vår uppfattning av informatörernas resonemang är en bristande 

ekonomisk budget en bidragande faktor till att detta inte kan förverkligas. Lärarna gav ett 

intryck av att staten inte satsar tillräckligt på skolorna vilket blir en bidragande faktor till 

att skolverkets intentioner inte kan följas. Rektorerna på de båda skolorna beskrev att 

handlingsplaner antingen håller på att utveckla eller ska uppdateras, men att det inte finns 

några fastställda datum för detta. Vi blev däremot fundersamma till om detta kommer att 

genomföras. Informatörerna beskrev att fler behöriga pedagoger behövs för att 

förverkliga och förbättra Skolverkets (2008) allmänna råd för undervisning av nyanlända 

elever. De intervjuade lärarna efterlyste även kompetensutveckling för dem själva samt 

för modersmålspedagoger. Utan kompetensutveckling för skolpersonalen konstaterar vi 

att det finns än mindre möjligheter för skolorna och personalen att genomföra de krav 

som Skolverket beskriver i de allmänna råden. Vi kom fram till att det finns bristfälliga 

kunskaper om nyanlända elevers utbildning både hos skolpersonal och hos ledningen. För 

att utveckla utbildningen av nyanlända elever krävs det kompetensutveckling för alla, 

från lärare till ledning och kommun.  

 

För att ge det som Skolverket (2011) beskriver som en likvärdig utbildning har vi utifrån 

informatörernas resonemang kommit fram till att exempelskolorna i dagsläget inte kan 

uppnå dessa krav. Skolorna har inte tillräckligt med resurser, dels på grund av dålig 

budget, för att kunna uppnå kraven som skolverket ställer. Rektorerna medgav att det är 

svårt att hitta utbildad personal och därför har vi kommit fram till att det behövs 

utbildning. Denna utbildning bör starta redan på högskoleutbildningen för 

grundskolelärare för att grundskolornas arbete ska förbättras. Ansvaret ligger inte hos 

skolorna utan vår studie har visat att det är kommunerna och staten som kan förbättra 

arbetet med nyanlända elever genom att göra satsningar på landets alla skolverksamheter. 

Detta kom vi fram till då de intervjuade lärarna ansåg att det fattades personal, 

modersmålspedagoger och kunskaper på skolorna.  
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Avslutningsvis vill vi nämna att under våren 2016 kommer skolverkets (2008) allmänna 

råd vi valt att utgå från i vår studie att revideras. De kommer framförallt att granska sitt 

kommentarmaterial och uppdatera dem mot ny lagstiftning och beprövad erfarenhet. Vi 

ser det som positiv att skolverket utvärderat sina allmänna råd, däremot undrar vi om 

skolorna kommer kunna förverkliga denna nya revidering om budgeten inte förändras.  

 

7. Fortsatt studie 

Ovanstående resultat visar att exempelskolorna inte uppnått statens intentioner för 

nyanlända elever. En fortsatt forskningsstudie vi hade funnit intressant är att studera hur 

arbetet med de reviderade allmänna råden från Skolverket (2008) på exempelskolorna 

kunnat förbättras eller inte. En eventuell frågeställning för en framtida studie är hur 

Skolverket utvecklat sina allmänna råd och hur skolorna förverkliga dem?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

 Hur definierar du det ”mångkulturella klassrummet? 

Vilken är den största vinsten respektive svårigheten att arbeta i en mångkulturell 

skolmiljö?  

 Vilka kompetenser anser du att du som pedagog behöver för att inkludera elever 

med annat modersmål i klassen?  

Intervjufrågor  

 Hur ser mottagandet av nyanlända elever ut på skolan? 

Vilka rutiner finns för elevens introduktion i klassen? 

 Hur kartlägger du nyanländas elevers förmåga i svenska, modersmålet samt 

ämneskunskaperna?  

 Hur ser fördelningen av ansvar gällande elever med annat modersmål ut på 

skolan mellan dig, modersmålspedagog, rektorn  och huvudman?  

 Vilka pedagogiska resurser finns det att tillgå för att möta de nyanlända 

elevernas behov? 

 Hur arbetar du med flerspråkiga elever?  

Upplever du att det finns något arbetssätt som underlättar? Vilka resurser och 

hjälpmedel finns? Hur tar du tillvara på elevens intressen och förmågor?  

 Hur ser ansvarsfördelningen ut gällande den enskilda elevens undervisning? 

Har ni tillgång till modersmålspedagoger och svenska som andraspråkslärare? 

 Känner du att du är i behov av kompetensutveckling för att kunna möta 

nyanlända elever i skolan så de får en likvärdig utbildning?  

Avslutande fråga 

 Hur kan arbetet med nyanlända elever förbättras anser du?  

Hur kan ansvarsfördelningen se ut?  


