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Sammanfattning 
 

Jag har gjort en undersökning om nyanlända elevers studieframgång. Det jag ville titta och 

komma närmare var, aspekter och fenomen som kan ha betydelse för nyanlända elever 

studieframgång. 

Jag har intervjuat de som sysslar med yrket d. v. s ämneslärarna, studiehandledarna och 

språkutvecklarna.  Det har varit en intressant process att få möjlighet samtala och prata med 

intervjudeltagarna och få deras synpunkter om ämnen som är ytterst aktuella.  

Jag anser att jag har lyckats tydliggöra de faktorer som kan påverka nyanlända elevers 

lärandesituationer.  

Undersökningens resultat visar deltagarnas uppfattningar om möjligheter och hinder som 

finns i den verksamhet de verkar i.   

Intressanta fenomen tydliggörs i undersökningen. Organisatoriska faktorer, kartläggning och 

betydelse av samarbete var viktiga aspekter i undersökningen. I arbetet framkom resultat som 

har associationer med ledningsfråga, kompetens, arbetsformer och samarbete. 
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1. Inledning  
Att jobba som modersmålslärare och studiehandledare har öppnat många och varierande 

vardagsmöjligheter för mig. I min vardagssysselsättning åker jag runt till olika skolor och 

träffar både mina elever och annan skolpersonal. Min arbetsplats organiserar 

modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagandet av nyanlända elever. I 

uppdraget ingår bland annat kompetensförsörjning vad gäller språkstärkande genom 

modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass, modersmålsundervisning i grundskola och 

gymnasium, samt studiehandledning i grundskola och gymnasium. Det ingår också 

kompetenshöjande insatser som berör språk- och identitetsstärkande arbetssätt i förskolan, 

stöd och kompetenshöjande insatser vad gäller språkutvecklande arbetssätt i skolan med 

inriktning på studiehandledning och kartläggning av nyanlända elever.   

På senare tid har vi märkt hur politiker, media och andra samhällsdebattörer engagerar sig i 

diskussionen som berör nyanlända elevers studiesituationer och starkt ifrågasätter skolornas 

likvärdighet när det gäller mottagandet och strukturerna i undervisningen.  Det är de här och 

andra yrkesrelaterade funderingar och nyfikenhet som initierar det här arbetet. Jag är 

personligen intresserad av att systematiskt undersöka bland annat hur de varierande resurser 

och insatser som är tillgängliga för ändamålet används i lärandeprocesser och hur dessa 

främjar nyanlända och flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.   

För detta arbete har jag valt några teoretiska underlag som jag anser kan förklara och 

tydliggöra samhanhagen i det jag tänker undersöka. I uppsatsens bakgrundsavsnitt har jag 

redogjort för fakta som direkt eller indirekt reflekterar de fenomen som ligger till grund för 

varför jag vill skriva om ämnet.   

  

  

 

 

 

 

 



   
 

  
 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 Syftet med arbetet är att undersöka och analysera ämneslärarnas, studiehandledarnas och 

språkutvecklarnas uppfattningar om möjligheter och hinder för nyanlända elevers 

studieframgång.    

Jag kommer att undersöka och närmare titta på följande frågor:  

*Kan organisatoriska faktorer påverka elevernas studieframgång och i så fall hur? 

*Hur används resultaten av kartläggningen av nyanlända elever?  

*Hur fungerar samarbetet mellan aktörerna och vad har det för betydelse i 

lärandesammanhangen?  

*Finns det faktorer utanför skolan som påverkar elevernas studieframgång och i så fall hur? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

 

3. Begreppsförklaring 

3.1 Modersmål  

Modersmål är ett ämne med egen kursplan och kunskapskrav. Enligt skollagen (kap 10, 7§) 

har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:  

x minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska  

x eleven varje dag använder modersmålet i hemmet  

x eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet  

3.2 Studiehandledare (på elevens starkaste språk)  

En pedagog som ger studiehandledning för elever som behöver stöd på deras starkaste språk.  

3.3 Språkutvecklare   

Pedagoger eller lärare som jobbar med kartläggning av och kunskapsutveckling hos 

nyanlända elever.   

 3.4 Förberedelseklasser  

Förberedelseklasser är en skolform som de flesta kommuner använder sig av, och syftet är att 

ge nyanlända elever en möjlighet till en lugn start samt att förbereda eleverna för att så fort 

som möjligt börja i en ordinarie klass.  

3.5 Språkintroduktionsprogrammet 

Språkintroduktionsprogrammet är ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram. 

Programmet ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, 

vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  

 

 

 

  



   
 

  
 

4. Bakgrund 

Skolsituationen för elever som har invandrat till Sverige sent under sin skoltid har visat sig 

problematisk på flera olika sätt. Ju senare i skolgången en elev har anlänt till Sverige, desto 

svårare har hen att uppnå målen i grundskolan och därmed behörigheten till gymnasiet, eller 

att fullfölja gymnasiestudier (Modigh, 2005; Skowronski, 2003).  

 Skollagens definition av nyanlända elever lyder:  

För att tillhöra gruppen nyanlända elever i enlighet med skollagens definition 

ska barnet ha varit bosatt utomlands och numera vara bosatt i landet. Barnet ska 

ha påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då 

han eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra 

års skolgång här i landet. (Skolverket 2017, 11) 

Här ser vi bland annat tidsbestämmelser som styr förutsättningarna för att få vara kvar i den 

förmånliga skolformen.   

 Skolverket (2015) har bestämmelser som riktar sig specifikt till nyanlända elever:  

Dessa bestämmelser ska stärka de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas 

så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det handlar bland annat om 

åtgärder för nyanlända elever i form av förberedelseklass och möjligheter till 

prioriterad timplan i de obligatoriska skolformerna samt språkintroduktion i 

gymnasieskolan.  

Bunar (2015) förklarar att ”utgångspunkten för organiseringen av undervisningen är att den 

utformas individuellt utifrån varje nyanländ elevs skolbakgrund. Dessutom ska den medge 

maximal flexibilitet över tid för deltagande i olika gruppkonstellationer” (s. 22). 

För tydlighetens skull vill jag gärna ta upp de grundläggande aktiviteterna inför start av 

nyanländas skolgång. Det är mottagningen, placeringen och kartläggningen. Mottagningen är 

det allra första steget i processen där nyanlända elever och vårdnadshavare får träffa 

koordinatorer, språkutvecklare och annan berörd personal från mottagningsenheten. Fokus i 

det sammanhanget är att få information om elevens skolbakgrund, stärka identitet samt ge 

grundläggande information som berör skolan och undervisningen. Nyanlända elever placeras 

eller får en plats i en av förberedelseklasserna, helst nära hemmet.    



   
 

  
 

Kartläggningen av elevers kunskaper i olika ämnen anses vara en viktig del av skolans 

introduktion och för placering av eleven. Lorenth och Bergstedt (2016) beskriver " kartlägga 

elevernas kunskaper och förmågor avser att lösa mycket av lärarnas undervisningssvårigheter 

kring nyanlända på skolan" (s. 81). Tanken med kartläggningen är att underlätta skolans 

hantering av eleverna och hjälpa läraren att individualisera undervisningen.  

Kartläggning av nyanlända elever organiseras av skolornas huvudman. Till skillnad från 

tidigare arbetssätt där skolorna själva utformade kartläggningsmaterial för olika ämnen 

används numera Skolverkets kartläggningsmaterial i en tydlig process som styr 

tillvägagångssättet och arbetsformen för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.  

Det finns upplevd frustration och funderingar hos de som jobbar med kartläggning och 

utslussning av nyanlända elever. Man känner oro och förtvivlan över varför till och med 

elever med lysande kartläggningsresultat fastnar länge i förberedelseklasserna och på 

språkintroduktionsprogrammet. Det gemensamma för alla nyanlända elever är att de saknar 

grundläggande kunskaper i svenska språket och det är oavsett vad de har för skolbakgrund. 

Bunar (2015) påpekar att ”nyanlända elever har stora svårigheter att få behörighet till 

nationella gymnasieprogram yrkes eller högskoleförberedande. Av de elever som hade 

invandrat de senaste fyra åren, så kallade sent anlända cirka 2600, var det endast 28 procent 

behöriga”( s.10). Oron och frustrationen över att nyanlända elever inte lyckas nå 

kunskapsmålen i förberedelseklasserna och introduktionsklasserna under de planerade 

perioderna och gå vidare till reguljära klasser eller gymnasiet, är alltså inte obefogad.  

Vad är det då som inte fungerar, och som hindrar elevernas studieframgång? Är det 

organisatoriska, pedagogiska eller andra problem, som till exempel brister på interkulturellt 

samspel?   

 I detta avseende kan fokus riktas mot de aktörer som är knutna till nyanlända elevers 

lärandeprocess och skolvistelse: studiehandledare och modersmålslärare. Bunar (2015) menar 

att studiehandledningen är det viktigaste verktyget vid undervisning av nyanlända elever och 

i Skolverkets publikation (2015) tydliggörs kopplingen i påföljande sätt:        

                     Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet är  

                    *att man först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper,  

                    *att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov,  



   
 

  
 

                    *att skolan har kompetens om flerspråkighet,  

                    *att studiehandledaren och elevens lärare samverkar,  

                    *att undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att 

eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande.  

Vad görs i verkligheten för att nå framgångsfaktorerna? Enligt Skolverket (2016) ”behöver 

skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper för att undervisningen ska 

kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov”. Sedan den 15 april 2016 är 

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 

2 obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 

specialskolan. Steg 1 handlar om elevens språk och erfarenheter. Steg 2 behandlar elevens 

kunskaper inom områdena litteracitet och 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.   

Insatser som avser modersmålsundervisning och studiehandledning stöds bland annat i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (LGR 2011) står att "språk är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha tillgång till sitt 

modersmål underlättar språkutveckling och lärande.” (s, 87). På senare tid har vi konstaterat 

hur den plötsliga ökningen av antalet nyanlända elever på skolor runt om i landet orsakat 

osäkerhet och otillräcklighet speciellt när det gäller att hitta utbildade studiehandledare och 

modersmålslärare som kan ge stödjande insatser för nyanlända elever.  Enligt 

skolförordningen (2010:800, 5 kap, 4§) är studiehandledning ett stöd för de elever som inte 

klarar av att följa undervisningen på svenska och därmed riskerar att inte nå kunskapskraven 

som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Studiehandledningen kan ske på modersmålet 

alternativt annat språk som eleven tidigare fått undervisning på. Studiehandledning kan ges i 

form av extra anpassningar eller som särskilt stöd. Vid de fall som studiehandledning ges 

som särskilt stöd ska en utredning ha gjorts. Rektor ansvarar för utredning inför eventuellt 

behov av särskilt stöd i form av studiehandledning.   

Genom studiehandledning på elevens starkaste språk får elever med ett annat modersmål 

förutsättningar att nå målen. Bunar (2015) menar att en fördel i den svenska kontexten är 

förekomsten av studiehandledningen och undervisningen i elevers modersmål. Med ett nära 



   
 

  
 

samarbete mellan ämneslärare, studiehandledare, modersmålslärare och lärare i svenska som 

andraspråk kan de nyanlända eleverna nå skolframgång (s, 22).  



   
 

  
 

5. Tidigare forskning 

Jarl Backman skriver i sin bok Rapporter och uppsatser att "allt forskningsarbete uppstår i en 

fråga, som initieras antingen av forskaren själv eller någon extern person, myndighet, 

organisation osv"(s, 28). I mitt arbete valde jag forskningsfrågor som har stark anknytning till 

det jag gör i vardagen och frågorna utformades utifrån vad kollegor och jag upplevde som 

möjliga problemområden för nyanlända elevers studieframgång.   

Under det här avsnittet tar jag upp och redogör för vissa teorier som jag anser ger reflektioner 

för det jag undersöker, nämligen faktorer för studieframgång hos nyanlända elever. Här 

presenteras och beskrivs attribut och egenskaper som associeras med nyanlända elever. 

Tvåspråkighet och flerspråkighet är relevant därför att nyanlända elever allmänt beskrivs som 

tvåspråkiga och flerspråkiga och detta får betydelse i lärandesammanhang och 

undervisningssammanhang. Kodväxling är en viktig företeelse att förstå eftersom det är en 

didaktisk kompetens som alla lärare som undervisar två- eller flerspråkiga elever borde ha. 

Studiehandledning är något som skiljer nyanlända elevers skolverksamhet från den reguljära. 

Interkulturella aspekter tas upp eftersom det är något som alla som arbetar med nyanlända 

elever behöver ha kunskap om och ha i beaktande i sin undervisning.   

5.1 Flerspråkighet – tvåspråkighet  

Definitionerna av flerspråkighet och flerspråkiga personer är många, men gemensamt för alla 

är att en person använder två eller fler språk. Enligt Skolverket (2015) kan en tvåspråkig 

person beskrivas som en användare av två eller flera språk i sitt dagliga liv, som kan växla 

mellan språken när det behövs. Musk och Wedin (2011, 10) beskriver hur Skutab-Kangas 

(1981) skrev om fyra olika typer av kriterier som används för att karakterisera flerspråkighet: 

ursprung, kompetens, funktion och attityder. Det förklaras vidare i litteraturen att med 

flerspråkigt ursprung menas att en person har lärt sig två eller flera språk av infödda talare i 

familjen redan från början. Kompetenskriteriet handlar om hur pass bra personen behärskar 

språken, på en skala från ”fullständig” behärskning till att kunna producera meningsfulla 

yttranden på två eller flera språk. Funktionskriteriet handlar mer om hur personen faktiskt 

använder språken i sin vardag, hur hen använder dem i enlighet med egna önskemål och 

omgivningens krav. Det fjärde kriteriet, attityder, har å ena sidan att göra med att personen 

identifierar sig själv som flerspråkig och å andra sidan med att hen identifieras som 

flerspråkig av andra.  Enligt Musk och Wedin (2011) betonas kriterierna olika mycket i olika 

sammanhang. I Nationalencyklopedin definieras flerspråkighet som ”användning eller 



   
 

  
 

behärskning av flera språk. Flerspråkighet kan gälla samhällen eller individer och 

flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen” (s, 11). 

I skolverkets rapport Studiehandledning på modersmålet (2015) står vad 

tvåspråkighetsforskare konstaterade, det vill säga att man inte bör tala om fullständig 

behärskning av två språk eftersom båda språken används i så olika sammanhang. Teorierna 

varierar mellan forskare som hävdar att en tvåspråkig person är den som har två språk som 

man har växt upp med och använt hemma, och andra som menar att det räcker med att man 

har viss kunskap om två språk. Vidare i Skolverkets rapport (2015) står att tvåspråkighet kan 

delas in i simultan tvåspråkighet, som innebär att barnet lär sig två språk samtidigt, och 

successiv tvåspråkighet, som innebär att barnet först lär sig ett språk och sedan ett annat. Den 

successiva tvåspråkigheten skiljer sig från den simultana genom att inlärningen påbörjas 

senare, så att barnet redan har utvecklat ett språk, samt genom att det inte finns lika många 

successivt tvåspråkiga barn som når till samma språkliga nivåer som simultant tvåspråkiga 

barn.   

 5.2 Kodväxling 

Kodväxling är byte av språk inom diskursen, mellan eller inom meningar. Talaren är 

tvåspråkig. Det finns många olika definitioner av begreppet.  I tidskriften Science 2010, slogs 

det fast att flerspråkighet ökar den exekutiva förmågan: att ta in information, bearbeta den 

och därtill agera adekvat. I språktidningen.se marsupplagan (2015), står det att ”kodväxling 

är den språkvetenskapliga term som står för att stoppa in ord från två eller fler språk i samma 

mening. Ibland kanske man börjar en mening på ett språk för att sedan avsluta den på ett 

annat”. I sin bok Bilingual: life and reality (2012) påpekar François Grosjean att kodväxling 

framför allt används för att vissa begrepp och abstrakta fenomen kommuniceras och uttrycks 

på bättre sätt. 

I modellen Two-constraint model av Shana Poplack framgår att talare som är balanserat 

tvåspråkiga kodväxlar i högre grad inom meningar (intrasententiell kodväxling) och de som 

har ett språk som är mer dominant kodväxlar mellan meningar (intersententiell kodväxling).  

En annan vanligt förekommande föreställning är att när flerspråkiga personer kodväxlar, det 

vill säga byter språk mitt i ett yttrande, är det ett tecken på ofullständig behärskning av 

språken. Musk och Wedin (2011) menar att en del forskning tvärtom har visat att kodväxling 

kräver både en hög grad av språklig behärskning och en pragmatisk kompetens att använda 

sitt språkliga register (olika språk och språkvarieteter) i samklang med den sociala kontexten, 



   
 

  
 

med andra ord, kunskap om vilka språk som kan och får användas i vilka sammanhang och 

med vilka personer Jergensen (2002).  

Vidare talar Jörgensen och Holmen (1997) om en integrerad två-/flerspråkighetsnorm och 

med detta menar de att ”personer som behärskar två eller flera språk brukar använda sin 

samlade språkliga kompetens vid varje tillfälle på ett sätt som är anpassat till samtalets behov 

och möjligheter, inklusive samtalsdeltagarnas språkkunskaper” (s, 13). I vidare bemärkelse 

kan kodväxling bland annat fungera som en gränsmarkör och bidra till identitetsskapande och 

därmed även gynna en grupps sammanhållning och samhörighet. Musk och Wedin (2011) 

poängterar att ”som lärare är det viktigt att känna till kodväxlingens makt- och 

identitetsrelaterade funktioner för att inte riskera att tysta vissa elever och för att på bästa sätt 

stödja eleverna i deras språkutveckling och identitetsskapande”. (s. 143)  

5.3 Studiehandledning 

Huvudtesen enligt Skolverket (2015) är att studiehandledning behövs för att stödja 

kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Enligt Persson (2016) bör dessa elever få 

studiehandledning på modersmålet eller annat starkt språk som eleven behärskar. Eleven som 

andraspråkselev undervisas i skolämnen till viss del och får aktivt stödjande insatser på det 

egna språket i form studiehandledning på modersmål.   

Rätt till studiehandledning har elever som inte kan följa sin skolundervisning på grund av 

brister i det svenska språket. Elevens behov av studiehandledning utreds och bestäms av 

skolan för ett år i taget. Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan 

tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt 

modersmål. I processen ingår också generell handledning på elevens modersmål, om eleven 

före ankomsten till Sverige undervisats på annat språk än modersmålet (Skolförordigen 5 

kap. 4§).   

Föräldrar och skola samråder om elevens behov av studiehandledning och det är skolans 

rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål 

(Skolverket 2015, 1). Studiehandledning är en av de insatser man kan erbjuda elever som 

behöver stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Den är en process där 

modersmålet används som ett redskap för att utveckla det svenska språket hos eleverna, 

hjälpa dem förstå innehållet och begreppen i undervisningen.  

 



   
 

  
 

Skolverket (2014) beskriver att det slutliga målet är att eleven skall kunna få den bästa och 

mest effektiva nyttan av undervisningen i den svenska klassen, och att klara sina skolarbeten. 

I Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmål står att handledning och undervisning 

på modersmål påverkar elevernas hela skolresultat.   

Studiehandledning ges och organiseras på olika sätt runt om i Sverige. Strukturen och 

tillvägagångssättet kan vara olika beroende på vilken kommun det gäller, små kommuner, 

stora kommuner, samt på var i kunskapsutvecklingen eleven befinner sig.   

Enligt person (2016) finns det varierande former av tillvägagångsätt. Hon menar vidare att 

studiehandledning kan användas på olika sätt, beroende både på elevens behov och på 

undervisningens innehåll. I vissa sammanhang går det att välja att ha studiehandledningen 

inne i klassrummet på den ordinarie lektionen. Det passar kanske bra när man som lärare ska 

ha muntlig undervisning och berätta eller visa något, ha en föreläsning eller leda en 

helklassdiskussion. Utformningen av stödet utvärderas och anpassas utifrån vad som ska ingå 

i lektionerna. Att möta elevens behov genom en aktiv studiehandledare i klassrummet kan 

guida eleven framåt. Ofta är det kanske i början av inskolningen i ordinarie klass som detta 

behövs. Efterhand enligt Persson (2016) lär sig eleven språket bättre, och då väljer man oftast 

en annan, något mer begränsad form av studiehandledning, som till exempel att 

studiehandledaren är med endast under några lektioner eller att man erbjuder 

studiehandledning utanför klassrummet under läx-pass. Detta kan ske i anslutning till 

skoldagens slut eller på kvällstid. Dit kan alla elever komma och få hjälp av personal som är 

på plats eller sitta själva och arbeta med sina läxor. Detta fyller många funktioner för 

nyanlända elever, till exempel som ett tillfälle att träffa andra barn som kanske inte går i 

samma klass, och på det sättet få fler kamrater och en större tillhörighetskänsla.   

5.4 Interkulturella aspekter 

Kjellin och Stier (2009) påpekar att ”Globaliseringen och det mångkulturella samhällets 

framväxt har bland annat lett till att kulturmöten blivit en allt vanligare del av vardagen för 

allt fler människor, vilket i sin tur ställer allt större krav på deras förmåga att fungera i och 

verka mellan olika kulturella sammanhang” (s, 11). Liksom samhället i stort har den svenska 

skolan ett ansvar att hantera de sociala, pedagogiska, kunskapsmässiga och moraliska 

utmaningar som globaliseringen och mångfalden medför (Utbildningsdepartementet, 2005). 

Inom forskningen kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta begreppen 

mångkultur och interkulturell. Mångkultur definieras som personer med olika kulturella 



   
 

  
 

bakgrunder som existerar tillsammans. Interkulturell innebär att personerna som finns i ett 

mångkulturellt sammanhang också agerar tillsammans. Den intressanta aspekten i de 

teoretiska underlagen är hur fenomenet interkulturell används i nyanländas lärandeprocesser. 

Strävan här är att försöka klargöra och förankra fenomenet interkulturell påverkan på det som 

händer i skolansvärld och dess påverkan på pedagogiken.   

I en interkulturell undervisning ligger fokus på en undervisning som ger kunskaper, 

färdigheter och attityder hos varje deltagare, och utvecklar en mer positiv inställning till 

andra kulturer. Detta för att deltagarna ska kunna interagera med andra människor och 

därmed utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna fördomar om andra. Kjellin 

och Stier (2009) menar att ” med allt större tydlighet har det också visat sig att skolan måste 

bli bättre på att tillvarata de lärandemässiga möjligheter som denna enorma förändring 

inrymmer” (s 11).  Fokus i vidare perspektiv handlar om kulturmöten i skolan och 

interkulturellt samspel mellan elever, föräldrar och lärare i klassrummet, på skolgården eller 

någon annanstans. I sin avhandling resonerar Eklund (2003) att interkulturell pedagogik är en 

ständigt pågående process som syftar till att övervinna och överbrygga kulturella barriärer. 

För att kunna skapa en bra interkulturell miljö, krävs det att alla lärare samverkar och 

använder sig av en helhetssyn på barn och föräldrar. Elmeroth (2013) beskriver att ”ett 

kulturellt förhållningssätt innebär ett erkännande av elevernas erfarenheter. Genom att 

erkänna erfarenheterna visar vi att dessa har betydelse, samtidigt som vi ger ett nödvändigt 

stöd till elevernas identitets- och kunskapsutveckling” (s.119). 

  

  



   
 

  
 

6. Metod  
För att besvara mina frågeställningar och får djupare förståelse har jag valt att använda 

intervjuer. Jag har intervjuat sex personer som har direkt kontakt med nyanlända elever. Två 

språkutvecklare, två ämneslärare och två lärare som jobbar med studiehandledning och 

modersmålsundervisning.   

 6.1 Metodval, genomförande och urval 

Jag valde en kvalitativ undersökningsmetod, därför att jag ville få en djupare förståelse 

genom att ställa frågor i intervjuform. Jag hade en tydlig bild från början vilka jag skulle 

intervjua men när jag berättade för kolleger om den här undersökningen fick jag mer än ett 

tiotal namn som skulle passa att delta i min undersökning. Till slut landade jag i att välja 

sammanlagt sex intervjupersoner. Utgångspunkten för mitt beslut att välja de här personerna 

var arbetserfarenhet, yrkesinriktning och att de jobbar på olika skolor. Alla jag intervjuade 

hade dessutom jobbat med organisatoriska frågor och tjänster samt som klassmentorer. Jag 

har genomfört intervjuerna på olika arbetsplatser och på sammanlagt sex olika skolor. 

Intervju tog mellan 60 och 70 minuter per person och har genomförts under en fyra veckors 

perioder. 

Jag har inledningsvis haft fasta frågor som följdes av kompletterande, förtydligande frågor. 

Utöver det har jag haft varierande och djupare samtal med alla intervjudeltagare. I 

intervjusammanhanget försökte jag fånga och anteckna stödordsliknande fraser som jag ansåg 

vara relevanta och försökte styra samtal och diskussioner till rätta. Det viktigaste har varit att 

fokusera på de frågeställningar jag jobbade med och omformulera frågorna, ställa dem på nytt 

och samtala runt och få förtydligande svar och förklaringar. Jag undvek ledande frågor utan 

sökte och nämnde vissa fenomen exempelvis händelser som inträffar i 

undervisningssammanhang, och vad de anser om samarbetet mellan alla inblandade i 

elevernas lärande och språkutveckling. Här försökte jag använda erfarenheter och 

observationer jag har från yrket och bekräfta vissa processer hos dem, exempelvis om alla har 

likadan syn på yrket studiehandledare, och funderingar kring likvärdighet. I samband med de 

djupare samtalen med vissa deltagare förekom oväntade synpunkter som har varit intressanta. 

  

 

 



   
 

  
 

 

6.2 Bearbetning   

Jag har använt min mobil för inspelning av intervjuerna. Jag lyssnade sedan på intervjuerna 

och transkriberade en efter en. Efter överföringarna från tal till skrift strukturerades svaren 

och responsen vidare under de frågor där förklaringarna och förtydligandena passar. I 

bearbetningsprocessen har jag varit noga på att ta bort alla upprepningar och skalat bort de 

uttalanden som inte har något att göra med intervjun och de jag inte anser relevanta för 

sammanhanget. Jag valde sedan ut de svar som jag ansåg var relevanta och redovisade dem 

under respektive forskningsfråga.  

 6.3 Etiska överväganden 

I min undersökning har jag under hela processen varit noga med att värna om 

respondenternas integritet och konfidentialitet. Därför kan jag i högre grad lita på att de 

lämnar sanna och uppriktiga utsagor, vilket gör resultaten säkrare och därmed stärker 

studiens validitet. Respondenterna har fått på förhand information om att de kommer att 

anonymiseras i uppsatsen och att bara jag kommer att lyssna på inspelningarna.  

Jag har följt de forskningsetiska principerna och informerat respondenterna om vad 

undersökningen går ut på och hur den kommer att publiceras.  Eftersom undersökningen 

avser intervjupersonernas arbetsplatser var jag ytterst angelägen om att deltagandet i 

undersökningen inte skulle påverka berörda personer.  

6.4 Validitet och reliabilitet 

Jag anser att uppsatsens validitet och reliabilitet är tillfredsställande. I alla samtals- och 

intervjusammanhang fördes aktiv och fokuserad diskussion med avsikt att hålla sig till 

frågorna som ställdes. Jag exemplifierade i vissa fall frågorna och ställde följdfrågor för att 

ytterligare försäkra mig om att vi höll oss till det vi pratade om.   

Undersökningen genomfördes inom en organisation som har olika enheter. De har 

förmodligen på ett eller annat sätt utvecklat kulturer som påverkar tanke sätt och arbetssätt 

som kan tänkas påverka utgången av svaren. Visserligen kan reliabiliteten anses försämras av 

det faktum att antalet respondenter är relativt få, men eftersom respondenternas svar 

analyseras och kontrolleras mot de styrdokument som styr och reglerar hela skolväsendet tror 

jag ändå att en upprepad mätning skulle visa liknande resultat.  



   
 

  
 

 

6.5 Presentation av respondenter  

Respondent 1 har undervisat i samhällsvetenskapligt ämne drygt i 12 år och har de senaste 

åren har undervisat i nyanlända elever samt jobbat som mentor. Hen jobbar på en grundskola 

från 1-9, där skolan är en av kommunens mottagarskolor för nyanlända elever.  

Respondent 2 har jobbat mer än 10 år med undervisning i naturvetenskapligt ämne. Hen har 

undervisat de senaste 4 åren i förberedelseklasser. Hen jobbar på en skola, där skolan är en av 

kommunens mottagarskolor för nyanlända elever.          

Respondent 3 har jobbat med studiehandledning och modersmålsundervisning drygt i 5 år. 

Hen har lärarutbildning och har jobbat med varierande arbetsuppgifter i olika skolor.  

Respondent 4 jobbar i en organisation som har ansvar för modersmålsundervisningen och 

studiehandledningen i kommunen. Organisationens huvudman är kommunen och den sköter 

också mottagning av nyanlända elever.  

Respondent 5 jobbar med språkutvecklande arbete. Hen har en bakgrund som lärare i svenska 

som andraspråk, samhällsorientering och matematik. Hen jobbar huvudsakligen med 

mottagning och kartläggning av nyanlända elever samt med kompetenshöjande och stöttande 

aktiviteter för mottagande skolor.  

Respondent 6 tjänstgör som språkutvecklare. Hen jobbar med kartläggning och uppföljning 

av kunskaps och språkutveckling. Hen har lärarbakgrund med språkliga och 

samhällsorienteringsämne. 

6.6 Metoddiskussion 

Jag har använt en kvalitativ undersökningsmetod. Min tanke har varit att komma så nära som 

möjligt de ämnena som jag ville ta reda på. Intervjuerna med respondenterna har varit mycket 

givande. Eftersom jag var ute efter respondenternas uppfattningar, kunde jag inte tänka mig 

annat än intervju som bästa val för den här undersökningen. Alla respondenter fick svara på 

samma frågor och på så sätt fick jag möjlighet att se respondenternas svarsvariation och 

jämföra deras syn på enskilda frågor. 

På frågan om organisatoriska faktorer som möjligheter och hinder fick jag nästan likadan 

respons från alla respondenter. I vissa intervjuer var jag tvungen att förklara vad jag menade 

med organisatoriska faktorer. Jag exemplifierade utifrån verksamhetens aktiviteter och 



   
 

  
 

tydliggjorde vad frågan handlade om. Jag tycker att jag har fått tillfredställande svar från var 

och en med tydliga förklaringar som har kopplingar till elevernas dagliga skolsituation. 

Min tanke här var att ta reda på så mycket information som möjligt om de möjligheter och 

brister i organisationshierarkier som direkt eller indirekt påverkar elevernas studieframgång. 

Här kunde jag ha inkluderat även eleverna som respondenter och fått veta vad de anser om 

hinder och möjligheter som de upplever finns för deras studieframgång. Men elevernas 

mognad och kännedom om organisatoriska strukturen skulle vara ett hinder för att jag skulle 

kunna få heltäckande respons. 

I alla intervjuer har vi haft en öppen diskussion liknande samtal. Fokus har varit 

undersökningens syfte och den aktuella frågan. Jag var konsekvent i alla samtal  och alert och 

noggrann med att påminna respondenterna hålla till aktuella frågan och ge verklighet 

baserade svar.  

Sammanfattningsvis tycker jag att den metod jag använde passar bra för den här typen av 

undersökning: att med intervjuer och fördjupade samtal kunna ta reda på respondenternas 

uppfattningar om de verkligheter de befinner sig i.  

  



   
 

  
 

7. Resultat  

7.1 Sammanställning av resultaten 

Respondenternas svar har sammanställts och presenteras under de fyra forskningsfrågorna: 

7.1.1 Kan organisatoriska faktorer påverka elevernas studieframgång och i så fall hur?  

Samtliga intervjuade hade starka åsikter kring vikten av att ha en flexibel organisation. En av 

ämneslärarna tyckte att det vore bättre att satsa på undervisning i svenska i startfasen och i ett 

senare skede slussa vidare eleverna till nivåanpassade grupper i förberedelseklass. Nästan alla 

respondenter tyckte att de överenskomna reglerna för grupperingen av eleverna inte följdes 

av de som administrerar denna.  

En respondent beskriver: "Vad som varit svårt är när vissa beslut kommer direkt uppifrån och 

du som undervisande lärare inte kan göra något åt det." 

Samtliga respondenter poängterar hur viktigt det är att ha kontinuerligt informationsutbyte 

mellan alla som jobbar med nyanlända elever. En respondent säger att det många gånger blev 

informationsmissar, vilket lett till problem i verksamheten. Hen menar att kontakten och 

mottagandet av nyanlända måste vara smidig för att inte skapa oro för den enskilda eleven. 

Samtliga respondenter betonade också hur viktigt det är att inkludera alla som jobbar med 

nyanlända elever i alla processer. I arbetslag och på olika arbetsplatsträffar diskuteras 

situationer som berör eleverna och just i det sammanhanget är det viktigt att grupper som 

studiehandledare och modersmålslärare representeras på träffarna.  

En respondent beskriver att hen, som har enstaka elever på sex olika skolor, inte riktigt vet 

vart hen hör hemma. Hen vill gärna kunna vara med på de träffar där övriga pedagoger 

diskuterar och planerar elevrelaterade angelägenheter.  

En annan respondent beskriver det som att pedagogiska och organisatoriska strukturer går 

hand i hand. Hen ser det som en process från mottagandet tills eleven sitter på skolbänken i 

förberedelseklassen och deltar i undervisningen. Respondenten menar att likvärdiga 

styrformer bör finnas på alla skolor, speciellt när det gäller att integrera och inkludera alla 

som jobbar med eleverna. Hen åker runt på olika skolor och jobbar med eleverna och ser då 

hur omfattande skillnaderna mellan dem är. Hen säger att det finns ett behov av flexibla 

organisationer där alla aktörer som jobbar med eleverna får lika möjligheter på sina 

respektive arbetsplatser och får likvärdiga förutsättningar. Hen nämner också 



   
 

  
 

schemaläggningsprocessen. Det är ett problem att skolorna fortfarande inte har lyckats 

utforma en optimal lösning där alla ämnen får synas på enskilda elevens schema, även 

studiehandledning och modersmålslektioner.  

Respondenterna tycker att organisationen bättre borde använda den potential som finns i 

verksamheten. Flerspråkiga elever borde i början av sin skoltid få aktiv undervisning på sina 

modersmål parallellt med svenska. Det skulle stärka elevernas självförtroende, anser man. 

Respondenterna påpekar också att det finns varierande aspekter som förekommer i 

undervisningen och som eleverna dagligen brottas med. Majoriteten av de här eleverna 

kommer från krigsdrabbade områden och har gått igenom tragedier. Många faktorer och 

utmaningar nämndes i intervjuerna. Organisationen rekryterar och utser personer som jobbar 

med nyanlända elever utifrån vissa kriterier. De flesta jag intervjuade poängterade vikten av 

att den som rekryteras har betydande kunskaper och förståelse om elevernas kulturer. De 

flesta menar också att organisationen bör använda all den unika kompetens som finns hos 

personalen. En lärare säger att man har "högutbildade pedagoger som jobbar med 

modersmålsundervisning och studiehandledning som organisationen skulle kunna använda 

mer och effektiv".  

Det är många faktorer som påverkar elevernas tillvaro i skolan, och många enskilda processer 

som har betydelse i undervisningssammanhang. Organisationen borde satsa mer på 

kompetensutveckling och utbildning för personal som jobbar med nyanlända elever. Här 

betonade alla intervjuade hur viktigt det är att jobba med språkutvecklande arbetsformer. 

Man tycker att organisationen borde satsa i stort på kompetenshöjande utbildning både på 

kort och lång sikt. En av ämneslärarna säger att hen måste tänka på sin egen 

språkanvändning, eftersom eleverna inte har det grundläggande språket, både när det gäller 

ämnesord och förståelse av meningsbyggnad etc. Språkaspekten finns där hela tiden, säger 

hen. 

En respondent säger att när eleverna får begreppsförklaringar på modersmålet och 

förklaringarna ätts i rätt sammanhang blir inlärningen lättare. Hen tycker att 

studiehandledning har enorm effekt på eleverna, men att elevernas engagemang och ork 

också har avgörande effekt. Utan sådan hjälp tror hen inte att vi skulle lyckas uppnå 

kunskapsmålen i en nära framtid.  

En av studiehandledarna har sett hur eleverna har blivit effektiva och duktiga av att jobba i 

ämnena och samtidigt ha handledning. Handledaren vet var eleverna har svaga punkter, när 



   
 

  
 

de har modersmål kopplar hen ihop det som har tagits upp under lektionerna med sin 

undervisning med samma ämne och innehåll. På så sätt utnyttjar de all tid de har för att klara 

uppgifterna.  

En av ämneslärarna har i sitt ämne sett underlättande effekter av studiehandledarnas arbete 

med eleverna. Räkne delen klarar eleverna galant utan hjälp men när det gäller att kunna 

förstå instruktioner inför problemlösning och begreppsförklaring har SH betytt väldigt 

mycket. Man ser att när eleverna får förklaringar om termerna och vad de betyder på deras 

eget språk, så börjar de arbeta intensivt med sina uppgifter. Läraren har också hört från andra 

ämneslärare om studiehandledningens betydelse för de här eleverna. Vissa av eleverna har 

redan bra kunskapsunderlag och när de får stödet och hjälpen från studiehandledarna 

klämmer de bara fram tidigare förmågor, säger läraren. När eleverna får begreppsförklaringar 

på modersmålet och förklaringarna sätts i rätt sammanhang blir inlärningen lättare. Läraren 

tycker att SH har enorm effekt på eleverna, även om eleverna engagemang och ork förstås 

också har avgörande effekt. Utan studiehandledarnas hjälp tror läraren inte att vi skulle lyckas 

uppnå kunskapsmålen lika fort. 

En av studiehandledarna menar att när det gäller organisationsbyten för hens del handlar om 

vilka som ingår i de olika arbetskonstellationerna. Enligt studiehandledaren är det många 

elever som inte får studiehandledning på grund av brist på ledarskap och dålig organisation. 

Hen menar att det finns tveksamhet till och med ovilja hos enskilda skolor att vilja satsa egna 

medel, utan man använder enbart den statliga finansieringen från mottagningsenheten vilket i 

sin tur medför belastning på de få studiehandledarna som redan har för mycket 

arbetsbelastning. Enskilda skolor borde våga satsa egna medel på pedagoger och lärare som 

jobbar med nyanlända elever, menar studiehandledaren. Det finns ett behov av att skapa mer 

flexibla organisationsformer. Hen säger att hen som SH sällan får möjlighet att komma med 

synpunkter eftersom hen varken ingår i arbetslagen eller deltar i månadsträffarna. Hen tycker 

att det borde finnas tid och resurser för sådana ändamål, mycket av elevernas studieframgång 

hänger på de enskilda rektorernas villighet och öppenhet för att våga prioritera och satsa 

resurser och anställa studiehandledare och modersmålslärare som kan jobba på plats med 

eleverna. En av lärarna tyckte att man borde ordna fasta studiehandledare som jobbar på 

skolan. Hen menar också att man bör försöka öka allas delaktighet i planeringen av nya 

arbetsformer som berör nyanlända elever. Dessutom, menar hen, borde vi tänka mer på 

likvärdighet. Den goda viljan finns, men i verkligheten blir det ibland annorlunda. Slutligen 

menar hon att vi måste bli bättre på individanpassad undervisning.   



   
 

  
 

Den andra läraren menar att det behövs mera resurser. Det behövs fler pedagoger som kan 

jobba med eleverna. Hen tycker också att man skulle kunna utnyttja studiehandledarna mer 

effektivt om man har dem på heltid. Det räcker inte med 40 eller 60 minuter per vecka. Det 

behövs mer satsningar på språkutvecklande arbete.  

En av studiehandledarna framhåller att det är viktigt att skapa lika förutsättningar för alla 

elever som behöver hjälp och stöttning. I dagsläget finns det ingen möjlighet att få särskilt 

stöd så länge eleven går i förberedelseklass.  Det borde finnas möjligheter att göra 

utredningar för att lösa problemet, menar studiehandledaren. I stället avvaktar man och 

skyller elevernas långsamma progression på språkproblem.  

7.1.2 Hur används resultaten av kartläggningen av nyanlända elever? 

Alla jag intervjuade betonade vikten av att kartlägga nyanlända elevers tidigare kunskaper, 

förmågor och färdigheter, eftersom undervisningen kan anpassas utifrån resultatet av 

kartläggningen.  

Enligt en av respondenterna är första delen av kartläggningen mottagningssamtalet, som 

genomförs innan eleverna börjar sin undervisning i förberedelseklassen. Man går igenom 

elevernas dokument om de har några, och samtalar om skolbakgrund, hälsa, allergier och 

fritidsintressen. Utifrån det mötet placeras eleven i en förberedelseklass som helst ligger nära 

hemmet. Kartläggningen fortsätter sedan utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial på 

elevens skola. Respondenten förklarar vidare att kartläggningen  tar upp till 70 minuter. I 

regel använder vi en tolk i alla kartläggningssammanhang. Språkutvecklaren går igenom 

materialet och ställer frågor samt antecknar svaren.   

En respondent vidare förklarar att kartläggningens resultat sammanställs i de förtryckta 

formulären och lämnas till berörda skolor där aktuella eleven går. Vid överlämning av 

kartläggningsresultaten anordnas träffar med berörda skolors rektorer och samordnare . Det 

förs dialog och diskussion baserat på kartläggningsresultatet. I slutänden är det rektorn som 

bestämmer hur kartläggningsresultatet används vidare.  

Det finns tydliga och konkreta regler som styr utformningen av kartläggningen, och alla som 

jobbar med detta har fått gedigen information om det. I praktiken är det ett av de viktigaste 

arbetsmomenten i mottagningsprocessen. En respondent som bland annat har ansvar för 

kartläggningen säger att efter att kartläggningsresultatet lämnas in på respektive skolor, är det 

avgörande att alla som jobbar med den berörda eleven får ta del av den relevanta 



   
 

  
 

informationen, och att det är sådana arbetsformer förespråkar. Dock görs inte detta i önskvärd 

omfattning, utan långt därifrån. 

Alla respondenter håller med att man som undervisande lärare  i dagsläget bara får informell 

information om kartläggningsresultatet och att det inte är hållbart på lång sikt. Efter att 

kartläggningsresultatet lämnas in till rektorerna, är det upp till dem att avgöra hur de 

använder kartläggningsinformationen. En av respondenterna tyckte att rektorer borde 

engagera sig och satsa på inkluderande arbetsformer, vilket skulle involvera alla som jobbar 

med eleverna i olika beslutsprocesser.  

Enligt respondenterna används kartläggningens resultat i stor utsträckning för grovsortering 

av elevernas kunskaper och för att inrätta någon form av formell dokumentation, men 

informationen delges inte till lärarna och studiehandledarna, som är de som verkligen skulle 

ha nytta av den.  

7.1.3 Hur fungerar samarbetet mellan aktörerna och vad har det för betydelse i 
lärandesammanhang?  

Samtliga intervjuade är ense om att när samarbete mellan aktörerna, det vill säga 

ämneslärarna och studiehandledarna, fungerar, märks det i elevernas klassrumsaktivitet.  

På en skola har man lyckats bygga upp fungerande samarbetsklimat som gagnar alla, enligt 

en respondent. Det stärker självkänslan och självförtroendet hos eleverna, menar hen. Det har 

också skapat trygghet och lugn i klassrummet. Respondenten har ständig kommunikation 

med studiehandledarna. På respondentens skola ingår studiehandledarna i arbetslagen och 

alla ämneslärare delar sina lektionsplaneringar via Google Drive. Respondenten framhåller 

också att hen själv lär sig mycket varje gång hen träffar studiehandledarna. Alla 

studiehandledare har varierande yrkesbakgrund och har kvalificerade kunskaper i många 

olika kategorier.  

Samma respondent menar att det i förberedelseklassen är viktigt att man genomgående 

utvecklar samarbetsklimatet. Det är avgörande att studiehandledaren har bra koll på vad som 

kommer att ske under lektionerna, och gemensamma planeringar och arbetssätt jätteviktigt, 

säger respondenten. Hen lägger ut alla sina lektionsplaneringar på driven och delar med alla 

studiehandledare som jobbar med hen och möjliggör på så sätt samarbete.   

En av studiehandledarna menar att samarbetet är det viktigaste i hela processen. Man vet inte 

vad man ska hjälpa eleven med om inte ämnesläraren ger grunden till arbetet och målen som 



   
 

  
 

eleven måste uppnå. Studiehandledarna hjälper också varandra. Exempelvis under läxhjälpen 

hjälper alla handledare alla elever oavsett språkbakgrund.  

Den andra studiehandledaren menar att framgången i samarbetet ibland beror på hur 

rektorerna organiserar arbetssättet på skolan. När rektorerna skapar en bra arbetsmiljö och ett 

schema som passar för alla underlättas samarbetsmiljön. Även denna respondent delar nu för 

tiden alla lektionsplaneringar och allt studiematerial via driven. De gemensamma 

planeringarna och ständiga kommunikation med ämneslärarna har fungerat bra, säger hen.  

Studiehandledningens och modersmålsundervisningens status har stor betydelse i nyanländas 

skolgång. Alla intervjuade tyckte att skolor där all form av undervisning rankas som likvärdig 

och där eleverna behandlas efter detta synsätt lyckas bättre med att motivera eleverna.  

Alla intervjuade nämnde också ledningens sätt att hantera samarbetsfrågan. Ledningen måste 

våga allokera resurser och tid för ändamålet, och se till att skapa bra förutsättningar för 

medarbetare att använda sina unika kunskaper för att förebygga kulturella barriärer. 

Kulturskillnadernas betydelse är viktig att komma ihåg, enligt en av respondenterna. Hen 

berättar hur hen funderar varje gång hen planerar sina lektioner. I hens ämne 

samhällsorientering förkommer religion, kultur och andra samhällsrelaterade diskussioner. 

Det finns olika aspekter som man måste ta hänsyn till. Eleverna kommer från olika kulturer 

och religioner och det kräver lite funderingar kring vad som ska presenteras och hur, menar 

läraren. Den andra läraren framhåller att vi har en värdegrund som vi gemensamt bearbetat 

fram. Vi har en multikulturell skola och vi bör agera utifrån det interkulturella perspektivet. 

Det gagnar alla och skapar trevligt sammanhang.  

En av studiehandledarna säger att kultur och språk går hand i hand. Det är det 

förhållningssättet som skapar möjligheterna för allas lika deltagande. Hen förklarar att man 

har fått riktade satsningar med tema "Det interkulturella klassrummet". Detta har underlättat 

mottagandet och integreringsprocessen. Hen berättar att det ingår i hens arbetsuppgift att 

informera och utbilda medarbetare och elever om vårt samhälles värdegrund och förebygga 

fördomar och okunskap. Studiehandledaren anser också att det är viktigt att kunna använda 

elevernas språkkunskap. Det är en enorm tillgång att vara tvåspråkig. I genomgångar och 

provsammanhang brukar hen använda engelska för förtydligande av förklaringar och 

instruktioner.     

Även en av ämneslärarna poängterar att flerspråkiga elever med varierande språkresurser bör 

uppmuntras använda de språk de kan i undervisningssammanhang. Hen använder själv ofta 



   
 

  
 

engelska för att belysa vissa abstrakta begrepp och instruktioner, och får också hjälp från 

studiehandledarna att kodväxla och översätta från svenska till modersmålet. Hen säger att i 

hens ämne är det viktigt att förstå begreppen och tillvägagångssättet, räknesättet. Med hjälp 

av studiehandledare klarar eleverna det. På modersmålet får de förklaringar och löser de 

abstrakta problem går vidare med sina uppgifter. Ibland svarar de spontant på modersmålet 

och svaret översätts sedan till svenska av studiehandledaren, och det tycker läraren är okej. 

Med studiehandledarens hjälp går det att kontrollera vad eleverna redan kan och tillsammans 

kan lärare och studiehandledare utveckla deras förmåga till en ny nivå.  

7.1.4 Finns det faktorer utanför skolan som påverkar eleverna studieframgång och i så 
fall hur?  

En respondent menar att de elever som har bra umgängeskretsar utanför skolan och som 

deltar i olika sportliga aktiviteter kommer långt och klarar det talade vardagsspråket. 

Språkinlärning sker snabbare med hjälp av fria kommunikationer, menar respondenten, och 

tillägger att det räcker med att titta på eleverna på lågstadiet, det brukar gå fort för dem att 

lära sig språket eftersom de leker och umgås med jämnåriga överallt på skolgården och ute på 

lekplatserna.  

En annan respondent hävdar att de som får stöttning hemma och har vårdnadshavare med 

akademisk bakgrund lyckas bra med studierna. Eleverna får den hjälp de behöver eftersom de 

har föräldrar som lättare kommer in i systemet och som kan hjälpa sina barn med skolarbetet.  

En av lärarna menar att det är en integrationsfråga: det är självklart att språket bli bra om man 

är ute och umgås på fritiden med andra som talar svenska.  

Den andra läraren berättar att de flesta i hens klass, och speciellt killarna, lyckas bra med 

vardagsspråket genom att de spelar fotboll. Många lyckades på det sättet knäcka koden och 

hitta ett sätt att umgås med jämnåriga. Men för eller senare kommer ju alla ikapp med 

språket, säger hen. De har framtiden framför sig.   

Samtliga respondenter nämnde familj, skolbakgrund och hur snabbt och smidigt eleverna 

kommer in i samhället som faktorer som påverkar elevernas studieframgång. Elever som får 

stöttning och stöd hemifrån kommer långt med studierna. Ideella organisationer som sysslar 

med olika samhälleliga aktiviteter, som kultur och idrott, bidrar också till elevernas 

språkutveckling och därigenom skolframgång.   



   
 

  
 

 Läxhjälp är en annan faktor som nämns av respondenterna. På läxhjälpen får elever stöttning 

både på modersmålet och på svenska. Intresset och den personliga drivkraften är en 

avgörande faktor i det här sammanhanget. Eleverna deltar av eget intresse och tar del av 

undervisning och hjälp från pedagoger som har varierande ämnesfärdigheter och breda 

erfarenheter.  

 

  



   
 

  
 

 8. Resultatanalys  

Aspekterna jag undersökte var organisatorisk påverkan, kartläggningens betydelse, 

samarbetet mellan ämneslärarna och studiehandledarna samt vilka faktorer utanför skolan 

som påverkar elevernas studieframgång. Syftet var att kunna fånga de intervjuade aktörernas 

uppfattningar om möjligheterna och hinder för nyanländas studieframgång. Här presenteras 

analysen av resultaten kategoriserats under forskningsfrågor.  

8.1 Organisatoriska faktorers påverkan på nyanlända elevers studieframgång 

Bunar (2015) skriver att utgångspunkten för organiseringen av undervisningen är att den 

utformas individuellt utifrån varje nyanländ elevs skolbakgrund. Dessutom ska den medge 

maximal flexibilitet över tid för deltagande i olika konstellationer. I min undersökning 

framkom att elevernas möjligheter att få individanpassad undervisning utifrån personliga 

förutsättningar är ytterst få. 

I läroplanen för grundskolan (2011) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Under 

resultaten nämndes hur viktigt det är att kunna använda elevernas starka språk i 

undervisningssammanhang. Det som kom fram i min undersökning är en frånvaro av 

satsningar på elevernas starka språk som en förstärkande insats exempelvis 

ämnesundervisning på modersmålet i startfasen i kombination med svenska språket. 

 Skutab-Kangas (1981) skriver om fyra olika typer av kriterier som används för att 

karakterisera flerspråkighet: ursprung, kompetens, funktion och attityder. I min undersökning 

framkom bland annat att hur viktigt det är att ha personal som har kunskaper, erfarenheter 

och kompetens kring eleverna. Resultatet visar att det finns kompetens och erfarenheter som 

inte bara omfattar undervisningen, exempelvis att kunna ha förståelse för interkulturell 

pedagogik och användning av detta i undervisningssammanhang.   

Musk och Wedin (2011) hävdar att det är viktigt att som lärare "känna till kodväxlingens 

makt- och identitetsrelaterade funktioner för att inte riskera att tysta vissa elever och för att på 

bästa sätt stödja eleverna i deras språkutveckling och identitetsskapande." (s, 143).  I 

undersökningen framkom fenomen som inte stödjer vad Musk och Wedin konstaterade: 

elevers ges inte möjligheter använda och kommunicera på sitt modersmål och starkaste språk 

i undervisningssammanhang.  



   
 

  
 

Elmeroth (2013) förklarar att ett kulturellt förhållningssätt innebär ett erkännande av 

elevernas erfarenheter. Genom att erkänna erfarenheterna visar vi att dessa har betydelse, 

samtidigt som vi ger ett nödvändigt stöd till elevernas identitets- och kunskapsutveckling. 

Alla intervjuade konstaterade hur viktigt det är att inkludera alla som jobbar med nyanlända 

elever i alla processer, både ämneslärare, studiehandledare och modersmålslärare. Men 

utifrån vad som kom fram i undersökningen, var verkligheten inte så. Det saknas likvärdiga 

arbetsformer och det finns enorma variationer i arbetssättet med att organisera och hantera 

nyanlända elevers skolsituation. 

8.2 Användning av kartläggningen  

Enligt Skolverket (2016) ger resultaten av kartläggningen underlag för placering i årskurs och 

undervisningsgrupp, planering av undervisning och fördelning av undervisningstid.  I 

intervjuerna framkom att det finns en tydlig avvikelse från vad som beskrivs i Skolverkets 

dokument. Samtliga jag intervjuade svarade att de inte i något sammanhang fick ta del av 

kartläggningsresultat.  

Bunar (2015) hävdar att kartläggningen är en avgörande process och att resultaten av den kan 

avgöra elevens framtida studiesituation. I undersökningen framkom att kartläggningens 

resultat istället används för grovsortering av nyanlända elever. I intervjun framkom att det 

finns en tydlig arbetsordning och regler som styr hantering av kartläggningsproceduren. Alla 

jag intervjuade menade att kartläggningsprocessen är resurskrävande både tidsmässigt och 

ekonomiskt. Dessutom har det gjorts enorma kompetenssatsningar på kartläggningsdelen men 

huruvida resultaten av kartläggningen används på bästa sätt blir en obesvarad fråga.  

 Med studiehandledning på modersmålet ska eleverna kunna utveckla sina kunskaper i olika 

ämnen trots att de inte fullt ut behärskar det svenska språket (Skolinspektionen, 2016).  

Elever som har behov av att få studiehandledning på modersmålet har rätt att få det. För att 

studiehandledning på modersmålet ska fungera optimalt krävs ett samarbete mellan 

ämneslärare och studiehandledare. Exempelvis behöver ämneslärarna delge lektionsplanering 

och gärna också material i god tid till studiehandledarna, så att de hinner förbereda sig 

Persson (2016).   

Alla jag intervjuade hävdar att satsa och utforma hjälp till eleverna på respektive modersmål 

med studiehandledning kräver anpassande organisationer. De menar att skolor som har 

lyckats skapa flexibla organisationer och jobbar med rätt sak har kunnat motivera eleverna 

bättre för studierna.   



   
 

  
 

Det har kommit fram att engagemang från alla som är inblandade i elevernas liv är viktigast. 

Uttalanden från de intervjuade vittnar om att rektorernas engagemang är varierande när det 

gäller att se till att alla som jobbar kring eleverna får en framträdande plats. De menade att 

yrkesstatus också ett avgörande element och hävdar att studiehandledarna bör vara med i 

skolans organisation med lika förutsättningar som andra yrkesgrupper på skolor och vara med 

i alla aktiviteter. Det konstaterade alla jag intervjuade.  

8.3 Samarbetet mellan ämneslärarna och studiehandledarna 

I resultatet framkom att de som undervisar i ämnena och är mentorer i förberedelseklasserna 

har stor samarbetsvilja och det kom också fram att de uppskattar varandras stöd i arbetet med 

eleverna. I Skolverkets publikation Studiehandledning på modersmålet (2015) står det att 

handledning och undervisning på modersmål påverkar elevernas hela skolresultat. D. v. s. i 

linje med vad respondenterna konstaterade i undersökningen att eleverna som har modersmål 

och får stöd på sitt starkaste språk lyckas bäst med studierna. 

Persson (2016) menar att varje skolämne har sitt eget ämnesspråk med olika facktermer, 

begrepp och språkliga drag och här behövs stöttning i form av bland annat studiehandledning. 

I min undersökning framkom hur viktigt det är att eleverna får omedelbar hjälp och stöttning 

under lektionsgenomgångar.  

Alla inblandade bekräftade att avgörande i hela processen var att det fanns samförstånd för 

det de gör och att alla hade perspektivet på elevtänkandet. Studiehandledarna som också 

jobbar med eleverna med modersmålsundervisning kan ses som en kanal och trygghet för den 

vardagliga verksamheten. De skapar smidigare förutsättningar för det samarbete som behövs 

för elevernas framgång. Arbetsinsatserna och graden av kommunikation mellan eleverna och 

de viktigaste aktörerna är avgörande förutsättningar för elevernas lärandeframgång. Vikten av 

lärarsamarbete har också tydligt nämnts i samband med samplanering och kollegialt lärande. 

I Skolverket (2015) forsking för klassrummet hävdas att samarbetet mellan lärarna är av stor 

vikt för elevernas utveckling och lärande, och att brist på detta samarbete kan ha dåliga 

effekter på lärandeprocessen. Vidare menar Persson (2016) att för att underlätta samarbetet 

för studiehandledarna så måste han/hon ha tillgång till läromedel som klasslärare använder. 

Detta påstående har jag också fått höra från alla de intervjuade deltagarna. Alla ämneslärare 

tror på aktiv och kontinuerlig dialog och samtal, samt samplanering, deltagande i arbetslag 

och tillgång till lektionsunderlag.  

 



   
 

  
 

8.4 Faktorer som påverkar utanför skolan 

Samtliga intervjuade betonade vikten av att ha någon form av aktivitet som ger möjlighet för 

språkutveckling och allmänutbildning. De menade att de som går ut och umgås med andra 

har större möjligheter att lyckas behärska vardagsspråket i första och så småningom 

skolspråket. Det framkom också att elever som har föräldrar med akademiska bakgrunder 

lyckas i större utsträckning med sina studier.  

 

  



   
 

  
 

9. Diskussion och analys 

Syftet med arbetet var att undersöka och analysera ämneslärarnas, studiehandledarnas och 

språkutvecklarnas uppfattningar om möjligheter och hinder för nyanlända elevers 

studieframgång.  

Sammanställningen av resultatet har visat faktorer som påverkar nyanländas studieframgång 

både med direkta och indirekta konsekvenser.  

Organisatoriska faktorer påverkar elevernas lärande, exempelvis sättet att strukturera och 

utforma arbetsformer, organisationsförmåga samt rekrytering av kompetenta pedagoger som 

kan jobba med nyanlända elever.  

Alla som jobbar med eleverna borde få lika möjligheter att vara på plats och hjälpa eleverna. 

I resultatet finns det en tydlig bild av hur skolorna saknar en enhetlig policy för att anpassa 

undervisningen utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. Organisationen vill 

inte anställa studiehandledare och modersmålslärare i den utsträckning som motsvarar 

elevernas behov. Det här tycker jag är ett stort problem. Det är alla intervjuades uppfattning 

att konsekvenserna av organisationens handlande får en hindrande effekt på eleverna 

eftersom den stela organisatoriska strukturen begränsar tillgången till studiehandledare när 

eleverna behöver hjälp och stöttning.   

I resultatanalysdelen beskrevs och jämfördes resultaten i förhållande till tidigare forskning. 

Mitt sammanlagda undersökningsresultat visar att det finns brist på likvärdiga arbetsformer i 

organisationen. Det finns dels en enhet som administrerar studiehandledningen och 

modersmålsundervisningen, dels finns sex självständiga skolor som tar emot eleverna och tar 

hand om det praktiska. Det borde finnas en tydligare central styrning av hur det praktiska 

arbetet ska administreras på skolorna.  

Alla inblandade i intervjun påpekade hur viktigt det är att eleverna får studiehandledning på 

sitt starkaste språk. Tyvärr kunde alla inte få den lagstadgade hjälpen, komplexiteten är 

varierande och det kan förklaras dels utifrån organisationens ovilja att anställa personal med 

anständiga villkor, exempelvis anställningsform som motsvarar heltid, och dels utifrån 

svårigheter med att hitta personer som är lämpliga för att jobba med eleverna. Jag tror att om 

man ansträngde sig mer med att hitta lämpliga personer, och satsade mer resurser på dessa, 

skulle resultatet i slutänden bli elever som får bättre studieresultat och går snabbare igenom 

den svenska skolan.  



   
 

  
 

Det finns också en fråga om likvärdighet när det gäller skolornas organisationsstruktur. 

Skolorna och huvudmännen har olika policys när det gäller studiehandledning och dess 

arbetsform. Med insatser som studiehandledning på elevernas starkaste språk tror jag att 

nyanländas och tvåspråkigas elevers självtillit och självförtroende förstärks och lyfts upp. 

Alla vill att det vardagliga som händer i skolans värld ska öppna lika möjligheter för alla 

elever som går i skolan och det innebär att skolan måste skapa lika förutsättningar för 

eleverna, vilket jag anser inte sker idag.  

Studiehandledarna konstaterade att de nyanlända eleverna känner sig trygga och säkra i 

närvaro av vuxna som hjälper dem. Eleverna vill prata fritt, förklara fritt, lösa problem fritt 

och kommunicera fritt. Det största hindret i det sammanhanget är språkhindret. Det krävs 

omfattande planering och samarbete för att allt skall fungera tillfredsställande, och idag 

räcker inte insatserna och resurserna till.  

Att det är extra viktigt att eleverna kunde använda modersmålet eller sitt starkaste språk i 

undervisnings- eller lektionssammanhang har nämnts av alla intervjuade. Självtilliten, den 

personliga integriteten och självförtroendet stärks. På frågan om hur de märkte insatsernas 

och studiehandledarnas påverkan hos eleverna var alla jag intervjuade överens om behovet 

och dess stora betydelse för elevernas självtillit och självförtroende. Att eleverna kunde 

använda språket de behärskar vid behov vad integritetsgivande. Det handlar ju om att få 

bekräftelse, och det är också identitetsfrämjande. En lärare påpekade bland annat hur vissa 

elever snabbt klättrade och gick vidare till reguljär klass. En annan lärare svarade att 

samarbetet hjälpte och skapade en lugnande lärandemiljö. Både ämneslärarna och 

studiehandledarna märkte också förbättrade studieresultat hos elever efter insatser i form av 

studiehandledning. Tyvärr sker dock allt detta i alltför liten omfattning, eftersom resurserna 

begränsas och organisationen inte främjar modersmålsundervisning och studiehandledning i 

tillräcklig omfattning.  

Uttalandena om det starka samarbetet mellan ämneslärarna och studiehandledarna är slående 

i min undersökning. Sättet att jobba tillsammans med ständig kommunikation och 

samplanering samt kontinuerlig dialog med varandra har konstaterats från alla deltagare som 

den viktigaste framgångsfaktorn i lärandeprocessen, vilket också är något jag själv har 

upplevt då jag jobbat som studiehandledare.  

Likvärdigheten när det gäller att låta alla som jobbar med eleverna ha lika status och 

bestämmanderoll i aktiviteter som berör elevernas dagliga skolverksamhet är också mycket 



   
 

  
 

viktig. Här är det viktigt att inkludera studiehandledarna som jobbar med eleverna från start, 

det vill säga rektorerna måste räkna in och beakta studiehandledarnas kunskap och vetskap 

från början av planeringsetappen.  

Att ett gott samarbete mellan alla aktörer är viktigt är något som för mig är självklart, men 

som tyvärr inte uppmärksammas i tillräcklig grad av de som styr organisationen. Lärarna 

själva vet om hur viktigt detta samarbete är, men de behöver ges möjligheter att utföra det, 

vilket inte sker idag.  

Något om var överraskande i det hela var att hur alla intervjuade svarade på frågan om hur 

kartläggningsresultatet används. Samtliga svarade att de aldrig någonsin har fått se resultatet, 

utan det är de själva som med tiden lärt känna eleven och på så sätt begripit vad hen har för 

kunskap och förmågor. Det här är det mest överraskande resultat, men kan också förklara 

varför elevernas utveckling ibland stannar av, eftersom varken lärare eller studiehandledare 

känner till förutsättningarna för den enskilda eleven och därmed inte kan hjälpa den på bästa 

sätt.  

Nyanlända elever måste få jobba med att utveckla både det svenska språket och 

åldersadekvata ämneskunskaper samtidigt. Lärandemiljön och stämningen i klassrummet 

berikas i och med att studiehandledarna finns där och fyller det tomma språkvakuum som kan 

hindra kommunikationen. Att kunna begripa vad som sägs och vad som pågår i omgivningen 

är stort för nyanlända elever. I mina konversationer med alla inblandade har responsen varit 

nästan likadan. Elevernas skolgång och lärandeutveckling har bara blivit bättre med 

studiehandledning. 

Att det bara finns styrdokument, lagar och regler som sätter olika ramar för reglering och 

administration av en verksamhet behöver på intet sätt betyda att en organisations uttalande 

mål följs. För det behövs människor som är medvetna om dessa regler och styrdokument, och 

som utför uppgifterna och organisationens uppdrag utifrån dem.  

Jag anser att det borde krävas av alla fritidspedagoger, lärare och rektorer att de ska vara 

insatta i befintliga styrdokument, läroplan och ämnesplaner, vad gäller 

modersmålsundervisning och studiehandledning. Resultatet av detta torde bli en stor 

förbättring i den individuella synen på och förhållningssättet till modersmålsundervisningen 

och studiehandledningen.  



   
 

  
 

Resultaten visar att kartläggningsresultatet inte används i den utsträckning lagen och 

styrdokumenten förespråkar,  Detta är något att beakta. Kartläggningsresultatet är en viktig 

grund för nivåplacering av elever, individanpassad lektionsplanering och flexibelt studiestöd i 

form av studiehandledning och vid behov andra insatser.  

Avslutningsvis ser jag att mitt resultat i stort överensstämmer med de uppfattningar jag själv 

hade om behovet och effekterna av rätt insatser för nyanlända elever, samt hur viktig 

organisationen är för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar i skolan. Om dessa 

elever får en god grund när de kommer som nyanlända, tjänar samhället på det på lång sikt 

genom att eleverna kan få en bra utbildning på en rimlig tid och sedan kan gå vidare till högre 

utbildning eller arbetsmarknad. Risken är annars att många utlandsfödda elever inte klarar sig 

igenom ens grundskolan, och då hamnar utanför samhället och arbetsmarknaden.  

 

   

 

 

  



   
 

  
 

 

10. Förslag till fortsatt forskning 

 

Under undersökningens arbetsgång kom jag i kontakt med varierande litteratur och 

forskningsrapporter. Jag hoppas att den undersökning jag genomförde och dess resultat 

kommer att tas som en verklighetsbeskrivande studie.   

Jag tycker att det finns mycket att undersöka kring de här funderingarna jag tog upp i min 

studie. Det jag undersökte var den vuxna skolpersonalens uppfattning om elevernas 

studieframgång, samt vilka möjligheterna och hindren är.  

Jag tycker att som fortsättning på den här studien kan en forska vidare och studera elevernas 

uppfattning om möjligheter och hinder för sin studieframgång. 

Det är återigen värt att titta och undersöka nuvarande systemets sätt att ta reda  på elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Hur kartlägger vi analfabeter och hur kan vi ta reda på 

deras tidigare kunskaper och färdigheter på bästa sätt.  

En idé som jag har, som vore intressant att undersöka effekten av, är att nyanlända elever, 

istället för att direkt placeras i ordinarie undervisning i förberedelseklass, skulle placeras i 

olika tillfälliga grupper utifrån deras kartläggningsresultat och språkgrupp. I dessa grupper 

skulle eleverna få kompletterande undervisning på sitt modersmål alternativt sitt starkaste 

språk, parallellt med undervisning i svenska. Då de bedöms vara redo för ordinarie 

undervisning placeras de i en vanlig klass, men får fortsatt stöd i form av studiehandledning 

och modersmålsundervisning. Om sådana grupper finns någonstans i Sverige kunde en 

studera om det finns någon skillnad i hur elever klarar sin utbildning efter en sådan start 

jämfört med att placeras i förberedelseklass och få undervisning på svenska direkt. Om det 

inte finns sådana grupper tycker jag att en skulle införa sådana på försök, och sedan utvärdera 

och jämföra. Det borde vara i samhällets intresse att alla som genomgår utbildning i Sverige 

får den så effektivt och bra som möjligt.  
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag 

1. Hur beskriver du din roll i skolans organisation? 

2. Vad är utmärkande med att jobba med nyanlända elever? 

3. Vad anser du om de organisatoriska och pedagogiska strukturerna som berör 
nyanländas lärande situationer i skolans verksamhet? 

4. Vilka framgångsfaktorer ser du i den organisation du arbetar i? 

5. Vilka utmaningar ser du i den organisation du arbetar i ? 

6. Vilka förändringar tror du skulle behövas för att förbättra förutsättningarna eller 
förstärka studieframgången för nyanlända elever? 

7. Varför är det viktigt att kartlägga nyanlända elevers tidigare kunskaper? 

12. Hur går kartläggningen av nyanlända elever till? 

13. Hur tar du del av resultatet från kartläggningen? 

14. Hur effektivt används kartläggningsresultatet? 

15. Hur använder du kartläggningens resultat i ditt arbete med nyanlända elever? 

16. Finns det speciella omständigheter eller förutsättningar som du tror främjar 
nyanlända elevers kunskapsutveckling och påskyndar övergången till reguljära 
klassen? 

17. Hur viktig är samarbetet mellan ämneslärarna och studiehandledarna? 

18. Arbetar du för ett interkulturellt förhållningssätt? Hur? 

19. Påverkar integreringen i klassrummet lärandeframgången? 

20. Vad anser du om påverkan av den interkulturella aspekten på nyanlända elevers 
studieframgång? 



   
 

  
 

 

21. Finns det faktorer utanför skolan som kan påverka elevernas studieframgång? 

22. Hur flitigt använder du elevernas två- eller flerspråkighet i 
lärandesammanhang? Ex. kodväxling! 

 


