
0 
 

 “Man måste börja från början” 

 

Nyanländ i skolan  

Ett lärarperspektiv på mottagandet av nyanlända elever, samt 

deras förutsättningar för andraspråksutveckling i en vanlig 

klass 

Liisa Lindén Annerhög

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
 
Examensarbete 15 hp 
 
Utbildningsvetenskap 
 
Lärarprogrammet (240 hp) 
 
Vårterminen 2011 
 
Examinator: Maria Bergman 
Handledare: Inge Johansson 

English title: Newly arrived in school.  



1 
 

”Man måste börja från början” 

Nyanländ i skolan 

Ett lärarperspektiv på mottagandet av nyanlända elever, samt deras 

förutsättningar för andraspråksutveckling i en vanlig klass 
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Sammanfattning 

Sverige är ett mångkulturellt land där nyanlända elever är ett vanligt inslag i skolan. Denna 

uppsats lyfter fram en skola där det inte finns någon förberedelseklass. Istället placeras 

nyanlända elever i vanliga klasser direkt från skolstart. Syftet med uppsatsen är att belysa hur 

lärare ser på dessa elevers andraspråksutveckling. Andra frågor som berörs är hur 

skolintroduktionen kan se ut, vilka förutsättningar som finns för andraspråksutveckling samt 

hur lärarnas kompetens att besvara nyanländas behov ser ut. Resultatet är baserat på intervjuer 

med fyra lärare som alla har erfarenhet av nyanlända elever. I uppsatsen tas upp hur ett 

andraspråk utvecklas och hur denna utveckling kan stödjas i en vanlig klass. Skolverkets 

riktlinjer och rekommendationer tas också upp i denna uppsats, samt hur skolan ”bör” och i 

realiteten, enligt lärarna agerar i samband med att nyanlända elever kommer till skolan. 

Resultatet visar att lärarnas kompetens kan variera och att den främsta fördelen enligt lärare 

för nyanlända i en vanlig klass är den sociala interaktionen med klasskompisarna. Vidare 

visar resultatet att det finns brister på organisatorisknivå, där inga rutiner eller riktlinjer verkar 

finnas för mottagande av nyanlända på den undersökta skolan. 

Nyckelord 

Nyanländ elev, vanlig klass, andraspråksutveckling, svenska som andraspråk, lärarkompetens.  
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1. Inledning 

Mitt intresse för flerspråkiga elever och svenska som andraspråkstalare är något som jag 

nästan är född med. Jag är själv född i Sverige, dotter till invandrade föräldrar från Finland. 

Hemma har vi alltid talat finska och jag gick i en så kallad hemspråksklass under 

grundskolans tidigare år. Mina föräldrar hade en stark finsk identitet som de tidigt förde över 

på mig. Jag har sedan tidig barndom försvarat min rätt till mitt modersmål och alltid sett min 

flerspråkighet som en styrka och som en gåva. I min hemkommun fanns en stor 

flyktingförläggning, som vi bodde mitt i. Länge trodde jag att svenska var ett världsspråk 

eftersom alla som bodde där, från så många olika länder och kulturer, kunde lite svenska. 

Efter att jag började mina studier vid Stockholms universitet stärktes detta intresse. Min 

inriktning på lärarprogrammet är svenska och svenska som andraspråk. Under de nästan 6 

terminer som jag har studerat, har mina tankar och kunskaper om flerspråkighet bekräftats och 

vidgats. Jag har också under den verksamhetsförlagda utbildningen blivit medveten om att 

nyanlända invandrarelever kan komma att hamna i en vanlig klass direkt från start. Jag hade 

tidigare endast vetskap om så kallade förberedelseklasser och blev nu nyfiken på hur 

nyanlända invandrarelever klarar sig i en vanlig klass. 

När jag hade bestämt mig för mitt syfte med denna uppsats och påbörjat min sökning av 

relevant litteratur, upptäckte jag ganska fort att det inte finns så mycket forskning kring 

ämnet. Detta motiverade mig ytterligare till att skriva om nyanlända i den svenska skolan, då 

jag anser att ämnet är relevant och aktuellt i dagens Sverige. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att belysa hur lärare ser på nyanlända elevers 

andraspråksutveckling, då eleverna direkt placeras i en vanlig klass.  

 

Frågeställningar: 

1) Hur ser skolintroduktionen ut enligt lärare när en nyanländ elev direkt placeras i en 

vanlig klass? 

2) Hur ser förutsättningarna ut för nyanlända eleverna att utveckla sitt andraspråk i en 

vanlig klass? 

3) Hur ser lärarnas kompetens ut att besvara nyanlända elevers behov, i en vanlig 

klass? 
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2. Bakgrund 

2.1 Skolverkets riktlinjer för nyanlända och 
andraspråkselever 
I den gällande läroplanen, Lpo 94 och den nya läroplanen som träder i kraft efter sommaren 

2011 hittar vi nästintill identiska riktlinjer. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt 

i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling. (Lpo 94:4) 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr 11:5) 

Som ni ser är det endast några ord som har ändrats under de 17 år som läroplanerna har i 

åldersskillnad. Kärnan i båda citaten ligger i att eleven ska stå i fokus när undervisning 

utformas. 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) ger riktlinjer för både 

kommun och skola. Jag kommer här att endast ta hänsyn till riktlinjerna för skolan eftersom 

det är det fält som jag kommer att beröra i min uppsats.  

En enkel beskrivning av Skolverkets (2008) definition av begreppet nyanländ innefattar en 

ung person som har kommit till Sverige under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasiet 

eller gymnasiesärskolan. Dessa elever har inte svenska som modersmål.  

I Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) kan vi läsa att det är viktigt att 

skolan har riktlinjer för hur dessa elever ska mottas. Det är också viktigt att tidigt skapa en 

god relation med vårdnadshavare. Rutiner för introduktionen i klassen bör vara utformade, 

liksom innehållet för skolintroduktionen. Skolan ska också vara förberedd på att kontinuerligt 

upplysa vårdnadshavare om den svenska skolans mål, arbetssätt och värdegrund. Vidare anser 

Skolverket (a.a.) att skolan bör kartlägga elevens tidigare kunskaper både i 

modersmålet/målen och i det svenska språket likväl som övriga ämneskunskaper, och att detta 

bör göras fortlöpande. Skolan bör också vara beredd på att ändra sin organisation om den 

visar sig ogynnsam. Här tas också upp det som läroplanerna Lpo94 och Lgr11 manar till, 

nämligen att undervisningen ska utformas efter elevens förutsättningar. 

För att tillgodose elevens rätt till modersmål och studiehandledning i modersmålet, 

rekommenderar Skolverket (2008) att skolorna i en kommun ska samarbeta med varandra. 

Det är viktigt att uppmärksamma att dessa råd endast är rekommendationer från Skolverket 

och därmed inte krav.  

Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist (1998) har skrivit ett referensmaterial om 

andraspråkselevers undervisning, som skolverket har publicerat. För att bättre förstå hur ett 

andraspråk utvecklas är det också viktigt att vara medveten om hur svenskfödda elevers 

språksituation och utveckling ser ut. Enligt Bergman och Sjöqvist (a.a.) har en vanlig 
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svenskfödd elev ca 8000 till 10 000 ord med sig till skolan vid sju års ålder. Detta kallas för 

basordförråd. I basen ingår också alla de ljud som finns i språket samt samtalsstruktur, 

berättarstruktur och viss grammatik. Under varje läsår uppskattas eleverna lära sig ytterligare 

3000 ord, som kallas för utbyggnad. Till utbyggnaden tillhör också läs- och skrivförståelse, 

utökad förmåga för samtalsstrukturer, vidare förståelse av berättarstrukturer samt bredare 

grammatisk förståelse.  

Bergman och Sjöqvist (1998) menar att det är viktigt att som lärare vara medveten om dessa 

skillnader när man undervisar andraspråkstalare. Dessa elever saknar basen i språket, där 

utbyggnaden kan vila på. Ofta sker just detta i skolan enligt Bergman och Sjöqvist (a.a.), att 

läraren inte tänker på frånvaron av basen hos andraspråkseleverna. Eleverna som inte har 

basen i språket får ofta delta i undervisning som är fokuserad på utbyggnaden. Detta liknar 

författarna med att försöka bygga ett hus bredvid husgrunden, inget lyckat projekt.  

Det är viktigt att eleverna får tillägna sig basen i språket enligt Bergman och Sjöqvist (1998), 

men det kan vara viktigt att arbeta med utbyggnaden också. Beroende på vid vilken ålder 

eleven kommer till Sverige behöver olika aspekter vägas in. Det är dock alltid viktigt att ta 

hänsyn till elevens språkålder likväl som den kognitiva åldern. Om en elev på en kognitivt 

hög nivå endast får arbeta med basen kan denne lätt bli understimulerad och uttråkad enligt 

Bergman och Sjöqvist (a.a.). Det är enligt författarna en svår balansgång för lärarna att 

utforma undervisning som täcker båda aspekterna. 

Att kunna lyckas helklass med både svenska elever och andraspråkselever på låg språknivå är en 

utopi. (Bergman och Sjöqvist 1998:27) 

Bergman och Sjöqvist menar att det finns två vägar att gå för att gemensam undervisning i 

samma klass ska bedrivas. Antingen får läraren hålla tillbaka en stor del av klassen, eller så 

får andraspråkseleverna sitta och tro att undervisningen i den svenska skolan inte ska begripas 

eller förstås.  

2.2 Teori och tidigare forskning     

2.2.1 Den sociokulturella synen på lärande  

Pauline Gibbons (2006,2009) menar att barn automatiskt inte lär sig ett nytt språk av att 

endast följa den ordinarie undervisningen i en klass. Hon menar att språk- och 

ämnesundervisningen behöver integreras på ett tydligt sätt där andraspråket och 

ämneskunskaperna får utvecklas parallellt. Enligt Gibbons är det i den sociokulturella synen 

på pedagogik som vi finner de rätta verktygen för undervisning. Barn får där möjlighet att 

utveckla både sitt språk och sina ämneskunskaper. En av de största förespråkarna för den 

sociokulturella inlärningsteorin är Lev Vygotsky (1986), där han menar att vi utvecklas med 

hjälp av interaktion med andra. Detta innebär att vår utveckling är en produkt av vilka vi 

umgås med och de förhållanden som råder kring situationen. Att vi lär oss och utvecklas är 

enligt honom en social företeelse. Gibbons (2006,2009) menar att det är viktigt med dialog i 

klassrummet. Ofta tar lärare det största talutrymmet i klassen, men att det är viktigt att 

eleverna tilldelas detta utrymme. Eleverna utvecklar sitt språk bäst enligt Gibbons om de i 

meningsfulla sammanhang får använda språket tillsammans. För andraspråkselever fungerar 

klasskompisarna och läraren som behärskar språket bättre som ett stöd i deras 
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språkutveckling. I Vygotskys (1986) teori är också den proximala utvecklingszonen viktig. 

Med den syftar han på den optimala sfären av utveckling som en människa i den stunden är 

förmögen till med stöttning från någon annan. Det jag idag klarar av med hjälp av andra, 

klarar jag av på egen hand imorgon, är ett annat sätt att beskriva den proximala 

utvecklingszonen. Gibbons (a.a.) pratar istället om ”scaffolding” eller på svenska om 

stöttning. Med det menar hon att det är viktigt att läraren ger tillfälligt stöd till eleverna endast 

i den mån som de behöver det. Stödet bör avlägsnas så fort eleven klarar av situationen på 

egen hand. Stöttningen ska leda eleven till ny kunskap och nya färdigheter. För 

andraspråkselever innebär detta att istället för att förenkla uppgiften behöver läraren tänka på 

hur hon/han kan stötta eleven så att eleven klarar av att utföra uppgiften. Enligt Gibbons (a.a.) 

kan man säga att en vanlig klass är en bra utvecklingsmiljö för en nyanländ, så länge läraren 

på ett medvetet och aktivt sätt kan arbeta med språkutvecklingen. 

Eva Cerú (1993) skriver om de fyra T:na som viktiga för andraspråksutvecklingen.  De fyra 

T:na står för tid, tilltro, trygghet och trivselglädje. Cerù (a.a.) menar att tiden behövs för att ett 

nytt språk skall kunnas göras till sin egen. I språket finns en mängd nyanser som användaren 

måste bli förtrogen med, och detta kräver tid. Språket rymmer också grammatik och ord med 

överförda betydelser. Språket är en helhet där vi utrycker våra känslor och tankar, likväl som 

vi tar del av andra människors känslor och tankar. För att bli en aktiv deltagare av detta 

sociala spel med språket krävs det tid. Tilltro behövs från två håll. Dels måste eleven känna 

tilltro för sin lärare, att denne vet vad den gör och vill elevens bästa. Det är också viktigt att 

läraren har tilltro till eleven, och också visar denna tilltro för eleven. Trygghet skapar basen 

där utveckling kan ske. Cerù (a.a.) menar att det är eleven som lär sig och inte läraren som lär 

ut. Lärarens uppgift blir att skapa en trygg miljö där eleven kan lära sig. I tryggheten ska en 

trygg lärare finnas, som tror på sin egen förmåga. Där ska också eleven få finnas med sitt 

första språk och sin kultur. Genom att ha en trygg förankring i sitt modersmål och sin kultur 

blir vägen mot det nya språket med dess kultur lättare enligt Cerù (a.a.). Trivselglädje kan 

enligt Cerù (a.a.) leda till ett aktivare språkbruk som i sin tur leder till språkutveckling. Om 

eleverna får ha trevligt tillsammans utan att alltid fokusera på språket och dess form, blir 

användandet av språket mer naturligt. Eleverna pratar med varandra för att de har behov och 

glädje av det och språket utvecklas. 

 

2.2.2 Hur ett andraspråk utvecklas 

Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman (2005) använder begreppen målspråk och 

interimspråk. Målspråket är det språk som nyanlända strävar mot, det vill säga svenska. 

Interimspråket är det språk som eleverna använder på vägen mot målspråket, det vill säga 

inlärningsspråket.  Under interimspråksstadiet skapar eleven egna regler och hypoteser om 

målspråket. Det kan då vara svårt för andra att se de framsteg som eleven gör i sin 

språkutveckling. Abrahamsson och Bergman (a.a.) menar dock att dessa provisoriska 

regelsystem som eleven skapar är framsteg. Dessa ändras och avlöser varandra då eleven gör 

nya observationer om målspråket. Eleverna övergeneraliserar ofta regler som de har upptäckt 

eller förenklar. Exempel på vanliga övergeneraliseringar kan vara preteritumformerna säjde, 

smugde eller att överanvända bestämd form till egennamn som Kallen, Alvan. Dessa fel tyder 

dock på att eleven har upptäckt vissa regler i språket, men saknar den fulla förståelsen av 
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deras användning.  Exempel på förenklingar kan vara att utelämna formord eller 

prepositioner. 

Vanligtvis innebär interimspråksanvändningen att eleven växlar mellan korrekta lösningar och 

sina egna hypoteser. Helfrasinlärning är också vanligt förekommande och kan ställa till med 

svårigheter i olika språksituationer (Abrahamsson och Bergman, 2005). 

Abrahamsson och Bergman (2005) berör också begreppet transfer. Transfer sker när elevens 

modersmål eller ett annat inlärt språk påverkar målspråket. Negativ transfer (också kallad 

interferens) syftar till när denna påverkan leder till felaktiga resultat. Eleven har då överfört en 

regel från ett annat språk till svenskan som inte överensstämmer. Abrahamsson och Bergman 

(a.a.) menar dock att förekomsten av transfer är omdiskuterad och kan likväl handla om 

övergeneraliseringar eller förenklingar. 

Elever kan också omskriva eller nybilda ord under interimspråksstadiet. Detta kan leda till 

missförstånd och svårigheter då andra inte riktigt förstår vad eleven talar om. Abrahamsson 

och Bergman (a.a.) ger ett exempel där en elev pratar om flugornas hus då han menar 

getingbo. 

Det är viktigt att inte se på andraspråksutvecklingen enbart genom de aspekter som har 

nämnts här ovan enligt Abrahamsson och Bergman (a.a.). Det är också viktigt att se till 

kontexten där språket produceras. Om eleven arbetar med en kognitivt krävande uppgift blir 

språket ofta lidande. 

När tankarna springer före haltar språket. (Abrahamsson och Bergman 2005:22) 

Om uppgiften däremot är av lättare kognitiv karaktär kan eleven fokusera mer på språkets 

korrekthet.  Därför är det viktigt att väga in uppgiftens svårighetsgrad vid bedömning av 

språket. 

Självklart är det viktigt att ha i åtanke att elever lär sig olika, då vi är individer med olika 

bakgrund och identitet. 

Den sociala interaktionen är en viktig morot för andraspråksinlärningen enligt Ann-Katrin 

Svensson (1998). Hon skriver om två vägar till tvåspråkighet. Dels den simultana som innebär 

att ett barn lär sig flera språk direkt från födseln och den successiva där det andra språket lärs 

in efter att modersmålet redan är befäst. I denna uppsats är det den successiva tvåspråkigheten 

som är av intresse. Svensson (a.a.) skriver att vi lär oss språk på olika sätt i olika åldrar. Före 

12 års ålder lär vi oss ett språk i hela meningar och satser, som vi sedan bryter ner i ord. Hon 

menar att ett abstrakt tänkande är nödvändigt för att kunna tillägna oss ett språk på en 

grammatisk nivå. Detta innebär en förmåga att dra paralleller från modersmålet till 

målspråket.  

Svensson (a.a.) skriver också att inlärningen av modersmålet ofta är knuten till känslor. Det 

andra språket lärs istället in på en intellektuell nivå där känslorna kommer in senare.       

2.2.3 Nyanlända i Sverige 

Nihad Bunar har i uppdrag av skolverket och vetenskapsrådet gjort en sammanställning av 

forskning gällande nyanlända i den svenska skolan år 2010 (Bunar 2010). Utifrån den 

datainsamling som han gjorde drar han bland annat slutsatsen att största delen av 

informationen handlar om svårigheter och problem. I samhället och i skolan finns ett vi och 
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dem tänk, där man utgår från svenskheten och svenska elever som norm. Invandrareleverna 

jämförs och bedöms mot denna norm. Bunar (a.a.) skriver att detta leder till ökat utanförskap 

samt minskat självförtroende hos invandrareleverna. Han skriver vidare att relationen mellan 

skolan och dessa elevers föräldrar är i behov av förbättring. Ofta präglas denna relation av 

anklagelser och misstro från båda parter. Det som Bunar (a.a.) fann som gynnsamma faktorer 

för eleverna i de studier som han har tagit del av, var enstaka aktörer som har stöttat och 

funnits där för de nyanlända. I sin helhet upplevdes ofta organisationen i den svenska skolan 

som mindre positiv. Avslutningsvis anser Bunar (a.a.) att det råder stor brist på forskning om 

nyanländas situation i den svenska skolan. 

3. Metod 

Enligt Alan Bryman (2011) kan forskning inom samhällsvetenskap delas in i två 

forskningsstrategier. Han benämner dem som kvantitativa eller kvalitativa. Den kvalitativa 

forskningsstrategin är induktiv till sin karaktär enligt Bryman. Han menar då att den 

”huvudsakliga inriktningen när det gäller vilken roll teorin ska spela i relation till 

forskning”(Bryman 2011:40) är induktiv. Med induktiv menas att man har ett nerifrån och 

upp perspektiv. Nerifrån och upp perspektivet syftar till att i ett forskningssammanhang är det 

empirin som är vägledande och styrande. Vidare menar Bryman (2011) att den kvalitativa 

forskningsstrategin har ett tolkande synsätt och att den ontologiska inriktningen är 

konstruktionism. Den kvantitativa forskningsstrategin har däremot en teoretisk inriktning som 

är mer deduktiv och utgår från en mer vetenskaplig modell där den ontologiska inriktningen 

är objektivism. 

Jag har valt att använda den enligt Bryman (2011) kvalitativa forskningsstrategin. 

Forskningsmetoden som är vald är intervjun. Under intervjuerna har jag använt mig av en 

intervjuguide, för att på så sätt hålla samtalet så naturligt som möjligt. Jag har låtit 

informanten prata fritt inom de frågor som har varit viktiga för mitt syfte. 

3.1 Urval 
I den kvalitativa forskningsmodellen är målstyrda urval vanliga (Bryman 2011). Med detta 

menar Bryman (a.a.) att man väljer personer eller organisationer för sin forskning, som har en 

direkt koppling till forskningsfrågorna. Med detta i åtanke har jag i samråd med min 

handledare valt att intervjua lärare, som alla har erfarenhet av nyanlända elever i skolan. Jag 

har valt att göra dessa intervjuer på skolan där jag har haft min verksamhetsförlagda 

utbildning, eftersom jag vet att erfarenheten finns där. Skolan i fråga är en relativt stor f-9, 

innerstadsskola i en storstad i Sverige. Skolan har inga förberedelseklasser sedan några år 

tillbaka, vilket innebär att nyanlända elever börjar i en vanlig klass direkt vid skolstart.  

Jag började med att via e-post kontakta studierektorn som är min kontaktperson på skolan och 

bad henne om hjälp för att finna lämpliga lärare för intervjuerna. Därefter skickade jag via e-

post ut en förfrågan till de lärare som studierektorn rekommenderade. Jag fick kontakt med 

fyra lärare som alla på olika sätt har erfarenhet av nyanlända elever. En av lärarna arbetar som 
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svenska som andraspråks lärare på skolan, och har då undervisning med alla nyanlända elever 

i åren 1-6. Två av lärarna har i egenskap av klasslärare haft nyanlända elever i sina klasser 

och den siste läraren har undervisat i enstaka ämnen i klasser där nyanlända elever finns.  

3.1.1 Vilka är de nyanlända… 

För att lättare förstå lärarnas resonemang anser jag att det är viktigt att ge en bakgrundsbild av 

vilka de nyanlända eleverna på denna skola är. Till skolan kommer inga elever som vi skulle 

kalla för flyktingar. Eleverna kommer inte från krigsdrabbade områden, utan kommer i stor 

utsträckning från Östasien. I väldigt många fall förhåller det sig så att mamman har träffat en 

svensk man och har flyttat till Sverige, initialt utan barnet/barnen. Under tiden har 

barnet/barnen bott hos en släkting i hemlandet. I vissa fall kan det ha gått flera år sedan barnet 

senast träffade sin förälder. Dessutom kan det finnas en ny man, samt nya syskon med i bilden 

när barnet/barnen kommer till Sverige. Den andra kategorin är familjer som flyttat hit på 

grund av ena eller båda föräldrarnas karriärmöjligheter. 

3.1.2 Lärarna och några av deras elever… 

Jag har valt att kalla lågstadieläraren i min undersökning för Lena. Hon fick en nyanländ elev 

till klassen i början av hösten i årskurs 1, och hon talade inte svenska. Jag kommer att kalla 

eleven för Leila. 

Mellanstadieläraren kommer jag att kalla för Anna. Anna fick en nyanländ elev till klassen 

under vårterminen i årskurs 5. Eleven kommer jag att kalla för Ali. 

Läraren som undervisat elever i enstaka ämnen i olika klasser har jag döpt till Sara. Sara har 

stött på elever i både det som tidigare kallades lågstadiet respektive mellanstadiet. 

Svenska som andraspråksläraren för de yngre årskurserna på skolan kommer jag att kalla 

Maja. Maja arbetade tidigare i skolans förberedelseklass, tills dessa togs bort.  

3.2 Intervjumetodik 

Jag har i min studie valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) menar att 

intervjun förmodligen är den mest använda metoden i forskning där den kvalitativa strategin 

används. Jag har valt att använda intervjun som metod eftersom det är lärarnas egna 

erfarenheter som jag vill belysa. Intervjumetoden är kritiserad för att vara snäv och begränsad 

till sin karaktär (Repstad, 2007). Den tar endast upp enskilda individers perspektiv och 

utelämnar sociala och materiella strukturer. Bryman (2011) tar upp kritik mot den kvalitativa 

forskningen i sin helhet. Där förklarar han att denna modell ofta kritiseras för att vara för 

subjektiv och impressionistisk. Med detta menar Bryman (a.a.) att resultaten bygger mycket 

på forskarens egna tolkningar och uppfattningar om vad som är centralt. Jag anser ändå att 

denna metod på bästa sätt belyser mina frågeställningar.   

Pål Repstad (2007) skriver också att det är viktigt att vid intervjun inte bli för ”fyrkantig”. 

Med detta menar han att intervjuaren ska vara flexibel och lyhörd mot informanten. En 

intervjuguide är bra att ha, men bör inte följas slaviskt. Intervjuaren ska för bästa resultat 

enligt Repstad (a.a.) försöka skapa ett så naturligt samtal som möjligt genom att ”leda” 

informanten till att svara på de frågor som är aktuella. För att detta ska vara möjligt ska 
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intervjuaren enligt Repstad (a.a.) planera noggrant vilka teman som ska beröras under 

intervjun. 

En intervju där en intervjuguide med frågor som är något strukturerade används, kallar 

Bryman (2011) för en semistrukturerad intervju. Denna intervjumetod har jag använt mig av. 

Jag har haft med mig en lista på frågor som berör mina frågeställningar för att vara säker på 

att jag lyckas samla information som är av vikt för denna uppsats. Bryman (2011) skriver som 

Repstad (2007) att det är viktigt att vara flexibel och lyhörd som intervjuare.  

3.3 Genomförande 
Jag har för samtliga intervjuer åkt till den skola där lärarna arbetar. Jag har antecknat under 

själva intervjun. Den inspelningsapparat som jag hade fungerade inte särskilt väl, vilket är 

anledningen till att jag endast har antecknat. Intervjuerna har tagit från 30 minuter, upp till en 

timme beroende på hur mycket tid läraren i fråga hade tillgodo. 

Under själva intervjun använde jag en intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna var utformade 

efter det syfte samt de frågeställningar som är grunden för denna uppsats. Huvudområden som 

frågorna berörde handlade om hur den första tiden i klassen såg ut, hur lärarna resonerade 

kring sin egen kompetens, samt hur de rent praktiskt arbetade med elevernas språkutveckling.  

Det är viktigt att notera att frågorna i intervjuguiden endast har fungerat som stöd för mig som 

intervjuare. Frågorna i intervjuguiden har inte varit styrande under intervjutillfällena och har 

inte ställts fram ordagrant till informanterna. Frågorna har använts som riktlinjer för de teman 

som jag önskade beröra under intervjun. 

3.4 Bearbetning av data 
I den kvalitativa forskningen finns det olika sätt att analysera empirin. Kodningen är dock något som 

är gemensamt för de flesta av tillvägagångssätten (Bryman 2011). Kodningen går enligt Bryman (a.a.) 

ut på att kategorisera, analysera, hitta teman och att se ”bakom” det som har kommit fram i data. 

Bryman (a.a.) skriver vidare att man ska börja med kodningen i ett så tidigt skede som möjligt. Det är 

också viktigt att läsa igenom fältanteckningarna flera gånger under sökandet av koder, och att förhålla 

sig kritisk till dessa. 

Bryman (a.a.) skriver också att det är viktigt att inte blanda ihop kodning och analys. Min kodning av 

den data som mina intervjuer har genererat, har resulterat i den tematisering som framgår i 

resultatavsnittet. Jag har under genomgången av mina anteckningar sökt efter kopplingar och 

motsägningar och på så sätt försökt att få fram det som är av vikt för syftet. De teman som har vuxit 

fram under kodningen har sedan styrt mig i utformningen av frågeställningarna som finns i denna 

uppsats. 

Kritik som finns mot kodningen är att kontexten där utsagorna har vuxit fram lätt går förlorad 

(Bryman 2011). Bryman (a.a.) menar att det slutgiltiga som presenteras endast är ett fragment av den 

ursprungliga informationen. 

När jag sedan har analyserat det som kodningen av den aktuella data har resulterat i, har jag haft som 

syfte att ”lyfta” det som har framkommit i empirin, med hjälp av den litteratur som har presenterats i 

avsnittet bakgrund. Detta har jag gjort i avsnittet som heter resultatanalys. I resultatanalysen strävar 
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jag också efter att med hjälp av litteratur förtydliga, och till viss del förklara de kopplingar och resultat 

som presenteras i denna uppsats. 

3.5 Avgränsningar 
Jag har valt att utesluta elevernas egna upplevelser av att vara nyanlända i en vanlig klass i 

Sverige. Denna avgränsning har jag gjort med tanke på den tid som vi har för att färdigställa 

uppsatsen. Att intervjua elever skulle vara betydligt mer tidskrävande än att intervjua lärare. 

Dels behövs då godkännande från målsman och i detta fall kanske även tolk eftersom eleverna 

inte behärskar det svenska språket.  

Jag har också valt att utesluta observationer som forskningsmetod eftersom dessa kan vara 

svårtolkade och informationsfattiga i förhållande till mitt syfte och frågeställningar. 

3.6 Reliabilitet och validitet  
Enligt Bryman (2002) finns det många kvalitativa forskare som har diskuterat om begreppen 

validitet och reliabilitet är relevanta inom den kvalitativa forskningen. Dessa begrepp sägs 

besitta ett närmare band till den kvantitativa forskningsmodellen där ofta mätning av olika 

slag står i fokus. Begreppet reliabilitet beskriver hur pass tillförlitlig en studie är. Här är det 

ofta mätinstrumentet i förhållande till syftet som prövas. Validitet i sin tur innebär att man har 

undersökt det som man skulle undersöka och ingenting annat. Bryman (a.a.) skriver om en 

”anpassning” av begreppen till kvalitativ forskning. Med anpassning menar han att 

mätningens betydelse förminskas när reliabilitet prövas mot den kvalitativa forskningen. 

Utifrån de ovannämnda beskrivningarna om reliabilitet kan det verka svårt att bedöma detta i 

denna uppsats. Mätinstrumentet i denna undersökning är jag som intervjuare. Jag har tolkat 

vad mina informanter har sagt till mig under intervjuerna. Jag har gjort mitt yttersta för att 

hålla mina tolkningar så neutrala och objektiva som möjligt, men en människa är så klart 

påverkad av sina egna erfarenheter, kunskaper och bakgrund på ett omedvetet plan.  

Validiteten anser jag något lättare att bedöma. Jag anser den vara hög eftersom jag har 

undersökt det som har varit min avsikt att undersöka Jag har under mina intervjuer ständigt 

utgått från mitt syfte i denna uppsats. 

Bryman (a.a.) tar upp alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar. Han 

pratar då om tillförlitlighet enligt Guba och Lincoln (1994). Kort kan man säga att 

tillförlitligheten består av fyra delar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet kan skapas genom att som forskare tillämpa de regler som finns samt att 

informanterna ges tillfälle att bekräfta de tolkningar som forskaren har gjort (Guba och 

Lincoln i Bryman a.a.). Jag har med hänsyn till tidsaspekten inte kontaktat mina informanter 

efter intervjun för godkännande eller bekräftelse. Jag har istället under själva intervjun ställt 

följdfrågor till informanterna för att försäkra mig om att jag har uppfattat dem rätt. Jag har 

också följt de forskningsetiska reglerna (beskrivs närmare under rubriken etiska 

överväganden). 
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Överförbarhet kan enligt Brymans (a.a.) tolkning av Guba och Lincoln nås med en fyllig 

beskrivning av det fält och personer som figurerar i detta fält som forskaren har tagit del av. 

Jag har beskrivit det fält och de informanter som har bidragit till underlaget i denna uppsats så 

utförligt som jag har sett lämpligt med tanke på de forskningsetiska regler som måste följas. 

Pålitlighet innebär att rapporten inrymmer en fullständig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. Dessa ska sedan granskas av personer som inte själva är delaktiga i 

processen (Guba och Lincoln i Bryman a.a.). Jag har i detta metodavsnitt försökt att redogöra 

för mina val och hur dessa har utförts på ett omfattande sätt. Jag har också haft personer (min 

handledare bland annat) som har läst igenom texten. 

Möjlighet att styrka och konfirmera uppnås enligt Guba och Lincoln i Bryman (a.a.) genom 

att forskaren säkerställer att han eller hon agerat i god tro. Med detta menas att det ska framgå 

att forskaren inte medvetet har låtit sina egna uppfattningar eller personliga värderingar 

påverka slutsatserna av undersökningen. Jag har under processen av denna uppsats försökt att 

hela tiden återvända till teorin och mina frågeställningar istället för att låta mina personliga 

åsikter eller värderingar vara vägledande. 

3.7 Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna har i syfte att bistå med normer för interaktionen mellan 

forskare och dennes fält. Etiska överväganden är viktiga då forskare ofta kan röra sig i 

känsliga fält där det är viktigt att inte skada eller blotta utsatta grupper eller individer. 

Individskyddskravet har i syfte att skydda människor i forskningsfältet. Forskningskravet 

syftar till den skyldighet som finns för att bedriva forskning. Forskning är en viktig del av 

samhället som skapar ny förståelse och kunskap. 

Jag har enligt forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet, 1990) tagit hänsyn till 

forskningskravet och individskyddskravet. Jag ser inte att informationen i denna uppsats 

kommer att skada någon, då alla deltagare är anonyma och frågorna inte är av en känslig 

karaktär. Vidare anser jag att frågorna i denna rapport är viktiga ur ett 

utbildningssammanhang. 

Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att informera uppgiftslämnare om deras roll i undersökningen, 

att deras medverkan är frivillig samt om syftet med undersökningen. Till mina samtliga 

uppgiftslämnare har jag delgett mitt syfte samt mina frågeställningar. Jag har också redogjort 

för varför jag vill intervjua just dem och att deras medverkan är frivillig. 

Samtyckeskravet syftar till att uppgiftslämnaren ska samtycka till sin medverkan. Jag anser att 

mina uppgiftslämnare har samtyckt då de har medverkat under intervjun. Jag meddelade dem 

dock att de hade rätt att ändra sig i efterhand om de ångrade sig och inte längre önskade 

medverka. 

Konfidentialitetskravet syftar till uppgiftslämnarens anonymitet. Det är viktigt att ingen blir 

skadad eller utpekad till följd av en undersökning. Mina uppgiftslämnare är därför 

konfidentiella i min uppsats. 
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Nyttjandekravet syftar till att den information som är samlad i ett vetenskapligt syfte inte får 

användas till kommersiella syften eller andra än den vetenskapliga. De uppgifter som jag har 

samlat för denna rapport kommer endast att användas här och ingen annanstans. Detta har jag 

också informerat mina uppgiftslämnare om (Vetenskapsrådet 1990). 

4. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera den information som jag har mottagit under mina 

möten med mina informanter. Jag har valt att presentera resultatet i en löpande text där jag 

presenterar det som lärarna har sagt under intervjuerna. Jag har valt att dela in texten i teman 

för att göra den mer lättöverskådlig. Dessa teman har vuxit fram under kodningen av de 

anteckningar som intervjuerna har genererat. 

4.1 Ankomsten till skolan 
Att komma ny till en skola är ofta lite pirrigt för de flesta elever. Att då komma ny till en 

skola där alla talar ett språk som du själv inte behärskar kan upplevas som extra svårt. 

Mottagandet för nyanlända elever på den undersökta skolan gestaltades på följande sätt. 

Klasslärarna Anna och Lena talade på liknande sätt om elevernas första tid i klassen. Ingen av 

informanterna hade fått så mycket information om eleven, utan fick på egen hand upptäcka att 

eleverna inte kunde svenska. Anna säger att ”det rullar ju bara på”. I Lenas fall fanns det 

personal på skolan som talade Leilas modersmål och kom då att fungera som tolk de första 

dagarna. Därefter var skolan generös enligt Lena med att bistå med tolk när Lena ansåg att det 

behövdes. Leilas mamma var också med i skolan de första veckorna för att stötta och vara 

med. Eleven som kom till Anna hade inte samma förutsättningar. På skolan fanns ingen som 

talade samma språk som Ali. Anna berättar också att Ali inte fick någon hjälp av tolk vid hans 

ankomst. 

Både Ali och Leila fick många timmar hos Maja i svenska som andraspråk (sva). Både Anna 

och Lena pratade om en speciell planering för Leila och Ali. Uppgifterna som de fick arbeta 

med anpassades till deras nivå. Anna pratade också om att hon letade efter mycket 

information själv på internet för att hjälpa Ali. Anna berättade också att sva läraren Maja var 

väldigt hjälpsam. Lena lade ner mycket egen tid, då hon kunde sitta kvar en stund med Leila 

efter skoldagen för att i lugn och ro gå igenom uppgifter. Lena arbetade också mycket med 

bilder och kroppsspråk. 

Maja berättar att hon oftast får informationen om att det finns en elev i behov av sva 

undervisning ryktesvägen från andra lärare. Elever som är nyanlända får en plats hos henne 

genast, medans övriga elever först får göra ett språktest.  



12 
 

4.2 Att lära sig svenska 
Tre av informanterna ansåg att språkutvecklingen hade gått fortare på den tiden som 

förberedelseklasserna fanns. Annas elev Ali hade lärt sig svenska förvånansvärt fort, vilket 

påverkade Annas syn. Alla informanter talade om en stärkt tydlighet. Lena arbetade mycket 

med konkret material, medan Sara och Anna pratade om förenklade uppgifter. Anna säger att 

”man gör så gott det går, och det brukar gå bra”. Hon utrycker att det är klart att det finns 

svårigheter, men dem löser man under färdens gång. 

Maja säger att hon har märkt att de elever som redan har ett andraspråk ofta har en mycket 

lättare process när de lär sig svenska. Hon tror att detta beror på att eleverna har en högre 

förståelse för språk och dess abstrakta karaktär. Hon poängterade också att de elever som har 

andra skriftsystem än det vi använder i Sverige får det svårare.  

Både Anna och Lena pratade om de sociala fördelarna där eleverna motiveras till att lära sig 

språket för att de vill interagera med de övriga eleverna i klassen. Lena tyckte också att det 

var positivt för eleven att få höra språket. Båda informanterna tyckte att eleverna kom in i 

gemenskapen på ett bra och snabbt sätt, då de direkt placerades på nästan heltid (alla timmar 

förutom sva timmarna) i den vanliga klassen. Lena pratade om ett utanförskap som hon hade 

upplevt att många elever kände tidigare när förberedelseklasserna fanns. 

Sara trodde att det var bättre för eleverna när förberedelseklasserna fanns. Hon har svårt att se 

att språkutvecklingen skulle gynnas av att gå i en vanlig klass. Maja är av samma åsikt, och 

uttryckte att hon förstår att klasslärarna har svårt att ge dessa elever den tid som de behöver. 

Maja hade uppfattningen att eleverna ”sitter av tiden” i den ordinarie klassen där mycket av 

informationen går över huvudet på dem. Hon berättar också att många lärare ber om uppgifter 

till sina elever från henne, men att hon upplever det som svårt att bistå med dessa. Enligt Maja 

behöver dessa elever att man sitter ner med dem och går igenom uppgiften i lugn och ro, 

vilket hon upplevde att klasslärarna inte har tiden till att göra. Maja tyckte också tvärtom från 

Lena och Anna att det var i förberedelseklassen som eleverna fann tryggheten och 

gemenskapen med andra elever. 

Lena pratade mycket om trygghet och att ett sätt att skapa denna var att sitta en och en med 

eleven. Hon tyckte också att det var bra att ha roligt och att arbeta med meningsfulla 

uppgifter. Ett annat sätt att skapa trygghet enligt Lena var att stärka eleven i sitt modersmål. 

Hon berättade att samtidigt som klassens övriga elever har lärt Leila svenska har hon lärt dem 

sitt modersmål. Lena själv har också visat intresse för Leilas modersmål och sett det som både 

trevligt och viktigt. Lena kände ett stort ansvar för elevens språkutveckling. Maja pratade om 

att med det bekanta bygger vi på något nytt. Hon säger att ”man måste börja från början”. 

Med det menar hon att det är viktigt att inte ge för svåra utmaningar till eleverna där de inte 

kan känna igen sig. Maja pratade också om omväxling och vikten av att lyssna till elevernas 

intressen och behov. Maja såg det inte som ett problem att låta en nyanländ tolvåring läsa 

pekböcker, då han eller hon är så upptagen av språket för att tänka på svårighetsnivån. Maja 

pratade också om hur olika elever beter sig i sin läroprocess. Vissa elever är försiktigare och 

”undviker” språkliga situationer som de känner att de riktigt inte behärskar, medans andra 

testar sig fram och ”vågar göra fel”. Maja menade att det är ett positivt framsteg när eleverna 

”vågar” göra fel.   
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Något som alla informanter var eniga i var att eleverna vill lära sig svenska. Eleverna visar 

tydligt detta intresse vilket alla ser som väldigt positivt. 

4.3 Lärarens förutsättningar och kunskap 
Ingen av informanterna i denna studie har varit bekant med skolverkets riktlinjer för 

nyanlända elever. Samtliga informanter gav också en bild som visar att skolledningen inte 

involverar sig särkilt mycket i fall där nyanlända kommer till skolan. När jag frågade Sara om 

hon fått några riktlinjer eller någon information från skolledningen när nyanlända elever har 

kommit till de klasser som hon undervisar i blev svaret nej. All information som hon har fått 

kommer från klassläraren. 

Maja och Lena pratade både om hur viktigt det är att eleverna får studiehandledning i sitt 

modersmål, men att detta för det mesta lyser med sin frånvaro. Båda var väldigt kritiska till att 

det får se ut på det sättet. 

Ingen av lärarna är en behörig svenska som andraspråkslärare. Lena hade gått en mindre kurs 

i ämnet. Maja hade också gått kurser i svenska som andraspråk och har ca 20 års erfarenhet av 

att arbeta med nyanlända elever i förberedelseklass. Övriga två informanter hade ingen 

utbildning i ämnet, men båda var intresserade om tillfälle skulle ges. 

Lena kände sig trygg med att ta emot en nyanländ elev till klassen. Hon ansåg dock att det 

krävs mer arbete när man har en nyanländ i klassen. Det är också viktigt att hitta meningsfulla 

uppgifter så att det inte blir så att eleven endast sitter av tiden i klassrummet. Hon ansåg att 

det klart fanns både fördelar och nackdelar med att en nyanländ omgående börjar i en vanlig 

klass. Inkluderingen, kamratrelationerna och att få höra språket såg hon som starka fördelar. 

Som svårighet ser Lena tiden. Den räcker inte till och det blir svårt att på ett tillfredställande 

sätt hinna gå igenom allt, till exempel alfabetet. 

Anna tyckte att det var bra att elever börjar i en vanlig klass direkt från start, så länge som de 

får ett starkt stöd genom sva lektioner. Hon ansåg att det var viktigt att eleven tydligt tillhör 

en klass för att få viljan att lära sig språket. Dessutom tyckte Anna att det var ett plus att 

eleven tvingas att använda svenskan i en vanlig klass. Anna var dock noga med att påpeka att 

det beror mycket på hur klassen ser ut förövrigt. Om det finns en stor andel av andra behov 

bland eleverna i klassen blir det väldigt svårt att ge den tid som en nyanländ kräver. Hon 

skulle kunna se det som en fördel om eleven kunde gå under några veckor i en 

förberedelseklass, men absolut inte för länge. Anna kände sig också bekväm med att ta emot 

en nyanländ elev eftersom hon upplevde att hon fick mycket stöd och tips från Maja. 

Sara och Maja skulle hellre se att förberedelseklasserna återinfördes till skolan. Maja pratade 

också om att det är viktigt att ta hänsyn till att många av dessa elever har en turbulent tillvaro i 

sina liv. Många av dem har inte sett sina föräldrar under en längre tid, och har nya 

familjesituationer som de ska vänja sig vid. 
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5. Resultatanalys 

I detta avsnitt kommer empirin som presenterades under resultatavsnittet att analyseras och 

kopplas samman med den litteratur som har presenterats i avsnittet bakgrund. Jag har valt att 

hålla samma tematisering och därmed samma underrubriker även här, för att på så sätt försöka 

göra texten lättare att överblicka. 

5.1 Ankomsten till skolan  
Samtliga lärare vittnar om en skolstart för nyanlända där inga specifika riktlinjer eller rutiner 

finns att följa. Informationen sprids vanligtvis ryktesvägen från lärare till lärare. Skolverkets 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) är inte en del av skolans 

mottagandepolicy. Allmänna råd för nyanlända elever (2008) tar upp hur viktigt det är att 

skolan har riktlinjer för mottagandet av nyanlända. Där kan vi också läsa om vikten av att 

skapa en god relation med vårdnadshavare. Bunar (2010) skriver också att relationen mellan 

nyanländas föräldrar och skolan är i behov av en förbättring. De intervjuade lärarna berättade 

inte om några särskilda rutiner för hur kontakten med vårdnadshavarna skulle utformas, trots 

att Skolverket (2008) uppmanar till kontinuerlig dialog och information med hemmet. Dock 

framstod det att föräldrarna var välkomna i skolan, då Lena berättade om hur Leilas mamma 

var med sin dotter i skolan under de första veckorna.   

5.2 Att lära sig svenska 
Maja berättade att hon under sina år som lärare för nyanlända har märkt att de elever som 

redan har ett andraspråk lättare lär sig svenska. Detta trodde hon hade att göra med förståelsen 

av språkets abstrakta karaktär. Detta kan kopplas till det Svensson (1998) skriver om 

språkinlärning före eller efter tolv års ålder. Svensson (a.a.) menar att efter ca tolv års ålder 

har vi ett abstrakttänkande som underlättar språkinlärningen.  

Att den sociala interaktionen är en viktig morot för andraspråksinlärningen är Anna och Lena 

överens om. Också Svensson (a.a.) menar att klasskompisar fungerar som viktig motivation 

för språkinlärningen. Gibbons (2006,2009) menar i likhet med Vygotskys (1986) 

sociokulturella teori att vi lär oss tillsammans av varandra. Maja berättade att det är viktigt att 

man tar hänsyn till elevernas individuella nivå. Hon beskrev detta med att säga att med det 

bekanta bygger vi på något nytt. Detta kan liknas med Vygotskys (a.a.) proximala 

utvecklingszon. Vidare Berättade Anna och Sara att man får ”förenkla” uppgifter så att 

nyanlända elever klarar av dessa. Gibbons (2006,2009) menar att istället för att förenkla, så 

ska läraren ”stötta” eleven så att den klarar av att utföra uppgiften. 

Det utanförskap som Lena hade upplevt att elever lätt kände under förberedelseklassernas tid, 

stärks också av Bunars (2010) studie. Vidare skriver Bunar (a.a.) att gynnsamma faktorer för 

eleverna ofta gestaltas av enstaka aktörer som har funnits där för eleverna. Att Lena suttit med 

Leila efter skoldagens slut kan ses som en sådan faktor. 
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Lena pratade mycket om trygghet, tid, att ha roligt och om vikten av att stärka elevens 

modersmål. Detta kan ses som en förstärkning av det Cerù (1993) skrev om de fyra t:na som 

en viktig utgångspunkt i andraspråksinlärningen. 

Sara och Maja ansåg att språkutvecklingen inte gynnas av att gå i en vanlig klass. Båda ansåg 

att eleverna i stor utsträckning ”sitter av tiden” i klassrummet. Bergman och Sjöqvist (1998) 

såg det också som en utopi att undervisa både svenska och andraspråks elever i samma klass. I 

likhet med Sara och Maja ansåg Bergman och Sjöqvist (a.a.) att andraspråkseleverna inte har 

möjlighet att följa denna undervisning. 

Till skillnad från Bergman och Sjöqvist (a.a.) såg inte Maja det som ett problem att elever 

läser böcker som är ämnade för en betydligt yngre läsare. Maja ansåg att språkåldern var 

viktigare att ta hänsyn till, än den kognitiva åldern. 

I likhet med Abrahamsson och Bergman (2005) ansåg Maja att det är viktigt att se de 

framsteg som eleverna gör, även när de använder språket felaktigt. Maja pratade också om att 

vissa elever ”undviker” språksituationer som de inte är förtrogna med. Detta kan liknas med 

det som Abrahamsson och Bergman (a.a.) benämner som förenklingar. I fallet med de elever 

som i sin tur ”vågar göra fel” enligt Maja, kan det handla om övergeneralisering, transfer eller 

andra orsaker (Abrahamsson och Bergman a.a.).       

5.3 Lärarens förutsättningar och kunskap 
Under resultatavsnittet har jag redan berättat om att ingen av lärarna var bekanta med 

skolverkets riktlinjer för nyanlända elever. Skolan har inga riktlinjer för hur nyanlända elever 

ska mottas trots att detta anses som viktigt (Skolverket 2008). Maja pratade om en viss 

kartläggning av elevernas språknivå, men för övrigt talade ingen av lärarna om elevernas 

tidigare kunskaper eller kartläggning av dessa, fast Skolverket (2008) lyfter fram detta som 

viktigt. Inte heller den studiehandledning på modersmålet som Skolverket (2008) lyfter fram 

som elevers rätt, finns alla gånger bland de yngre eleverna på skolan enligt Maja och Lena. 

Enligt Gibbons (2006,2009) kunde en vanlig klass fungera som en god utvecklingsmiljö för 

andraspråkstalare om läraren kunde arbeta på ett medvetet och aktivt sätt med 

språkutvecklingen. I empirin framgår informanternas upplevelse av sin egen förmåga att bistå 

nyanlända med undervisning. Att lärarnas förutsättningar och kunskap varierar framgår 

tydligt, och att detta har en direkt relation till utbildning. Sara vittnar om att hon inte har 

kunskapen att undervisa nyanlända elever. Detta framgår i hela hennes berättelse av sina 

erfarenheter med nyanlända elever. Även Anna vittnar om bristande kunskaper då hon är 

tydlig med att hon behövde stöd från Maja i sin undervisning. Varken Sara eller Anna 

beskriver sitt arbete med dessa elever som medvetet eller aktivt.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Här kommer jag att försöka svara på det syfte samt de frågeställningar som jag har presenterat 

tidigare i uppsatsen. Frågeställningarna får tjäna som underrubriker och sist följer en kort 

diskussion utifrån syftet med denna uppsats. 

6.1.1 Hur ser skolintroduktionen ut enligt lärare när en 
nyanländelev direkt placeras i en vanlig klass? 

Utifrån de utsagor som jag har mottagit från mina informanter i ljuset av Skolverkets riktlinjer 

kan det upplevas som att skolintroduktionen på den undersökta skolan är bristfällig. Skolan 

har inga gemensamma rutiner eller riktlinjer för hur nyanlända elevers mottagande ska se ut. 

Lärarnas erfarenheter skilde sig därför åt. Leila som började i Lenas klass hade hjälp av tolk i 

början vilket kan ha haft en positiv inverkan på skolstarten. Ali som började i Annas klass och 

som också var äldre fick inte stöd från en tolk under sin skolintroduktion. Huruvida Ali 

påverkades negativt av detta eller inte kan jag endast spekulera om. Jag anser dock att 

resultaten av intervjuerna visar på att skolan är i behov av att se över sin organisation när det 

kommer till mottagandet av nyanlända elever.  

6.1.2 Hur ser förutsättningarna ut för nyanlända elever att 
utveckla sitt språk i en vanlig klass? 

Språkutvecklingen hade gått fortare enligt tre av de intervjuade lärarna under 

förberedelseklassens tid.  Två av lärarna ansåg dock att de såg fördelar i att gå i en vanlig 

klass gällande nyanländas språkutveckling. Som en stark fördel nämndes den sociala 

interaktionen med övriga klassen. Jag upplevde också att förutsättningarna kan variera mycket 

beroende på läraren i klassen. Utifrån hur de fyra lärarna har resonerat kring dessa elever 

under intervjuerna drar jag slutsatsen att lärarens utbildning samt beprövad erfarenhet är av 

avgörande karaktär. Lena var den av de vanliga klasslärarna som arbetade på ett medvetet och 

tydligt sätt med elevens språkutveckling. Hon var också den enda av dessa lärare som hade 

utbildning i ämnet.  

6.1.3 Hur ser lärarnas kompetens ut att besvara nyanlända 
elevers behov i en vanlig klass? 

Som tidigare nämnts var ingen av de intervjuade lärarna behörig i ämnet svenska som 

andraspråk. Dock kunde man i resultatet utläsa att den utbildning som två av lärarna hade 

påverkade deras arbetssätt med eleverna som inte hade svenska som modersmål. Maja och 

Lena, som båda hade läst lite svenska som andraspråk, talade om arbetet med eleverna på ett 

mycket mer konkret och medvetet sätt. Dessa lärare hade också en mer framstående trygghet i 

sina roller som lärare för denna elevgrupp. Utifrån detta kan slutsatsen att utbildning och 

kunskap kan vara av avgörande karaktär. 
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6.1.4 Återkoppling till syftet 

Mitt syfte med denna uppsats är att belysa hur lärare ser på nyanlända elevers språkutveckling 

när de direkt placeras i en vanlig klass. Jag har belyst denna fråga genom att ta tillvara på fyra 

lärares erfarenheter kring ämnet. Det resultatet visar, är att språkutvecklingen kan påverkas 

väldigt olika, både beroende på vilken kompetens den aktuella läraren i klassen har, samt 

sammansättningen av övriga elever i klassen. Andra faktorer som kan ha en stor inverkan är 

skolledningens inställning till frågan. Hur starkt dessa elever prioriteras varierar med all 

sannolikhet från skola till skola.  

6.2 Metoddiskussion 
Mitt undersökningsmaterial är baserat på fyra semistrukturerade intervjuer med lärare som bär 

på erfarenhet av nyanlända elever. Jag har valt denna undersökningsform eftersom jag anser 

att den på bästa sätt hjälper mig att få svar på mina frågor. Under intervjuerna har lärarna haft 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter och tankar. Jag har också genom denna intervjuform 

haft möjligheten att ställa följdfrågor vid behov. 

Eftersom jag inte hade möjlighet att spela in intervjuerna har jag inte haft möjlighet till att 

citera i en större utsträckning i resultatdelen. Under intervjuerna antecknade jag vissa citat när 

jag reagerade på något som informanterna sa. Jag anser ändå att resultatdelen i denna uppsats 

bär på adekvat information. 

Min önskan från början var att få intervjua fler lärare. Nu var det många lärare som kände att 

de inte hade tid att intervjuas eftersom utvecklingssamtal, omdömen och annat stod i vägen. 

Jag anser ändå att de fyra lärarna som finns representerade har tillfört tillräcklig information. 

Jag har tidigare under metodavsnittet resonerat kring begreppen validitet, reliabilitet samt 

tillförlitlighet. Jag har efter bästa förmåga ansträngt mig för att uppfylla dessa kriterier. Som 

sagt är det jag som sammanställare av denna uppsats som har fungerat som mätinstrument 

vilket kan påverka reliabiliteten. Jag anser dock att jag har lyckats med att ge en rättvis bild av 

det informanterna har sagt under intervjuerna utan att påverkas av mina egna uppfattningar 

eller värderingar gällande ämnet.  

6.3 Framtida forskning 
Som det har framgått behöver mer forskning bedrivas inom det fält som berörs i denna 

uppsats. Vi behöver lära oss mer om hur nyanlända elever på bästa sätt lär sig det svenska 

språket, samtidigt som deras kognitiva nivå får fortsätta att växa och utvecklas. Jag skulle 

själv gärna göra en större studie i hur nyanlända elever på bästa sätt kan komma in i den 

svenska skolan, där det är elevernas egna röster som får komma fram. Jag skulle också vilja 

utreda möjliga behov av att ”massutbilda” lärare i hur ett andraspråk utvecklas samt hur man 

kan stötta denna utveckling.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

1. Vilken lärarutbildning har du? 

2. Beskriv hur processen har sett ut när en nyanländ elev har 

introducerats till din klass. 

3. På vilket sätt arbetar du annorlunda med en nyanländ elev i 

jämförelse till elever som behärskar svenskan? 

4. Arbetar du språkutvecklande? Hur?  

5. Hur reflekterar du kring din egen kompetens att ansvara för 

nyanlända elevers utveckling språkmässigt? 

6. Vilket stöd/kompetensutveckling har du tagit del av för att kunna ta 

emot nyanlända? 

7. Finns det exempel på stöd/kompetensutveckling som du önskar att 

du fått ta del av? 

8. Enligt din erfarenhet tycker du att nyanlända elevers introduktion till 

en vanlig klass direkt från start är ett bra sätt att komma till den 

svenska skolan? Extempel? 

9. Vilka styrkor/svagheter anser du att nyanlända elevers 

språkutveckling stöter på i den här typen av integrering? Exempel?  
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