
Examensarbete 
Grundlärarutbildning F-3 240 hp

En berikande utmaning

Lärares röster om att arbeta i ett mångkulturellt
klassrum

Examensarbete II 15 hp

2018-07-02

Anna Lundberg och Lejla Redzepovic



Titel En berikande utmaning 

Undertitel Lärares röster om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum 

Författare Anna Lundberg och Lejla Redzepovic 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Handledare Jens Lerbom och Johanna Bengtsson 

Examinator Åsa Bengtsson 

Sammanfattning Den ökade invandringen, särskilt av barn och unga, har inneburit en 

stor utmaning för det svenska samhället, inte minst för skolan. I takt 

med den ökade invandringen, ökar andelen flerspråkiga elever i den 

svenska skolan och var femte elev i grundskolan har grundläggande 

kunskaper i ett annat språk än svenska. Studien har ett tvådelat syfte, 

dels att utveckla kunskaper kring hur lärare i förberedelseklass 

respektive ordinarie klass arbetar för att nyanlända elever ska 

utveckla färdigheter i svenska språket, dels att utveckla kunskaper 

kring deras uppfattningar om placering av nyanlända elever. Studiens 

empiri består av intervjuer med fyra verksamma lärare som arbetar på 

två olika skolor belägna i en kommun i södra Sverige. Resultatet visar 

att lärare arbetar med olika stöttningsstrategier i undervisningen. 

Utöver detta framkom även att lärare förenklar undervisningen för 

nyanlända elever. Vidare ansågs en stor utmaning vara att veta för lite 

om elevens tidigare skolgång, kunskaper och erfarenheter. Samtliga 

lärare i studien ansåg att nyanlända elever bör placeras i 

förberedelseklass, under en tidsbegränsad period. För vidare 

forskning finner vi ett intresse att utforska hur man som lärare kan ta 

till vara på flera språk i undervisningen. 
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Förord 

“När vi lärare tar emot nyanlända elever i våra klasser och 

undervisningsgrupper, utvecklar vi våra undervisningsmetoder för att vi så 

oerhört gärna vill att alla elever ska få lyckas. Vi prövar och omprövar olika 

sätt att undervisa och att stötta i lärandet. Om vi inte tidigare har haft för 

vana att förtydliga vad vi menar med hjälp av bilder, börjar vi helt säkert 

med det nu. Vi blir säkert mer observanta på hur vi kan förstärka vårt tal 

med gester och kroppsspråk. Kanske kommer vi nu igång med att allt mer 

bygga förförståelse inför det eleverna ska läsa och skriva om och kanske 

läser och skriver vi mer gemensamt när vi har nyanlända elever i gruppen. 

Om vi inte tidigare har använt oss av textsamtal och läsförståelsestrategier, 

gör vi det helt säkert nu. Vi uppmuntrar allt mer samarbete mellan elever 

och visar för alla våra elever att vi vill att de ska samarbeta och hjälpa 

varandra. Allt det här som vi provar och försöker utveckla i vår undervisning 

för att de nyanlända eleverna ska lära sig så bra som möjligt, det är bra för 

de svenska eleverna också. Så när vi tvingas tänka till kring vår undervisning 

för att de nya eleverna ska kunna lära och förstå, då blir vi samtidigt bättre 

lärare för alla våra elever.” 

 

Ovanstående citat kommer från boken Nyanlända elever av Sara Persson. När vi läste citatet 

kände vi båda två att det är precis så här vi vill tänka kring vår undervisning i framtiden. Vi vill 

också, så gärna, att alla elever ska få lyckas och tror precis som Sara att den önskan är det som 

kommer göra att vi aldrig slutar utveckla vår undervisning och utvecklas i vår roll som lärare. 

Vi anser att nyanlända elever berikar elevgruppen och ska ses som en stor tillgång både i skolan 

och i det svenska samhället. Ur detta väcktes intresset att undersöka hur lärare arbetar med 

nyanlända elever i förberedelseklass såväl som i ordinarie klass, kunskap vi anser är oerhört 

viktig inför vårt kommande arbete som grundskollärare på mångkulturella skolor. 

 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som möjliggjort denna studie. Ett stort tack till 

våra kurskamrater som hjälpt oss att komma i kontakt med våra respondenter. Vi vill också 

tacka våra handledare för givande respons med värdefulla kommentarer som har hjälpt oss att 

förbättra vår text. Till sist vill vi tacka varandra för en god arbetsfördelning och ett gott 

samarbete längs vägen.  
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1 Inledning 

Den ökade invandringen, särskilt av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det 

svenska samhället, inte minst för skolan. Under 2015 ansökte 70 384 barn, varav 35 369 

ensamkommande barn, om asyl i Sverige (Migrationsverket, 2018). Barnen som anländer till 

Sverige har med sig varierande kunskaper och erfarenheter av att gå̊ i skola. Den gemensamma 

nämnaren för dessa elever är att alla är nybörjare i den svenska skolan och än så länge inte 

behärskar det svenska språket. Invandringen är enligt Bunar (2010) inte ett nytt fenomen i 

Sverige, utan vi har en minst 60 år lång tradition av att ta emot nyanlända barn i skolan. Trots 

det påvisar han i sina studier och genom möten med lärare och rektorer, en osäkerhet om hur 

nyanlända på̊ bästa sätt ska tas emot och inkluderas i skolan. Frågor som skolpersonal ställer 

sig rör bland annat hur undervisningen ska utformas och om eleverna ska placeras i 

förberedelseklass eller direktplaceras i ordinarie klass. Under våren 2017 genomförde vi en 

systematisk litteraturstudie i syfte att undersöka vad forskning visar om inkludering av 

nyanlända elever i skolan (Lundberg & Redzepovic, 2017). Studien visar att nyanlända elever 

gynnas språkligt av att direktplaceras i ordinarie klass. Det framkom även att lärarens 

förhållningssätt samt kompetens är avgörande för att skapa en inkluderande undervisning.  

 

I takt med den ökade invandringen, ökar andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan och 

var femte elev i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska. Det 

betyder att det idag i den svenska skolan finns elever som tillsammans representerar mer än 

hundra olika modersmål. Detta innebär att många lärare möter en språklig mångfald i sin 

undervisning. Nyanlända elevers skolframgång eller misslyckande har under lång tid tillskrivits 

deras förmåga att lära sig svenska och inte setts som hela skolans ansvar. Lärare som undervisar 

nyanlända elever i förberedelseklass betraktas ofta av sina kollegor som ansvariga för eleverna, 

även efter övergången till ordinarie klass. Dessa lärare, som oftast är lärare i svenska som 

andraspråk, får inte sällan ensamma stå för skolans samlade kompetens kring flerspråkighet 

(Bergendorff, 2014). Genom forskning vet vi att andraspråkslärande är en mycket tidskrävande 

process. Det tar ungefär ett till två år för flerspråkiga elever att lära sig ett vardagsspråk och 

mellan sex och åtta år att utveckla ett skolspråk (Skolverket, 2012). Med tanke på den långa tid 

det tar att utveckla skolspråket räcker det därför inte att flerspråkiga elever följer 

undervisningen i svenska som andraspråk. De behöver mycket mera språkligt stöd i sin 

språkutveckling, och där har alla lärare ett gemensamt ansvar. Nyanlända elever måste få jobba 

med att utveckla både det svenska språket och åldersadekvata ämneskunskaper samtidigt. För 

att klara detta är det viktigt att samtidigt som vi ger eleverna uppgifter som är tankemässigt 

utmanande och krävande, också ger stöttning som är rik, varierad och individuellt anpassad 

(Persson, 2016). Det är därför angeläget att undersöka hur verksamma svensklärare arbetar för 

att stötta nyanlända elevers språkinlärning i svenskundervisningen. 

 

Valet att undersöka mottagandet av nyanlända elever utifrån ett lärarperspektiv med hjälp av 

att intervjua lärare i förberedelseklass och i ordinarie klass har gjorts därför att tidigare 

forskning främst har fokuserat på elevernas upplevelser. I vår studie har vi intervjuat lärare som 

undervisar i ämnet svenska, i klassrum där en stor del av eleverna utgörs av nyanlända elever 
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och bedöms i svenska som andraspråk. Majoriteten av lärarna som vi har intervjuat har ingen 

andraspråksutbildning, och det är därför relevant att denna studie skrivs i ämnet svenska och 

inte i svenska som andraspråk.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien har ett tvådelat syfte, dels att utveckla kunskaper kring hur lärare i förberedelseklass 

respektive ordinarie klass arbetar för att nyanlända elever ska utveckla färdigheter i svenska 

språket, dels att utveckla kunskaper kring deras uppfattningar om placering av nyanlända 

elever. För att avgränsa och precisera området har vi valt följande tre frågeställningar: 

 

● Hur uppger lärare att de arbetar med nyanlända elevers språkinlärning i 

svenskundervisningen? 

 

● Vilka utmaningar ser lärare i arbetet med nyanlända elevers språkinlärning i 

svenskundervisningen? 

 

● Hur ser lärare på placering i förberedelseklass kontra ordinarie klass? 

1.2 Centrala begrepp  

Nyanländ elev 

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands men som nu är bosatt i Sverige 

och har påbörjat sin skolgång efter höstterminens start det år eleven fyller sju år. En elev ska 

inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (2010:800).  

 

Språkinlärning          

Språkinlärning innebär enligt NE (2018) tillägnande av ett förstaspråk, men även tillägnande 

av ett andraspråk. Med språkinlärning avser vi att en elev lär sig ytterligare språk efter att 

modersmålet har etablerats och vars inlärning sker i den miljö̈ där språket talas, till exempel 

vid invandring eller i ett flerspråkigt samhälle.  

 

Förstaspråk 

Med förstaspråk eller modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk, som ett barn 

lär sig i tidig ålder i en miljö där språket talas och används som huvudspråk när man 

kommunicerar. En person kan ha flera förstaspråk, till exempel genom att ha föräldrar som 

talar varsitt språk (Persson, 2016). 

 

Andraspråk 

Ett andraspråk är ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljö där språket 

talas, till exempel vid invandring eller i ett mångspråkigt samhälle (Persson, 2016). 
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2 Bakgrund 

Studiens bakgrund är indelad i tre delar, nämligen skolintroduktion, språkinlärning och 

stöttningsstrategier. Inledningsvis redogör vi för hur Skolverket samt Skollagen menar att 

nyanlända elevers skolintroduktion ska arrangeras för att deras skolgång ska bli så 

framgångsrik som möjligt. Därefter presenteras begreppet språkinlärning där ämnena svenska 

och svenska som andraspråk lyfts fram. Slutligen presenteras olika stöttningsstrategier som 

lärare kan använda sig av i undervisningen med nyanlända elevers språkinlärning.  

2.1 Skolintroduktion 

Att ta emot nyanlända elever, som inte behärskar svenska, har blivit en allt vanligare uppgift i 

den svenska skolan. Skolintroduktionen av nyanlända elever kan beskrivas i följande tre delar: 

kartläggning, förberedelseklass och övergång till ordinarie klass. Om dessa tre delar 

tillsammans formar en obruten kedja får den nyanlända eleven den bästa introduktionen till sin 

skolgång i Sverige (Bergendorff, 2014).  

 

Från den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för alla skolor att bedöma nyanlända elevers 

kunskaper. För att skolan ska kunna anpassa undervisningen på ett bra sätt krävs en gedigen 

kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter. I samband med att den nya lagen trädde i 

kraft så har Skolverket (2018) tagit fram ett kartläggningsmaterial. Kartläggningen görs i tre 

steg och ger stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hen börjar 

skolan i Sverige. Det första steget består av ett inledande samtal för att ta reda på vad eleven 

har för språk och skolbakgrund. Det andra steget består av två delar, en del om litteracitet och 

en del om numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika 

sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda 

matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och 

motivera sina lösningar. Det tredje steget består av elevens kunskaper i 15 av grundskolans 

ämnen. 

 

Skolverket kartläggningsmaterial, steg ett och steg två, är från den 15 april 2016 obligatoriskt 

att använda i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Däremot är det 

tredje steget inte obligatoriskt att använda, men ger ett gott stöd för ämneslärare i att planera 

undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutvecklings i respektive ämne. 

Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga 

förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektors beslut om placering i årskurs och i 

undervisningsgrupp (ibid). Rektorn ska besluta om elevens placering i årskurs så snart som 

möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. 

Eleven ska inom samma tid placeras i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra 

(SFS: 2015:246). 

 

En förberedelseklass är tänkt att introducera eleverna för grundläggande lagar, regler och 

normer i det svenska samhället. Det handlar framför allt om en allmän introduktion till svenska 

skolan och undervisning i svenska (Andersson Brynja & Melchert, 2010). Rektorn får besluta 
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att en elev delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper i 

svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. En elev får ges 

undervisning i förberedelseklass i maximalt två år. Undervisning i förberedelseklass i ett visst 

ämne ska upphöra så snart man bedömer att eleven har tillräckliga kunskaper i svenska för att 

på heltid kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven 

normalt tillhör (SFS 2015:246). Det innebär att undervisningen i olika ämnen successivt ska 

flyttas över till den ordinarie undervisningen.  

 

Direktplacering innebär att nyanlända elever placeras i ordinarie klass från första början eller 

efter en kortare introduktion på en central mottagningsenhet i kommunen. Enligt Bergendorff 

(2014) sker den bästa övergången från förberedelseklass till ordinarie klass successivt. En 

medveten strävan att eleven ska lyckas måste finnas där hela tiden, förklarar författaren. Eleven 

kan börja sin skolgång i klassen i ett ämne som eleven kan och tycker om. Det som görs i 

klassen kan både för- och efterarbetas i förberedelseklassen. När övergången till ordinarie klass 

är permanent är det viktigt att den nyanlände eleven fortsatt får studiehandledning på 

modersmålet där det bedöms behövas.  

2.2 Språkinlärning 

Det svenska språket spelar en nyckelroll både i den svenska skolan och i det svenska samhället. 

Att förstå̊ både talad och skriven svenska och kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt 

på svenska i olika situationer är avgörande för framgång både i skolan och i det fortsatta livet 

i Sverige. För att alla elever ska nå̊ dessa mål finns ämnet svenska som andraspråk, som syftar 

till att eleverna ska nå̊ en lika god behärskning av det svenska språket som deras kamrater med 

svenska som förstaspråk (Elmeroth, 2010). Undervisning i svenska som andraspråk ska, vid 

behov, anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, för elever som 

har svenska som modersmål och som kommer från skolor i utlandet och för invandrarelever 

som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med minst en av sina vårdnadshavare (SFS 

2011:185).  

 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska, likt i ämnet svenska, syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter 

att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå̊, utan att ställa för tidiga krav på språklig 

korrekthet (Skolverket, 2017a). Det är relevant för läsaren att få en inblick i ämnet svenska 

som andraspråk eftersom lärare som arbetar i förberedelseklass, det vill säga det ena av två 

undersökningsobjekt för studien, förutsätts ha utbildning i detta. Skolverket (2017b) menar att 

en förutsättning för att kunna ta emot nyanlända elever på ett bra sätt är att det finns personal 

på skolan som har utbildning i svenska som andraspråk. 

 

I enlighet med skollagen (2010:800) ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat 

modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i det språket om det är elevens 

dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålet är centralt för nyanlända elevers skolframgång då vägen till det svenska språket 

går genom elevernas förstaspråk. Gibbons (2016) lyfter fram att skillnaden mellan en elevs 
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framgång och misslyckande ofta är beroende av vilken stöttning eleven får. En typ av stöttning 

är att ta hjälp av modersmålet för att skapa delaktighet i skolarbete som inte är rent språkligt 

krävande för nyanlända. Lärare behöver också kunskap om elevernas språkliga utveckling på 

modersmålet för att kunna bedöma elevernas förutsättningar att tillägna sig undervisning i olika 

ämnen (ibid). En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i 

form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskera att inte nå målen i ett eller 

flera ämnen (SFS 2011:185). För att studiehandledning på modersmålet ska fungera optimalt 

krävs ett samarbete mellan ämneslärare och studiehandledare (Persson, 2016). 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 2017a). Varje skolämne har 

sitt eget ämnesspråk med olika facktermer, begrepp och språkliga drag. Samtidigt tar det lång 

tid att utveckla ett andraspråk som räcker till för att förstå undervisningen i alla skolans ämnen. 

Detta innebär att vi inte kan vänta på att nyanlända elevers språkliga nivå ska komma ikapp 

den kognitiva nivån innan vi börjar undervisa i alla skolans ämnen. Nyanlända elever måste få 

jobba med att utveckla både det svenska språket och åldersadekvata ämneskunskaper samtidigt 

(Persson, 2016). Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Skolverket, 2017a). 

Eftersom våra elever ska lära sig svenska språket och ämneskunskaper parallellt menar 

Gibbons att stöttningen fungerar som en bro mellan det talade vardagsspråket och det mer 

avancerade skolspråket (Kaya, 2016).  

 

Barn får sällan möjlighet att utveckla sin flerspråkighet i skolan om det bara undervisas på sitt 

andraspråk (Tvingstedt & Salameh, 2012). Att undervisa flerspråkiga elever innebär att man 

kan ha en mängd olika språk i sin elevgrupp och alla dessa språk är därför värdefulla resurser 

som man bör ta till vara på i undervisningen (Kaya, 2016). Nu talar man alltmer om 

translanguaging och den term som ibland har används i Sverige är korsspråkande. Det innebär 

att man ser en persons hela språkliga kompetens som språk och att alla språk är delar i ett 

ständigt växande språkligt system hos individen. Detta system kan man stimulera på många 

olika sätt och då gynnas hela det språkliga systemet (Persson, 2016). 

2.3 Stöttningsstrategier 

Persson (2016) pratar om olika stöttningsstrategier som lärare kan använda sig av i 

undervisningen med nyanlända elever. Två av dessa är visuell stöttning och språklig stöttning. 

Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för konkretisera eller 

hjälpa eleverna att förstå och/eller minnas. Man bör alltid tänka multimodalt vid genomgångar 

och instruktioner och att inte enbart ge muntliga instruktioner. Språklig stöttning handlar om 

att dra nytta av elevernas modersmål, vilket är gynnsamt för elevernas inlärning. Har man 

exempelvis tillgång till lärplatta eller mobiltelefon, kan både lärare och elever använda sig av 

översättningsappar. En ytterligare strategi är att använda sig av textsamtal och lässtrategier, 

vilket är extremt viktigt för nyanlända elever, men gynnar alla elevers språk- och 

kunskapsutveckling. Textsamtal ger goda tillfällen att undervisa om olika strategier, så att 

eleverna senare kan klara mer och mer på egen hand och i samtalen byggs broar mellan 
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elevernas vardagsspråk och skolspråket. Eleverna behöver även lära sig ordförståelsestrategier 

för att kunna läsa och förstå texter mer självständigt. Det kan man exempelvis göra genom att 

uppmärksamma eleverna på likheter och skillnader med andra ord som de redan kan på svenska 

eller andra språk. Två ytterligare strategier som lyfts fram är förförståelse och kollaborativt 

lärande. Att skapa förförståelse inför något man ska läsa eller på annat sätt få ta del av, är en 

viktig stöttning som gynnar alla elever. Förförståelse kan skapas genom att läraren berättar, att 

man studerar bilder som hör till texten, att man läser innehållsförteckning, rubriker eller 

baksidestext tillsammans (ibid). Kollaborativt lärande utgår från uppgifter som ska lösas i 

grupp. Elever som arbetar i grupp använder språket tillsammans i många olika sammanhang. 

Den traditionella undervisningen med en lärare som talar och elever som lyssnar och eventuellt 

svarar på frågor är inte gynnsam för elevernas språkutveckling. Det är eleverna som ska tala, 

lyssna, läsa och skriva (Elmeroth, 2010) Eleverna kan med fördel delta i stöttningen genom att 

hjälpa och förklara för varandra. Man kan gärna uppmuntra eleverna att hjälpa varandra på sina 

modersmål (Persson, 2016). 

3 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel presenteras de teoretiska perspektiv vi använt oss av i vår studie. För att kunna 

behandla det syfte och frågeställningar som studien vilar på har vi använt oss av både ett 

interkulturellt- och ett sociokulturellt perspektiv. I följande avsnitt presenteras det 

interkulturella perspektivet, följt av utvalt analysbegrepp interkulturell lärandemiljö. Vidare 

presenteras det sociokulturella perspektivet, följt av utvalt analysbegrepp stöttning, där vi även 

inkluderar undervisning med hög kognitiv utmaning och hög nivå av stöttning. 

3.1 Ett interkulturellt perspektiv  

Vårt mångkulturella samhälle har bidragit till att det har utvecklats nya perspektiv inom 

pedagogisk forskning som kallas för interkulturella perspektiv. Kunskap om olika 

interkulturella perspektiv är viktigt då utbildning och pedagogik måste kunna förhålla sig till 

en verklighet som allt mer präglas av mångkulturalitet. Flera olika forskare inom det 

interkulturella perspektivet har definierat begreppet interkultur. Lahdenperä (2004) och 

Lorentz (2007) menar att interkultur är ett begrepp som innefattar kulturmöten mellan 

människor. Det handlar om en interaktion mellan människor från olika kulturer, bakgrund och 

med olika språk som kommunicerar med och påverkar varandra (Lahdenperä, 2004; Lorentz, 

2007).  

3.1.1 Interkulturell lärandemiljö 

Lahdenperä (2004) har identifierat olika aspekter som gynnar interkulturellt lärande. En av dem 

är att bedriva en relevant och meningsfull undervisning för eleven. Undervisningen behöver 

vara relevant och meningsfull för eleverna och bör därför knytas till deras förförståelse. För att 

inte missgynna elever med annan etnisk bakgrund måste läraren ta hänsyn till elevernas språk, 

kultur och erfarenheter. Detta kan vara en utmaning för lärare när elever har annorlunda och 

avvikande erfarenheter. Skolan ska vidare anstränga sig för att erbjuda undervisning på och i 

elevers modersmål. Det faktum att eleverna har svenska som sitt andraspråk, måste också 
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utgöra en utgångspunkt för undervisningen i de andra skolämnena. En annan aspekt är att ha 

höga men realistiska krav. Att ha höga förväntningar på elever och deras prestationer gynnar 

skapandet av goda inlärningsmiljöer. Författaren menar dock att det kan vara svårt att ställa 

realistiska krav när bristande språkkunskaper ibland förväxlas med bristande tankeförmåga. 

För att motverka detta är samverkan med modersmålslärare och föräldrar av stor vikt (ibid).  

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin har sedan dess födelse varit en stark teori för lärande inom skolans 

ramar. Att språkinlärning sker genom socialt samspel är varken nytt eller sensationellt. 

Psykologen Lev Vygotskij är starkt förknippad med det som har kommit att kallas den 

sociokulturella teorin. Vygotskijs teori om lärande bygger på att inlärning sker i en social 

process. Inom den sociokulturella teorin spelar interaktionen stor roll för lärandet. Speciellt 

viktig är interaktionen mellan en person som kan lite mer och en som kan lite mindre. Vygotskij 

kallade klyftan mellan vad en person kan göra på egen hand och vad samma person kan göra 

med hjälp av en mer erfaren person för den närmaste utvecklingszonen och menade att det ett 

barn idag kan göra med stöd, kan hen göra på egen hand imorgon (Vygotskij, 2001). 

3.2.1 Stöttning 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är stöttning, som enligt Gibbons 

myntades av Wood, Bruner och Ross 1978 (Gibbons, 2016). Stöttning (scaffolding) kan 

jämföras med en tillfällig “byggnadsställning” runt eleven. Stöttning är dock inte vilken hjälp 

som helst utan hjälp som leder eleven mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av 

förståelse (ibid). Det är ordinarie lärare som i sin ordinarie undervisning skapar och ger 

stöttning till eleven i syfte att eleven ska kunna förstå och aktivt delta i undervisningen som 

hen är kognitivt, men inte språkligt, redo för. När det gäller nyanlända elever innebär stöttning 

att eleven under arbetet med att utveckla såväl språkliga som ämnesmässiga kunskaper får 

stöttning från läraren eller från någon kamrat som kommit längre i sin kunskapsmässiga 

utveckling (Persson, 2016). Elever kan med fördel delta i stöttningen genom att hjälpa och 

förklara för varandra. Det ger en känsla av stolthet att kunna hjälpa andra och det förstärker 

och befäster den egna kunskapen att få sätta ord på det man kan (Persson, 2016).  

 

Gibbons (2016) hänvisar till Vygotskij när hon skriver att det “nyttiga” lärandet är det som 

ligger steget före, i nästa utvecklingsfas. Hon refererar till Marianis (1997) diagram som 

illustrerar fyra olika sorters lärandemiljöer: (1) hög kognitiv utmaning, låg nivå av stöttning; 

(2) låg kognitiv utmaning, låg nivå av stöttning; (3) låg kognitiv utmaning, hög nivå av 

stöttning; och (4) hög kognitiv utmaning, hög nivå av stöttning. I modellen (se figur 1) ser vi 

att det skapats fyra olika lärandemiljöer beroende på hur pass kognitivt utmanande eleverna 

blir utifrån vilken grad av stöttning som erbjuds. Det “nyttiga” lärandet, utifrån Vygoskijs tanke 

om den närmaste utvecklingszonen, sker således längst upp till vänster.  
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Figur 1. Fyra olika lärandemiljöer (Fritt efter Mariani 1997 i Gibbons, 2016) 

 

Omfattande forskning under många år pekar på att en undervisning med hög kognitiv utmaning 

och hög nivå av stöttning gynnar alla elever. Snarare än att förenkla uppgifterna är målet att ge 

den stöttning som behövs för att alla elever, inklusive andraspråkselever klarar att genomföra 

meningsfulla och kognitivt utmanande uppgifter. Det ställer krav på läraren att ha höga 

förväntningar på alla elever, och ge adekvat stöd för att uppgifter ska kunna utföras med 

framgång (ibid). 

3.3 Användning av teori 

Vid analysen av intervjuerna används det interkulturella perspektivet för att undersöka om 

något av det respondenterna berättar visar på att ett interkulturellt perspektiv tillämpas. 

Analysbegreppet som används är interkulturell lärandemiljö, vilket är relevant att använda för 

att undersöka huruvida detta framkommer i lärarnas beskrivning av sin undervisning samt i 

deras syn på placering av nyanlända elever. Det sociokulturella perspektivet används för att 

undersöka om något av det respondenterna berättar visar på att ett sociokulturellt perspektiv 

tillämpas. Analysbegreppet är stöttning, där vi även inkluderar undervisning med hög kognitiv 

utmaning och hög nivå av stöttning, vilket är relevant att använda för att undersöka hur pass 

kognitivt utmanande eleverna blir utifrån vilken grad av stöttning som erbjuds i 

undervisningen. 

4 Tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för vår studie. Forskningen är 

indelad under tre rubriker. Under rubriken språkinlärning presenteras tidigare studier kring 

andraspråkselevers språkinlärning. Under rubriken lärares röster om arbetet med nyanlända 

elever lyfts lärares erfarenheter och uppfattningar kring arbetet med nyanlända elever fram. 

Slutligen presenteras studier som diskuterar huruvida nyanlända elever ska placeras i 

förberedelseklass eller ordinarie klass under rubriken placering av nyanlända elever. 
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4.1 Språkinlärning 

Hansson (2000) har genomfört en studie med tio iranska elever på högstadiet som bygger på 

kvalitativa intervjuer. Syftet var att studera hur eleverna reflekterar kring frågor om identitet 

och integration. Gemensamt för elevernas språkinlärning var att den hade skett i samspel med 

andra svensktalande kamrater, i förskolan och i skolan. Språkets betydelse förknippades med 

att bli inkluderad i den svenska skolan och i det svenska samhället, av samtliga elever i studien. 

I frågor om modersmålets roll i skolan ansåg eleverna att modersmålsundervisningen var 

nödvändig för att hålla sitt modersmål levande. Samtliga elever uppfattade modersmålsläraren 

som en stor trygghet i början, någon som förstod språket och hade kunskaper om det nya landet. 

 

Wedin (2009) har i en etnografisk studie analyserat språkmönster i helklassundervisning med 

fokus på andraspråkselever i syfte att synliggöra interaktionsmönster som kan förekomma i 

klassrum. Wedin har i den studien följt två klasser under tre år. Läraren är utbildad 

mellanstadielärare, men saknar utbildning om villkor för flerspråkiga elevers lärande. 

Resultatet visar att läraren använde ett varierat, enkelt och konkret språk, vilket var av stor 

betydelse för andraspråkseleverna. Dessutom användes ett tydligt kroppsspråk. Wedin (2011) 

har utfört ytterligare en studie där hon har analyserat en aspekt av klassrumsspråk, mer exakt 

språkliga interaktionsmönster i helklassundervisning i förskoleklass och årskurs ett. Artikeln 

bygger på material från en etnografisk studie, där fokus har legat på andraspråkselevers 

utveckling av språk och lärande. Resultatet visar på tre huvudtyper av interaktionsmönster, 

lärare–helklass, lärare–individuell elev och elev–elev. Traditionell helklassinteraktion förekom 

mindre ofta, vid kortare tillfällen och utgjordes då av instruktioner från läraren samt 

genomgång av information. Lärarna använde sig av olika medel för att fånga elevernas 

uppmärksamhet och göra interaktionsformen tydlig, bland annat med hjälp av placering i 

klassrummet, samt att välbekanta rutiner används vid dagens start vilket förenklar för eleverna. 

 

Eliaso Magnussson (2010) har utfört en studie med tio nyanlända elever i årskurs 9. Syftet var 

att belysa hur flerspråkiga elever upplever sina möjligheter till inkludering och beskriva deras 

känsla av exkludering i skolan och samhället. Det upplevdes vara omöjligt att uppnå lika god 

verbal förmåga i det svenska språket som deras etniskt svenska kamrater, vilket medförde en 

känsla av att stå utanför den svenska gemenskapen. Personer med utländsk bakgrund ansågs 

vara mindre intelligenta, oftast för att de inte kunde uttrycka sig utförligt på svenska, enligt 

eleverna i studien. I elevernas uttalanden nämns inga positiva signaler från lärarna om elevernas 

språkliga potential. I stället tycktes lärarna föredra att flerspråkiga elever skulle använda ett av 

sina språk i taget på ett sätt som inte avviker från hur elever med svenska som förstaspråk 

använder sina språk. 

             

Avery (2011) har konstaterat att modersmålet behöver stödjas och utvecklas för att det ska 

kunna bli en resurs i elevernas fortsatta lärande. Samtidigt är det viktigt att stimulera och 

uppmuntra eleven att utveckla båda språken, snarare än att upprepa samma innehåll, menar 

hon. Avery har utfört en observationsstudie under två̊ år med syfte att undersöka lärarnas 

språkbruk i tvåspråkiga klassrum, där undervisningen har bedrivits på både svenska och 

arabiska. I varje klass undervisade en svenskspråkig klasslärare och en tvåspråkig lärare som 
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kunde svenska och arabiska. Resultatet visar att lärarna, utan befintliga strukturer, lyckades 

hitta olika former som kunde fungera i undervisningen. Det framkom att genomgångarna först 

skedde på svenska och sedan på arabiska. Den översättande kodväxlingen fyllde olika 

funktioner efter elevernas olika språkliga och ämnesmässiga kompetenser, uppger Avery. Det 

som för den ena eleven blev en introduktion till ett nytt ämnesinnehåll, blev för den andre en 

nyttig repetition och för den tredje en upprepning som inte fyllde någon funktion alls. 

4.2 Lärares röster om arbetet med nyanlända elever 

Obondo, Lahdenperä och Sandevärn (2016) har utfört en studie på 20 lärare som arbetar på 

skolor med stort antal nyanlända elever. Studiens övergripande syfte var att utforska vilka 

utmaningar och kompetenser som dessa lärare upplever är viktiga i det pedagogiska arbetet 

med elever med språklig och kulturell mångfald. Studien syftar mer specifikt till att belysa 

komplexiteten som lärare möter i sitt arbete med att försöka hjälpa elever in i ett nytt och okänt 

skolsystem. I fråga om det svenska språket och den språkliga mångfalden ansåg samtliga lärare 

att den största utmaningen var att undervisa heterogena grupper som inkluderar nyanlända 

elever med begränsad eller ingen grundläggande kompetens i det svenska språket. Dessa elever 

kan utöver detta ha olika skolbakgrund, ålder och luckor i sina ämneskunskaper, vilket ger än 

större utmaningar.  

 

Ett problem som har uppmärksammats rör kartläggningen av nyanlända elevers tidigare 

kunskaper, vilket blir avgörande för deras placering i antingen förberedelseklass eller ordinarie 

klass. Bouakaz och Bunar (2015) har genomfört en kvalitativ studie om lärande och 

läraridentiteter under ett år. Syftet var att undersöka hur skolpersonal på en skola för nyanlända 

elever uppfattar och i praktiken hanterar mottagande, lärande och inkludering, samt deras 

förväntningar på hur lärandet ska gå till. Det empiriska materialet bygger på tio 

semistrukturerade intervjuer. Kartläggning av nyanländas tidigare kunskaper och 

skolerfarenheter upplevdes som ett stort problem av skolpersonalen. Lärarna vittnade om 

svårigheten att fånga in allt vad eleven kan, dels på grund av tidsbrist, dels för att materialet 

som används vid kartläggningen utgår från en västerländsk syn på kunskap. Fakta om tidigare 

skolgång och förståelse för dess grundläggande mekanismer är två faktorer som mottagandet 

och inkluderingen av nyanlända elever ska bygga på, menar Bouakaz och Bunar. 

4.3 Placering av nyanlända elever 

Juvonen (2015) har genomfört en kvantitativ studie i syfte att kartlägga rutiner och 

förberedelser för att ta emot nyanlända elever i den ordinarie undervisningen. En enkätstudie 

besvarades av 130 lärare i två medelstora kommuner. Resultat visar att majoriteten av lärarna 

i denna studie hade erfarenhet av att ha nyanlända elever i sina klasser. Det framkom av svaren 

från lärarna som hade tagit emot nyanlända elever i sina klasser att eleverna inte var redo att 

placeras i ordinarie klass. I frågor om fördelar och nackdelar med direktplacering i ordinarie 

klass nämns den vanligaste fördelen vara en snabbare språkutveckling som en effekt av 

kontakten med svensktalande kamrater. Nackdelarna som nämns handlar om att eleverna kan 
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hamna i utanförskap och passivitet på grund av att de inte behärskar språket och har svårt att 

nå kunskapsmålen.  

 

Nilsson Folke (2015) har genomfört en etnografisk studie om övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass. Fältarbetet har bestått av semistruktrerade intervjuer med 

och deltagande observationer av 22 nyanlända elever. Deltagande observationer genomfördes 

i både förberedelseklasser och ordinarie klasser i grundskolans senare år. Resultatet visar att 

eleverna generellt beskrev förberedelseklassen som en plats med en Hogg grad av social 

trygghet och att de i huvudsak var nöjda med den pedagogiska resursen som hade erbjudits. 

Resultatet pekar också̊ på att övergången till den ordinarie klassen inte alltid blev som eleverna 

hade tänkt sig. Pedagogiskt sett blev omständigheterna stora och den stöttning eleverna 

behövde fanns ofta utanför den ordinarie klassen. Övergången till ordinarie klasser har visat 

sig medföra både sociala och pedagogiska hinder för inkludering av nyanlända elever och 

utpekas i Nilsson Folkes studie som den svaga länken i nyanlända elevers utbildningskedja. 

Detta resultat styrks av ovanstående studie av Juvonen (2015) som även den pekar på socialt 

utanförskap, men till skillnad från Nilsson Folkes studie lyfts även positiva aspekter av 

direktplacering fram. 

 

Axelsson och Nilsson Folke (2013) har utfört en studie utifrån samma urval som i ovanstående 

studie av Nilsson Folke, i syfte att undersöka hur nyanlända elever uppfattar lärandemiljön i 

förberedelseklass jämfört med ordinarie klass. I studien görs kopplingar till undervisning med 

hög kognitiv utmaning och hög nivå av stöttning. Resultatet visar att förberedelseklassen 

tenderar att bli en miljö med starkt stöd men svag utmaning i längden, och i den vanliga klassen 

det motsatta, nämligen stor utmaning med bristande stöd. Författarna menar att dessa skillnader 

mellan förberedelseklassens lärandemiljö och den ordinarie klassen måste synliggöras för ökad 

medvetenhet om vilka utmaningar en flerspråkig grupp elever innebär för undervisningsmiljön 

samt de möjligheter som kommer med att dessa elever har ett förstaspråk.  

 

Månsson (2016) har i syfte att belysa nyanlända elevers väg in i skolans värld utfört intervjuer 

med deltagare från sex kommuner. Totalt deltog sju personer med goda kunskaper om hur 

mottagandet av nyanlända elever sker i respektive kommun. Det framkom att majoriteten av 

kommunerna höll på att avveckla förberedelseklasser för låg- och mellanstadiet efter att det 

hade visat sig att nyanlända elever presterar bättre i ordinarie klasser. I förberedelseklassen 

fokuserade eleverna på det svenska språket med lärare i svenska som andraspråk. I den 

ordinarie klassen deltog eleverna i praktiska och estetiska ämnen, samt, beroende på 

kunskapsnivån, i matematik och engelska. Resultatet i Hanssons (2000) studie visar även att 

eleverna har upplevt ett utanförskap till följd av att inte kunna det svenska språket. Hälften av 

eleverna hade dessutom erfarenheter av att gå̊ i förberedelseklass och beskrev den tiden som 

utdragen.  

 

Wigg (2016) har intervjuat elva lärare i svenska som andraspråk som arbetar med att möta och 

introducera nyanlända elever. Syftet har varit att analysera lärarnas erfarenheter om hur man 

skapar en så bra väg som möjligt från mottagandet till ordinarie klass för nyanlända elever. 

Resultatet visar på vikten av en gemensam syn på skolan om hur nyanlända elevers skolgång 
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ska utformas. Lärarna i studien uttryckte att en nyanländ elev är ett gemensamt ansvar för 

mentor, ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare. 

4.4 Konklusion av tidigare forskning 

Under språkinlärning visar studier att språkinlärning sker tillsammans med andra 

svensktalande kamrater i en språkutvecklande undervisning som präglas av hög kognitiv 

utmaning och hög nivå av stöttning. Vidare lyfts vikten av att stödja modersmålet fram för att 

det ska kunna bli en resurs i elevernas fortsatta lärande. Gällande lärares röster framkom att 

den största utmaningen var att undervisa heterogena grupper som inkluderar nyanlända elever 

med begränsad eller ingen grundläggande kompetens i det svenska språket. Relevant för vår 

studie hade varit ytterligare forskning som utgår från ett lärarperspektiv, gällande hur lärare 

arbetar konkret med nyanlända elevers språkinlärning, dessvärre har vi inte lyckats hitta detta. 

Under placering av nyanlända elever visar studierna på både för- och nackdelar med placering 

i förberedelseklass och i ordinarie klass. Fördelen med placering i förberedelseklass beskrivs 

vara en miljö med starkt stöd, men svag utmaning i längden. Nackdelen som nämns är att 

vistelsetiden är utdragen. Fördelen som lyfts fram med placering i ordinarie klass är en 

snabbare språkutveckling som en effekt av kontakten med svensktalande kamrater. Nackdelen 

menas vara att undervisningen är på en för hög nivå, i kombination med för lite stöttning. 

            

5 Metod 

I följande kapitel presenteras metodval, datainsamling, urval, forskningsetiska principer och 

databearbetning. Slutligen presenteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

5.1 Metodval 

För att få svar på syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod valts. Att använda sig av en 

kvalitativ metod innebär enligt Magne Holme och Kronh Solvang (1997) att använda metoder 

där forskaren själv befinner sig i den studerade verkligheten, och agerar då själv som sitt eget 

forskningsinstrument. Man vill i den kvalitativa forskningen erhålla en helhetsbild och 

förståelse av det man studerar genom att sätta sig in i någon annans situation (ibid). Kvantitativ 

forskning innebär till skillnad från kvalitativ forskning att man undersöker ett större antal 

människor för att få statistiska och kvantifierbara resultat (Magne Holme & Kronh Solvang, 

1997).  

5.2 Datainsamling 

För att samla in empiri till studien valde vi att använda oss av intervjuer. Syftet med 

intervjuerna var att få förståelse för respondenternas olika uppfattningar kring att undervisa 

nyanlända elever. En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal till formen, men skiljer sig från 

det vardagliga samtalet då intervjun har ett bestämt fokus (Dimenäs, 2007). Kvalitativa 

intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och får innehållsrika 
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svar, vilket i sin tur resulterar i ett otroligt rikt material där man kan finna intressanta skeenden, 

åsikter och mönster (Trost, 2010).  

 

Vi började med att mejla rektorer som arbetar på skolor i vår kommun, för att fråga om skolan 

har personal som är eller har varit verksamma i förberedelseklass. Vi mejlade 25 stycken 

rektorer och fick endast svar av en. Rektorn som svarade arbetade på en skola som inte hade 

någon förberedelseklass eller nyanlända elever och var därför inte relevant för vår studie. 

Genom en bekant kom vi i kontakt med en lärare som arbetar i förberedelseklass på en 

närliggande skola. Eftersom vi inte fick fler svar från mejlen vi skickat till kommunens rektorer 

tog vi hjälp av kurskamrater. Vi kom då i kontakt med ytterligare en lärare som har arbetat i 

förberedelseklass och två lärare som arbetar i ordinarie klass. Till samtliga respondenter 

skickades ett informationsbrev som bestod av en presentation av studien, etiska principer och 

en förfrågan om intervju. Samtliga lärare var villiga att delta och en träff bokades in på 

respektive lärares arbetsplats. 

  

För att skapa en intervjuguide utgick vi från studiens frågeställningar. Frågeställningarna 

plockades isär till mer specifika intervjufrågor. Vi valde att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Bryman (2011) innebär det att frågorna är öppna och kan leda till följdfrågor. 

I jämförelse med strukturerade intervjuer, där svarsalternativen är begränsade, rymmer 

semistrukturerade intervjuer en hög grad av flexibilitet. Intervjuaren har specifika teman som 

ska beröras, men respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (ibid). Det 

finns en risk att intervjuaren kan påverka respondenternas svar genom egna uppfattningar och 

värderingar vid intervju som datainsamling, förklarar Bjørndal (2005). Denna risk tog vi i 

beaktande när vi formulerade våra intervjufrågor och vi eftersträvade att ställa öppna frågor 

som inte skulle påverka respondenternas svar i någon riktning.  

  

Intervjuerna genomfördes enskilt. Bjørndal (2005) framhåller vikten av att genomföra 

intervjuer enskilt genom att respondenten ges större möjlighet att ge uttryck för sina åsikter 

samt göra det lättare att ge uttryck för viss känslig information än vid en gruppintervju. Före 

en intervju ska man ta ställning till i vilken ordning frågorna ska ställas, eftersom det kan få 

stora konsekvenser för hur intervjun utvecklas. Intervjun inleddes med så kallade 

bakgrundsfrågor, som Bjørndal (2005) beskriver är enkla frågor som kan bidra till att man som 

respondent känner sig lugnare och säkrare i situationen. Intervjun övergick sedan till ett antal 

öppna frågor och följdes därefter av olika följdfrågor beroende på respondenternas svar. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) lyfter fram att användning av följdfrågor när man 

genomför en kvalitativ undersökning skapar djup och variation i respondenternas svar. 

Intervjuguiden innehåller totalt 13-15 frågor (se bilaga 1). 

 

Vid genomförande av intervjuerna utgick vi från Kvales (1997) kriterier för en framgångsrik 

intervjuare. Under intervjuerna har vi visat hänsyn genom att varit lyhörda, inte avbrutit eller 

påskyndat ett svar samt ställt följdfrågor för att klargöra otydliga svar från respondenten. 

Intervjutiden varierade mellan 20-40 minuter. Samtliga intervjuer registrerades via 

ljudinspelning med hjälp av dator och mobiltelefon. Enligt Bjørndal (2005) är en huvudsaklig 

fördel med ljudinspelning att man bevarar ögonblick som annars skulle gå förlorat. Enligt Trost 
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(2010) behöver man inte heller göra anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och 

svaren. Vi valde denna metod för att kunna återuppleva intervjuerna flera gånger och på så vis 

kunna göra en djupare analys av samtalen.  

5.3 Urval  

Vi har i första hand använt oss av strategiskt urval som urvalsmetod. Ett strategiskt urval är ett 

icke slumpmässigt urval och innebär att man väljer ut personer som man har skäl att anta sitter 

inne med den kunskap och information som kan besvara studiens frågeställningar (Alvehus, 

2013). I vår studie blev det därför relevant att välja ut lärare som är verksamma i 

förberedelseklass och ordinarie klass. Ytterligare ett kriterium för valet av respondenter har 

varit att dessa lärare undervisar i svenskämnet. Vi har även använt oss av ett så kallat 

snöbollsurval då man använder sig av tidigare kontakter, i vårt fall kurskamrater, för att hitta 

ytterligare personer att intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En annan fråga är om 

urvalet ska vara homogent eller heterogent. Ett homogent urval gör det enklare att göra direkta 

jämförelser mellan olika personer. Ett mer heterogent urval ger, å andra sidan, en bredare insikt 

i det fenomen som studeras och bidrar till ökad nyansrikedom (Alvehus, 2013). Det har inte 

varit relevant för studien att ha en jämn köns- och åldersfördelning. Därmed har vi strävat efter 

ett så heterogent urval som möjligt.  

 

Studiens empiri består av intervjuer med fyra verksamma lärare, tre kvinnor och en man, som 

arbetar på två olika skolor belägna i en kommun i södra Sverige. På varje skola intervjuades 

två respondenter, en lärare som arbetar eller har arbetat i förberedelseklass och en lärare som 

arbetar i ordinarie klass. Samtliga lärare har erfarenheter av att undervisa nyanlända elever i 

svenskundervisningen. Lärarna har varit verksamma mellan 7 och 20 år. Vårt urval av 

deltagande respondenter var lärare verksamma i F-3 eftersom studien fokuserar på 

grundskolans tidigare år. Nedan följer en tabell som innehåller fiktiva namn, 

organisationsform, behörighet och antal verksamma år som lärare. 

 

Fiktiva namn Organisationsform Behörighet År som verksam 

lärare 

Irma Förberedelseklass Svenska som 

andraspråk 

11 år 

Carina Ordinarie klass Svenska 20 år 

Martin Förberedelseklass Svenska 7 år 

Fia Ordinarie klass Svenska 9 år 

 

Vi valde ett lågt antal respondenter på grund av att Kvale (1997) hävdar att ett för stort antal 

respondenter kan medföra att det blir svårt att göra några ingående tolkningar av intervjuerna. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) lyfter, å andra sidan, att 6-8 intervjuer kan vara lagom till 
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en kvalitativ intervjustudie. När man studerar en begränsad social grupp talar man ibland om 

att man når en “mättnad” i informationen. Det innebär att samma information återkommer och 

att varje nytt nedslag på fältet inte ger så mycket ny information (Alvehus, 2013). Under 

intervjuernas gång upplevdes detta genom att vi började se många likheter i respondenternas 

svar, och att allt mindre ny information kom fram.  

5.4 Etiska principer 

Vid genomförandet av samtliga intervjuer har hänsyn tagits till individskyddskravet. 

Individskyddskravet är utformat för att skydda individen som intervjuas och kravet gäller för 

arbeten gjorda inom olika utbildningar på universitet och högskolor. Individskyddskravet är 

indelat i fyra huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Dimenäs, 2007). Informationskravet säger att 

forskaren ska informera de berörda om den aktuella forsknings uppgiftens syfte. Detta gjordes 

i det mejl vi skickat ut med förfrågan om att delta i intervjun. Samtyckeskravet innebär att 

samtliga deltagare har rätt att bestämma kring sin egen medverkan. Vi var tydliga med att 

informera lärarna att de under intervjun hade möjlighet att avbryta och välja att inte svara på 

vissa frågor. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att de skyddas från 

obehöriga. Detta har säkerställts genom att vi avidentifierat lärarna genom att använda fiktiva 

namn och förvarat ljudinspelningarna säkert från obehöriga. Slutligen innebär nyttjandekravet 

att uppgifterna som samlats in endast får användas i forskningsändamål, vilket uppfylls då 

materialet endast kommer att användas i den här studien.  

5.5 Databearbetning 

Analysen påbörjades genom transkribering av samtliga ljudinspelningar. Att transkribera 

innebär att man överför något från ett teckensystem till ett annat. Vid transkribering av ett 

material skrivs intervjun ner ordagrant efter vad respondenten sagt (Dimenäs, 2007). 

Sammanlagt har omkring 100 minuter ljudupptagning transkriberats i ett dokument som kom 

att omfatta 17 sidor. När vi samlat in och transkriberat vårt empiriska material följde nästa steg 

i processen, att analysera vårt material. Alvesson (2011) kallar analysarbetet för den mest 

avgörande samt krävande arbetsinsatsen eftersom forskarna i detta skede ska sammanställa, 

tolka samt använda sig av det insamlade materialet (ibid). Efter transkribering delades empirin 

in i olika kategorier utifrån att vi identifierat teman i respondenternas intervjuer. Dessa teman 

analyserades sedan utifrån våra analysbegrepp, vilka är interkulturell lärandemiljö och 

stöttning. Analysen har således utgått från en abduktiv metod. När induktion och deduktion 

växelspelar i empirisk forskning kallas detta ibland för abduktion (Svensson, 2015). 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Vid empiriska studier är det viktigt att säkerställa att studien uppnår ett visst mått av validitet 

och reliabilitet. Validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan verklighet och 

tolkning, samt att tolkningen är förankrad i ett empiriskt underlag (Olsson & Sörensen, 2007). 

Om ett arbete har hög validitet har forskaren undersökt det som avsågs att undersöka. 
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Reliabilitet är ett mått på studiens kvalité och om studien är noggrant gjord och resultaten 

säkerställda. Om ett arbete har hög reliabilitet betyder det att forskaren gjort noggranna 

analyser av empirin, och använt sig av relevanta analysredskap i relation till studien (Bjereld, 

2009). Reliabilitet rör även frågan om huruvida resultatet från en undersökning blir desamma 

om undersökningen genomförs på nytt. 

 

För att uppnå validitet i vår studie har vi under insamlingen av vår empiri försökt att ständigt 

ha studiens syfte och frågeställningar i åtanke och försökt förhålla oss till dem. Vi har gjort vårt 

yttersta för att inte utgå ifrån förutfattade meningar och förväntningar vi har haft inför 

resultatet. För att uppnå reliabilitet har vi gjort likadant vid utformandet av intervjufrågor, samt 

genomförande och analys av intervjuerna. Även där har vi gjort vårt yttersta för att förhålla oss 

objektiva till empirin, och inte lagt in våra egna tolkningar och värderingar i respondenternas 

svar. Fler personers iakttagelser och reflektioner bidrar till en verkligare bild av praktiken, 

förklarar Bjørndal (2005). Studiens trovärdighet är relativt hög, eftersom det som ämnades att 

undersöka, undersöktes. Att vi tillsammans har reflekterat och analyserat empirin ökar 

trovärdigheten i vår studie. Däremot är studiens resultat inte generaliserbart, eftersom att det är 

en kvalitativ undersökning som genomförts med endast fyra respondenter på två olika skolor. 

6 Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras valda metoder som ligger till grund för vår studie. I avsnittet 

behandlas studiens styrkor, svagheter, kritiska aspekter samt förbättringsförslag. 

 

Som alla metoder har även kvalitativ metod sina starka och svaga sidor. Även om vi i 

kvalitativa undersökningar har en mycket större närhet till det som ska studeras, är detta inte 

helt problemfritt. Magne Holme och Kronh Solvang (1997) menar att forskarens upplevelse av 

situationen kan vara felaktig. Den närhet som uppstår mellan forskare och respondent kan skapa 

bestämda förväntningar, då respondenten kan bete sig på ett annorlunda sätt. Forskaren måste 

vara medveten om att sådana situationer kan uppstå, förklarar författarna.  

 

Eftersom att det kunde finnas tillfällen för oss att behöva ställa vissa följdfrågor för att 

förtydliga respondenternas svar, fann vi i enlighet med Bryman (2011) att semistrukturerade 

intervjufrågor lämpade sig bäst till vår studie. Vidare menar författaren att semistrukturerade 

intervjuer är lämpliga att använda vid intervju av flera personer och när man ska jämföra olika 

svar med varandra (ibid). Samtalet ger i större eller mindre utsträckning möjlighet till 

flexibilitet, att kontrollera att man förstått något på rätt sätt och att klara ut missförstånd. Enligt 

författaren kan även en intervju fånga upp detaljer som vid andra insamlingsmetoder hade 

kunnat förbises. Nackdelarna, å andra sidan, är att intervjuer kräver mycket tid till 

förberedelser, genomförande och bearbetning. Det gör att man ofta bara har möjlighet att 

intervjua ett fåtal personer. En annan nackdel kan vara att man riskerar att påverka den som 

intervjuas så att den information man får färgas av ens egna förutsättningar. Genom att vara 

medveten om denna felkälla kan man emellertid begränsa en sådan effekt (Bjørndal, 2005). 

Anledningen till att vi valde att enbart använda oss av ljudinspelning istället för 
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videoinspelning var för att vårt intresse låg i vad respondenterna uttrycker i ord och inte 

kroppsspråk.  

 

Anledningen till att vi använt ett snöbollsurval är för att vi inte har haft respondenter som varit 

tillgängliga för oss. Om sådant varit fallet skulle vi använt oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Fördelen med ett snöbollsurval är att det är effektivt. Nackdelen, å andra 

sidan, är att man riskerar att fastna i ett visst nätverk av människor som redan känner varandra, 

och sannolikt har en delvis gemensam syn på saker och ting. Snöbollsurvalet kan då leda till 

att frågan inte blir så brett belyst som den kanske förtjänar (Alvehus, 2013). Kritiskt sett hade 

vårt resultat kunnat bli mer tillförlitligt om vi vidgat våra vyer genom att intervjua fler lärare 

samt om resultatet hade representerat ett större antal olika skolor. Samtliga lärare som vi har 

intervjuat arbetade i klasser med ett stort antal nyanlända elever; resultatet hade troligen sett 

annorlunda ut om lärare som arbetar i klasser med ett färre antal nyanlända elever hade 

inkluderats.  

 

Den stora fördelen med att överföra en inspelning till skrift är att vissa aspekter av 

kommunikationen kan framträda på ett tydligare sätt. Nackdelen med att transkribera är att det 

är ett mycket tidskrävande arbete (Bjørndal, 2005). Det har varit fördelaktigt att kunna spola 

bakåt för att upprepade gånger höra vad som sades under intervjuerna. Vi har dock valt att 

utelämna tonfall, pauser och gester som förekommit under intervjun eftersom det inte har varit 

av relevans för studien. Även om transkriberingen har den fördelen att man bibehåller 

respondenternas ordalag, leder den också till att textmassan som ska analyserar snabbt växer. 

Bryman (2011) menar att man inte bör vänta med analysen tills alla intervjuer är genomförda 

för att undvika att få en känsla av att man står inför en oöverstiglig uppgift. Vi har därför låtit 

analysen bli en kontinuerlig aktivitet genom att vi varit medvetna om olika teman som har dykt 

upp, för att sedan gå in på dessa teman i återstående intervjuer.  

 

Ytterligare en kritisk aspekt är att intervjupersoner ibland öppnar sig mer under slutet av 

intervjun, kanske just då man stängt av bandspelaren. Det fungerar sällan bra att sätta på 

bandspelaren igen, och därför får man anteckna det som sägs direkt eller så snart som möjligt 

efter det att man är klar med hela intervjun (Bryman, 2011). Ett förbättringsförslag är att vi 

borde ha låtit ljudinspelningen gå så länge som möjligt för att inte gå miste om någon värdefull 

information. 

 

Vi fann det svårt att förhålla oss helt objektivt till den insamlade empirin. Uljens (1989) menar 

att det alltid sker en tolkning av intervjuerna när beskrivningskategorier bildas. Resultatet blir 

således en aning subjektivt när det gäller att kategorisera respondenternas uppfattningar (ibid). 

Vi har gjort vårt yttersta för att skriva fram studiens resultat så värderingsfritt som möjligt, då 

vi inte lagt in några personliga värderingar i respondenternas svar.  
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7 Resultat  

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet har delats in utifrån identifierade 

teman som vi funnit relevanta för studiens problemområde, syfte och frågeställningar. Dessa 

har sedan placerats under tre rubriker som utgår ifrån våra tre frågeställningar, arbete med 

nyanlända elevers språkinlärning, undervisningens utmaningar och lärares syn på placering. 

7.1 Arbete med nyanlända elevers språkinlärning 

I följande avsnitt redogör vi för hur lärare uppger att de arbetar med nyanlända elevers 

språkinlärning i svenskämnet. Vi har identifierat att lärare använder sig till stor del av olika 

former av stöttning. I resultatet har vi sett att lärarna använder sig av stöttningsstrategierna 

visuell och språklig stöttning, samt att samtliga lärare anser att stöttande resurser är av stor vikt 

i undervisningen. Vidare arbetar lärare med att bygga upp elevernas ordförråd samt en 

förenklad undervisning.  

7.1.1 Stöttningsstrategier 

Lärarna använder sig till stor del av visuell stöttning i sin undervisning. I samtliga intervjuer 

framkom det att lärarna arbetar mycket med bildstöd för att stötta elevernas språkinlärning. Fia 

lyfter fram att bildstöd ofta används som stöd till läsläxan eleverna får med sig hem, men 

trycker på att bildstöd är något som erbjuds till samtliga elever i kombination med 

ordförklaringar. 

 

Fia: “Alla får sin läxa med bildstöd och förklaringar på ord och så, för att 

alla behöver det, eller alla, men 90 procent. Det gynnar alla.” 

 

Irma berättar att de i förberedelseklass har ett dokument i Word där de skriver in nya ord som 

eleverna vill lära sig och att de använder bilder för att eleverna ska få en bild av orden. Martin 

berättar att han och eleverna tog väldigt mycket bilder på allt från föremål i klassrummet, till 

bilar och tåg i trafiken. Dessa bilder användes sedan vid studiehandledning på modersmålet 

och eleverna fick översätta från arabiska till svenska. Carina lyfter även hon bildstöd och hur 

de tillsammans i klassen söker upp bilder på Google när det dyker upp ord som eleverna inte 

förstår.  

 

Carina: “Vi hade badkläder sist som de inte visste vad det var, de visste inte 

vad gryta var, det är jättesvårt att förstå en text då när man läser, de svenska 

barnen förstår direkt men då får vi stoppa upp i texten och ta upp på Google, 

man får googla bilder helt enkelt för att de ska förstå lättare.” 

 

Samtliga lärare berättade att de även använder sig av film i undervisningen. När Carina 

använder film i sin undervisning så använder hon exempelvis filmer från Sli, där de har filmer 
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med arabiskt tal. Hon berättar att hon kan låta eleverna titta först på svenska och sedan på 

arabiska.  

 

Carina: “Då har faktiskt de svenska barnen också fått kolla för att få samma 

upplevelse som de arabiska barnen när de inte förstår allt och skriva 

faktatexter utifrån det.”  

 

En ytterligare stöttningsstrategi som lärarna använder sig av är språklig stöttning, vilket innebär 

att de drar nytta av elevernas modersmål, förtydligar med hjälp av kroppsspråk samt översätter 

med hjälp av tolkar eller översättningsappar. Irma berättar att de ingått ett projekt där de genom 

föreläsningar får lära sig om transspråkande.  

 

 

Irma: “Det är att man använder båda språken eller alla tre språken, så att det är liksom 

inte fel om man blandar flera språk, så det har jag och min Amina som jobbar med mig 

börjat med. Om vi ser att en elev har lite svårigheter i svenska, så vi låter barnet skriva 

på sitt eget språk, nu är det liksom arabiska så vi ser ungefär om det här barnet liksom 

har kunskaper om hur en text ska se ut, grammatik och så här så att vi kan liksom hjälpa 

och planera för det barnet.” 

7.1.2 Stöttande resurser är A och O 

Samtliga lärare nämnde resurser som en viktig stöttning i undervisningen. I de flesta fall syftar 

lärarna på resurser i form av personal som exempelvis studiehandledare, tolk och 

modersmålslärare men även övrig personal. Vi har även valt att räkna in läromedel och digitala 

verktyg som en form av stöttande resurs.  

 

Carina: “Idag hade vi stadsvandring, då hade jag en resurs som gick och 

översatte hela tiden till dem för att uppfatta det vi sa. Det är lite exempel på 

hur det kan se ut.” 

 

Carina anser exempelvis att tillgång till resurser som personal och iPads som kan hjälpa dig 

med översättningen är det viktigaste i arbetet med nyanlända elever. Carina har tagit hjälp av 

resurser i sin klass som hjälper henne att översätta undervisningen från svenska till arabiska. 

Vid genomgångar berättar Carina att hon bara behöver titta på sin resurs så översätter hon 

innehållet till arabiska och sedan när de börjar skriva, exempelvis berättelser, går hon runt och 

punkthjälper eleverna. Fia berättar även hon att det är en fördel om man är flera i klassrummet, 

hon menar att man då kan dela upp klassen och ha en extra genomgång för de elever som 

behöver. Har man inte möjlighet till detta menar hon att man får hjälpa eleverna “så gott det 

går”.  
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Martin berättar att eleverna hade studiehandledning på sitt modersmål. Vid 

studiehandledningen användes bilder som Martin och eleverna tagit tillsammans och eleverna 

fick översätta från arabiska till svenska. De fick även skriva kortare texter på arabiska som de 

sedan kunde översätta till svenska. I Carinas klass kommer en studiehandledare från 

resurscentrum in en gång i veckan, Carina ger då vad som är planerat och vad hon gått igenom 

med eleverna under veckan. Eleverna har studiehandledning i 30 minuter, vilket Carina anser 

är för lite tid. Fia lyfter även hon fram att studiehandledningen fungerar sådär, då eleverna inte 

får tillgång till den tid de har rätt till.  

 

Fia: “Annars har jag tyckt att studiehandledning har varit ganska, när det 

kommit lärare utifrån så är det ganska krångligt. Man har rätt till en timme 

i veckan, alltså enskilt. Men det liksom funkar inte i praktiken för 

studiehandledarna har samlat och kommit hit kanske två timmar, men då har 

de haft, ja, låt säga tio elever, det varierar lite, så de här tio eleverna delar 

på de här två timmarna och vad blir det en kvart individuellt då eller vad det 

kan bli. Det tycker inte jag har fungerat så jättebra faktiskt.” 

 

Fia anser istället att de löst samarbetet bättre på deras skola med lärarna i förberedelseklassen. 

De har för tillfället många arabisktalande elever och har avsatt extra tid för studiehandledning. 

Hon berättar även att om vissa elever har svårt att förstå så tar lärarna i förberedelseklassen 

gärna tillbaka dem, vilket Fia anser fungerar jättebra. Carinas elever har istället för 

förberedelseklass tillgång till något som skolan kallar för en språkverkstad, vilket hon tycker 

är jätteviktigt och där arbetar även en SvA-lärare. Carina beskriver SvA-läraren som “spindeln 

i nätet”, hon gör kartläggningen och bestämmer i samråd med elevvårdsteamet vart eleverna 

ska placeras ut. Carina menar vidare att Språkverkstaden är en samlingspunkt där eleverna får 

känna en vi-känsla och där de kan samlas för att prata på sitt modersmål en stund. Sedan kan 

eleverna komma tillbaka till henne och känna gemenskap i klassen. Hon menar att de på grund 

av detta missar mycket av hennes svenskundervisning, men menar att de i språkverkstaden får 

“en annan slags svenska”. I språkverkstaden får eleverna även tillgång till “en till en”- 

undervisning. Carina berättar att de just nu exempelvis arbetar med yrken, och då kan hon ge 

den planeringen till läraren i språkverkstaden och hen kan på ett enklare sätt förklara för 

eleverna och bygga upp deras förförståelse.  

 

Samarbetet med modersmålsläraren är något som både Carina och Fia menar är svagt. Båda 

menar att det beror på att modersmålsundervisningen nu ligger efter skoltid. Fia menar att när 

det tidigare låg under skoltid så hade hon mer koll då man ansvarade för att skicka dit eleverna. 

Nu väljer och ansöker föräldrarna själva om deras barn ska gå på modersmålsundervisning eller 

inte.  

 

Fia: “Det är efter skoltid och det är något föräldrarna väljer, så där är vi 

inte riktigt lika involverade.” 
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Irma berättar att hon i förberedelseklassen använder sig av läromedel som exempelvis 

Svenskbiten och Briljanten, material som är anpassat för nyanlända elever. Fia däremot 

använder inget speciellt läromedel till de nyanlända eleverna, utan de använder samma 

läromedel som resterande i klassen. Ett vanligt förekommande hjälpmedel i alla lärarnas 

undervisning var iPads. Samtliga lärare lyfte fram att eleverna genom iPads fick tillgång till 

olika översättningsappar. Carina berättade att hennes språkelever har fått varsin iPad som 

används till översättning. Eleverna tar hjälp av översättningsappar för att exempelvis ta del av 

fakta men iPaden används även för att träna olika “svenska program”, på ett enligt Carina, 

lekfullt sätt. Martin berättar likt Carina att iPads används för översättning. Han berättar om 

appen “SayHi” där man pratar in på svenska så översätter appen och pratar ut på arabiska. Irma 

berättar om en annan app som heter InPrint där det samtidigt som man skriver kommer upp 

bilder. Irma lyfter även att hon använder sig av funktionen “talande tangentbord”. iPaden 

används även i hög grad för att googla fram bilder för bildstöd. Ett annat förekommande digitalt 

verktyg var smartboarden.  

7.1.3 Bygga språket 

Martin berättar att man börjar med enkla konkreta substantiv för att eleverna ska kunna sätta 

ord på saker runt omkring som exempelvis föremål i matsalen. Han menar att det handlar 

väldigt mycket om att bygga upp elevernas ordförråd i svenska. Han berättar även att han satte 

namn på föremål i klassrummet, exempelvis att det stod ordet “blomma” på blomkrukan. Sedan 

när eleverna hade byggt upp ett litet ordförråd menar Martin att adjektiven kommer in för att 

eleverna ska kunna beskriva det de ser, tänker och känner. 

 

Irma: “Jag hade en elev som sa till mig så här, du har ju sagt till mig att när 

man har feber eller huvudvärk så är man sjuk men när jag spelar fotboll 

säger barnen hela tiden sjuk, sjuk, sjuk. Varför det? Då var det skjut men för 

honom var det samma ord.” 

 

Irma berättar att de har skapat ett dokument för ord som låter likadant som till exempel hennes 

elever har haft svårt för skillnaden mellan vinter, väntar och vantar. Irma berättar också att de 

ofta utgår från det som eleverna möter i sin vardag exempelvis i skolan, affären och på bussen. 

Detta lyfter även Martin fram som berättar att de var ute mycket och tittade, när de hade tema 

samhället var de exempelvis ute och tittade på trafik och lärde sig om bilar, övergångsställen 

och trafikljus. Irma berättar vidare att de i förberedelseklassen läser jättemycket och varannan 

vecka går de till biblioteket. Hon låter eleverna fota i böcker som de sedan kan visa på 

projektorn i klassrummet. De använder även olika hemsidor på internet som exempelvis 

“Lässugen” där man får en saga uppläst för sig. I Fias klass använder de sig av läsgrupper.  

7.1.4 En förenklad undervisning 

I flera intervjuer kom det upp att lärarna förenklar undervisningen för de nyanlända eleverna. 

Martin menar att det i förberedelseklassen finns många likheter med att jobba med små, små 

barn och att det påminner om en förskoleverksamhet då man börjar från grunden. Fia berättar 
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att delar av texten till elevernas läsläxa ibland förenklas eller kortas ner, samt att de använder 

mycket bildstöd. Carina använder ett annat läromedel till de nyanlända eleverna. I 

språkverkstaden arbetar de med ett material som är enklare och översatt till arabiska. Hon 

berättar även att de får sin hemläxa på både svenska och arabiska för att elevernas föräldrar ska 

ha möjlighet att diskutera texten och hjälpa till med läsförståelsen. 

7.2 Undervisningens utmaningar 

I följande avsnitt redogör vi för de utmaningar som lärarna uppger i undervisningen med 

nyanlända elevers språkinlärning i svenskämnet. Utmaningar som identifierats är elevernas 

okända bakgrund samt att möta alla elever genom att anpassa nivån på undervisningen.  

7.2.1 En okänd bakgrund 

En stor utmaning i arbetet med nyanlända elever är enligt samtliga lärare att de vet för lite om 

deras tidigare skolgång, kunskaper och erfarenheter. Martin berättar att elevernas erfarenheter 

ser otroligt olika ut. Vissa elever har kommit hit som åtta - nioåringar och aldrig gått i varken 

förskola eller skola, medan vissa har gått i en skola där de blivit slagna eller illa behandlade på 

annat sätt. Han lyfter även utmaningen i att ta hänsyn till vad de har upplevt. 

 

Martin: “Jag minns ett tillfälle så skulle vi prata om öken, det var något tema 

i natur vi hade, så skulle jag stå där och berätta och visa massa olika bilder 

på öknar och berätta vad det är. Helt plötsligt är det en av flickorna i klassen 

som berättar att hon har liksom vandrat genom Sahara öknen. Då tänker 

man så här okej här står jag och tror att jag vet någonting och så har du 

varit i världens största öken och gått liksom.” 

 

Fia berättar även hon att hon ibland önskar att hon visste mer om elevernas bakgrund för att 

kunna bemöta dem. Hon menar att en del elever kan ha varit med om traumatiska händelser 

medan andra som kommer inte varit med om något traumatiskt utan kan ha flyttat hit under 

ganska ordnade former. Hon menar att det därför är viktigt att ta det lite lugnt i början innan 

man har lärt känna dem.  

7.2.2 Att möta alla elever 

En stor fördel med förberedelseklassen är enligt Martin möjligheten att anpassa nivån på 

undervisningen. Han återkommer till att nivån var så pass låg som på förskolenivå för att alla 

skulle kunna förstå och ta till sig. Han menar att placeras om en elev placeras direkt i årskurs 

tre blir det en stor utmaning för läraren att sänka nivån på det viset. Carina instämmer med 

Martin och menar att hon i årskurs tre inte kan sänka nivån på sin undervisning hur mycket 

som helst för de nyanlända eleverna och att hon inte kan använda en för enkel svenska om 

eleverna ska nå de högre målen i trean. Även Fia anser att en stor utmaning är att möta eleverna 

på deras nivå. Hon berättar att det är svårt att erbjuda uppgifter som passar alla elever när 

spridningen i klassen är så stor. 
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Fia: “En del elever är födda i Sverige och pratar jättebra svenska, några 

har varit här i två år och sedan kan du ha någon elev som nyss kommit till 

Sverige och bara förstår ett par hundra ord.”  

 

En ytterligare utmaning menar Martin är att eleverna yttrar sin språkutveckling på olika sätt. 

Han menar att det fanns två olika typer, de elever som direkt ville använda alla nya ord de lärt 

sig direkt och de elever som knappt sa “hej” på flera månader men vände över en dag och sedan 

i princip inte kunde sluta prata. 

7.3 Lärares syn på placering  

I följande avsnitt redogör vi för lärares syn på placering av nyanlända elever i förberedelseklass 

kontra ordinarie klass.  

7.3.1 Förberedelseklass för nyanlända elever 

Alla lärare som vi har intervjuat förespråkar att elever placeras i förberedelseklass när de 

kommer som nyanlända till Sverige. Martin berättar att han förespråkar förberedelseklass för 

tryggheten som den utgör, vilket även Irma styrker. Hon tror inte att det finns samma acceptans 

i vanlig klass och att det kan vara svårt att komma till en klass där alla redan pratar svenska. 

Hon berättar att de i förberedelseklassen hjälper varandra, lyssnar och att det är okej att säga 

och skriva fel. Hon menar att två månader i förberedelseklassen är för kort tid. 

 

Irma: “Vårt mål är att de ska dit, det är bara så. Men kanske inte direkt utan 

många av våra har varit med om bombningar och så, så kanske de behöver 

också den tiden att jaha jag kan gå varje dag till skolan utan att det händer 

något. För jag säger nu att två månader är för kort tid, tänk dig en dag. Det 

är svårt.” 

 

Martin upplevde att det i förberedelseklassen blev en helhet, kontinuitet och rutin för eleverna, 

och att varje lektion var språkutvecklande. Han upplevde även att det gick relativt snabbt för 

eleverna att bygga upp ett ordförråd, något han anser är en viktig förberedelse för att kunna 

placeras i sin ordinarie klass.  

 

Martin: “Men bara som en sådan sak att du sitter i en klassrumssituation 

och läraren säger till att varsågod att gå och hämta ett lim eller vad som 

helst, och att den eleven då förstår och vet vad ett lim är och kan utföra det 

själv utan att behöva sitta kvar och vänta och titta vad alla andra gör, eller 

behöva fråga. Det tror jag stärker individen ganska mycket.” 
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Irma menar att elever och föräldrar instämmer i frågan om förberedelseklass. Hon menar att 

eleverna vid placering i ordinarie klass blir medvetna om hur mycket efter de ligger i det 

svenska språket. Hon lyfter även fram dilemmat med att lärarna i ordinarie klass inte har tid att 

förklara allting för eleverna så ingående som hon har möjlighet till i förberedelseklassen. Efter 

placering i förberedelseklass menar Irma att eleverna är rustade för ordinarie klassen genom 

att de lärt sig saker utöver grundläggande svenska, som hur man uppför sig på idrotten, att man 

går ut på rast oberoende av vädret, att man tar med sig passande kläder och andra praktiska 

saker. Detta lyfter även Fia fram som menar att lärarna i förberedelseklassen har mer tid för 

dem.  

 

Fia: “Det är inte bara skolarbetet utan det är ju allting runt omkring. Här 

ska du ha din väska, här ska du sitta, nej du kan inte gå ut när du vill. Det 

kan ju vara vad som helst. “ 

 

Carina menar att det är väldigt viktigt att de får förberedelsen i en annan klass för att känna att 

de förstår och att de hänger med. Hon berättar att när det blir mer självständiga uppgifter så är 

det jättetufft för de nyanlända eleverna. Även Martin menar att eleverna som placeras direkt i 

ordinarie klass inte kanske får den hjälpen som de är i behov av. En styrka menar han är att de 

i förberedelseklassen kunde ta ner undervisningen mer på elevernas nivå och gav på så vis mer 

effekt än att sitta i ett klassrum och inte förstå någonting. Även Fia anser att förberedelseklass 

är det bästa alternativet för de nyanlända eleverna och som lärare är hon tacksam över att det 

finns. Hon menar även hon att eleverna får en chans att landa i lugn och ro. Dock så lyfter hon 

fram att eleverna inte bör stanna i förberedelseklassen för länge. Hon menar att fördelen med 

att placeras i ordinarie klass är att hon tror att eleverna lär sig språket snabbare och kommer in 

i samhället på ett annat sätt än förut. Hon menar att det i förberedelseklassen kan bli lite av en 

“skyddad verkstad” och en annan skolmiljö. Däremot förespråkar även hon att eleverna ska få 

en lugn start i förberedelseklass men att de senare gynnas av att komma ut i ordinarie klass. I 

ordinarie klass lyfter hon fram en önskan om mer stöttning. 

 

Fia: “Men vi kanske ibland önskar också att vi hade mer hjälp, att man 

kunde hjälpa dem mer. Språket, det sociala, det tror jag att de gynnas av.” 

 

Ett annat bekymmer menar hon gäller placeringen och om de ska placeras i den åldersklassen 

som de åldersmässigt tillhör eller om de ska gå ner eller upp en årskurs. Ibland har eleverna 

inte gått i skolan alls, och då menar Fia att det är väldigt svårt att placeras direkt i en årskurs 

fyra, när du inte vet hur en skola fungerar. I andra fall har de haft en ganska hård skolgång, och 

det som de gör i årskurs fyra har eleven själv gjort när den gick i tvåan.  

7.4 Konklusion av resultat 

Det som studiens resultat visar är att lärare använder sig av olika stöttningsstrategier samt 

resurser i arbetet med nyanländas språkinlärning. Vidare arbetar de med att bygga upp 
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elevernas ordförråd genom att läsa samt använda sig av närmiljön. Det framkom även att lärare 

förenklar undervisning för de nyanlända eleverna. De utmaningar som lärarna uppger i arbetet 

med nyanlända elever är att anpassa nivån på undervisningen för att möta alla elever, samt att 

de vet för lite om elevernas bakgrund. Samtliga lärare förespråkar att elever placeras i 

förberedelseklass framför direktplacering i ordinarie klass. 

8 Analys  

I följande kapitel analyseras vårt resultat utifrån studiens teoretiska ramverk. För att analysera 

har vi använt oss av studiens teoretiska perspektiv samt våra analysbegrepp, vilka är 

interkulturell lärandemiljö och stöttning. 

8.1 Interkulturell lärandemiljö 

En aspekt som gynnar interkulturellt lärande är enligt Lahdenperä höga men realistiska krav.  

Vårt resultat visar på att lärarna förenklar undervisningen för eleverna, vilket kan tolkas som 

att lärarna försöker ställa realistiska krav på sina elever. Lahdenperä (2004) menar dock att det 

kan vara svårt att ställa realistiska krav när bristande språkkunskaper ibland förväxlas med 

bristande tankeförmåga. För att motverka detta är samverkan med modersmålslärare och 

föräldrar av stor vikt. Samarbetet med modersmålsläraren är något som både Carina och Fia 

menar är svagt. Samarbetet med föräldrarna framkommer ytterst lite i resultatet; Carina nämner 

att läsläxan översätts till arabiska för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn med läxan. 

Lahdenperä menar vidare att även höga förväntningar på elever och deras prestationer gynnar 

skapandet av goda inlärningsmiljöer. I resultatet framgår inte om lärarna har höga 

förväntningar på eleverna. Att lärarna förenklar och sänker nivån på undervisningen skulle 

kunna tolkas som att lärarna har relativt låga förväntningar på eleverna. 

 

För att inte missgynna elever med annan etnisk bakgrund, måste läraren ta hänsyn till elevernas 

språk, kultur och erfarenheter. Samtliga lärare visar exempel på hur de i sin undervisning tar 

hänsyn till elevernas språk. Detta görs exempelvis då Carina översätter sin undervisning från 

arabiska till svenska, och när eleverna får titta på filmer på båda språken. Martin tar hänsyn till 

elevernas språk genom att låta eleverna skriva på sitt språk och sedan översätta till svenska. 

Irma och Fias skola arbetar med projektet translanguaging som innebär just att man tar vara på 

elevernas språk i undervisningen. Vidare visar lärarna i vårt resultat en önskan om att veta mer 

om elevernas tidigare skolgång, kunskaper och erfarenheter, vilket visar på en strävan efter att 

ta hänsyn även till elevernas erfarenheter. Lahdenperä (2004) menar att undervisningen 

behöver vara relevant och meningsfull för eleverna och bör därför knytas till deras 

förförståelse. Detta gör lärarna genom att exempelvis utgå från ord som eleverna själva vill lära 

sig, eller när de använder elevernas omgivning i undervisningen. Irma utgår exempelvis från 

det som eleverna möter i sin vardag exempelvis i skolan, affären och på bussen. Vidare menar 

Lahdenperä (2004) att det kan vara en utmaning för lärare att utgå ifrån eleverna när de kan ha 

annorlunda eller avvikande erfarenheter. Denna utmaning framkommer i vårt resultat 

exempelvis när Martin berättar om eleven som hade vandrat i Saharaöknen.  
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8.2 Stöttning 

Stöttning kan enligt Gibbons (2016) jämföras med en tillfällig “byggnadsställning” runt eleven. 

I vårt resultat kan man tolka förberedelseklassen som en sådan tillfällig byggnadsställning. 

Vidare visar vårt resultat på en mängd exempel på hur läraren stöttar eleverna i undervisningen, 

det framkommer dock endast ett fåtal exempel som visar på att elever stöttar varandra. Persson 

(2016) menar att stöttning för nyanlända elever innebär att eleven under arbetet med att 

utveckla språkliga kunskaper får stöttning från en lärare eller en kamrat som kommit längre i 

sin kunskapsmässiga utveckling. 

 

Det är ordinarie lärare som i sin ordinarie undervisning skapar och ger stöttning till eleven i 

syfte att eleven ska kunna förstå och aktivt delta i undervisningen som hen är kognitivt, men 

inte språkligt, redo för (Persson, 2016). I vårt resultat visar lärarna på många olika 

stöttningsstrategier, men resultatet visar även på att en stor del av stöttingen för eleverna som 

är placerade i ordinarie klass sker utanför den ordinarie undervisningen. Fia lyfter exempelvis 

att eleverna kan få gå tillbaka till förberedelseklassen om de inte förstår och Carina lyfter att 

eleverna går till språkverkstaden. Utöver detta har eleverna studiehandledningen vilket enligt 

lärarna även den sker utöver den ordinarie undervisningen tillsammans med en annan lärare.  

 

Snarare än att förenkla uppgifterna är målet att ge den stöttning som behövs för att alla elever, 

inklusive andraspråkselever klarar att genomföra meningsfulla och kognitivt utmanande 

uppgifter. Det ställer krav på läraren att ha höga förväntningar på alla elever, och ge adekvat 

stöd för att uppgifter ska kunna utföras med framgång (Gibbons, 2016). Vårt resultat visar som 

tidigare nämnt, att lärarna förenklar undervisningen för eleverna. Detta lyfts även fram av 

Martin som en positiv möjlighet med placering i en förberedelseklass. I den ordinarie klassen 

däremot framkommer att eleverna har svårt att följa den ordinarie undervisningen då lärarna i 

den ordinarie klassen inte har möjlighet att erbjuda den stöttning som eleverna är i behov av. 

Carina lyfter exempelvis fram att eleverna får det svårt när uppgifter blir mer självständiga, 

och Martin menar att elever i ordinarie klass inte alltid får den hjälp de är i behov av. Utifrån 

Marianis (1997) fyra lärandemiljöer tolkar vi att undervisningen i förberedelseklassen sätter 

eleverna i den så kallade trygghetszonen, och att undervisningen i ordinarie klass sätter 

eleverna i frustrationszonen. För att eleverna i ordinarie klass ska befinna sig i den så kallade 

utvecklingszonen behöver eleverna fortsätta få utmanande uppgifter, men då erbjudas mer 

stöttning.  

9 Resultatdiskussion 

I denna del av studien vill vi föra en diskussion kring studiens resultat i relation till studiens 

syfte, frågeställningar, bakgrund och tidigare forskning.  

 

Gibbons (2016) menar att man snarare än att förenkla uppgifter är målet att ge den stöttning 

som behövs för att alla elever, inklusive andraspråkselever ska klara av att genomföra 

meningsfulla och kognitivt utmanande uppgifter. Det ställer krav på läraren att ha höga 

förväntningar på alla elever, och ge adekvat stöd för att uppgifter ska kunna utföras med 
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framgång. I vårt resultat framkom att lärarna använda sig av olika stöttningsstrategier och en 

av dessa är språklig stöttning. Kaya (2016) menar att vid undervisning av flerspråkiga elever 

bör man ta vara på alla språk som värdefulla resurser i undervisningen. Persson (2016) är enig 

och menar att man genom korsspråkande gynnar hela det språkliga systemet hos eleven. Även 

Avery (2011) konstaterar att elevernas modersmål behöver stödjas, och utvecklas för att kunna 

bli en resurs i elevernas fortsatta lärande. Averys studie visar att genomgångar skedde först på 

svenska, och sedan på arabiska, vilket även förekom i vår studie. Avery lyfter fram i sin studie 

att det som för en elev blir en introduktion till ett nytt ämnesinnehåll, blir för en annan elev en 

nyttig repetition och för en tredje en upprepning utan funktion. Däremot tycktes lärarna i Eliaso 

Magnussons (2011) studie inte föredra att flerspråkiga elever skulle använda mer än ett språk 

i taget. Detta tror vi kan bero på att läraren eventuellt själv inte behärskar språket. Vi har även 

erfarenhet av att lärare förbjuder elever som talar samma språk, att tala detta med varandra i 

klassrummet. 

 

Resultatet i Wiggs studie (2016) visar på vikten av en gemensam syn på skolan om hur 

nyanlända elevers skolgång ska utformas. Lärarna i studien uttryckte att en nyanländ elev är 

ett gemensamt ansvar för mentor, ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och 

studiehandledare. Persson (2016) är enig med Wigg (2016) och menar att en avgörande faktor 

för att studiehandledning på modersmålet ska fungera optimalt är samarbete mellan 

ämneslärare och studiehandledare. Vår studie visar på att samarbetet med studiehandledaren 

fungerade på så vis att ämnesläraren planerade undervisningen för eleven och sedan lämnade 

över planeringen till studiehandledaren. Detta tolkar vi som att ansvaret främst ligger på 

ämnesläraren. I resultatet framkommer även att det finns ett gott samarbete med 

andraspråkslärare, och där upplevs ansvaret jämnare fördelat. 

 

Resultatet i Wedins studie (2009) visar att läraren använder ett varierat, enkelt och konkret 

språk, vilket var av stor betydelse för andraspråkseleverna. Vår studie visar på liknande resultat 

och kroppsspråk och tydlighet lyfts fram. Vidare visar en annan studie av Wedin (2011) på tre 

huvudtyper av interaktionsmönster, lärare–helklass, lärare–individuell elev och elev–elev. I vår 

studies resultat återfinns samtliga interaktionsmönster, dock förekommer lärare-helklass eller 

lärare-individuell elev mer än elev-elev. Vi hade förväntat oss att resultatet skulle visa på mer 

samarbete mellan elever, eller att lärare skulle lyfta fram det som en stor del i undervisningen, 

men så var inte fallet.  

 

En av utmaningarna som lyftes fram av lärarna i vårt resultat var att möta alla elever. I Obondo, 

Lahdenperä och Sandevärns (2016) studie ansåg lärarna i fråga om det svenska språket och den 

språkliga mångfalden att den största utmaningen var att undervisa heterogena grupper som 

inkluderar nyanlända elever med begränsad eller ingen grundläggande kompetens i det svenska 

språket. Dessa elever kan utöver detta ha olika skolbakgrund, ålder och luckor i sina 

ämneskunskaper vilket ger än större utmaningar. Att utgå från elevernas tidigare erfarenheter 

är något samtliga lärare i vår studie lyfte fram som en stor utmaning i undervisningen, detta då 

de ofta vet för lite om deras tidigare skolbakgrund. En medveten lärare söker enligt författarna 

efter de språkliga och kulturella kunskaper som eleverna har med sig i bagaget och tar hänsyn 

till dessa vid planeringen av en effektiv undervisning. För att skolan ska kunna anpassa 
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undervisningen på ett bra sätt krävs enligt Skolverket (2018) en gedigen kartläggning av 

elevens kunskaper och erfarenheter, vilket samtliga lärare utför. Trots detta vittnar både lärarna 

i Bouakaz och Bunars studie (2015) och lärarna i vår studie, om svårigheten att fånga in allt 

vad eleven kan.  

 

SFS (2015:246) menar att undervisning i förberedelseklass i ett ämne ska upphöra så snart man 

bedömer att eleven kan följa den ordinarie undervisningen. I vårt resultat framkom det att två 

av lärarna ansåg att elevernas vistelse i förberedelseklassen var för kort, då den idag är 

begränsad till två månader. Detta skiljer sig från det som Andersson Brynja & Melchert (2010) 

lyfter fram om att en vanligt förekommande kritik mot placering i förberedelseklass är att 

eleverna tenderar att stanna där för länge. Detta tror vi beror på att elever, likt i Hanssons (2000) 

studie, tidigare kunde stanna i förberedelseklassen i flera år. Positiva aspekter med 

förberedelseklass som lyfts fram av Bunar (2015) är att elevernas bakgrundskunskaper 

kartläggs successivt och eleverna lär sig grundläggande svenska i en trygg miljö. Eleverna får 

utöver detta en introduktion till den svenska skolkulturen och det svenska skolsystemet samt 

stöttning i språkutveckling av personal utbildad i svenska som andraspråk och 

studiehandledning på sitt modersmål. Detta bekräftas i vår studie då samtliga lärare lyfte fram 

förberedelseklassen som en trygg plats för eleverna att få landa. Däremot tenderar 

förberedelseklassen att bli en miljö med starkt stöd men svag utmaning i längden (Axelsson & 

Nilsson Folke, 2013).  

 

Fördelen att placeras direkt i ordinarie klass, som lyfts fram av både lärare i vår studie och i 

Juvonens studie (2015) är en snabbare språkutveckling som en effekt av kontakten med 

svensktalande kamrater. Dock visar Eliaso Magnusson (2010) studie att undervisningen i den 

ordinarie klassen ofta ligger på för hög nivå, en nivå som är mer anpassad till elever med 

svenska som modersmål, vilket bekräftas i vårt resultat av samtliga lärare. Nilsson Folkes 

studie (2015) visar att den stöttning eleverna behövde ofta fanns utanför den ordinarie klassen. 

I vår studie har vi fått fram resultat som både bekräftar och motsäger detta. I flera fall berättar 

lärarna att eleverna får stöttning utanför den ordinarie klassen som exempelvis att de går till 

förberedelseklassen och språkverkstaden, eller genom studiehandledning. Dock visar även 

resultatet att lärarna i den ordinarie klassen erbjuder eleverna stöttning i klassen genom olika 

stöttningsstrategier samt resurser i arbetet med nyanländas språkinlärning. 

 

Månssons studie (2016) visar att majoriteten av kommunerna höll på att avveckla 

förberedelseklasser för låg- och mellanstadiet efter att det hade visat sig att nyanlända elever 

presterar bättre i ordinarie klasser. Vid utförandet av den här studien har vi förstått att detta 

gäller även vår kommun, då majoriteten av alla skolor vi försökte kontakta hade avvecklat 

förberedelseklasser. Vi finner det intressant att förberedelseklasser avvecklas trots att 

majoriteten av lärarna i vårt resultat förespråkar förberedelseklass.  

10 Konklusion och implikation 

Studien har haft ett tvådelat syfte, dels att utveckla kunskaper kring hur lärare i 

förberedelseklass respektive ordinarie klass arbetar för att nyanlända elever ska utveckla 
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färdigheter i svenska språket, dels att utveckla kunskaper kring deras uppfattningar om 

placering av nyanlända elever. 

 

Vår första frågeställning var: Hur uppger lärare att de arbetar med nyanlända elevers 

språkinlärning i svenskundervisningen? Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att lärare 

arbetar med nyanlända elevers språkinlärning genom att använda visuella och språkliga 

stöttningsstrategier. Lärare använder en mängd olika resurser i form av personal, läromedel 

samt digitala verktyg. Utöver detta framkom även att lärare förenklar undervisningen för 

nyanlända elever. Vår andra fråga var: Vilka utmaningar ser lärare i arbetet med nyanlända 

elevers språkinlärning i svenskundervisningen? Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att 

en stor utmaning som lärare ser i arbetet med nyanlända elevers språkinlärning är att veta för 

lite om elevens tidigare skolgång, kunskaper och erfarenheter. En ytterligare utmaning är att 

anpassa nivån på undervisningen för att kunna möta alla elever. Vår tredje och sista fråga var: 

Hur ser lärare på placering i förberedelseklass kontra ordinarie klass? Utifrån studiens 

resultat drar vi slutsatsen att lärare anser att nyanlända elever bör placeras i förberedelseklass, 

under en tidsbegränsad period. Lärare grundar detta i att förberedelseklassen utgör en trygg 

miljö, där nyanlända elever får lära sig grundläggande svenska samt övriga praktiska kunskaper 

kring skolan.  

 

Vi har erfarenhet av att många skolor försöker inkludera nyanlända elever genom att låta dem 

delta i praktisk-estetiska ämnen i ordinarie klass, där det antas att det inte krävs en hög 

språknivå i svenska. Under studiens gång har vi förstått att detta kan vara problematiskt. Ett 

par av lärarna som vi intervjuat delade med sig av sina erfarenheter kring detta, vilka har 

kommit fram till att det är väldigt känsligt för en elev att komma som ny till exempelvis en 

idrottslektion. Omklädningsrum är ofta en utsatt miljö, och skolan har därför kommit fram till 

att det inte är bästa platsen för att lära känna sina nya klasskamrater. Även slöjd lyftes fram 

som en miljö där elever får arbeta mycket fritt och självständigt, vilket även det kan upplevas 

som en otrygg miljö när man kommer som ny elev i en klass. Denna insikt och lärdom tar vi 

med oss in i vårt kommande yrkesliv.  

 

Denna studie har stor relevans för oss båda, då vi kommer att påbörja våra karriärer som 

grundskollärare på mångkulturella skolor. Vi har fått många insikter, tankeställare och 

lärdomar från såväl forskning som från erfarna lärare. Studien har gjort att vårt intresse för att 

undervisa nyanlända elever har vuxit, och vi ser fram emot att få omsätta det vi lärt oss i 

praktiken. Vi tar bland annat med oss en bredare kunskap kring olika stöttningsstrategier i 

arbetet med flerspråkiga elever. Under studien kom vi i kontakt med translanguaging för första 

gången. För vidare forskning finner vi ett intresse att utforska hur man som lärare kan ta till 

vara på flera språk i undervisningen. 
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11 Bilaga 1 - Intervjuguide 

11.1 Intervjufrågor till lärare i förberedelseklass 

 

1. Vad heter du? 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare i förberedelseklass? 

 

4. Hur skulle du beskriva en förberedelseklass? 

 

5. Hur många elever ingår i din nuvarande förberedelseklass?  

 

6. Hur går det till när ni får en nyanländ elev?  

 

7. Hur ser samarbetet ut med lärare i övriga klasser? 

 

8. Hur ser undervisningen ut i förberedelseklass? 

 

9. Hur arbetar ni med elevernas språkinlärning? 

 

10. Vad är viktigast att ta hänsyn till när man arbetar med nyanlända elever i 

förberedelseklass?  

 

11. Vilka framgångsfaktorer ser du i arbetet med nyanlända elever i förberedelseklass? 

 

12. Vilka svårigheter ser du i arbetet med nyanlända elever i förberedelseklass? 

 

13. Hur länge stannar eleverna i förberedelseklassen? 

 

14. Hur går övergången från förberedelseklass till ordinarie klass till? 

 

15. Hur ser du på placering i förberedelseklass kontra direktplacering i ordinarie klass? 
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11.2 Intervjufrågor till lärare i ordinarie klass 

 

1. Vad heter du? 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

4. Hur många elever ingår i din nuvarande klass?  

 

5. Hur går det till när ni får en nyanländ elev?  

 

6. Har eleverna gått i förberedelseklass eller direktplacerats i er klass? 

 

7. Hur ser samarbetet ut med övrig personal på skolan?  

 

8. Hur ser undervisningen ut i en klass med nyanlända elever? 

 

9. Hur arbetar ni med elevernas språkinlärning?  

 

10. Vad är viktigast att ta hänsyn till när man arbetar med nyanlända elever?  

 

11. Vilka framgångsfaktorer ser du i arbetet med nyanlända elever i ordinarie klass? 

 

12. Vilka svårigheter ser du i arbetet med nyanlända elever i ordinarie klass? 

 

13. Hur ser du på placering i förberedelseklass kontra direktplacering i ordinarie klass? 
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