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Abstrakt 
Studien syftar till att belysa lärares förutsättningar för att bedriva undervisning inom de 

naturorienterande ämnena i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever. Bakgrunden inleds 

med denna studies definition av lärares inre och yttre förutsättningar. Fortsättningsvis definieras 

vad det innebär att vara nyanländ elev. Sedan presenteras tidigare forskning och litteratur 

gällande nyanlända elevers organiserade mottagande i skolan, flerspråkigt lärande och 

naturvetenskapsundervisning i grundskolan. Studiens teoretiska ramverk är den sociokulturella 

teorin och ramfaktorteorin. Det är en kvalitativ intervjustudie, datainsamlingen består av 

intervjuer med sju lärare som är verksamma på fyra olika skolor. På samtliga fyra skolor 

mottages nyanlända elever genom direktintegrering. Resultatet visar på att direktintegrering 

leder till en hög arbetsbelastning hos lärare. Det framkommer även att nyanlända elevers 

bristande andraspråkkunskaper utgör en svårighet för lärares möjligheter att bedriva en språk- 

och kunskapsutvecklande naturvetenskaplig undervisning med eleverna. I lärarnas svar visade 

det sig att de är i behov av stöd för att kunna bedriva undervisning som leder till nyanlända 

elevers kunskapsutveckling inom ämnet. Studiehandledning och kollegialt samarbete är två 

former av stöd som lärarna lyfter fram som viktiga. Lärares behov av kompetensutveckling 

inom språkutvecklande undervisningsmetoder är, tillsammans med de ovan nämnda, de mest 

framträdande resultaten denna studie.  

 

 

Nyckelord: Direktintegrering, lärares förutsättningar, naturvetenskaplig undervisning, 

nyanlända elever, svenska som andraspråk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Först och främst vill jag ge ett varmt tack till mina informanter. Jag är tacksam över att ni tog 

av er bristfälliga tid för att deltaga i denna studie, utan er hade studien inte varit genomförbar. 

Sedan vill jag tacka min handledare Gunnar Jonsson för konstruktiv kritik. Jag vill även tacka 

mina nära och kära för stöd. Ett särskilt tack till min sambo Emil och våra barn Theodor och 

Stella. Under denna process har ni framför allt gett mig stöd och energi genom att stundvis få 

mig att släppa arbetets tyngd på mina axlar. Det har sannerligen varit en berg och dalbana att 

skriva detta arbete. Tvivel och gråt under arbetets gång har bytts ut mot glädje över att komma 

framåt i arbetsprocessen och därmed närmare att hålla en lärarlegitimation i min hand. Jag ser 

nu framemot att börja mitt yrkesverksamma liv i skolan. 

 

Maj 2019, Luleå 

Johanna Bergström 
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Inledning 
Alla människor i Sverige är i grunden invandrare. Svanberg och Tydèn (2005) skriver att 

Sverige alltid har varit ett invandrarland, vår fornhistoria visar tydliga exempel på invandring. 

De menar dock att: ”Invandrare är naturligtvis också ett tveksamt begrepp att använda för en 

period då det inte existerade någon svensk statsbildning att invandra till.” (Svanberg och Tydèn, 

2005, s.17). Den första kolonisationen av Sverige ledde till en emigration till följd av 

miljöförändringar. När inlandsisen sedan smälte för cirka 11 500 år sedan blev Skandinavien 

och Sverige bebott igen (ibid). Folkvandring är därmed inget nytt fenomen, utan har pågått 

under alla tider på grund av varierande orsaker, brist, fara, behov och äventyrslust har påverkat 

människors vandring mellan olika länder. Åren 1930-1970 har det främst handlat om 

arbetskraftsinvandring. De senaste åren har dock asylinvandring från krigsdrabbade länder 

kraftigt ökat (Statistikmyndigheten (SCB), 2019).  

I många av skolans klassrum inryms det idag elever från världens alla hörn med olika 

erfarenheter och bakgrunder. I skolans mottagande av nyanlända elever är det viktigt att komma 

ihåg att eleverna inte utgör en homogen grupp (Bunar, 2015). Gemensamma nämnare är att 

eleverna har brutit upp från sina tidigare liv i ett annat land och att de har ett annat modersmål 

än svenska. Bunar (2015) poängterar att varje elevs individuella förutsättningar måste utgöra 

utgångspunkt för de åtgärder som skolan gör för att kunna inkludera den enskilde eleven både 

pedagogiskt och socialt. Det är en stor utmaning för lärare att anpassa sin undervisning efter 

varje elevs förutsättningar och behov när både språk- och kunskapsnivå är varierande i en 

elevgrupp. Kaya (2016) betonar att skolan måste ta ansvar för att alla elever ska ha möjlighet 

att utveckla sina kunskaper och förmågor inom alla ämnesområden. Kaya (2016) menar att först 

då kan vi säga att skolan arbetar integrerande, där elever har rätt att känna tillhörighet inom 

samtliga av skolans miljöer och områden. 

Alla elever har rätt till undervisning som möjliggör kunskapsutveckling inom samtliga 

skolämnen. Skolans timplan styr hur undervisningstiden fördelas inom skolämnena 

(Skolverket, 2019a). De naturorienterande ämnena har inget stort tidsutrymme i, framför allt, 

grundskolans yngre skolår. Detta ska inte vara liktydigt med att undervisning inom 

naturvetenskapliga ämnen ska ha lägre prioritet än andra skolämnen. Det visar sig dock att 

undervisning inom de naturorienterande ämnena ofta stressas igenom vilket leder till försämrad 

undervisningskvalitet (Håkansson & Sundberg, 2012). En orsakande faktor till detta kan vara 

att fokus läggs på att eleverna i de yngre årskurserna utvecklar förmågorna läsning, skrivning 

och räkning. Undervisning inom ämnena svenska och matematik är därmed i regel noga 

planerad efter varje elevs individuella behov. Extra anpassningar och stöd ges även i stor 

utsträckning för att elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån de kunskapskrav 

som finns för svenska och matematik i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, reviderad 2018, fortsättningsvis refererad till Lgr11 (Skolverket, 2018). 

Av egen erfarenhet från både min egen skolgång och från min verksamhetsförlagda utbildning 

i skolans verksamhet, så sker inte individanpassad undervisning inom de naturorienterande 

ämnena under samma villkor. Detta påverkar samtliga elevers kunskapsutveckling inom 

ämnesområdet, framför allt elever med språksvårigheter, andraspråks- och nyanlända elever. 

Därför vill jag utveckla en djupare kunskap om grundskollärares förutsättningar för att bedriva 
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undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena i elevgrupper med en eller flera nyanlända 

elever. 
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Syfte  
Syftet är att belysa verksamma grundlärares förutsättningar för att bedriva undervisning inom 

naturvetenskapliga ämnen i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever.  

 

Frågeställningar 
1. Vilka svårigheter beskriver lärare att de upplever inom naturvetenskaplig undervisning 

i elevgrupper med nyanlända elever? 

2. Vilka faktorer inom naturvetenskaplig undervisning av nyanlända elever beskriver 

lärare som särskilt framgångsrika? 
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Bakgrund 
Eftersom studien utgår från lärares förutsättningar inleder bakgrunden med denna studies 

definition av förutsättningar. Lärares förutsättningar består av både inre och yttre faktorer. De 

yttre förutsättningarna består av strukturella faktorer i form av, exempelvis, skolans resurser, 

kollegialt samarbete och lärares arbetstid. Den didaktiska relationen i klassrummet, interaktion 

mellan lärare och elev samt undervisningsinnehållet innefattar de inre förutsättningarna. 

Begreppet förutsättningar kommer att beskrivas mer ingående längre fram i bakgrunden.  

 

Studiens bakgrund inleder med en kort sammanfattning av de naturorienterande ämnenas syfte 

i Lgr11 (Skolverket, 2018) i grundskolans yngre år. Bakgrunden fortsätter med en definition av 

begreppet nyanländ elev, sedan följer beskrivning av skolans organiserade mottagande av 

nyanlända elever, därefter presenteras forskning om hur lärare och nyanlända elever upplever 

mottagningsarbetet. Utöver definitioner av för studien centrala begrepp presenterar bakgrunden 

tidigare forskning och annan litteratur med fokus på naturvetenskaplig undervisning i 

grundskolans yngre åldrar och lärande ur ett flerspråkigt perspektiv.  

 

De naturorienterande ämnenas syfte 
Biologi, fysik och kemi utgör de naturorienterande ämnena i grundskolan. I Lgr11 beskrivs 

kunskaper inom samtliga tre ämnesområden viktiga för den enskilda individen och samhällets 

utveckling (Skolverket, 2018): 

Biologi: 

”Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 

hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap 

för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.” 

(s. 164, 2018). 

Fysik: 

”Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 

energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och 

materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.” (s. 174, 2018). 

Kemi: 

”Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 

hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens 

uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar 

utveckling.” (s. 185, 2018).  

Alla elever har rätt att få kunskap inom de naturorienterande ämnena för att öka sina 

förutsättningar till att bli medvetna samhällsmedborgare som har inflytande som individer och 

som samhällsdeltagare. 
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Nyanländ elev 
Det har under många år inte funnits någon tydlig definition att förhålla sig till angående 

nyanlända elever i skolan. Detta ändrades i och med att nyanlända elever blev inskrivna i 

skollagen (SFS 2010:800) den 1 januari 2016. Enligt §12a kap. 3 (SFS 2010:800) ska en 

nyanländ elev ha varit bosatt utomlands men numera vara bosatt i landet samt har påbörjat sin 

utbildning här senare än höstterminens start det år han eller hon fyller sju år. En elev ska inte 

anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. Det är därmed elevens skolår i Sverige 

som avgör om hon eller han ska anses vara nyanländ, inte när eleven kom till landet. De barn 

som har kommit till Sverige innan deras skolplikt inträder ingår inte i ovan nämnda definition 

av nyanlända elever, detsamma gäller för de elever som lämnat Sverige och återkommer till 

svensk skola efter en tids frånvaro (Skolverket, 2016). Skollagens definition av nyanlända 

elever är dock inte avgörande för vilka insatser elever har rätt till. Elever som inte innefattas av 

definitionen men fortfarande är i behov av de insatser som nyanlända elever får, är berättigade 

att få det (ibid).  

 

Skolans organiserade mottagande av nyanlända elever 
Under 2000–talet har 10 000–20 000 barn och ungdomar invandrat till Sverige varje år (SCB, 

u.å.). Detta har lett till stora utmaningar för det svenska utbildningsväsendet. En stor utmaning 

har varit att hitta mottagningsenheter som både möjliggör språk- och kunskapsutveckling hos 

nyanlända elever samtidigt som eleverna får möjlighet att integreras i skolan (Skolinspektionen, 

2017). Det pågår arbete för att hitta sätt att pedagogiskt och socialt kunna inkludera nyanlända 

elever, för att se till att de får den likvärdiga utbildning de enligt lagstiftning, demokratiskt och 

moraliskt har rätt till (Bunar, 2015). Ett välfungerande mottagande av nyanlända elever är en 

viktig del i skolans arbete med att ge elever goda förutsättningarna i skolan.  

 

Skolans mottagande av nyanlända elever utgår från bestämmelser som grundar sig i skollagen, 

vilka innebär att nyanlända elevers kunskaper ska kartläggas inom två månader. Med hjälp av 

kartläggningen ska rektor sedan ta beslut om vilken årskurs eleven ska gå i och även vilket 

upplägg elevens undervisning ska ha med utgångspunkt i prioriterad timplan och behov av 

resurser (Skolverket, 2016). Hur dessa bestämmelser uppfylls kan variera mellan skolor i olika 

kommuner, det centrala är att kraven i bestämmelserna uppfylls (ibid). Det är 

skolhuvudmannen, det vill säga kommunen, som har det övergripande ansvaret att ge skolan 

och dess personal möjlighet att utforma sin undervisning efter Skolverkets råd och 

bestämmelser enligt §8 kap. 2 i skollagen (SFS 2010:800). Det är sedan rektorn på skolan som 

beslutar hur nyanlända elevers undervisning ska planeras och utföras med utgångspunkt i den 

enskilda elevens språk- och ämneskunskaper. Skolinspektionen (2017) har granskat kvaliteten 

på skolhuvudmännens arbete med mottagande av nyanlända elever, det framkommer att det 

finns brister i deras arbete. Brister i form av försenad utbildning för nyanlända elever och att 

rektorer inte är involverade i det inledande mottagandet av nyanlända elever om det sker via 

mottagningsenheter utanför skolan. Det visar sig även att skolhuvudmännen inte följer upp 

mottagandet i skolorna i tillräckligt hög grad och att kartläggning av ämneskunskaper i regel 

inte är något som sker (ibid). Om det överhuvudtaget sker någon kartläggning i nyanländas 

ämneskunskaper så är det på initiativ av enskilda lärare och endast i ett eller ett fåtal ämnen. 
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Detta leder till att det finns nyanlända elever som har kunskaper i olika ämnen som lärare inte 

känner till. I rapporten berättar flera elever att de har goda kunskaper i både engelska och 

naturvetenskapliga ämnen som inte har efterfrågats i kartläggningen av eleverna 

(Skolinspektionen, 2017). Detta leder till att skolhuvudmän och rektorer inte kan organisera 

nyanlända elevers undervisning utifrån deras förutsättningar. I många fall resulterar detta i att 

vissa ämnen helt och hållet faller bort för nyanlända elever (Skolverket, u.å.). Detta går emot 

skollagen som fastställer att skolans utbildning ska stödja och stimulera alla elevers utveckling 

genom att ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar (§4 i kap. 1, SFS 2010:800).  

 

Likvärdig utbildning är avgörande för att ge alla nyanlända elever goda förutsättningar till 

fortsatta studier och arbete (Skolinspektionen, 2017). Nyanlända elever ska därmed ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans samtliga ämnen samtidigt som de utvecklar sina 

språkkunskaper i svenska (Skolverket, 2019b). För att möjliggöra detta menar Bunar (2015) att 

studiehandledning är en viktig del. Studiehandledning innebär att nyanlända elever får 

undervisning inom ett ämnesområde med en studiehandledare som talar elevernas modersmål. 

Studiehandledning kan äga rum innan, under eller alternativt efter undervisning i ordinarie 

klass. Genom studiehandledning får nyanlända elever möjlighet att förena sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter med den nya kunskapen som eleverna möter inom olika ämnen i 

den svenska skolan. Kvaliteten på studiehandlingen måste dock stärkas genom bland annat krav 

på samarbete med lärare (Bunar, 2015; Gibbons, 2010; Selander, 2005). Liknande resonemang 

lyfter Skolverket (2016) fram, studiehandledning fungerar under de bästa förutsättningarna när 

ämneslärare och studiehandledare i samverkan planerar undervisning med utgångspunkt i den 

enskilde elevens kunskaper. Med tanke på att det inte finns några speciella krav på utbildning 

för att arbeta som studiehandledare så finns det även behov av kompetensutveckling inom 

yrkesgruppen (ibid). 

 

Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att skolan ska kompensera för elevers skillnader i 

form av förmåga att kunna tillgodogöra sin utbildning. Detta gäller alla elever inom samtliga 

skolenheter, det finns dock några bestämmelser som riktar sig direkt till nyanlända elever. Det 

handlar exempelvis om förberedelseklass och prioriterad timplan (Skolverket, 2016). 

Nyanlända elevers skolgång kan starta i en förberedelseklass eller så blir de direktintegrerade i 

en skolklass med en prioriterad timplan. Förberedelseklass innebär att nyanlända elever får 

möjlighet att utveckla kunskaper i en särskild undervisningsgrupp innan de börjar i den 

ordinarie undervisningsgruppen. När skolhuvudmannen beslutar att nyanlända elever får 

prioriterad timplan integreras eleverna direkt i skolan med en ändrad fördelning av 

undervisningstiden så att eleven får mer undervisning i svenska som andraspråk än andra elever 

i samma årskurs (ibid). Bunar (2015) konstaterar att det förekommer diskussioner om vilket av 

tillvägagångssätten som ger de bästa förutsättningarna för nyanlända elevers utveckling och 

integrering i skolan. Bunar (2015) anser dock att det inte är där fokus bör ligga, vilken 

organisationsform som är den bästa är helt upp det till den enskilde elevens behov och 

förutsättningar. I relation till frågan om förberedelseklass eller prioriterad timplan är att föredra 

så har Juvonen (2015) utfört en studie som undersöker hur lärare förhåller sig till nyanlända 

elevers direktintegrering i ordinarie klassrum. Lärarna i studien framhåller att det finns både 

för- och nackdelar med direktintegrering av nyanlända elever (ibid). Lärarna framhöll att 
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direktintegrering till ordinarie klassrum ger nyanlända elever tillgång till språket både i 

undervisning och under rastaktiviteter, vilket är positivt för nyanlända elevers språkinlärning 

(Juvonen, 2015). Samtidigt som lärarna förtydligade att språket utgör en svårighet för eleverna 

när deras språkutveckling inte sker i tillräckligt hög grad för att eleverna ska kunna tillgodogöra 

sig innehållet i ordinarie undervisning. de Ron (2008) menar att nyanlända elevers försök att 

språkligt arbeta ikapp i förberedelseklass sällan fungerar. Detta beror på att nyanlända elever 

inte får undervisning som är kognitivt åldersadekvat men även på grund av att eleverna i 

ordinarie undervisningsgrupp fortsätter att utvecklas under tiden nyanlända elever undervisas i 

förberedelseklass (ibid). Likartat med de Ron (2008) resonerar Axelsson och Nilsson (2013) 

som framhåller att ämnesundervisning i förberedelseklass riskerar att bryta 

kunskapsutvecklingen inom skolans ämnen. Fokus inom undervisning i förberedelseklass 

ligger istället på språkkunskaper och samhällskunskaper som är viktiga för integrering i både 

skola och samhälle. Det framkommer att det finns för- och nackdelar inom både 

förberedelseklass och prioriterad timplan. I undervisning i ordinarie klass får nyanlända elever 

tillgång till ämnesundervisning, det finns dock ett behov av kompetensutveckling inom 

språkutvecklande undervisningsmetoder hos ämneslärare menar Axelsson och Nilsson (2013). 

Lärare i Juvonens (2015) studie lyfter även fram att det saknas kompetens hos lärarna och att 

det behövs mer forskning inom det organiserade mottagande och undervisning av nyanlända 

elever för att arbetet ska kunna utvecklas (ibid).  

 

Skollagen fastställer att en viktig aspekt i mottagandet av nyanlända elever i skolan är att ta 

hänsyn till elevernas tankar och känslor angående hur skolgången planeras (§10 kap. 1 

2010:800). Det är för elevers bästa som åtgärder ska upprättas i skolan, trots det fattas många 

beslut utan att bemöta elevernas syn på saken. Hur nyanlända elever upplever sitt mottagande i 

skolan är en relativt outforskad fråga inom både svensk och internationell forskning. Nilsson 

Folkes studie (2015) är dock ett undantag, Nilsson Folke har bedrivit ett fältarbete i tre svenska 

skolor i kommuner av varierande storlek. Studien syftar till att belysa nyanlända elevers 

upplevelser av övergångenen mellan förberedelseklass till ordinarie klass och hur eleverna 

upplever dessa organisatoriska former. En gemensam bild som visar sig i studien är att eleverna 

på samtliga tre skolor beskriver förberedelseklass som en trygg plats där de får möjlighet att 

lära sig det svenska språket (ibid). I studien av Nilsson Folke, 2015 framkommer det även att 

elever i förberedelseklass känner sig separerade från övriga elever i skolan och att de saknar 

undervisning inom vissa ämnen, exempelvis, samhällskunskap och naturorienterande ämnen. 

Studien belyser att övergången till ordinarie klasser är den svaga länken i nyanlända elevers 

utbildningskedja, vilket beror på att eleverna inte får möjlighet att utveckla tillräckligt med 

kunskap i framför allt andraspråket men även på grund av bristande ämnesundervisning i 

förberedelseklass (Nilsson Folke, 2015). Detta är resultat som även tidigare forskning har visat 

(Axelsson & Nilsson, 2013; de Ron, 2008; Juvonen, 2015). Liknande resultat framkommer även 

i Heks (2005) forskningsöversikt av nyanlända elevers erfarenheter inom det brittiska 

skolsystemet. Eleverna framhåller att de känner sig exkluderade i förberedelseklass samtidigt 

som övergången från förberedelseklass till ordinarie klass blir en stor omställning för de 

nyanlända eleverna, både socialt och pedagogiskt. I Heks (2005) studie beskriver nyanlända 

elever att ett gott förhållningssätt av lärare är av största vikt för att eleverna ska kunna integreras 

i skolan. Till en början är även stöd av en lärare som talar de nyanlända elevernas modersmål 
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viktigt för att eleverna ska kunna förstå vad som förväntas av dem. Detta är något som fler än 

Heks (2005) lyfter fram som viktigt (Bunar, 2015; Gibbons, 2010; Nilsson Folke, 2015). Vidare 

framgår det att eleverna i Heks (2005) studie upplever att det viktigaste för dem är att utveckla 

är språkförmågan i andraspråket. Detta grundar sig delvis i sociala aspekter, men även för 

elevernas möjligheter till kunskapsutveckling inom skolans samtliga ämnesområden (ibid).  

 

Samarbete mellan kollegor och systematiskt kvalitetsarbete är betydande delar i arbetet med att 

förbättra villkoren för nyanlända elever (Skolverket, 2015). Tidsbristen utgör dock en 

försvårande del för det kollegiala samarbetet. Tid är en bristvara i dagens skola men för att 

mottagandet och undervisningsformer för nyanlända elever ska kunna utvecklas på den enskilda 

skolan krävs det att tid för samarbete avsätts (ibid). Tid är inte det enda som utgör 

förutsättningar för samarbete mellan kollegor. Ett välfungerande kvalitetsarbete kräver ett 

gemensamt ansvar i personalstyrkan men även tydliga ansvarsfördelningar och en styrande 

rektor (Skolverket, 2015). Om ansvarsfördelning saknas finns risk att kvaliteten istället avgörs 

av enskilda personers insatser (ibid). Å andra sidan menar Cummins (2001) att den enskilda 

läraren måste ta sitt ansvar och stå upp för att förbättra nyanlända elevers möjligheter till en 

meningsfull skolgång. Lärare kan inte beklaga sig över brister som finns i skolan utan att se till 

sin egen roll för att förändra situationen. Skolan som organisation måste utvecklas i takt med 

samhället och utgå från de behov som eleverna har. Vidare menar Cummins (2001) att allt 

ansvar inte ligger på den enskilde läraren men poängterar samtidigt att samtliga lärare har en 

viktig del i arbetet med att utveckla organisationen till en skola för alla. Håkansson och 

Sundberg (2012) lyfter fram att ett av problemen med skolans möjligheter till 

kvalitetsutveckling är det faktum att resursarbetet i skolan inte fördelas ur ett långsiktigt 

perspektiv, de menar att det snarare handlar om att släcka bränder. I relation till långsiktiga 

lösningar så menar Cummins (2001) att obligatorisk andraspråkundervisning inom 

lärarutbildning vore en möjlig lösning på problemet med att utveckla andraspråkselevers språk- 

och ämneskunskaper. Vidare menar Cummins (2001) att det borde vara krav på att rektorer ska 

ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever för att de ska kunna stödja 

arbetet med att utvecklas skolans undervisning för dessa elever. På liknande sätt resonerar 

Nilsson och Bunar (2015) och menar att en kunnig rektor tillsammans med andraspråkslärare 

och ämneslärare kan planera strategier och undervisning som kan underlätta 

andraspråkselevernas förståelse och deltagande i ordinarie undervisning. Håkansson och 

Sundberg (2012) konstaterar att det råder brister inom denna form av samarbete och menar att 

om alla lärare ska kunna vara delaktiga i att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever så 

krävs det att arbetet organiseras och utvärderas i högre grad. Det tyder på att rektorer inte tar 

det ansvar som krävs för att samarbete och kvalitetsutvecklande arbete ska vara genomförbart. 

 

Lärande med ett flerspråkigt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet på tänkande och lärande är språket en central del. Språket är 

den viktigaste mekanism som människan har för att utveckla, testa och kommunicera 

världsbilder och kunskaper (Säljö, 2014). Språket har därmed en betydande del i såväl skola 

som samhälle. Håkansson och Sundberg (2012) lyfter även fram språkets betydelse och den 

möjlighet som lärare har att utveckla didaktiska verktyg genom ökad medvetenhet och kunskap 
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om språkets betydelse för lärande. Genom språket kan vi argumentera med varandra och byta 

våra föreställningar om världen mot andra människors. Men för att kunna göra det måste 

förmågan att använda rätt språk vid rätt sammanhang utvecklas (Säljö, 2014; Säljö & 

Wyndhamn, 2002). Det är skolans uppdrag att ge alla elever verktyg och möjligheter att 

utveckla sina språk- och ämneskunskaper inom alla skolans ämnen utifrån deras behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2018). Frågor rörande flerspråkighet och interkulturalitet är 

högaktuella i samhället. Detta aktualiserar även behoven av att ytterligare stärka 

ämnesundervisningen i svensk skola. Det behövs mer kunskap om hur lärande i och genom 

olika skolämnen går till och pedagogik som erbjuder goda villkor för språk- och 

kunskapsutveckling i alla ämnen (Håkansson & Sundberg, 2012). Gibbons (2010) förespråkar 

genremodellen, det är en undervisningsmodell som även kallas cirkelmodellen, som 

tillhandahåller strategier och verktyg för att arbeta med språk och ämne parallellt. 

Genremodellen innebär gemensamt skrivande och begreppsinlärning innan elever får arbeta 

självständigt inom området (ibid). Gibbons (2010) understryker vikten av att lärare inom 

samtliga ämnesområden är medvetna om vilka förutsättningar som gäller lärande på ett 

andraspråk. 

 

Slotte - Lüttges (2005) avhandling behandlar språk och lärande i klassrum där majoriteten av 

eleverna är tvåspråkiga. Avhandlingens resultat pekar på att små språkliga faktorer är 

avgörande för flerspråkiga elevers lärande. Det framkommer att elevers avsaknad av förståelse 

för enstaka ord i undervisningssammanhang orsakar att eleverna exkluderas från 

klassrumsdiskussioner, detta leder till att det språkliga tar tid från det ämnesmässigt eller 

innehållsligt relevanta (Slotte – Lüttges, 2005). Ämnesrelaterade ord och begrepp inom 

naturorienterande undervisning utgör den största svårigheten för att flerspråkiga elever ska 

förstå ämnet (Cummins, 2001; Håkansson & Sundberg, 2012). Det tar även många år för 

flerspråkiga elever att utveckla sitt skolspråk (Sellgren, 2005; Gibbons, 2010; Hajer & 

Meestringa, 2010). Gibbons (2010) bedömer att det tar mellan fem till sju år för flerspråkiga 

elever att nå ett åldersadekvat skolspråk. Den tidskrävande processen kan delvis relateras till 

att det finns ett språkligt glapp mellan flerspråkiga elevers vardagsvärld och skolans värld 

(ibid). Nyanlända elever kan ha utvecklat ett vardagsspråk på hög språklig nivå samtidigt som 

eleven kan ha svårigheter med skolspråket. För att kunna bemöta nyanlända elever både språk- 

och kunskapsmässigt så är det viktigt att lärare är medvetna om att elevers kunskaper inom 

vardags- och skolspråk kan vara olika (Cummins, 2001). Genom en kontextrik undervisning 

med språklig stöttning och interaktion i klassrummet kan vardagsspråk och skolspråk förenas 

(Hajer och Meestringa, 2010). Det kräver dock mer än en kontextrik undervisning för att kunna 

ge nyanlända elever förutsättningar för att utveckla åldersadekvata ämneskunskaper. Sellgren 

(2005) menar att det finns ett behov av samarbete mellan språklärare och ämneslärare för att 

stärka den språkutvecklande undervisningen. Studier belyser dock på att det saknas ett sådant 

samarbete (Håkansson & Sundberg, 2012). I relation till detta menar Sellgren (2005) att 

bristande samarbete mellan språk- och ämneslärare inte ska utesluta att en språkinriktad 

ämnesundervisning bedrivs. Nyanlända elever ska få möjlighet att utveckla den kunskap som 

Lgr11, ämnar för i alla skolans ämnen oavsett elevers språkliga utveckling i andraspråket 

(Skolverket, 2018). Det finns dock uppenbara brister i nyanländas undervisning inom flera 

ämnesområden, däribland inom de naturorienterande ämnena (Hek, 2005; Karlsson, Larsson 
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och Jakobsson, 2016; Nilsson Folke, 2015). En av bristerna är att undervisning i de 

naturorienterande ämnena ofta planeras efter elevernas språkliga förmåga i andraspråket. Det 

leder till att nyanlända elevers kunskapsutveckling inte sker under bästa förutsättningar och att 

lärares förväntningar på nyanlända eleverna sänks. Detta utgör ett stort problem som leder till 

att nyanlända elever får svårigheter att uppnå kunskapsmål (Skolverket, 2018). Detta är ett 

problem som drabbar nyanlända elever på lång sikt, genom att de riskerar att sakna behörighet 

för fortsatta studier efter avslutad grundskola (Bunar, 2015; Cummins ,2001; Gibbons, 2010; 

Hek, 2005).  

 

Gibbons (2010) understryker att andraspråkselever inte ska behandlas som lågpresterande utan 

de ska behandlas som kompetenta elever. Detta är även något som Lahdenperä (2004) lyfter 

fram, Lahdenperä poängterar dock att kraven på flerspråkiga elever ska vara höga men 

samtidigt realistiska. Tidigare forskning lyfter fram att lärares förhållningssätt till eleverna 

spelar en avgörande roll för nyanlända elevers möjligheter till lärande. Respekt och 

uppskattning för deras kunskaper och förmågor leder nyanlända elevers utveckling av både 

identitet och kunskap framåt (Hek, 2005; Nilsson Folke, 2015). Eftersom lärande och identitet 

utvecklas tillsammans är det av vikt att forma inbjudande och trygga lärmiljöer för samtliga 

elever (Cummins, 2018). Det är lärares uppgift att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

kunskap och identitet parallellt med varandra, genom att bekräfta och stötta elever som lärande 

personer och som människor (ibid). Skolans uppenbara uppdrag är att utveckla språk- och 

ämneskunskaper, men i Lgr11 lyfts det även fram att det är lika viktigt att stötta och stödja 

elevernas identitetsutveckling (Skolverket, 2018). I relation till skolans mångkulturella arbete. 

För att kunna skapa ett mångkulturellt klassrum med goda förutsättningar för nyanlända elever 

krävs det lyhördhet för och uppmuntran av olika synsätt (Lahdenperä & Sandström, 2011). Hela 

skolan måste samarbeta för att skapa interkulturella lärandemiljöer, Lahdenperä skriver att 

interkulturalitet innebär att skapa gemenskap mellan olika kulturer, med utgångspunkt i en 

ömsesidig respekt, jämlikhet och öppenhet för varandra (Lahdenperä, 2004). För att kunna 

skapa goda lärmiljöer för samtliga elever på skolan krävs det även att utgångspunkten för 

arbetet är mångfald, en svårighet med att skapa interkulturella lärmiljöer är det faktum att 

skolan som helhet utgår från ett monokulturellt perspektiv (Lahdenperä, 2004; Lahdenperä & 

Sandström, 2011). Monokulturalitet innebär att majoritetens föreställningar och värderingar är 

utgångspunkten, vilket resulterar i att utrymme åt minoriteten inte ges i lika hög grad. 

Lahdenperä (2004) framhåller att lärare behöver reflektera över sin medvetenhet och kunskap 

om elevernas olika kulturer men likväl om hur sin egen kulturbakgrund påverkar, för att kunna 

skapa kulturella skolmiljöer som ger plats åt alla. Genom öppenhet för elevers olika kulturer 

kan läraren tillsammans med eleverna skapa en kultur som förenar både elevernas och lärarens 

synssätt (ibid).   

 

Lärares inre och yttre förutsättningar 
Läraryrket är en profession med ett särskilt samhällsuppdrag med stöd i en speciell lagstiftning 

(SFS 2010:800) och med särskilda bestämmelser i form av styrdokument (Skolverket, 2018). 

Lärare har, förutom lagar och styrdokument, flera faktorer att ta hänsyn till i sin undervisning. 

Faktorerna kan beskrivas genom lärares inre och yttre förutsättningar. De inre förutsättningar 
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innefattar bland annat lärares ämnesdidaktiska val, interaktion med eleverna i klassrummet och 

lärarens förhållningssätt till lärandeobjektet. Även lärares erfarenheter, kunskaper och intressen 

påverkar undervisningen de bedriver (Håkansson & Sundberg, 2012). De inre förutsättningarna 

har lärare möjlighet att med egna medel justera och ändra vid behov. Lärares yttre 

förutsättningarna är däremot svårare för den enskilde läraren att påverka under lika enkla 

former. De yttre förutsättningarna består av exempelvis tillgång till material, stöd och resurser, 

tidsmässiga aspekter, läroplan och kollegialt samarbete (ibid). 

Lärares inre och yttre förutsättningar påverkar samtlig undervisning oberoende vilket ämne det 

handlar om, hur förutsättningarna ser ut är dock varierande beroende på ämnet (Håkansson & 

Sundberg, 2012). Forskning inom naturvetenskaplig didaktik visar att kvaliteten på 

undervisning inom de naturorienterande ämnena ofta är bristande (Skolverket, 2012). Detta är 

delvis en följd av att den naturvetenskapliga undervisningen är begränsad, på grund av olika 

anledningar. Exempelvis så undervisar lärare inom de yngre årskurserna i de flesta av skolans 

ämnen, samtidigt som den bästa kompetensen ofta finns inom de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områdena (ibid). Betydelsen av lärares ämnesförståelse visar sig i 

Vikströms studie (2005) där sex deltagande lärares undervisning inom de naturorienterande 

ämnena studerades med fokus på undervisningsinnehållets kritiska aspekter. När eleverna i en 

av klasserna inte utvecklade någon förståelse inom ett av de studerande ämnesområdena 

framkom det i samtal med läraren att det till stor del berodde på lärarens avsaknad av 

ämnesförståelse (Vikström, 2005). I relation till detta lyfter Pettersson (2012) att det under en 

lång tid har förekommit diskussioner om huruvida lärare för yngre årskurser har tillräckligt med 

kompetens för att undervisa inom de naturorienterande ämnena.  

Cummins (2001) menar att även elever har inre och yttre faktorer som påverkar deras inlärning. 

Till elevernas inre faktorer hör tidigare erfarenhet, motivation och intressen samt deras kultur. 

De yttre faktorerna består främst av elevernas förmåga att interagera med andra. Dessa faktorer 

påverkar hur eleverna möter olika ämnesområden. Faktorerna samverkar med elevernas 

undervisning, ofta på ett omedvetet sätt från deras sida (ibid). På liknande sätt resonerar 

Håkansson och Sundberg (2012), de beskriver att elevers syn på lärande, sin roll som elev och 

ämnet påverkas av deras bakgrund. Det är lärarens uppgift att inkludera alla elever och ge dem 

förutsättningar till kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund och 

erfarenheter.  

Den didaktiska triangeln visar relationen mellan lärare, elev och innehåll samt de strukturella 

faktorerna runt omkring triangeln. Kansanen, Hansèn, Sjöberg och Kroksmark (2011) beskriver 

att den didaktiska triangeln kan användas som ett analysverktyg för att utvärdera och utveckla 

undervisning. Den didaktiska triangeln ger läraren en god möjlighet att reflektera över de 

didaktiska frågorna när, vad, hur och varför. Figur 1 på nästa sida visar den didaktiska triangeln 

tillsammans med strukturella faktorer som påverkar undervisningen. 
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Figur 1. Den didaktiska triangeln.  

Bearbetad figur med inspiration hämtad från, 
https://www.google.com/search?q=didactic+design&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7mu_opMPgAhVyw

MQBHWI2D8MQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=LjP_zY4eAlxcvM 

 

Undervisningens utförande ser olika ut beroende på hur tolkningar inom och mellan 

perspektiven i den didaktiska triangeln ter sig (Kansanen et al., 2011). Varje hörn i den 

didaktiska triangeln representerar en faktor som påverkar undervisningen. Som nämndes 

tidigare så är det relationen mellan lärare, elev och innehåll i undervisningen som är i fokus. 

Den didaktiska triangeln är dock även inramad av yttre påverkande faktorer. Strukturella 

faktorer utanför den didaktiska triangeln påverkar undervisningen genom exempelvis, de 

lärandemål, regelverk, materialtillgång och socioekonomiska förhållanden som finns på skolan. 

I undervisningssammanhang möts elever och lärare med förväntningar och föreställningar om 

hur det ska vara och hur undervisningen ska gå till. I slutändan är det läraren som är den 

tongivande personen som ska sätta upp ramarna för hur eleverna och lärarnas föreställningar 

kan mötas för att skapa goda lärmiljöer. Lärares förutsättningarna för att bedriva undervisning 

inom olika ämnena är varierande, det som kan konstateras är dock att eleverna alltid bör vara 

utgångspunkten och kärnan i själva undervisningen (Kansanen et al., 2011). 

Naturvetenskapsundersvisning i grundskolan 

Naturvetenskapen i skolan ämnar beskriva och förstå naturen runt omkring oss genom ämnena 

biologi, fysik, kemi. Harlen (1996) betonar att naturvetenskapliga ämnen inte endast utvecklar 

elevers förmåga att förstå omvärlden, eleverna utvecklar även sin förmåga att fatta beslut och 

lösa problem i sin vardag. I likhet med Harlen (1996) så står det i Lgr11 ämnesbeskrivning 

inom biologi att ämnet ska leda till elevers nyfikenhet till att veta mer om sig själv och sin 

omvärld (Skolverket, 2018). Lgr11 beskriver att de naturorienterande ämnena i årskurs 1-3 ska 

ge eleverna kunskaper inom hälsa, naturbruk och miljö (ibid). Detta är ämnesområden som har 

betydelse för samhällsutvecklingen, dessutom ska kunskaper inom dessa områden bidra till 

elevernas egen identitetsutveckling och välbefinnande. Harlen beskriver: ”Naturvetenskap är 

en lika viktig baskunskap som läsning, räkning och skrivning, och den blir mer utvecklad och 

berör fler områden i våra liv.” (1996, s.10). Naturvetenskaplig undervisning är viktig för både 

individen som samhällets utveckling (Harlen, 1996; Skolverket, 2018). 

https://www.google.com/search?q=didactic+design&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7mu_opMPgAhVywMQBHWI2D8MQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=LjP_zY4eAlxcvM
https://www.google.com/search?q=didactic+design&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7mu_opMPgAhVywMQBHWI2D8MQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=LjP_zY4eAlxcvM
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Sjøberg (2010) argumenterar för att naturvetenskaplig undervisning inte endast ska behandla 

fakta utan även skapa möjligheter för förståelse om hur kunskapen har producerats och hur den 

kan implementeras i olika samhällen beroende på vilka värderingar, politiska ideologier, 

ekonomiska intressen som råder i samhället. Detta är i enhetligt med kunskapsmål i Lgr11; 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av 

naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt 

påverkar varandra.” (Skolverket, 2018, s. 174). Naturvetenskap står inte fri från mänsklig 

påverkan och politiska värderingar (Sjøberg, 2010). Leden och Hansson (2017) anser att det 

finns flera skäl till att integrera naturvetenskapens karaktär i naturorienterande undervisning. 

Eleverna får exempelvis verktyg till att hantera samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 

och även en bättre förståelse för innebörden av teorier, begrepp och modeller (ibid). Ideland 

(2012) menar även att det ger elever möjlighet att utveckla förmågor som sedan hjälper dem att 

delta i samhället istället för att undervisningen ska leda till att ett fåtal elever skapar intresse för 

ämnet och blir naturvetare. Vidare menar Sjøberg (2010) att naturvetenskapliga föreställningar 

kan vara samstämmiga med kulturen men även kollidera med dessa. Vid det sistnämnda blir 

det svårare för elever att tillgodogöra sig kunskap inom ämnet eftersom en ny 

verklighetsuppfattning måste konstrueras. Det kan då vara svårt för elever att kunna identifiera 

sig med naturvetenskapligt undervisningsinnehåll. Fritzen (2003) lyfter att lärare bör reflektera 

över vilken betydelse ämnesinnehållet har för eleverna i avseende på kunskap, skola och 

vardag. Insikten om att elever genom tidigare erfarenheter redan har byggt upp en egen 

förståelse för många vetenskapliga fenomen och begrepp gjorde att forskningen tidigt inriktade 

sig på att kartlägga denna förförståelse. Naturvetenskaplig skolforskning har under senare år 

fått en mer socialt inriktad teoretisk utgångspunkt utifrån Vygotskijs tankar (Hägerfelth, 2004). 

Detta innebär att lärande betraktas som kulturbundet, eleverna utvecklar naturvetenskapligt 

kunnande parallellt med sin vardagskulturella världsuppfattning och elevers möjlighet och 

förutsättningar att lära samma saker är beroende av synsätt. Elever har olika syn på världen 

utifrån vilken bakgrund de kommer ifrån och det speglar elevers synsätt i olika situationer, i 

vardagen och i skolans naturvetenskapliga ämnen (ibid). Vidare lyfter Sjøberg (2010) fram att 

undervisning ska utgå från elevernas erfarenheter och kunskaper, men ställer sig samtidigt 

frågande till vilka av elevernas erfarenheter i en speciell elevgrupp som läraren ska utgå från i 

sin planering av undervisning. Det är inte homogena elevgrupper vilket leder till att planering 

av undervisning utgår från vissa elevers erfarenheter och/eller kunskaper på bekostnad av andra 

elever.  

 

Alla elever i skolan växer och utvecklar sin egen identitet i förbindelse med sin omgivning och 

genom tidigare erfarenheter. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) betonar att det blir en 

större utmaning för nyanlända elever att skapa sin identitet inom skolmiljöer och 

ämnesområden samtidigt som de försöker skapa sin språkliga identitet. Det kräver mycket av 

eleverna, stöd utifrån elevernas behov är därmed viktigt för att de ska få möjlighet att utveckla 

ämneskunskaper parallellt med språkkunskaper (ibid). Szybek (2002) poängterar att 

naturvetenskaplig undervisning upplevs som abstrakt för många elever vilket utgör en svårighet 

för elever att få en koppling till naturvetenskapen från sin egen livsvärld. Detta beror delvis på 

ämnesspråket som inom de naturorienterande ämnena är kontextbaserade. Språkkunskaper är 
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avgörande för att kunna utveckla kunskaper inom de naturorienterande ämnena. Strömdahl 

(2002) menar att undervisning inom naturvetenskap handlar till stor del om att tolka texter, ”Det 

gäller att kunna avkoda de naturvetenskapliga texterna utifrån deras egna premisser i relation 

till Naturen de beskriver.” (s. 13). Många av de ord och begrepp som används i 

naturorienterande ämnen använder eleverna inte i sin vardag samtidigt som vissa ord används, 

men då ofta med en annan betydelse eller i ett annat sammanhang. Detta utgör en svårighet för 

samtliga elever men framför allt för de elever som har svårigheter med språket. Kunskapskraven 

i Lgr11 för elever i slutet av årskurs 3 innehåller flertalet formuleringar som uttrycker att 

eleverna ska kunna berätta, beskriva och samtala om olika naturvetenskapliga fenomen och 

begrepp (Skolverket, 2018). Detta förutsätter att elever får möjlighet att utveckla ett ämnesspråk 

som ger dem förutsättningar att kunna resonera om naturvetenskapligt innehåll. För att eleverna 

ska kunna utvecklas i ämnesspråket kräver det meningsskapande av termer och begrepp. 

Nygård Larsson (2011) argumenterar för att text och språk är betydelseskapande resurser av 

lika stor betydelse som ämnesinnehållet i undervisning. Språklig medvetenhet i 

ämnesundervisning är en viktig förutsättning för flerspråkiga elevers lärande, det är dock något 

som gynnar alla elever med tanke på att ämne och språk interagerar och utgör tillsammans 

grunden i undervisning (ibid).  

 

Skolverket (2012) har sammanställt en kunskapsöversikt över forskning i 

naturvetenskapsdidaktik med syfte att belysa hur forskning kan utveckla den dagliga 

verksamheten för lärare. I kunskapsöversikten lyfts lärares kunskaper inom naturvetenskap, 

lärare och elevers attityder till undervisningen samt lärares medvetenhet om kritiska aspekter 

inom undervisningsområden fram som viktiga påverkande faktorer för elevers lärande (ibid). 

Pettersson (2012) diskuterar huruvida fokus i naturvetenskapsundervisning ska vara på 

ämnesinnehållet, arbetsformer eller på båda delarna. Petersson (2012) menar att frågan kan 

upplevas enkel att besvara men den ger upphov till reflektioner, är det exempelvis läraren eller 

eleverna som ska ha tolkningsföreträde i naturvetenskaplig undervisning? Håkansson och 

Sundberg (2012) beskriver även att undervisning inom de naturorienterande ämnena har för 

mycket fokus på laborationer i årskurserna 1-3, vilket leder till att det blir en form av chock när 

eleverna kommer till den mer faktabaserade naturvetenskapsundervisningen i årskurs 4 och 

uppåt. Pettersson (2012) diskuterar vidare att ämnesdidaktiken har sett olika ut genom åren och 

att fokus i undervisningen har varierat mellan ämnesinnehåll och arbetsformer, men poängterar 

dock att elevernas förståelse är det viktigaste att fokusera på. Mot bakgrund av ämneschock och 

ämnesdidaktik framhåller både de Ron (2008) och Löthagen et al. (2008) ämnesöverskridande 

undervisning inom de naturorienterande ämnena. Utanför skolans värld så är inte ämnen 

indelade i olika delar utan integrerade med varandra, så bör det även vara i skolans undervisning 

(ibid). 

Teoretisk förankring 

Den sociokulturella lärandeteorin är tillsammans med ramfaktorteorin de teoretiska 

utgångspunkterna som denna studie utgår ifrån. Nedan beskrivs vilka delar ur teorierna som 

implementerats i denna studie. 
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Sociokulturell lärandeteori 
Lärandet är en viktig del i samhällsutvecklingen då en välutbildad befolkning kan utveckla och 

förbättra levnadsvillkoren i samhället. Säljö (2014) betonar att intresset för att förstå lärande 

därmed är stort. Skolan har en viktig funktion för människors delaktighet i samhället eftersom 

skolan kan ge möjligheter till kunskapsutveckling som annars kan vara svår att erhålla (Säljö, 

2012). Den sociokulturella lärandeteorin grundar sig i Lev Vygotksijs arbete med lärande och 

utveckling, teorin baseras på uppfattningen att lärande är en del av en mänsklig samvaro och 

kultur utgör en viktig faktor för lärande inom teorin.  

 

Säljö (2014) beskriver hur människor utvecklas från en biologisk- till en sociokulturell individ. 

Den biologiska utvecklingen innefattar förmåga och förståelse för att kunna samspela med 

omvärlden. Utvecklingen till sociokulturell individ sker sedan enligt teorin i samspel med 

andra. Det är till en början med familj, släkt och nära vänner som den huvudsakliga 

socialisationen sker hos barn. Elever som kommer till skolan har därmed redan skapat en 

emotionell och existentiell karaktär tillsammans med sina närmaste (ibid). Det innebär att miljö 

och kulturell bakgrund till en början spelar en betydande roll för hur elever uppfattar världen 

och därmed tillägnar sig kunskap.  

 

Den sekundära socialisationen som sker i skolan har andra förutsättningar. Säljö (2014) pekar 

på den stora skillnaden att lärare och klasskamrater inte känner till elevens bakgrund och 

erfarenheter. Ett av människans mest utmärkande drag vid lärande är förmågan att dra nytta av 

tidigare erfarenheter i sina handlingar (ibid). Hur lärare förhåller sig till och även integrerar 

elevers bakgrund och kultur har betydelse för elevernas förutsättningar att lyckas i skolan. Det 

är en utmaning för lärare att kunna förena dessa två världar med varandra hos samtliga elever i 

en elevgrupp. Detta utgör en svårighet i skolans förutsättningar för lärande och väsentligt är att: 

”…i ett sociokulturellt perspektiv gäller det att förstå samspelet mellan institutionella 

arrangemang på makronivå och individuella, kommunikativa verksamheter för att se hur de 

båda nivåerna utgör förutsättningar för varandra.” (Säljö, 2014, s. 43). Detta citat sammanfattar 

denna studies syfte med välformulerade ord. Grunden i denna studie är det lilla, i form av mötet 

mellan lärare och elever, tillsammans med det stora, som utgör skolans organisation och dess 

bestämmelser samt hur dessa påverkar varandra.  

 

Ramfaktorteori 
Lindblad, Linde och Naeslund (1999) skriver att ramfaktorteorin kan visa hur samhälleliga och 

organisatoriska förhållanden har inverkan på den undervisning som bedrivs i skolor. Den 

pedagogiska forskningen eftersökte svar på frågan; ”Och hur kan vi forma skolan så att det går 

att arbeta på ett utvecklande sätt även med grupper av individer?” (Lundgren, 1994, s.7). Detta 

är en fråga som ständigt är aktuell i skolans utvecklingsarbete, en skola för alla är vad som ska 

uppnås. Ramfaktorteorin i sin enklaste form består av ramar, processer och resultat (Gustafsson, 

1994). Ramarna i denna studie utgörs av lärare, nyanlända elever och undervisning inom de 

naturorienterande ämnena. Processen består av att ta reda på hur lärare upplever sina 

förutsättningar i förhållande till de strukturella faktorer som finns inom organisationen, i 

relation till lärares egen påverkan som aktör.  



16 
 

 

Den pedagogiska processen inom ramfaktorteorin innefattar en aktörsnivå och en strukturell 

nivå. Dessa är faktorer som studien eftersträvar att belysa för att få en helhetsbild över lärares 

förutsättningar att bedriva naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper med nyanlända elever. 

Aktörer består av lärare som samverkar med den strukturella nivån som består av exempelvis 

politiska beslut och skolans lagar. Skolan som organisation är styrd av ramar och regelverk som 

lärare ska planera sin praktik efter. Det innebär att lärare har möjlighet att styra sin praktik inom 

vissa strukturella ramar som upprättas genom politiska beslut samt utifrån hur den närmaste 

organisationen är strukturerad.  

 

Lundgren (1994) menar att ramfaktorteorin i grunden är en enkel tankefigur men poängterar 

samtidigt att det enkla kan vara det svåraste att urskilja. Lundgren (1994) beskriver att 

ramfaktorteorin kan ge möjlighet till att förklara skäl och motiv till lärares handlingar som sker 

i pedagogiska sammanhang. Skäl och motiv kan förklaras genom att analysera de inre och yttre 

förutsättningar som finns inom ramarna vid sammanhanget (ibid). I denna studie fungerar 

ramfaktorteorin som ett verktyg för att kunna belysa hur lärares egna perspektiv och strategier 

inom naturvetenskaplig undervisning samverkar med de mer styrda yttre förutsättningarna i 

form av de organisatoriska förhållanden som styr verksamheten.  

 

Lindblad et al. (1999) menar att skolutveckling inte kan genomföras genom att endast se till det 

strukturella i sammanhanget utan även aktörernas inre logik och förnuft är betydande för att 

kunna utvärdera och utveckla undervisning inom ramfaktorteorin. Gustafsson (1994) beskriver 

ramfaktorteorin som att:  ”Ramfaktormodellen fyller en basfunktion utifrån vilken utvärderaren 

skapar sin utvärderingsmodell” (s. 34). I denna studie fungerar ramfaktorteorin som ett 

basverktyg i analysarbetet av studien resultat, i form av att utgångspunkt i analys av 

datamaterialet.  
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Metod 
Studien syftar till att belysa lärares förutsättningar för att bedriva undervisning inom de 

naturorienterande ämnen i en elevgrupp med en eller flera nyanlända elever. För att besvara 

syftet har datainsamlingen bestått av kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i 

grundskolans yngre åldrar. Starrin och Renck (1996) beskriver att kvalitativa intervjuer utgör 

en metod för att upptäcka och förstå beskaffenheten hos någonting, i denna studie utgör lärares 

förutsättningar någonting. Under intervjuerna med lärarna kunde följdfrågor ställas utifrån de 

svar som uppgavs vilket till skillnad från kvantitativa forskningsmetoder ger en möjlighet till 

rikare svar på frågorna som ställs. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att kvalitativa 

intervjuer inte alltid innebär djupare kunskap men att det definitivt ger en bredare och mer 

nyanserad bild av det undersökande föremålet än vad en kvantitativ metod skulle kunna göra. 

Urval av informanter  
Studien har utgått från ett kriteriebaserat urval av yrkesverksamma lärare. Kriteriebaserat urval 

innebär att de deltagande i studien ska uppfylla vissa uppsatta kriterier med utgångspunkt i 

studiens syfte (Christoffersen & Johannesson, 2015). Mot bakgrund av detta har denna studies 

urval av deltagande informanter utgått från följande kriterier; verksamma lärare med erfarenhet 

av att undervisa i naturorienterande ämnen, i undervisningsgrupper med en eller flera nyanlända 

elever. Rekryteringen av informanter till studien har skett genom mailkontakt med lärare från 

tidigare verksamhetsförlagd utbildning och med hjälp av kurskamrater samt genom mail- och 

telefonkontakt med rektorer. Kontakten med samtliga informanter inleddes med 

mailkorrespondens som sedan ledde till ett personligt möte för genomförande av intervjuer. 

Detta med undantag för en intervju som genomfördes genom ett videosamtal via en 

mobiltelefon.  

 

Intervjuer har genomförts med sju lärare. De sju informanterna arbetar på fyra olika skolor i 

närliggande kommuner. Att ha informanter från olika skolor är fördelaktigt för studien eftersom 

det gav möjlighet att påvisa hur skolan som organisation påverkar lärares förutsättningar. Bland 

informanterna finns det fem klasslärare i årskurserna 1-4, de resterande två deltagande lärarna 

undervisar inom svenska som andraspråk. Samtliga deltagande lärare har erfarenhet av att 

undervisa i de naturorienterande ämnena i elevgrupper med en eller flera nyanlända. Eftersom 

det var lärare med en specifik yrkeserfarenhet som eftersöktes så var det inte nödvändigt att 

begränsa urvalet med lärarnas nuvarande yrkesbefattningar. De två lärarna i svenska som 

andraspråk undervisar inte nyanlända elever specifikt i de naturorienterande ämnena, deras 

undervisning har fokus på elevernas utveckling i andraspråket, dock integrerat med 

ämnesundervisning. Valet av att ha informanter med varierande yrkesbefattningar syftade även 

till att ge en rik bild av lärares förutsättningar att bedriva naturvetenskaplig undervisning i 

elevgrupper med en eller flera nyanlända elever. Lärarna i svenska som andraspråk kunde ge 

en tydligare bild om hur deras arbete fungerar och på vilket sätt de kan stötta ämneslärare att 

skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. 
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Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna i denna studie har varit utformade utifrån en semistrukturerad intervjumetod för 

att öka informanternas fria svarsutrymme. Semistrukturerade intervjuer är strukturerade efter 

ett antal förbestämda huvudfrågor. Dessa huvudfrågor ska enligt metoden ställas till alla 

informanter i samma följd. Följdfrågor kan sedan ställas utifrån de svar som framkommer under 

intervjun. Semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonerna ett stort utrymme att formulera 

egna erfarenheter och upplevelser i sina svar (Patel & Davidsson, 2011; Yin, 2013). 

De fem huvudfrågorna som intervjuerna utgick från var följande; 

 

1. Kan du beskriva vilka möjligheter och hinder du ser med att undervisa nyanlända 

elever i naturvetenskap?  

2. Vilka åtgärder har skolan för att möta nyanlända elevers olika behov i de 

naturorienterande ämnena? 

3. Hur skulle du beskriva dina förutsättningar att bedriva naturvetenskapsundervisning 

för nyanlända elever?  

4. Vilka utmaningar och möjligheter ser du när du möter nyanlända elevers 

individuella behov i no-undervisningen? 

5. Vilka faktorer inom naturvetenskapsundervisning med nyanlända elever skulle du 

vilja lyfta som särskilt framgångsrika? 

 

Huvudfrågorna gav informanterna en stor frihet att formulera sina svar med utgångspunkt i 

huvudfrågan. Förutom de fem huvudfrågorna har även fem alternativa följdfrågor (se bilaga 1) 

formulerats till varje huvudfråga. Dessa följdfrågor baserades på de olika riktningar svaren till 

huvudfrågorna kunde tänkas leda till och smalnar därmed av huvudfrågorna med ett riktat fokus 

på områden som är relevanta för studien. Studiens bakgrundsinnehåll pekar på en del mer 

utmärkande svårigheter i undervisning av nyanlända elever inom de naturorienterande ämnena. 

Svårigheter som framkommer i studiens bakgrundsinnehåll har beaktats i formuleringen av 

följdfrågorna. Intervjufrågorna var bärande i denna studie, för att kunna besvara studiens syfte 

var relevanta frågeställningar utan värderande och ledande innehåll väsentligt. Intervjuerna var 

uppbyggda med öppna huvudfrågor och smalare följdfrågor, vilket gav informanterna goda 

möjligheter att prata mer fritt angående huvudfrågorna utifrån deras egna erfarenheter. Om 

svaren bestod av sådant som inte var relevant för studien ställdes följdfrågorna för att få svar 

på sådant som mer specifikt efterfrågades för att kunna besvara studien syfte.  

 

Inför intervjutillfället fick informanterna ta del av de fem huvudfrågor som intervjuerna har 

utgått ifrån. Skälet till att huvudfrågorna skickades till informanterna via mail innan 

intervjuerna var för att ge dem tid för reflektion innan intervjuerna för att öka informanternas 

möjlighet att formulera rika svar vid intervjutillfället. Följdfrågorna fick dock inte 

informanterna ta del av innan intervjuerna i syfte att lämna svarsutrymmet så öppet som möjligt. 

Christoffersen och Johannesson (2015) framhåller att det är god kutym att skicka ut en 

påminnelse per sms eller mail till informanterna dagen innan planerad intervju. Detta var 

följaktligen något som utfördes i form av att en påminnelse skickades per email till 

informanterna dagen innan intervjutillfället.  
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Genomförande av intervjuer 
Datainsamlingen har genomförts med kvalitativa intervjuer som har ägt rum via personliga 

möten med sex verksamma lärare samt en intervju som genomfördes genom ett videosamtal på 

mobiltelefonen. Samtliga intervjuer ägde rum på olika dagar, vilket var en fördel eftersom det 

gav möjlighet till att finslipa intervjutekniken. Intervjuerna genomfördes på den skola 

respektive lärare arbetar på. Valet av att göra enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer 

grundade sig delvis i logistik, eftersom lärare ofta har ett tidspressat schema kan det vara 

problematiskt att samla en grupp lärare. Gruppintervjuer kan även leda till att starka 

personligheter tar över samtalet och därmed minskar de mer tillbakadragna deltagarnas 

talutrymme (Bell & Waters, 2016; Patel & Davidson, 2011). Dessutom kan gruppintervjuer 

leda till att informanterna påverkar varandras åsikter och tankegångar (ibid). Valet av att göra 

intervjuerna enskilt gav därmed en större möjlighet att få en djupare bild av den enskilde 

informantens erfarenheter och upplevelser.  

Alla intervjuer i studien dokumenterades med hjälp av en mobils ljudinspelningsfunktion. Inför 

varje intervju testades inspelningsfunktionen för att säkerställa att ljudupptagningen fungerade. 

Studiens datamaterial består av sju intervjuer och totalt 205:34 minuter ljudinspelad material. 

Längden på intervjuerna varierade, i tabellen nedan redovisas längden för varje enskild intervju. 

Intervjuerna står i den ordning som de genomfördes. 

Lärare  

(fiktiva namn) 

Tidslängd på intervju 

(minuter) 

Karin 51:25 

Sara 23:51 

Anna 18:26 

Lena 40:36 

Helen 18:47 

Elin 26:29 

Åsa 27:19 

 

Figur 2. Tabell som visar längden på intervjuerna med lärarna.  

Transkriberingen av det ljudinspelade datamaterialet resulterade i 66 dataskrivna sidor. 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att det finns både för- och nackdelar med 

bandade intervjuer, de menar att två fördelar är att koncentrationen läggs på det som 

informanten säger och även att det ger tillgång till innehållet i form av en ordagrann återgivning. 

Bandade intervjuer kan dock även resultera i motgångar i form av exempelvis tekniska 

missöden. Dessutom menar Bell och Waters (2016) att det tidskrävande arbetet som 

transkribering av datamaterialet utgör är en nackdel med inspelade intervjuer. Trots en del 

nackdelar med bandade intervjuer så föll valet på denna datainsamlingsmetod, det var det bästa 

alternativet för att undersöka lärares förutsättningar på ett djupare plan.  

Intervjuerna har konsekvent utgått från de fem huvudfrågorna som upprättades innan första 

intervjun. När informantens svar började övergå till något som inte var relevant för studien 
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ställdes en fråga som avsåg att leda tillbaka samtalet till studiens syfte.  Kvale (1997) menar att 

datamaterial inte samlas in i en intervju, utan det skapas i en dialog mellan intervjuaren och 

informanten och därmed har intervjuaren en avgörande betydelse för under vilka former 

intervjumaterialet skapas. Intervjuarrollen är inte något som utförs med enkelhet, det är många 

faktorer att tänka på inför, under och efter en intervju. Inför intervjuerna ska frågorna vara 

noggrant förberedda och utesluta ledande tongångar. Intervjutillfället får inte leda till en känsla 

av förhör samtidigt som den röda tråden måste hållas för att samtalet inte leder in på sådant som 

inte är relevant. Intervjun består av ett samtal mellan två personer men till skillnad från ett 

”vanligt” samtal så ska intervjuaren vara mottagare och inte särskilt mycket sändare under 

samtalets gång (Yin, 2013). Patel och Davidson (2011) lyfter att ljudinspelade intervjuer ger 

forskaren en möjlighet att utveckla sin intervjuteknik under studiens gång. Från den första 

intervjun till den sista genomförda intervjun kunde därmed förbättringar och justeringar i 

intervjutekniken göras.  

Patel och Davidson (2011) poängterar att det även är viktigt att motivera personerna som ska 

intervjuas eftersom de kanske annars inte upplever det meningsfullt att engagera sig i att besvara 

frågorna som ställs. För att motivera informanten är det viktigt att studiens syfte tydliggörs och 

även att informanten får veta vilket viktigt bidrag de utgör för studiens genomförande (ibid). 

Inför intervjutillfället, vid intervjuernas start och vid intervjuernas avslut, uttrycktes tacksamhet 

för det viktiga bidrag informanternas medverkan hade för studien. Studiens syfte berördes även 

inför, under och efter intervjuerna.  

Bearbetning av intervjuer 
Som tidigare beskrivits spelades intervjuerna in med en mobiltelefons ljudinspelningsfunktion. 

Ljudfilerna avlyssnades med hörlurar efter varje intervju och översattes sedan till skriven text. 

Transkribering av intervjuerna utfördes antingen samma dag eller dagen efter intervjutillfället. 

Det är att föredra att transkribera materialet så nära som möjligt efter intervjuer eftersom det 

ligger närmare i minnet och det kan då upplevas enklare att relatera till det som sägs mellan 

raderna under intervjuerna (Christoffersen & Johannessen, 2011). Ljudinspelningarna från 

intervjuerna översattes till skriven text i ett Word-dokument på dator. Vid transkribering kan 

materialet översättas med olika tillvägagångsätt, eftersom det innebär att ändra från en form till 

en annan form (Kvale, 1997). Antingen kan intervjuerna skrivas ut som en rak översättning från 

talat språk till skriftlig text, innehållande det talade språkets pauser och dylikt, alternativt kan 

det talade språket anpassas till ett mer skriftligt språk (ibid). Det sistnämnda var metoden som 

valdes, vilket innebär att ljudinspelningarna i transkriberad form fick ett mer skriftligt anpassat 

språk, i form av att disfluenser som exempelvis ”eh” och ”öh” reducerades i transkriberingen. 

Kvale menar att det viktigaste inte är hur transkriberingar går till utan det väsentliga är att 

innehållet presenteras enligt informanternas mening och att det inte återges felaktigt (1997).  

Analys av intervjuer 
Samtidigt som ljudfilerna från intervjuerna transkriberades gjordes anteckningar i en loggbok. 

I loggboken beskrevs de tankar som dök upp i samband med transkribering av ljudfilerna. En 

kort sammanfattning av vad som framkommit i intervjun, även vilka reflektioner och tankar 

som dök upp i förhållande till både intervjuns genomförande och innehåll antecknades. Denna 

första sammanfattning av intervjuerna utgick inte från studiens forskningsfrågor, utan från det 
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mest karakteristiska innehåll som framkommit i de enskilda intervjuerna. Patel och Davidson 

(2011) beskriver att denna typ av dokumentation utgör en viktig del i den slutliga analysen. 

Detta kan kallas en löpande analys som är vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar. 

Loggbokens anteckningar innebar därmed en första analys av intervjumaterialet som sedan 

användes tillsammans med den mer djupgående analysen av datainsamlingens resultat.  

Efter att samtliga intervjuer och transkriberingar var genomförda skrevs transkripten ut i 

pappersform och bearbetades med hjälp av markeringspennor. Den allra första översiktliga 

analysen av resultatet utgick inte från att besvara studiens frågeställningar utan bestod av en 

första samlad analys. Datamaterialet analyserades sedan mer ingående med utgångspunkt i att 

besvara studiens frågeställningar. Lärarnas svar analyserades med inspiration från 

analysmetoden meningskategorisering. Meningskategorisering består av en process att 

identifiera, koda och kategorisera grundläggande mönster eller teman i det insamlade 

datamaterialet (Kvale, 1997). Transkriberingarna lästes därmed igenom i sin helhet flera gånger 

för att kunna urskilja meningsbärande meningar och fraser i intervjumaterialet. De 

meningsbärande enheterna ur transkripten sorterades därefter med hjälp av markeringspennor. 

De svar som besvarade studiens första frågeställning markerades med en gul markeringspenna 

och de svar som besvarade studiens andra frågeställning markerades med en blå 

markeringspenna. Under tiden som svaren kategoriserades med hjälp av färgerna kunde teman 

att utgå ifrån upptäckas i svaren. För att kunna besvara studiens syfte strukturerat delades 

resultatet av frågeställningarna upp i kategoriska rubriker med tematiska underrubriker. 

Ramfaktorteorin präglade analysen av studiens datamaterial. Mot bakgrund till detta så 

strukturerades analysresultatet upp i följande tre kategorier; organisation, aktör och individ. 

Resultatet sorterades sedan inom dessa kategorier in i olika underrubriker vilket synliggjorde 

vilka meningsbärande enheter som framkom inom de olika kategorierna.  

Forskningsetiska aspekter 
Forskning leder till utveckling av både samhället och människan. För att forskning ska vara till 

nytta för samhälle och samhällets människor krävs det att forskningen syftar till väsentliga 

frågor och att den bedrivs med hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskning som bedrivs 

ska undvika att utgöra negativa konsekvenser på både deltagande och tredje part. Detta kallas 

individskyddskravet och är ett självklart villkor i all forskning som bedrivs. Vetenskapsrådet 

(2002) har konkretiserat individskyddskravet i fyra grundläggande forskningsetiska aspekter, 

vilka består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De forskningsetiska aspekterna utgör en väsentlig del för upprätthållandet av 

forskningens goda kvalitet. Nedan följer kortfattade beskrivningar om vad dessa 

forskningsetiska krav innebär och under vilka former de har implementerats i denna studie. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet innebär att deltagare i studien ska erhålla 

information om vad deras deltagande innebär och att de själva innehar rätten att avbryta sin 

medverkan om så önskas. Vid intervjuer ska information förmedlas till deltagande i förhand för 

att de ska kunna begrunda om några inslag i intervjun har någon påverkan på deras medverkan 

(2002). Informanterna i denna studie fick vid första mailkontakten veta vad studiens syfte var 

och vad deras deltagande i studien innebar för dem samt vem som ansvarar för studien. Några 

dagar innan intervjuerna genomfördes fick informanterna även ett mejl med information om 
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syftet med studien och hur genomförandet av intervjun skulle gå till och de fick ta del av 

intervjufrågorna. Vid intervjutillfället fick informanterna informationen igen både muntligt och 

skriftligt i form av ett samtyckesbrev (se bilaga 2). Genom att stegvis delge informanterna 

information kan missförstånd undvikas och det ger även informanterna tid att begrunda 

informationen (Patel & Davidson, 2011).   

Deltagarnas medverkan är konfidentiell och innebär anonymitet både i form av informanternas 

personuppgifter och informanternas arbetsplats. För att värna om informanternas anonymitet 

har de deltagande lärarna fått fiktiva namn i resultatanalysen och inga städer, skolor eller andra 

organisationer benämns med namn. Nyttjandekravet innebär att allt datamaterial som innefattar 

informanter inte får missbrukas och användas i andra syften än för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Allt insamlat datamaterial har hanterats av endast mig. Samtligt 

datamaterial raderades efter slutförandet av studien. 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med de sju lärarna. Syftet med studien är 

att belysa hur lärarnas förutsättningar för att bedriva undervisning inom naturvetenskapliga 

ämnen i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever ser ut. Resultatet presenteras i två 

huvuddelar med utgångspunkt i studiens två frågeställningar. Den första delen i resultatavsnittet 

redovisar därmed vad lärarna uppger att det finns för svårigheter inom naturvetenskaplig 

undervisning av nyanlända elever. Den andra delen presenterar vilka faktorer inom 

naturvetenskaplig undervisning av nyanlända elever som lärarna i studien beskriver som särskilt 

framgångsrika.  

Resultaten i de två huvuddelarna presenteras under följande tre kategorier: Organisation, Aktör 

samt Individ. Organisationskategorin utgår från skolan och andra verksamheter som samarbetar 

med skolan, aktörskategorin utgår från den enskilde läraren och slutligen individkategorin som 

utgår från nyanlända elever. Resultatet i de tre kategorierna presenteras med underrubriker som 

delar in lärarnas svar inom de olika områden som framkommer i intervjuerna.  

Samtliga sju deltagande lärare har fått fiktiva namn som används när någon av dem citeras eller 

i samband med att deras uttalande beskrivs i resultatet. 

Lärare beskriver de svårigheter som de upplever med att bedriva 

naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper med nyanlända elever 
Lärarnas svar presenteras under kategorierna: Organisationsmässiga-, Aktörsmässiga- samt 

Individuella svårigheter. Varje kategori har underrubriker som är baserade på lärarnas svar.  

Organisationsmässiga svårigheter 
Denna kategori redogör för hur de organisatoriska förhållandena på skolan utgör en försvårande 

del av den naturvetenskapliga undervisningen av nyanlända eleverna. Lärarnas svar presenteras 

under följande underrubriker: Direktintegreringens utmaningar, Tid- och resursbrist samt 

Naturvetenskaplig undervisning prioriteras bort. 
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Direktintegreringens utmaningar 

En svårighet som framkommer i intervjuerna med lärarna är det faktum att förberedelseklasser 

tidigare har funnits för nyanlända elever men att det inte längre är något som förekommer på 

lärarnas skolor. Förberedelseklassens frånvaro leder till att många nyanlända elever kommer 

direkt till ordinarie undervisning utan några förkunskaper i det svenska språket vilket utgör en 

svårighet för lärare. Elin uttrycker detta såhär: ”Hinder kan ju vara, ja det är ju språket, såklart, 

att dom har svårt att förstå och svårt, att det är svårt att, just nu blir dom ju bara inkastade i 

undervisningen…så att det är ju en stor svårighet.”. Detta samstämmer med vad de övriga 

lärarna i studien pekar på för svårigheter i samband med direktintegrering. Karin beskriver hur 

hon upplever situationen: 

 

Kommer eleven under pågående skolår och inte har med sig någonting annat än 

modersmålet det sätter ju naturligtvis, det blir hinder på vägen, det är ju svårare att 

undervisa elever som kommer direkt in i klass, ingenting är omöjligt allting går men 

det kräver andra förutsättningar, än om du har en språklig grund där du har fått 

möjlighet att öva på språket i åtminstone kanske tre månader, helst ett år innan du 

anländer, det är stor skillnad. 

 

Ytterligare en svårighet med direktintegreringen som framkommer under intervjuerna är att 

lärarna ofta är oförberedda på elevernas ankomst till skolan. Helen beskriver ”Eleverna, jag 

menar, dom kan ju komma lite nu och då under hela läsåret, och det vardagliga arbetet fortsätter 

ju i klassen, vi måste ju vidare och som ensam mentor så hinner man ju inte riktigt med.”.  

Antalet nyanlända elever har ökat vilket har lett till att fler skolor tar emot nyanlända, och att 

många skolor tar emot nyanlända utan någon tidigare erfarenhet av varken mottagande eller 

undervisning av dessa elever. Detta har ökat arbetsbelastningen hos många lärare, Karin 

beskriver: ”Många skolor var inte så förberedda på att det är väldigt stora förändringar och att 

det kräver väldigt mycket och att man känner sig väldigt ofta otillräcklig som lärare, man hinner 

inte med alla elever, så att det är jättesvårt.”.  

 

Trots att lärarna i studien uttrycker att direktintegrering av nyanlända elever leder till 

svårigheter för både lärare och elever så framgick det i intervjuerna att förberedelseklass inte 

ansågs som den självklara lösningen. Förberedelseklass gav inte möjlighet till någon större 

språkutveckling hos nyanlända elever. Anna motiverar detta såhär: ”När dom kom till oss så 

kastade man in dom i klassrummet och då hade dom väldigt lite svenska som 

andraspråkundervisning, kanske en gång i veckan och det var ganska tufft för dom hade inte så 

stort språk, eleverna.”. Lärarna efterlyser någon form av organiserad förberedelse för nyanlända 

elever på skolan. Åsa säger under intervjun: ”Det behövs någon form av förberedande enhet 

som integrerar eleverna i skolan genom att succesivt bli en del av klassen istället för 

direktintegrering i klassrummet, som gör att nyanlända elever får en väldigt krävande och tung 

start på skolgången”. Anna menar att en fördel med att nyanlända elever integreras direkt i den 

ordinarie klassen är en ökad möjlighet till samarbete mellan lärare, Anna motiverar: ”Sva-

verksamheter som vi har idag tycker jag är bra när dom ligger i samma lokaler, att man har 

närheten så att man kan samarbete med mentorn i klassen som har barnet.”. Det framgår att 

lärarna anser att det finns för- och nackdelar med båda mottagningsformerna av nyanlända 

elever. 
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Tid- och resursbrist 

En svårighet som framkommer i intervjuerna med lärarna är att det saknas lärarresurser som är 

viktiga för att de ska kunna bemöta nyanlända elevers behov och förutsättningar i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Lärarna i studien arbetar på skolor som har många 

nyanlända- och flerspråkiga elever, trots detta saknas viktiga resurser. Karin beskriver, ”Vi har 

inte en behörig svenska som andraspråks lärare som arbetar rent med svenska som andraspråk, 

utan specialpedagogerna arbetar med dom elevernas som behöver extra stöttning.”. Brist på 

resurser utgör en svårighet som flera av lärarna i studien lyfter fram. Helen motiverar 

resursbristen enligt följande:  

 

Ja, det är ju främst det här…med att man inte, jamen alltså som ensam mentor så ska 

man både vara sva-lärare (lärare i svenska som andraspråk) och allt det här i NO i 

samma person, och man räcker ju inte till för att, och sedan det här med att det är så 

begränsat med resurser som gäller studiehandledning på modersmålet och såhär, så om 

man hade den möjligheten, att man kanske hade en modersmålslärare alltid på plats på 

skolan, som vi, vi har många är arabiskt talande och fanns det då någon som var här 

väldigt ofta och som man kunde ha tillgång och få hjälp av så skulle det ju kunna göra 

att förutsättningarna skulle se annorlunda ut. 

 

Lärarna förespråkar studiehandledning och menar att studiehandledares arbete utgör en viktig 

del i nyanlända elevernas utveckling inom de naturorienterande ämnena. Elin beskriver: 

”Stöttning är liksom A och O, att du har den här, att du ger så pass mycket stöd så att eleverna, 

ja, kan klara sig, och då pratar jag mycket om bilder, studiehandledning.”. Det framkommer 

dock att det är råder en bristande tillgång till studiehandledning på lärarnas skolor, vilket Karins 

ord styrker: ”Dels kan jag känna att vi behöver fler timmar med studiehandledning det är 

definitivt en brist”. Även Elin framhåller den bristande tillgången på studiehandledning: ”Men 

det finns inte så många studiehandledare, också kommer dom bara en timma i veckan, i 

princip.”. 

 

Ytterligare en svårighet som lärarna i studien påtalar är det faktum att tiden inte räcker till. 

Lärarna menar att tidsbristen leder till att de inte har möjlighet att förbereda en 

språkutvecklande undervisning till den grad de önskar. ”Att plocka ut bilder och bryta lös en 

text, men det tycker jag är en, man skulle önska att man hade mer tid, förstår du, att kunna 

förbereda” uttrycker Anna. Karin beskriver att tidsbristen även påverkar möjligheter till 

kollegial samverkan. ”Det som är ett hinder, det är väl att få ihop tiden till det kollegiala 

samarbetet.” säger Karin.   

 

Naturvetenskaplig undervisning prioriteras bort 

De naturorienterande ämnena ingår inte i den obligatoriska kartläggningen av nyanlända elever 

och vad det framkommer i intervjuerna så verkar det inte vara något som skolorna prioriterar 

att göra. Helen besvara frågan om kartläggning sker på skolan så här: ”Nej, utan det handlar om 

numeracitet och litteracitet, inte i naturkunskap.”. Bristande kartläggning i de naturorienterande 

ämnena är inte heller något som lärarna lyfter fram som något de saknar, den samlade åsikten 

som förmedlades under intervjuerna var snarare att det inte finns något större behov av att 

kartlägga nyanländas kunskaper inom de naturorienterande ämnena. Elin berättar om sina 
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erfarenheter av kartläggning: ”Jag har mest gjort faktiskt, steg, alltså litteracitet och 

numeracitet, det här andra, eftersom jag jobbar med dom yngre åldrarna så har inte vi gjort dom 

där ämnesgrejerna.”. 

I intervjuerna framkommer det även att de naturorienterande ämnena får stå tillbaka till förmån 

för svenska- och matematikämnet. Karin motiverar: ” På lågstadiet är det lätt att man prioriterar 

svenska och matematik…NO kan vara ett ämne som får stå tillbaka till fördel för jamen dom 

två ämnen som man lägger störst fokus på.”. Bortprioritering av naturvetenskaplig undervisning 

framkommer även i Elins beskrivning av hur arbetet har lagts upp för två nyanlända elever på 

hennes arbetsplats: 

Förutom faktiskt, för att nu har vi faktiskt två elever som har prioriterad SVA ett läsår, 

och det är för att vi tycker att dom har så pass, då har vi tagit bort faktiskt NO och SO 

för dom, och det är ju för att man ska kunna fokusera på mer svenska, mer SVA-

undervisning för dom eleverna. 

Dagens skola är mångkulturell, att skolan inte har utformats i tillräckligt hög grad efter det utgör 

ytterligare en svårighet. Karin motiverar: ”…man har kommit olika långt på olika skolor 

naturligtvis, i olika arbetslag, i hur man möter elever som har svenska som andraspråk, 

framförallt inom olika ämnen…”. Detta pekar på att det finns ett behov av mer kunskap på 

skolorna om hur nyanlända elever ska få möjlighet att utveckla ämneskunskaper samtidigt som 

språkkunskaperna stärks.  

Aktörsmässiga svårigheter 
Under denna rubrik redovisas de svar som lärarna har angett utifrån vilka svårigheter som finns 

hos dem själva för att de ska kunna bedriva naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper med 

nyanlända elever. Lärarnas svar presenteras under följande två underrubriker: Erfarenhetsbrist 

och Bedömningssvårigheter. 

Erfarenhetsbrist  

I intervjuerna framkommer det att brist på kunskap och erfarenheter av att undervisa nyanlända 

elever i de naturorienterande ämnena utgör en svårighet för många lärare. Fem av studiens sju 

deltagande lärare har utbildning inom svenska som andraspråk. Trots utbildning inom svenska 

som andraspråk motiverar Karin vikten av erfarenhet: 

Jag har gått svenska som andraspråk, det var en väldigt bra utbildning, framförallt det 

som handlade om fonologi och grammatik för det skiljer sig trots allt åt och att man 

kan lära sig att se mönster i vilka, om man säger feltyper och vilka områden som man 

kan behöva fokusera på när man arbetar med nyanlända barn men framförallt så är ju 

erfarenheten, det är ju någonting som man måste få till sig. 

Lärarna i studien uppger att de vid många tillfällen känner att deras förmåga, i form av 

erfarenhet och kunskap, inte räcker till. Karin motiverar: ”Dom som inte har jobbat med så 

många elever som har svenska som andraspråk och att då ta emot elever som inte har någon 

språkbakgrund, det är klart att det är en utmaning.”. Helens ord styrker detta: ”Det ger mycket 

mer att tänka på när man har så många som inte, inte har begreppen och förståelsen för det som, 

ja man måste tänka på ett annat sätt”. Lenas uttalande tyder även på att erfarenhet av att 

undervisa nyanlända elever leder till grundläggande färdigheter: ”I södra Sverige jobbar ju alla 

språkutvecklande så det är ju inte på samma sätt, däremot att komma upp hit, i olika klasser och 
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skolor…då har man inte den erfarenheten medan i min värld, men det här kan väl alla.”. 

Lärarnas brist på erfarenheter av att planera och genomföra naturvetenskaplig undervisning för 

nyanlända elever utgör därmed en svårighet för lärarnas förutsättningar att bedriva 

naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever. 

Bedömningssvårigheter 

Ytterligare en svårighet som lärarna i studien ger uttryck för är förmågan att kunna bedöma 

nyanlända elevers naturvetenskapliga kunskaper. Elin beskriver, ” Man måste tänka på, man 

måste skilja på, man måste förstå att, dom kan ju kanske säkert ofta mer än vad dom kan 

uttrycka, därför är det inte alltid så lätt att få syn på kunskapen”. Det faktum att nyanlända 

elever ofta inte kan förmedla sin kunskap språkligt gör det praktiskt taget omöjligt för lärarna 

att bedöma elevernas kunskaper inom ämnet. Helen beskriver hur hon upplever situationen: 

Man vill ju att dom ska nå så långt som möjligt, så är det ju, men som det ser ut nu så 

är det ju väldigt svårt att göra en bedömning och kunna veta var dom befinner sig, det 

är i princip omöjligt utan hjälp av modersmålslärare som kan göra liksom en koll på 

vad dom egentligen kan och så. 

Helen betonar att det inte alls känns bra när hon måste underkänna nyanlända elever med ett 

skriftligt tillägg som förklarar att hon inte har möjlighet att bedöma vilka kunskaper elever har 

på grund av språkliga barriärer. Helen motiverar: ”Dom är underkända, fast egentligen så 

kanske dom egentligen inte skulle vara det om man hade den möjligheten att man kunde 

bedöma dom, ja, utifrån det dom kan visa på sitt modersmål, men vi har ju som inte den 

möjligheten.”. 

Individsmässiga svårigheter 
Under denna kategori presenteras de svar som lärarna har angett med utgångspunkt i de 

svårigheter som finns i elevernas kunskaper och erfarenheter. Denna kategori innehar följande 

rubriker: Språkbarriärer och Elevernas erfarenheter.  

Språkbarriärer  

Samtliga lärare beskriver att nyanlända elevers bristande språkkunskaper i svenska utgör den 

största svårigheten för undervisning inom samtliga skolämnen, framför allt i ett ämne som 

naturvetenskap. Anna motiverar: ”Det känner ju jag att det är ju just, språkförbristningar, att 

det är jätte, jättesvårt. NO tycker jag är ett jättesvårt ämne, under dom åren som jag har jobbat 

så måste jag säga att det är det svåraste, tycker jag.”. Karin berättar varför att naturvetenskaplig 

undervisning kan vara extra utmanande för nyanlända elever: 

Det som kan vara en stor utmaning är när elever då kommer direkt in i undervisningen 

och inte har tid i förberedelseklass därför där behöver du börja från grunden, då handlar 

mycket om jaget att bygga upp ett ordförråd och där kan det ju ta tid och där är ju NO-

ämnet ett ämne som kan vara ganska komplicerat. 

Lärarna lyfter fram att ämnesspråket är väldigt specifikt inom de naturorienterande ämnena 

vilket är en bidragande faktor till att ämnet är svårt för nyanlända elever. Sara beskriver: ”NO, 

det är så många begrepp och svåra ord, för att kunna göra det så krävs det ändå att man måste 

ha en grund i det svenska språket.”. Detta är något som även Karin styrker: ” NO som är väldigt 

ämnesspecifikt vad gäller språket och det är inte alltid ett så lätt språk att förstå oavsett om man 

är född i Sverige eller inte.”. 
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Eftersom nyanlända elever ofta har undervisning i svenska som andraspråk tillsammans med 

andra nyanlända elever så kan deras olika kunskapsnivåer utgöra hinder i deras språk- och 

kunskapsutveckling. När elever som behöver öva på alfabetet är i samma undervisningsgrupp 

som elever som har kommit längre i sin språkutveckling kan leda till att lärandet för de elever 

som har kommit längre begränsas. Anna undervisar i svenska som andraspråk beskriver: ”Det 

inte så lätt att slänga in dom med varandra, för då har ju en del av dom redan kommit längre 

och då ska man sitta och, ja kanske, det kan ju vara att man ska alfabetisera.”. Nyanlända elevers 

olika utvecklingsnivåer inom det svenska språket utgör även en svårighet för lärare att bedriva 

språk- och kunskapsutvecklande naturvetenskaplig undervisning. 

Elevernas erfarenheter 

Nyanlända elever har olika förkunskaper inom de naturorienterande ämnena och även skiftande 

erfarenheter av att vistas i olika naturmiljöer. Anna beskriver: ”En del har aldrig läst det i sitt 

eget hemland, så det blir ett helt nytt ämne som införs och då blir det ju ännu svårare, så där 

tycker jag att det är en stor utmaning.”. Karin motiverar varför de naturorienterande ämnena 

kan utgöra en svårighet för nyanlända elever som inte har någon förkunskap inom ämnet: 

Det som är svårt är att nå dom, så att dom förstår innehållet i det vi arbetar med, dom 

kanske inte heller har, för dom kan ett besök i skogen vara en stor upplevelse för dom 

är skogen något farligt vilket gör att dom inte heller har med sig erfarenheter av att 

vistas ute i naturen exempelvis, så för dom är det en utmaning på många plan att vara 

med när man praktiserar undervisningen utanför klassrummet. 

Det framkommer att brist på erfarenhet av både undervisning inom ämnet men även vistelse i 

naturen utgör en svårighet för elevers förutsättningar att tillgodogöra undervisning med 

naturvetenskapligt innehåll.  

Faktorer inom naturvetenskaplig undervisning av nyanlända elever som lärare 

beskriver som särskilt framgångsrika 
Intervjuerna visar att det är en utmaning för lärare i studien att undervisa nyanlända elever i de 

naturorienterande ämnena. Det finns dock framgångsfaktorer i den naturvetenskapliga 

undervisningen med nyanlända elever som lärarna lyfter fram i intervjuerna. Nedan kommer 

lärarnas svar gällande den andra forskningsfrågan att redogöras för. Framgångsrika faktorer i 

naturvetenskaplig undervisning med nyanlända elever presenteras under kategorierna: 

Organisationsmässiga-, Aktörsmässiga- samt Individuella framgångsfaktorer. Varje kategori 

har underrubriker som är baserade på lärarnas svar.  

Organisationsmässiga framgångsfaktorer 
Denna kategori redogör för framgångsfaktorer inom den organisatoriska delen av den 

naturvetenskapliga undervisningen av nyanlända eleverna. Lärarnas svar presenteras under 

följande rubriker: Kollegialt samarbete, Studiehandledning, Fortbildning inom Genremodellen 

samt Integrering. 

Kollegialt samarbete 

Lärarna i studien lyfter fram att lärare i svenska som andraspråk spelar en betydande roll i den 

naturvetenskapliga undervisningen av nyanlända elever. Det framkommer att lärare i svenska 

som andraspråk inte endast utgör ett stöd genom den språkundervisning som de själva utför, 

utan även genom att ge stöd och råd till klasslärarna inom språkutvecklande 
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undervisningsmetoder. Åsa motiverar: ”Just när det gäller NO :n, så får jag handledning av våra 

två SVA-lärare som vi har, de kan uppmärksamma mig om det är någonting jag behöver tänka 

på inom olika områden.”. Karin lyfter även fram samarbete mellan lärare: ”Det finns ju stora 

möjligheter i att man samverkar, man har möjligheter när man jobbar mot samma mål, man har 

samma språk, man vet vad man pratar om, så är det mycket lättare att förstå varandra.”. Lärare 

i studien lyfter även fram tvålärarsystem som en framgångsrik faktor i undervisning av 

nyanlända elever. Lena motiverar: 

Men jag tror också på det där med, tvålärarsystem även om det låter som en lyxtillvaro, 

men man kan observera varandra, man kan reflektera ihop, det är så givande och det 

blir sådan kvalité och det är inte bara det att man ska hinna med alla utan det här att 

man framförallt kan se hur någon annan gör, hur någon berättar saker, man lär sig så 

otroligt mycket. 

På Åsas skola arbetar de enligt ett tvålärarsystem, hon berättar hur arbetet fördelas mellan de 

två lärarna: ”Vi kompletterar varandra i kompetenserna, jag har matte, NO, hon har svenska 

och SO, hon har bild, jag har engelskan, och det är den kompetensen vi har i våra utbildningar, 

och det vi har, utifrån intresset.”. Samtliga lärare i studien lyfter fram att det kollegiala stödet 

är viktigt, Karin beskriver vidare fördelarna med kollegial samverkan: ”Det är inte via 

universitetsstudier utan det är mer kollegialt, det lärande har väl egentligen varit mest produktivt 

för det ger dig möjlighet att praktisera det du faktiskt läser om”. Samarbete och stöttning mellan 

kollegor är därmed en faktor som lärarna i studien menar leder till framgångsrik undervisning 

i de naturorienterande ämnena med nyanlända elever. 

Studiehandledning 

Det framkom att studiehandledning är en betydande faktor för nyanlända elevers 

kunskapsutveckling inom de naturorienterande ämnena. Studiehandledare kan ge nyanlända 

elever förförståelse inom kommande arbetsområden genom att introducera material i form av 

ord, begrepp och texter inför naturvetenskaplig undervisning i ordinarie klass. Elin förklarar: 

”Studiehandledning, då är det ju en specifik person som kommer hit och då kan man ge ett 

material till den personen, och då går den personen igenom NO-begrepp till exempel eller 

matematikbegrepp, för det är ju svårt att hinna med.”. Lärarna uttrycker en stor tacksamhet för 

studiehandledarna och menar att deras arbete hjälper nyanlända elevers utveckling inom de 

naturorienterande ämnena, Anna motiverar: 

 

Vi är jättetacksamma och det är jättebra, just nu har vi tre elever på mellanstadiet som 

har studiehandledning i NO på arabiska, jättebra, där hon just går igenom ord och 

begrepp på svenska och arabiska, och sedan jobbar jag med dom här eleverna och då 

ser ju jag att dom har snappat upp och förstår jättemycket, sedan kan dom komma till 

mig i sin tur och fråga andra saker som jag kanske förklara mer på svenska. Så det är 

otroligt, jättebra.  

 

Studiehandledare kan även ge lärare insikt om vilka kunskaper nyanlända elever besitter, Anna 

uttrycker sig enligt följande: ”Jag vet ju inte, jag förstår att eleven säkert har jättegoda 

kunskaper men det är helt omöjligt eftersom vi inte kan kommunicera, så är det, så det är mycket 

bra med studiehandledning.”. I likhet med Anna beskriver Sara: ”Det är ju väldigt svårt att veta 

vad dom kan, och har man då tillgång till studiehandledning med modersmålslärare så kan man 

ju ha mycket hjälp där”. Studiehandledarnas arbete är något som samtliga lärare i studien lyfter 
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fram som en framgångsfaktor för lärares möjligheter att utveckla nyanlända elevers kunskaper 

inom de naturorienterande ämnena.  

 

Fortbildning inom genremodellen 

Fortbildning hos enskilda lärare, men framför allt fortbildning inom arbetslagen lyfter lärarna i 

studien fram som framgångsrika faktorer inom den naturorienterande undervisningen med 

nyanlända elever. På Karins skola har alla i personalen fått fortbildning inom genrepedagogik 

som är en språkutvecklande undervisningsform som tillhandahåller strategier och verktyg för 

att arbeta med språk och ämne parallellt. Karin berättar att samtlig personal arbetar efter 

genremodellen och menar att det har gynnat deras skola på många sätt. Karin motiverar enligt 

följande: 

 

Det är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som vi valde då att använda just 

då för att eleverna befinner sig så liten del med svenska som andraspråkslärare och en 

så stor del i klassrummet, och en stor del av tiden har dom egentligen ingen aning om 

vad vi ägnar oss åt, dom förstår inte innehållet i det vi gör. Så med det som 

utgångspunkt då så valde vi det här arbetssätt vilket faktiskt har gynnat våran skola på 

många olika sätt, det har gynnat oss personal för att vi arbetar utifrån en modell där vi 

gemensamt har jobbat fram planeringar som vi använder oss av i våran undervisning. 

Det här arbetssättet hjälper inte bara nyanlända elever men det ger dom möjlighet att ta 

till sig undervisningen på ett helt annat sätt än vad man kanske har lyckats med tidigare.  

 

Elin är förstelärare i svenska som andraspråk, hon är just nu i färd med att införa genremodellen 

på skolan som hon arbetar på: ”…det är en del av skolans utvecklingsarbete” förklarar hon. Elin 

beskriver: ”Jag tror att man kommer ganska långt med dom här, det som vi var inne på 

cirkelmodellen och att man verkligen har det här långsiktiga.”. Lena riktar uppmärksamhet mot 

möjligheterna med karriärtjänster såsom förstelärare, hon menar att det ger en möjlighet att: 

”Lyfta dom som verkligen är intresserade av skolutveckling och som kan bedriva 

skolutveckling och som kan inspirera andra”. Det framkommer att fortbildning inom 

exempelvis språkutvecklande arbetsmetoder som genremodellen utgör en framgångsfaktor för 

lärares förutsättningar. Karin poängterar att genremodellen är ett bra stöd men att det i slutänden 

är elevgruppen som styr: ”Det är ju en trygghet i att det finns en erfarenhet, att det finns både 

arbetsområden och material att tillgå sedan måste du ju ändå anpassa dig efter vilken elevgrupp 

du har men grunden finns ju där.”.  

 

Integrering 

Lärarna pratar om vikten av att lyfta elevernas modersmål och kulturer. Genom att sammanföra 

elevernas bakgrunder i undervisning och genom olika evenemang visar man på att elevernas 

språk och kultur är betydelsefulla och intressanta. Karin beskriver att deras skola har ett 

samarbete med en Kulturskola vilket utmynnar i att eleverna på skolan en gång i månaden har 

en musikuppvisning. Karin menar att det faktum att uppvisningen sker utanför skoltid och att 

elevernas vårdnadshavare är inbjudna leder till att både elever och vårdnadshavare kan integrera 

med varandra och skolans personal. Karin motiverar: ”Det här har varit ett jättebra tillfälle att, 

att mötas både barn och vuxna, så det har varit ett sätt att, att försöka få till en integration.”. 

Elin beskriver hur de uppmärksammar flerspråkighet på deras skola: 



30 
 

Så att, sedan har vi den här modersmålsdagen som vi firar ganska mycket på våran 

skola, vi var ju som först i kommunen som var en skola som har många språk som, så 

vi firar den, och gör ett ganska stort evenemang, nu i höst, nu i, för en månad sedan i 

februari så hade vi nu modersmålsdagen, då firade vi hela dagen, och då kommer ju 

alla modersmålslärare så då får man gå på sådana här prov, man får gå på små 

provlektioner, kan man säga, varje klass får lära sig lite. Så vi liksom trycker verkligen 

på att det är viktigt och bra, att vi har den inställningen i kollegiet, att vi värnar om våra 

modersmålslärare och om att eleverna ska lära sig sitt eget språk. 

Fem av sju lärare i studien pratar om vikten av förena nyanlända elevers språk, kultur och 

bakgrund med skolan. Lena understryker att det är viktigt att komma ihåg att även om inte 

nyanlända elever har någon skolbakgrund så kommer de inte utan erfarenhet: ”Jamen, då har 

dom så himla mycket annat, det är ju inte så att dom har suttit helt tomma och inte lärt sig 

någonting innan dom kommit till Sverige”. Att integrera hela elevernas livsvärld med skolan är 

något som lärarna lyfter fram som en viktig förutsättning för nyanlända elevers lärande. 

Aktörsmässiga framgångsfaktorer 
Denna kategori presenterar vilka faktorer som lärarna uppger att de som aktörer kan påverka 

för att bedriva en framgångsrik naturvetenskaplig undervisning med nyanlända elever. Lärarnas 

svar presenteras under följande rubriker: Lärarnas egna erfarenheter, Visuella- och multimodala 

hjälpmedel och Tid och struktur. 

Lärarnas egna erfarenheter 

Lärarna i studien återkommer till att det är deras egen erfarenhet av att undervisa nyanlända 

elever i de naturorienterande ämnena som utgör en av de viktigaste faktorerna får att kunna 

bemöta nyanlända elevers behov inom ämnet på ett framgångsrikt sätt. För att kunna bedriva 

en god språkutvecklande naturvetenskapsundervisning menar lärarna i studien att deras egen 

erfarenhet inom området är viktig. Lena berättar att hon genom erfarenhet har lärt sig om vikten 

av att vara tydlig: ”Att tydliggöra sin undervisning ännu mer, fast man tror att man är tydlig 

behöver man vara ännu tydligare”. Åsa beskriver att hon genom åren har lärt sig: ”Att försäkra 

sig om att dom har uppfattat, så att det inte har blivit några missförstånd, för att den där grunden 

är så viktig, missförstår dom en grej, alltså ligger den förståelsen kvar så påverkar det ju 

kommande kunskaper.”. Det är sådana typer av lärdomar som lärarna i studien uttrycker att de 

lär sig med åren. Dessa vunna kunskaper bidrar till att lärare kan utveckla förmågor som är 

viktiga för att bedriva naturvetenskaplig undervisning som tillfredsställer även nyanlända 

elevers behov. Karin har arbetat med nyanlända elever i många år, hon beskriver: 

Erfarenheten att jobba med svenska som andraspråkselever, det är bra att ha en grund i 

en utbildning men erfarenheten gör ju att du naturligtvis utvecklas och kan bemöta dem 

på ett annat sätt än vad man gjorde för 10 år sedan. 

Lärarna i studien poängterar att det inte finns någon elevgrupp som är densamma som en annan 

och att det är den aktuella elevgruppen som måste vara utgångspunkten i planering och 

genomförande av undervisning. Åsa motiverar: ”Jag försöker alltid utgå från den enskilda 

eleven, det är sällan jag ser eleverna som en grupp, ja dom går i en klass och dom tillhör en 

grupp, men när jag gör planeringen så utgår jag från dom olika individerna.”. På liknande sätt 

beskriver Lena att eleverna är utgångspunkten för henne: ”Jag har alltid eleverna i tanken, jag 

har ett centralt innehåll att förhålla mig till, kunskapskrav som jag tittar på och utifrån det så 
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tänker jag, hur ska jag presentera den här kunskapen på bästa sätt så eleverna ska förstå.”. Det 

framkommer att lärarnas erfarenhet utvecklar deras förmåga att bemöta elever, samtidigt 

framhåller lärarna att det är de enskilda individernas behov i den aktuella elevgruppen som styr 

hur undervisningen planeras och genomförs.  

Visuella- och multimodala hjälpmedel 

Multimodala hjälpmedel är något som samtliga lärare i studien uttrycker som värdefulla för en 

språk- och kunskapsutvecklande naturvetenskapsundervisning för nyanlända elever. Lena har 

jobbat i mer än 20 år med nyanlända elever och menar att det har skett en utveckling inom det 

digitala som underlättar det språkinriktade arbetet, hon motiverar: 

Då har jag ändå en elev som har varit tre år i Sverige, visst jag hör ju bryter lite, hänger 

med på exakt vartenda moment vi gör och det är ju häftigt och hur har det gått? Skulle 

det ha varit möjligt för 10 år sedan? Jamen kanske, men så som jag vet att vi lärare fick 

klippa och klistra och vi fick ha kylskåpsmagneter med bilder, alla orden skulle också 

vara på magneter som man kunde ha på whiteboarden och så höll vi på (skrattar), nu 

när vi har liksom en platta, en projektor, en dator räcker för att tydliggöra och kunna 

hänga med ändå i undervisningen. 

Flera lärare i studien lyfter fram att visuella uttryck, i form av exempelvis film och bild, utgör 

en central del i den naturvetenskapliga undervisningen av nyanlända elever. Lena beskriver: 

”Framgångsfaktorer är ju framförallt att tydliggöra undervisningen med hjälp av bilder och med 

hjälp av filmer, korta filmer, det behöver inte vara långa filmer men korta filmer”. Lärarna är 

eniga om att bilder är ett bra hjälpmedel att använda sig av med elever som inte har utvecklat 

sitt språk. I likhet med Lena beskriver Anna: ”Att kunna visa med bilder vad man pratar om, 

det tycker jag är jättejättebra för det förstår eleverna, alltså en sjö ser ut samma över hela 

världen, när man visar bilder kan man greppa det på ett helt annorlunda sätt.”. Elin beskriver 

hur hon använder sig av bilder i undervisning: ”Innan du läser en text så kanske du först har 

bilder på några specifika ord i texten och sedan kanske man jobbar med att man gör ordlistor, 

expertordlistor till exempel.”. Det kan konstateras att visuella- och multimodala hjälpmedel 

utgör en viktig aspekt i lärarnas naturvetenskapsundervisning av nyanlända elever. 

Tid och struktur 

Flera av lärarna i studien uppger att det är av vikt att låta saker ta tid, att ge nyanlända elever 

tid till att utveckla både språk- och ämneskunskaper. För att kunna synliggöra lärandet i 

undervisningen för samtliga elever lönar det sig att stanna upp och låta en del saker ta längre 

tid än planerat. Karin motiverar det så här: 

NO är ett ämne som är väldigt berikande och som på många sätt kan vara bra för elever 

med svenska som andraspråk men det kan ju också vara väldigt komplicerat just 

eftersom språket är så ämnesspecifikt och för att inte tappa bort eleverna på vägen så 

är det otroligt viktigt att man har tänkt igenom hur man lägger upp undervisningen och 

elever som är nyanlända behöver mycket tid, ordförrådet är otroligt viktigt men dom 

behöver också lång tid på sig. Vi låter det också ta tid, vi repeterar mycket, dom här 

eleverna behöver mycket repetition. 

För att ge nyanlända elever möjlighet att tillgodogöra sig undervisning uppger lärare i studien 

att det är viktigt med struktur i undervisningen. Karin säger: ”Lägger man grunden, försöker 

man nå så många som möjligt från början genom att ha en välplanerad och en undervisning som 

ger dom förutsättningar att ta till sig arbetsområdet så skapar man åtminstone förutsättningar 



32 
 

för dom att lyckas högre upp.”. En tydlig struktur i undervisningen leder till att nyanlända elever 

delvis kan släppa fokus på vissa saker för att kunna fokusera mer på andra. Lena framhåller 

vikten av att kunna fokusera på en sak i taget: ”Ta en sak i taget, för ibland kan folk komma, 

dom ska ha så här mycket, dom hinner inte, dom hinner inte med det här, vi kan inte göra den 

här utflykten, va är det film idag igen (skrattar).”. Trots ett tidspressat schema menar lärarna i 

studien att det lönar sig i längden att låta en del moment i undervisningen ta lite längre tid. 

Individsmässiga framgångsfaktorer 
Denna kategori presenterar vilka framgångsfaktorer som lärarna uppger att det finns i den 

naturvetenskapliga undervisningen av nyanlända elever med utgångspunkt från den enskilda 

eleven. Nyanlända elevers andraspråksutveckling är den viktigaste framgångsfaktorn för språk- 

och kunskapsutvecklande undervisning i de naturorienterande ämnena. Nyanlända elevers 

språkutveckling i andraspråket är betydelsefull för kunskapsutvecklingen inom samtliga av 

skolans ämnen, inte bara för undervisning inom naturvetenskap. Eftersom språkets betydelse 

berörs under andra rubriker i resultatet så kommer det inte att presenteras i denna kategori. 

Lärarnas svar presenteras därmed under rubriken; Elevsamarbete och motivation. 

Elevsamarbete och motivation 

Lärarna i studien lyfter att elevsamarbeten gynnar nyanlända elevers lärande. Genom olika 

samtalsformer och samarbeten i undervisningen kan eleverna lära sig av och med varandra. 

Lena nämner bland annat EPA metoden, vilket innebär att elever först får reflektera kring något 

område enskilt, sedan tillsammans med någon annan elev i par och slutligen delge sina tankar 

i helklass. Lena förklarar: ”Samtal enligt EPA- modellen om en bild eller utifrån en bild, vad 

händer här på bilden, förklara, att man hela tiden visar att man lär sig, och att man lär sig på 

olika nivåer och att allting är helt okej.”. Samtal är även något som Åsa lyfter fram: ”Jag ser en 

stor fördel när eleverna får försöka förklara för varandra, för då blir det på deras språk och på 

deras sätt att uttrycka sig, så den som förklarar det måste ju förstå det för att kunna förklara 

det.”. Sara beskriver att nyanlända elever lär sig i samspel med sina klasskamrater: 

Genom att jag jobbar med dom yngre eleverna, så är det ju en fördel eftersom dom är 

väldigt snabb med att snappa upp ett språk och när dom även umgås med sina kamrater 

så fort kommer dom in och att kunna använda och prata svenska, och många gånger 

upplever jag det att dom kanske förstår fortare än vad dom själva kan uttrycka 

När elever får dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra kan det leda till att 

det bli lättare för elever att ta till sig innehållet. Åsa beskriver vidare: ”Eleverna kan prata med 

varandra, och faktiskt veta, även om inte jag har sett det här så är det inte påhittat, utan det finns 

någon som har sett, och varit med och gjort dom här sakerna, det blir mycket närmare.”. Karin 

menar även att genom att synliggöra elevernas kunskaper för dem själva kan leda till 

självförstärkande effekter. Karin motiverar: ”Det här är någonting jag klarar av men jag kanske 

har svårt på andra bitar, så det kan ju som höja deras egen självkänsla.”. Det är betydelsefullt 

att lyfta förmågor som eleverna har eftersom det lätt kan bli fokus på vad eleverna måste 

utveckla för förmågor och kunskaper. Sara beskriver: ”Man får inte glömma bort att 

uppmärksamma vad eleverna kan, och inte bara tänka på vad eleverna inte kan.” 
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Resultatsammanfattning 
Lärarna beskriver att det är nyanlända elevers bristande förkunskaper i det svenska språket som 

utgör den största svårigheten för att bedriva naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper med 

nyanlända. I intervjuerna uttrycker lärarna att de önskar att det fortfarande hade funnits någon 

form av språkförberedelse för nyanlända elever innan de kommer till ordinarie klass. På grund 

av att nyanlända elever ofta kommer med bristande språkkunskaper i svenska är lärare i svenska 

som andraspråk och studiehandledare viktiga resurser för elevers möjligheter att utveckla 

kunskap inom de naturorienterande ämnena. Tillgång till dessa former av resurser är dock 

begränsade enligt lärarna i studien.  

Lärarna i studien uppger att de naturorienterande ämnena inte är högprioriterade när det gäller 

nyanlända elevers utveckling inom området, ämnet hamnar enligt lärarna i studien i lägre 

prioritet framför svenska- och matematikämnet. Lärarna uttrycker att detta grundar sig i 

nyanlända elevers bristande språkkunskaper och det faktum att tiden inte räcker till. Lärarna 

menar att det råder tidsbrist både i form av planering och utförande av språk- och 

kunskapsutvecklande undervisningen i de naturorienterande ämnena för nyanlända elever.  

Många av de svårigheter som lärarna uppger i intervjuerna återkommer i form av lösningar när 

framgångsfaktorer i de naturorienterande ämnena med nyanlända elever beskrivs av lärarna. 

Lärarna lyfter fram vikten av stöd från studiehandledare och lärare i svenska som andraspråk 

för att de ska kunna ge nyanlända elever möjlighet till språk- och kunskapsutveckling inom 

ämnet. Lärarna beskriver även att samarbete mellan kollegor är ett viktigt stöd för lärares 

möjligheter att bedriva en språkutvecklande naturvetenskaplig undervisning. Genremodellen 

beskrivs återkommande i flera av intervjuerna. Det framkommer att modellen ger lärare en 

arbetsmetod att utgå ifrån som både erbjuder viktig struktur till nyanlända elever och som 

möjliggör lärares förutsättningar att bedriva en språk- och kunskapsinriktad naturvetenskaplig 

undervisning. Multimodala hjälpmedel är även ett stöd som samtliga deltagande lärare uppger 

att de framgångsrikt använder sig av i sin undervisning, framförallt i form av bildstöd.   

Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuerna med lärarna att nyanlända elevers 

språkutveckling är A och O för att lärarna ska kunna bedriva en god naturvetenskaplig 

undervisning. Lärarna upplever även att arbetssituationen idag är krävande och svårigheten att 

tillgodogöra nyanlända elevers behov inom de naturorienterande ämnena ofta leder till en 

känsla av otillräcklighet. Resultatet visar på att det finns organisatoriska arbetsformer som 

måste utvecklas för att ge lärarna bättre förutsättningar att kunna bemöta nyanlända elever 

behov under bättre förutsättningar. Ett organiserat kollegialt samarbete och fortbildning av 

lärare är även utvecklingsområden som framkommer i resultatet. 
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Diskussion 
Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion, där studiens metodval och urval av 

informanter diskuteras. Sedan diskuteras studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar samt den tidigare forskning och litteratur som presenterats i studiens bakgrund. 

Därefter presenteras en sammanfattning av rekommendationer till verksamma lärare med 

utgångspunkt i studiens syfte och resultat. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen presenteras under följande rubriker: Urval, Datainsamlingsmetod, Analys 

av datamaterial, Intervjurollen samt Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet. 

Urval 

Studiens deltagande informanter består av sju lärare. Fler informanter eftersöktes men flera av 

de tillfrågade lärarna angav att de hade för mycket att göra i samband med nationella prov 

alternativt att de inte hade tillräckligt med erfarenhet inom området. Datainsamlingen har trots 

få deltagande informanter uppnått teoretisk mättnad, vilket innebär att fler informanter inte 

skulle påverka studiens resultat i vidare mening. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) 

beskriver att teoretisk mättnad visar sig när studenten eller forskaren får återkommande svar av 

intervjusubjekten. I de sju intervjuerna framkom det en relativt samstämd bild över hur lärarna 

upplever sina förutsättningar att bedriva naturvetenskaplig undervisning med nyanlända elever. 

Christoffersen och Johannesson (2015) menar att det behövs färre informanter om det handlar 

om en homogen grupp eftersom det kan tänkas generera mer liknande uppfattningar än om 

informanterna är heterogena. Det stämmer med informanterna i denna studie eftersom samtliga 

lärare i studien arbetar i närliggande kommuner, undervisar i samma åldersgrupper och de har 

alla en lång erfarenhet av läraryrket.  

Samtliga deltagande lärare arbetar på skolor där nyanlända elever mottages genom 

direktintegrering i den ordinarie klassen. Detta gav studien ett smalare resultat, det hade varit 

önskvärt med några deltagande informanter som mottager nyanlända elever från 

förberedelseklass. Dock så hade de flesta lärare i studien erfarenhet sedan tidigare av att den 

mottagningsformen. Resultatet hade dock kunnat se annorlunda ut om några av studiens 

deltagande lärare hade arbetet på skolor där nyanlända elever först får undervisning i 

förberedelseklass.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer. En kvantitativ metod hade även kunnat 

besvara syftet men inte på ett lika djupgående sätt. Exempelvis hade en kvantitativ enkätstudie 

med stor sannolik kunnat utmynna i ett större antal informanter, delvis på grund av enkäter 

kräver mindre av lärarnas tid. En enkätstudie med ett större antal deltagande informanter hade 

gett en högre generaliserbarhet av lärarnas förutsättningar, men som precis nämndes, inte en 

lika fördjupad bild som kvalitativa intervjuer kan erbjuda (Patel & Davidsson, 2011; Yin, 2013). 

Fördelen med intervjuer har varit att lärarna har haft möjlighet att utveckla sina svar, samtidigt 

som följdfrågor har kunnat ställas. Intervjumetoden möjliggjorde att det väsentliga för denna 

studie kunde tydliggöras av lärarna under intervjuerna.  
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Intervjuerna genomfördes genom en semistrukturerad form, med fem huvudfrågor som 

utgångspunkt (se bilaga 1). De fem huvudfrågorna som intervjuerna utgick från fick lärarna per 

mail några dagar innan intervjuerna genomfördes. Anledningen till detta var att ge lärarna tid 

till att reflektera över frågornas innehåll, vilket gav dem möjlighet att besvara frågorna på ett 

genomtänkt och utförligt sätt. Detta var något som lärarna i studien uttryckte att de uppskattade. 

Flera av lärarna framförde att det gav dem en god möjlighet att reflektera över vilka metoder 

de använder sig av i sin undervisning och varför de använder sig av just de metoderna.  

Det visade sig dock vara svårt för lärarna att besvara de fem huvudfrågorna med ”nya” svar, 

innehållet i svaren återkom i några av frågorna. Under tiden som intervjuerna genomfördes 

uppkom reflektioner angående formuleringen av de fem huvudfrågorna, det framkom under 

intervjuernas gång att frågorna gick in i varandra till en ganska stor del. Trots att frågornas 

formuleringar upplevdes lite för långa så ställdes frågorna i sin ursprungliga form under 

samtliga intervjuer för att ge alla informanter möjlighet att besvara studiens syfte med samma 

förutsättningar. Eftersom intervjufrågorna var bärande i denna studie kunde reflektioner 

angående betydelsen frågornas formuleringar har på studiens resultat inte uteslutas. Det kunde 

konstateras att resultatet som framkom i denna studie till största del visade på vilka yttre 

förutsättningar lärarna i studien upplevde att de har, detta beror till stor del på vilka frågor som 

ställdes under intervjuerna. Fler frågor gällande lärares erfarenhet och intresse för de 

naturorienterande ämnena hade kunnat ge en rikare bild av lärares inre förutsättningar. 

Tidslängden på intervjuerna var varierande, detta berodde på hur rika svar som informanterna 

angav. Eftersom huvudfrågorna (se bilaga 1) ställdes till samtliga informanter i samma 

ordningsföljd kan inte huvudfrågorna ha inverkat på intervjuernas längd, däremot ställdes en 

varierad mängd följdfrågor (se bilaga 1) under intervjuerna vilket utgjorde en påverkande 

faktor. Det kan konstateras att de intervjuer som var tidsmässigt längre i har större plats i 

resultatpresentationen. Den första intervjun var även den längsta, detta berodde på att under den 

första intervjun var allt nytt och fler följdfrågor ställdes. I transkriberingen av den första 

intervjun upplevdes både längden på intervjun och mängden följdfrågor vara för mycket. Detta 

var något som beaktades under de resterande intervjuerna. Mängden frågor som ställdes under 

intervjuerna påverkade både möjligheterna att besvara relevanta frågor och även talutrymmet 

för informanten. Det kan diskuteras om samtliga informanter fått samma möjligheter att 

beskriva sina förutsättningar som läraren i den första intervjun.   

För att få en mer fördjupad bild över lärarnas inre förutsättningar hade det varit fördelaktigt om 

intervjuerna hade innefattat fler frågor med fokus på lärarnas syn på naturvetenskaplig 

undervisning med utgångspunkt från deras eget intresse och kunskaper inom de 

naturorienterande ämnena. Svaren hade möjligtvis kunnat leda till en djupare bild av lärares 

förutsättningar i förhållande till det aktörsmässiga perspektivet i undervisningen. Observationer 

av de deltagande lärarnas naturvetenskapsundervisning hade kunnat stärka studiens resultat 

men även kunnat ge en rikare bild av lärares inre förutsättningar.  

Analys av datamaterial 

Det finns en del invändningar angående kvalitativa forskningsmetoder i form av intervjuer. 

Kvale (1997) beskriver att kvalitativa forskningsintervjuer många gånger inte anses vara 

vetenskapliga och tillförlitliga utan att de endast speglar det sunda förnuftet och bygger på 
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ledande frågor. Det finns även synpunkter på att kvalitativa intervjuer är subjektiva och 

snedvridna (ibid). Efter att ha utfört en kvalitativ intervjustudie är åsikter likt de tidigare 

nämnda förklarliga. Det är en enkel sak att vrida och vända på det insamlade datamaterialet så 

att resultatet pekar åt ett bestämt håll. Det går inte att komma ifrån att det finns ett 

tolkningsutrymme hos forskaren. I relation till det detta så har framställningen av resultatet skett 

med reflektion och noga övervägande för att kunna presentera autentiskt material. Det var en 

fördel att ha intervjuerna på ljudinspelning. Scheff och Starrin (1996) motiverar att bandad 

ljudupptagning ger intervjuerna en högre grad av autenticitet eftersom det inspelade materialet 

leder till att den som intervjuar inte behöver förlita sig på minnet eller minnesanteckningar. 

Studiens resultat presenterades strukturerat genom rubriker som tydligt talar om vad 

intervjuernas resultat har visat, resultatpresentationen har utgångspunkt i studiens teoretiska 

ramverk, ramfaktorteorin. De två huvudfrågorna har besvarats genom att utgå från 

organisationsmässiga-, aktörsmässiga- och individsmässiga förutsättningarna inom 

naturvetenskaplig undervisning med nyanlända elever. Dessa tre utgör huvudkategorierna i 

resultatdelen och de tre huvudkategorierna har i sin tur underrubriker. Varje underrubrik i 

resultatet varvar beskrivande text och citat gällande de resultat som framkommit inom den 

aktuella rubriken. I resultatpresentationen visade det sig tydligt hur lärarnas svar har tolkats och 

hur deras svar har kopplats samman till varandra. Denna presentation ger läsaren en möjlighet 

att bedöma analys och framställning av resultatet i relation till, studiens validitet och reliabilitet. 

Under analysen av datamaterialet framkom det att studiens två frågeställningar till stora delar 

har fått samma svar. De svårigheter som lärarna uppgav i förhållande till den naturvetenskapliga 

undervisningen av nyanlända elever bestod till stor del av samma faktorer som lärarna lyfte 

fram som förutsättningar för en framgångsrik naturvetenskaplig undervisning med nyanlända 

elever. Mycket av det som framkommer i studiens resultat relaterar även till innehållet i studiens 

bakgrund. Detta har lett till reflektioner huruvida skillnader i lärarnas svar har fallit åt sidan till 

fördel för att hitta likheter till innehållet i bakgrunden i analysen av datamaterialet. Starrin och 

Renck (1996) poängterar att det krävs öppenhet för att kunna tillföra ny kunskap till den 

erhållna kunskapen inom området. Det innebär en medvetenhet om att inte endast söka efter 

sådant som bekräftar tidigare föreställningar inom området (ibid). Intentionen har varit en 

öppenhet, hur mycket egna erfarenheter och kunskaper har påverkat kan endast spekuleras. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är även en faktor som har påverkat analysen av datamaterialet. 

En annan teori hade med sannolik givit studien ett annat resultat, eftersom olika teorier belyser 

olika aspekter (Svensson, 2011). Det finns dock ingen teori som kan förklara allt, olika teorier 

lyfter fram olika aspekter av det som studeras (ibid). 

Intervjuarrollen 

Till en början frångick jag omedvetet vid tillfällen från rollen som intervjuare för att övergå till 

en mer deltagande roll i samtalet. I efterhand har jag reflekterat över att detta förmodligen har 

bidragit till intervjuernas längd. Under den allra första intervjun hade jag svårare att sålla bland 

följdfrågorna, även mitt eget intresse och mina erfarenheter inom området framkom mer i den 

första intervjun. Utan reflektion kan detta orsaka att stora delar av intervjuernas innehåll blir 

ledande åt olika håll utifrån intervjuarens egna värderingar. Patel och Davidson (2011) 

poängterar även att det är viktigt att forskaren är medveten om sin egen förförståelse inom 
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området för att i så liten grad som möjligt påverka intervjun. Under intervjuernas gång 

utvecklades jag i intervjurollen genom att jag blev alltmer mottagande och mindre sändare 

under intervjuerna. Jag kände mig även säkrare ju fler intervjuer som genomfördes vilket 

resulterade i att jag kunde fokusera mer på vad informanten sade under intervjun och mindre 

på vilka av de förhandsskrivna följdfrågor jag skulle ställa. Intervjuerna utgick från en 

semistrukturerad form, vilket underlättade arbetet som intervjuare en aning, jag hade mina 

förberedda huvud- och följdfrågor (se bilaga 1) att ”luta mig tillbaka” på under intervjuerna. 

Men om jag skulle göra om denna studie så skulle jag med sannolikhet inte välja att formulera 

följdfrågor innan intervjuerna för att lämna innehållet i samtalen mer öppet under intervjuerna. 

I efterhand hade jag även försökt att formulera kortare huvudfrågor. Jag hade också övat på min 

intervjuteknik innan den första intervjun för att från start ha en god insikt om hur intervjuerna 

bör genomföras, för att ge en ökad trygghet och bättre förutsättningar att genomföra intervjuer 

med relevant innehåll trots avsaknad av följdfrågor att ”luta mig tillbaka på”.  

Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Kvale (1997) beskriver samhällsvetenskapens treenighet bestående av validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet innefattar hur väl studien mäter det avsedda. Reliabilitet innebär 

hur sannolikt det är att resultatet skulle bli detsamma om undersökningen skulle genomföras 

igen (ibid). Patel och Davidsson (2011) skriver att reliabilitet sällan diskuteras i kvalitativ 

forskning vilket kan bero på att inom kvalitativa studier betyder hög validitet även hög 

reliabilitet (Svensson, 1996). Generaliserbarhet handlar om till vilken grad studiens resultat 

gäller i ett bredare perspektiv. I denna studie har målet för generalisering varit att studera det 

som är (Ibid). Studien syftar till att belysa hur lärares förutsättningar för att bedriva 

naturvetenskaplig undervisning med nyanlända elever ser ut. Generalisering i denna studie 

visade sig genom det som återkom i lärarintervjuerna vilket påvisade det vanliga och allmänna 

inom lärarnas förutsättningar. Som beskrivits tidigare hade studiens generalisering eventuellt 

blivit högre vid en enkätstudie men djupet som eftersöktes i lärarnas svar hade då uteblivit. 

Ur ett etiskt perspektiv är validiteten i studien hög eftersom studiens planering och utförande 

gynnar både lärare och nyanlända elever och risken för skadliga konsekvenser är låga (Kvale, 

1997). Studiens syftar till att belysa ett upplevt problem för att bringa mer kunskap inom 

området och inte för att komma åt någon eller anklaga någon part. Kvale (1997) beskriver att 

inom kvalitativ forskning omger validiteten hela arbetsprocessen från och med framställning 

av studiens forskningsfrågor till den slutgiltiga rapporten. Under datainsamlingen och vid 

analys av det insamlade materialet har reflektioner angående huruvida mina tolkningar 

representerar en objektiv sanning skett fortlöpande. För att ge läsaren en ökad möjlighet till att 

värdera innehållets riktighet presenteras lärarna med fiktiva namn i samband med citat i 

resultatdelen. Intervjuerna ljudinspelades vilket innebar att intervjuerna kunde avlyssnas flera 

gånger. Genom att transkribera datamaterialet och skriva ut materialet i pappersformat gav 

möjlighet att bearbeta datamaterialet under flera former. Denna arbetsprocess har underlättat 

analysarbetet och resulterat i en möjlighet att återge datamaterialet ur lärarnas verkliga mening.  

Resultatdiskussion 
Studien syftar till att belysa hur lärares förutsättningar för att bedriva undervisning i de 

naturorienterande ämnena i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever ser ut. I detta 
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avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till den tidigare forskning och litteratur 

som presenteras i studiens bakgrund. I resultatdiskussionen diskuteras undervisningen 

svårigheter och framgångar parallellt med varandra för att få grepp om hur kategorierna 

förhåller sig till varandra. Resultatdiskussionen har följande underrubriker; 

Direktintegreringens följder för lärande och integrering, Det kollegiala samarbetets möjligheter 

och Språket betydelse för lärande. 

Direktintegreringens följder för lärande och integrering 

Denna studie visar på att det finns svårigheter inom den organisatoriska utformningen av skolan 

i relation till lärares förutsättningar att bedriva undervisning inom de naturorienterande ämnena 

med nyanlända elever. I lärarnas beskrivningar framkommer det att skolornas direktmottagande 

av nyanlända elever utgör en svårighet för lärares förutsättningar att bedriva naturvetenskaplig 

undervisning. I likhet med Joronens studie (2015) visar denna studie att lärarnas erfarenheter 

av direktintegrering är ganska negativ. Lärare i studien upplever att skolan inte har varit 

förberedd på att ta emot det höga antal nyanlända elever som kommit under de senaste åren. 

Det är huvudmannen tillsammans med rektorn på skolan som har det övergripande ansvaret för 

nyanlända elevers mottagande på skolor (Skolverket, 2016). Resultatet i denna studie indikerar 

att huvudmannens och rektors arbete på lärarnas skolor inte har utförts under tillfredställande 

former. Lärarna argumenterar för att skolorna inte har fått tillräckligt med varken förberedelse 

eller förkunskaper för att ta emot och undervisa den mängd nyanlända elever som har kommit 

till skolorna. Det framgår att undervisning med nyanlända elever ökar lärares arbetsbelastning 

och att det ofta leder det till en känsla av att vara otillräcklig hos läraren. Lärarna i studien 

poängterade att det är nyanlända elevers språksvårigheter i svenska som utgör den största 

svårigheten för en ensam lärare i ett klassrum. Tidigare forskning styrker detta, Slotte – Lüttges 

studie (2005) visar att elevernas språksvårigheter inte behöver vara omfattande för att försvåra 

undervisning i de naturorienterande ämnena. Fler forskningsresultat pekar på att det finns 

brister inom nyanlända elevers naturvetenskapliga undervisning (Hek, 2005; Karlsson et al., 

2016; Nilsson Folke, 2015). Det visar sig genom att nyanlända elevers undervisning felaktigt 

anpassas efter elevernas språkliga kunskaper i andraspråket (ibid). Detta är resultat som 

framkommer även i denna studie, det finns flera utsagor i resultatet som visar på att nyanlända 

elevers naturvetenskaplig undervisning blir bortprioriterad framför undervisning i svenska och 

matematik. I intervjuerna framkommer det att nyanlända elevers undervisning inom de 

naturorienterande ämnena i vissa fall helt plockas bort helt under en tidsperiod. Detta strider 

mot nyanlända elevers rättigheter enligt §4 i kap. 1 i skollagen, nyanlända elever ska ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper inom samtliga skolämnen samtidigt som de utvecklar 

sina språkkunskaper i svenska (SFS 2010:800; Skolverket, 2019b). Lärarna i studien uppger att 

det naturvetenskapliga ämnets bortprioritering för nyanlända elever delvis beror på bristande 

resurstillgångar och tidsbrist, men även för att ge elever möjlighet till att fokusera mer på att 

utveckla sina kunskaper i svenska.  

I likhet med tidigare forskning (Skolinspektionen, 2017) så visar denna studie att kartläggning 

av nyanlända elevers kunskaper inom de naturorienterande ämnena inte är något som 

prioriteras. Bortprioriteringar av dessa former leder till problem som påverkar nyanlända elever 

både kort- och långsiktigt. På kort sikt får elever svårt att uppnå kunskapsmål inom de 

naturorienterande ämnena vilket i ett långsiktigt perspektiv leder till att de kommer att sakna 
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behörighet för fortsatta studier efter avslutad grundskola (Bunar, 2015, Cummins, 2001; 

Gibbons, 2010; Hek, 2005). Detta påverkar både elevernas framtid men även samhällets 

utveckling. Harlen (1996) framhåller att den naturvetenskapliga undervisningen är lika viktig 

som undervisning inom läsning, skrivning och matematik. Kunskaper inom naturvetenskap 

hjälper elever att förstå omvärlden vilket leder till att eleverna kan sätta saker i sitt sammanhang 

och fatta beslut som gynnar både dem själva men även samhällsutvecklingen (Harlen, 1996; 

Skolverket, 2018). Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) framhåller att språkkunskaperna 

i andraspråket utgör en svårighet för nyanlända elever att hitta sin identitet inom olika 

skolmiljöer och ämnesområden. Nyanlända elever behöver stöd och trygghet för att kunna 

utveckla sina ämneskunskaper samtidigt som språkkunskaper i andraspråket utvecklas. 

Forskningsresultat pekar på att skolan inte har lyckats med det (Nilsson Folke, 2015; Hek, 

2005). Det framkommer att de organisatoriska former av mottagande som genomförs inte har 

möjlighet att ge nyanlända elever förutsättningar att utveckla språk- och ämneskunskaper 

samtidigt. Nyanlända elever i Nilsson Folke (2015) och Heks (2005) studier uttrycker att de i 

förberedelseklass saknar undervisning inom samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

ämnen. När nyanlända elever integreras direkt i ordinarie klass så får de möjlighet till 

ämneskunskapsundervisning. Juvonens (2015) forskningsresultat pekar dock på att 

direktintegrerade elever får möjlighet till undervisning inom alla ämnen, men utan tillgång till 

det stöd som eleverna är i behov av för att kunna utveckla kunskaper inom ämnet. Svårigheter 

inom den naturvetenskapliga undervisningen för nyanlända elever visar sig även tydligt i denna 

studie. De olika formerna av mottagning leder även till att nyanlända eleverna mer eller mindre 

exkluderas. I förberedelseklass är eleverna utanför den ordinarie klassen samtidigt leder 

direktintegrering i den ordinarie klassen ofta till ett utanförskap på grund av brister i 

andraspråket (Hek, 2005; Juvonen, 2015). Tidigare forskning och denna studies resultat visar 

tydligt att det finns ett behov av kvalitetsutveckling inom det organiserade mottagande och 

undervisningen av nyanlända elever.   

Det kollegiala samarbetets möjligheter 
I resultatet framkommer det att lärare i svenska som andraspråk kan stötta både nyanlända 

elevers språk- och kunskapsutveckling samt den enskilde lärarens egna möjligheter till att 

bedriva en språk- och kunskapsutvecklande naturvetenskaplig undervisning. Lärarna i studien 

uppger att de har svårt att bedriva undervisning som leder till kunskapsutveckling inom de 

naturorienterande ämnena när nyanlända elevers språkliga brister är för stora. Skolans 

styrdokument understryker att språkutvecklande arbetssätt ska vara implementerade i all 

undervisning i skolan (Skolverket, 2018). Denna studie visar att viljan för att arbeta 

språkutvecklande finns hos lärarna, men att det däremot inte alltid finns förutsättningar som 

möjliggör att det kan genomföras under tillfredställande former. Det kan konstateras att tillgång 

till lärare i svenska som andraspråk är en förutsättning som lärarna i studien beskriver som 

viktig. I studien framkommer det att lärare i svenska som andraspråk saknas på en av 

informanternas skola, den kompetensen finns istället i arbetslagen på skolan. Det faktum att det 

inte finns lärare i svenska som andraspråk trots att det finns många flerspråkiga elever leder till 

att skolan och lärare har försvårande omständigheter att uppnå sitt uppdrag (Skolverket, 2019b).  

I lärarnas beskrivningar framgår det även att studiehandledning ger dem ökade möjligheter till 

att bedriva naturvetenskaplig undervisning med nyanlända elever. Studiehandledning ger 
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nyanlända elever en möjlighet att förbereda sig och få tillgång till en förförståelse inom de 

naturvetenskapliga ämnenas olika arbetsområden innan undervisning genomförs i ordinarie 

klass. Flera forskningsresultat visar att stöd av en lärare som talar elevernas modersmål är 

betydande för elevernas möjligheter till både språk- och kunskapsutveckling (Gibbons, 2010; 

Hek, 2005; Nilsson & Bunar, 2016). Bunar (2015) argumenterar för vikten av 

studiehandledning, han menar dock att det finns behov av kompetensutveckling inom 

yrkesgruppen. Det är inte något som lärarna i studien uppger däremot betonar lärarna att det 

råder en bristande tillgång på studiehandledare. I studien framkommer det att tillgången till 

studiehandledning är väldigt knapp, det handlar om någon timme i veckan per skola. I likhet 

med Bunar (2015) framför både Gibbons (2010) och Selander (2005) att kvaliteten på 

studiehandledning behöver stärkas, vilket de menar kan ske genom lärares samarbete med 

studiehandledare. Denna form av samarbete är något som lärarna i denna studie är öppna inför. 

Både tidigare forskning (Bunar, 2015; Selander, 2005) och denna studie pekar på att 

studiehandledning kan ge nyanlända elevers förutsättningar att utveckla både språk- och 

ämneskunskaper. Studiehandledning utgör därmed en viktig faktor för lärares förutsättningar 

att bedriva naturvetenskaplig undervisning med nyanlända elever. Skolverket (2016) betonar 

att nyanlända elever ska få tillgång till det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig den 

utbildning de har rättighet till. Det kan diskuteras om eleverna får den utbildning de enligt 

lagstiftning har rätt till när väsentligt stöd inte existerar på alla skolor (Skolverket, 2019b). Det 

kan konstateras att lärarna i studien i vissa fall inte har tillgång till den mängd resurslärare som 

de är i behov av för att kunna ge nyanlända elever kunskapsutvecklande undervisning i de 

naturorienterande ämnena samtidigt som eleverna utvecklar sina språkkunskaper i svenska. Den 

bristande resurstillgången är inte något som den enskilde läraren kan påverka i någon högre 

grad, det är en organisatorisk faktor inom skolan som med stor sannolikhet i grunden är en 

ekonomisk fråga. 

I resultatet framkom det att visuella- och multimodala hjälpmedel är faktorer i den 

naturvetenskapliga undervisningen med nyanlända elever som samtliga lärare uppger möjliggör 

språk- och kunskapsutveckling inom ämnet. Lärarna framhåller att det är hjälpmedel som de 

med enkla medel kan använda sig av. Det framgår dock att tiden utgör ett hinder även i detta 

avseendet. Användandet av hjälpmedel som bilder, filmer och andra multimodala hjälpmedel 

kräver tid i form av förberedelse och planering. Lärarna i studien poängterar att det tar tid att 

planera språkutvecklande ämnesundervisning, det framgår att lärarna ser det som en investering 

eftersom planeringarna som färdigställs kan sparas och delas mellan kollegor. Det är svårt som 

ensam lärare att planera och strukturera upp allt från början, detta utgör att skolans samarbete 

inom området är viktigt. Lärarna i studien menar att det inte endast sparar tid för den enskilde 

läraren, samarbetet ger även möjlighet till nya insikter och idéer och samtidigt utgör samarbete 

ett viktigt stöd för att rensa tankarna hos den enskilde läraren. I likhet med tidigare forskning 

(Skolverket, 2015; Bunar, 2015; Cummins, 2001; Selander, 2005) så visar denna studie att 

samarbete mellan kollegor är något som utgör en viktig förutsättning för lärares möjligheter att 

bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i de naturorienterande ämnena med 

nyanlända elever. Resultatet i studien pekar på att tiden utgör en svårighet för att ett organiserat 

samarbete ska kunna etableras på skolorna. Skolverket (2015) framhåller att samarbete är av 

vikt för att kunna förbättra nyanlända elevers utbildning och lärares förutsättningar i 
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undervisningen. Det är framför allt ett arbete som måste ske med handledning från huvudman 

och rektor för att samtlig personal på skolan ska bli involverad, annars kan det lätt leda till att 

enskilda lärare tar på sig för mycket ansvar för skolans utvecklingsarbete. Huvudmannen, det 

vill säga kommunens barn- och utbildningsförvaltning, ska vara ansvarig för att denna form av 

arbete sker under strukturerade former på skolorna (Skolverket, 2015). Resultatet i denna studie 

pekar på att det finns brister inom detta arbete, med tanke på den utsatta sitsen många lärare 

upplever i sina försök att bedriva en naturvetenskaplig undervisning som utvecklar språk- och 

kunskaper hos nyanlända elever. Cummins (2001) poängterar att den enskilde läraren bör se 

sitt ansvar i arbetet med att utveckla en språkutvecklande praktik och inte endast förlita sig på 

att rektorn ska organisera hela arbetet. I studien framkommer det att lärarna känner de ett stort 

ansvar för att bedriva naturvetenskapligundervisning som är språk- och kunskapsutvecklande, 

det blir dock en belastning när ansvaret är större än handlingsutrymmet.  

Språkets betydelse för lärande 
Det framkommer att nyanlända elevernas språkutveckling inom andraspråket utgör en 

avgörande del för deras förutsättningar att utveckla ämneskunskaper inom de naturorienterande 

ämnena. Det ämnesspecifika språket i naturvetenskapsämnena leder till ytterligare ett hinder. 

Flera forskningsresultat visar på att ämnesrelaterade ord och begrepp utgör den största 

svårigheten för nyanlända elevers möjligheter till kunskapsutveckling inom de 

naturorienterande ämnena (Cummins, 2001; Håkansson & Sundberg, 2012; Slotte–Lüttges, 

2005). Detta är även något som framkommer tydligt i denna studie, vissa av lärarna framhåller 

det nästan som en omöjlighet att undervisa framgångsrikt inom ämnet för nyanlända elever utan 

tillgång till stöd av studiehandledare. Utifrån lärarnas beskrivningar kan det konstateras att 

nyanlända elevers utveckling av språkkunskaper i andraspråket prioriterades framför 

undervisning i de naturorienterande ämnena. Detta är förklarligt men ändock inte rätt, 

nyanlända elever har samma rättighet att utveckla kunskaper inom samtliga skolans ämnen som 

alla andra elever i skolan (Skolverket, 2019b). Det kan konstateras att språket utgör en central 

del för lärande (Säljö, 2014). Det förekommer att andraspråkselever behandlas som 

lågpresterande (Gibbons, 2010; Lahdenperä, 2004). Detta är inte något som är acceptabelt, 

Lahdenperä (2004) understryker att kraven på andraspråkslever ska vara höga men samtidigt 

realistiska med utgångspunkt i deras språkförmåga. Lärarna i denna studie visar trots 

svårigheter och utmaningar, en positiv inställning inför att undervisa nyanlända elever. Lärarna 

lyfter fram att oavsett om eleverna har en skolbakgrund eller inte så kan de mycket mer än vad 

de har förmåga att visa. Ett gott förhållningssätt från lärare är en viktig del i nyanlända elevers 

möjligheter till utveckling av identitet, språk- och kunskaper (Cummins, 2018; Hek, 2005; 

Nilsson Folke, 2015).  

Kultur är även en del av lärande, vår kultur formar den vi är och hur vi uppfattar världen (ibid). 

Utveckling kan möjliggöras inom många områden genom att förena nyanlända elevers kultur 

och bakgrund i den naturvetenskapliga undervisningen. I lärarnas beskrivningar förekommer 

utsagor om hur nyanlända elevers tidigare erfarenheter och kunskaper kan påverka 

undervisningen åt olika håll. Dels nämns det faktum att nyanlända elever ofta har ett annat 

förhållningssätt till naturen. Detta är i likhet med Sjøberg (2010) som menar att de 

naturvetenskapliga föreställningarna kan kolliderar med elevernas kultur och därmed utgöra 

ytterligare en svårighet för eleverna att relatera till den naturvetenskapliga undervisningen. Det 
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är lärares uppgift att förena elevernas bakgrund och kultur med skolan och möjliggöra lärande 

(Håkansson & Sundberg, 2012; Säljö, 2016). Genom att förena nyanlända elevers bakgrund 

och livssituation med skolan ges eleverna bättre förutsättningar att integrera och utveckla sitt 

språk, sina kunskaper och sin identitet (Lahdenperä, 2004). Lärarna i studien uppger att skolan 

som organisation inte riktigt har hunnit med att utveckla en mångkulturell skola till den grad 

som det behövs. Detta styrks av Bunar (2015) som skriver att det är en utmaning att forma en 

skola som inkluderar alla, både pedagogiskt och socialt. Lärarna i studien beskriver att det pågår 

arbete på skolorna med fokus på att integrera både språk och kultur. Arbetet sker bland annat 

genom att olika evenemang ordnas på skolorna. Föräldrar är även bjudna till vissa tillställningar 

för att de ska få möjlighet att träffas och integreras med varandra och lärarna på skolan under 

mer avslappnade former. Lahdenperä (2004) menar att en viktig aspekt för att skapa 

skolframgång är samarbete mellan skola och vårdnadshavare. Skolan har ett uppdrag att skapa 

en inkluderande skola för att eliminera den ökande skolsegrationen. Enligt Lgr11 ska 

mångkulturalitet genomsyra hela skolans verksamhet (Skolverket, 2018). Det krävs dock mer 

för att skapa en mångkulturell skola än enskilda evenemang, målet med arbetet bör innefatta att 

normen i skolan ska bli mångkulturalitet. Inledningen i denna studie tog upp det faktum att 

invandring inte är något nytt fenomen, att skolan inte har kommit längre i sitt arbete med att 

inkludera nyanlända elever i skolans undervisning kan ifrågasättas i relation till detta. Forskning 

visar att det skulle behövas mer långsiktiga lösningar inom skolans organiserade mottagande 

av nyanlända elever (Håkansson & Sundberg, 2012). Metaforiskt så kan inte skolans lösningar 

innefatta att enbart släcka bränder, det är dags att arbeta för att dämpa brandrisken. 

Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget 
Denna studie syftar till att belysa vilka förutsättningar lärare har för att bedriva undervisning 

inom de naturorienterande ämnena i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever. De 

förutsättningar som framkom vara viktiga för att lärare ska kunna utföra sitt yrke enligt 

skollagen omfattade till stor del organisatoriska sidor av arbetet. De organisatoriska faktorerna 

innefattar bestämmelser som enskilda lärare inte kan eller har svårt att påverka, eftersom 

organisatoriska faktorer till stor del styrs av politik och pengar.  

Utifrån diskussionen kan tre slutsatser dras. Den första slutsatsen som går att dra utifrån 

resultatet är att lärares svårigheter i många fall visar sig vara en ekonomisk fråga. Det baserar 

jag på det faktum att lärarna beskriver både resurs- och tidsbrister som försvårande aspekter i 

deras undervisning. Dessa är två faktorer som lärarna inte kan påverka i någon högre grad. 

Resultatet av denna studie visar på att skolans organisation brister i förmåga att ge det stöd 

lärare behöver i form av resurstillgång. Lärarna uppger även att de saknar möjligheter till 

kompetensutveckling inom området. Resultatet visar att tillgång till resurser i form av 

studiehandledare och lärare i svenska som andraspråk är en förutsättning för att lärare ska kunna 

bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning inom de naturorienterande ämnena 

som når ut till alla elever.  

Den andra slutsatsen som kan dras är vikten av samarbete mellan lärare, det framkommer både 

i denna studie samt i den forskning som presenteras i studiens bakgrund. Kollegialt samarbete 

utgör därmed en viktig förutsättning för lärares möjligheter till att bedriva språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning inom de naturorienterande ämnena. Genom samarbete kan 
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lärare dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Gemensamma arbetsmodeller är även 

något som förespråkas i denna studie. Lärare samarbetar mer eller mindre dagligen, men för att 

professionen ska kunna utvecklas kräver samarbetet en organiserad styrning uppifrån av 

rektorer och skolhuvudmän. Detta är ett område som är i behov kvalitetsutveckling 

(Skolinspektionen, 2017).  

Den tredje och sista slutsatsen att dra av denna studies resultat är det faktum att elevernas 

möjligheter till språkutveckling utgör en av de viktigaste förutsättningarna för både lärare och 

nyanlända elever. Det framkommer att lärare ofta känner sig otillräckliga på grund av den höga 

arbetsbelastning elever utan kunskaper i det svenska språket utgör. Lärare behöver känna sig 

kunniga och trygga för att kunna bedriva språk- och kunskapsutvecklande undervisning med 

nyanlända elever. Det är inte inom många andra yrkesgrupper som det skulle tilldelas 

arbetsuppgifter inom områden som yrkesutövarna inte har någon erfarenhet eller kunskap inom. 

Både lärare och elever har rätt till en skola som kan tillgodogöra de behov som finns.    

I läraryrkets tidspressade schema och med skolans ekonomiska utmaningar krävs det att lärare 

har en välorganiserad planering och struktur på sitt arbete för att kunna bedriva undervisning 

som vänder sig till alla elever i klassrummet. Tidsbrist är en faktor som lärare inte kan påverka 

i någon högre grad. Dock behöver lärare låta en del saker ta tid för att få resultat. Det är mycket 

som ska hinnas med under skoldagarna, terminen och läsåret. För att alla elever ska ha möjlighet 

att tillgodogöra sig och utvecklas i undervisning krävs det att tid även ges åt detta.  

Hur ska lärare gå tillväga för att ge nyanlända elever förutsättningar att utveckla sina kunskaper 

och förmågor i den naturvetenskapliga undervisningen?  

• Ta hjälp och stöd av de resurser som finns att tillgå 

• Samarbeta med kollegor och synliggör varandras erfarenheter 

• Våga låta saker och ting ta tid 

• Använd språkutvecklande arbetsmetoder 

• Utveckla kunskaper inom området genom litteratur, forskning och fortbildning 

Så enkelt är det inte riktigt eftersom detta är det som lärarna i denna studie har uppgett att de 

använder sig av, men att de fortfarande många gånger känner sig otillräckliga i sin förmåga att 

bedriva en naturvetenskaplig undervisning som gynnar nyanlända elever. Det är dock 

framgångsfaktorer som med rätt mängd stöd och med ett organiserat samarbete skulle kunna 

möjliggöra att lärares förutsättningar att bedriva naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper 

med en eller flera nyanlända elever kan förbättras. Lärares upplevelse av att inte kunna bedriva 

språk- och kunskapsutvecklande naturvetenskaplig undervisning i elevgrupper med nyanlända 

elever behöver uppmärksammas i högre grad.  

Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning som belyser lärares förutsättningar att bedriva naturvetenskaplig 

undervisning i relation till lärares ämnesmässiga kunskaper skulle kunna ge kunskap inom flera 

områden inom skolan kvalitetsutvecklingsområden. Det kanske finns ett behov av ämneslärare 

även för grundskolans yngre åldrar. Enligt vad som framkommit i denna studies resultat så har 

inte lärare förutsättningar att bemöta nyanlända elevers behov i de naturorienterande ämnena 
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utan tillgång till rätt stöd av resurslärare och kollegor. Det hade även varit intressant att se vad 

intervjuer med de nyanlända elever som lärarna i studien undervisar hade kunnat tillföra 

studiens resultat. Denna studies resultat och tidigare forskning (Hek, 2005; Nilsson Folke, 

2015) indikerar även på att det behövs mer forskning gällande hur det organisatoriska arbetet 

ser ut och hur det arbetet kan vidareutvecklas för att stärka både lärares och nyanlända elevers 

förutsättningar vid mottagande och undervisning.



1 

Referenslitteratur 
Axelsson, M., & Nilsson, J. (2013). “Welcome to Sweden”: Newly Arrived Students’ 

Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular Classes. 

International Electronic Journal of Elementary Education, 6(1), 137-164. 

Bell, J., & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. (5., [uppdaterade] uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Bunar, N. (2015). Inledning. I B. Bunar, N. (Red.). Nyanlända och lärande - mottagande och 

inkludering. (4. utg.). (s. 9–36). Stockholm: Natur & kultur. 

Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 

svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Cummins, J. (2018). Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid. (1.uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Cummins, J. (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av 

skolans språkpolicy. I.B. Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk. Symposium 

2000: ett andraspråksperspektiv på lärande. (s. 86-107). Stockholm: Sigma. 

de Ron, M. (2008). Språkutvecklande ämnesundervisning: exempel från naturvetenskap I.B. 

Nordheden, I., & Paulin, A. (Red.). Att äga språk: språkdidaktikens möjligheter: en antologi 

om och för lärare i skolan. (s. 194–207). Stockholm: Stockholms universitetsförlag. 

Eriksson-Zetterqvist, U., & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I.B. Ahrne, G., Ahrne, G., & 

Svensson, P. (Red.), Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.). (s.36-57). Malmö: Liber. 

Fritzén, L. (2003). Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en integrerad helhet? 

Utbildning & Demokrati – Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 12 (3), 67-88.   

Gibbons, P. (2010). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. (1. uppl.) Uppsala: Hallgren 

& Fallgren. 

Gustafsson, C. (1994). Antalet utvärderingsmodeller är oändligt… I.B Gustaf. B., Gustafsson, 

C., & Selander, S. (Red.). Ramfaktorteoretiskt tänkande: pedagogiska perspektiv: en vänbok 

till Urban Dahllöf. (s. 13-42). Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ. 

Harlen, W. (1996). Inledning: Varför naturvetenskap? Vilken sorts vetenskap? I.B Elstgeest, J., 

& Harlen, W. (Red.). Våga språnget! om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. (1. 

uppl.) (s. 9-19). Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Hajer, M., & Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren. 

Hek, R. (2005). The Experiences and Needs of Refugee and Asylum Seeking Children in the 

UK: A Literature Review - National Evaluation of the Children’s Fund University of 



 
 

Birmingham. Great Britain. Department for Education and Skills, 71p. Department for 

Education and Skills Research Report 635. Från https://dera.ioe.ac.uk/5398/1/RR635.pdf 

Hansson, L. & Leden, L. (2016). Working with the nature of science in physics class: turning 

‘ordinary’classroom situations into nature of science learning situations. Physics Education, 

51(5), 1-6. 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Hägerfelth, G. (2004). Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. 

En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk. Lärarutbildningen, Malmö 

högskola. 

Ideland, M. (2012). Naturvetenskapens kultur. I.B Ideland, M., & Malmberg, C. (Red.). 

Naturvetenskap och yngre barn: om att forskningsanknyta utbildning för förskollärare och 

grundlärare. (s.79-86). Malmö: Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. 

Juvonen, P. (2015). Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever. I.B. Bunar, N. (Red.), 

Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. (4. utg.). (s. 139-176). Stockholm: Natur 

& kultur. 

Kansanen, P., Hansén, S-E., Sjöberg, J., & Kroksmark, T. (2011). I.B Hansén, S., & Forsman, 

L. (Red.). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. (1. uppl.) (s. 29-50). Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, A., Nygård Larsson, P., & Jakobsson, A. (2016). Flerspråkighet som en resurs i NO-

klassrummet. Pedagogisk Forskning i Sverige, 21 (1-2). 

Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. (1. uppl.) 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P. (2004). Att utveckla skolan som interkulturell lärandemiljö. I.B. Lahdenperä, 

P. (Red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik. (s. 57 – 74). Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P., & Sandström, M. (2011). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning. I.B 

Hansén, S. & Forsman, L. (Red.). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. (1. uppl.) (s. 91-114). 

Lund: Studentlitteratur. 

Lindblad, S., Linde, G., & Naeslund, L. (1999). Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 4(1), 93 – 109. 

Lundgren, U. P. (1994). Om begränsningarnas möjligheter. I. B Gustafsson, C. & Selander, S. 

(Red.). Ramfaktorteoretiskt tänkande: pedagogiska perspektiv: en vänbok till Urban Dahllöf. 

(s. 5-12). Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ. 

Löthagen, A., Lundenmark, P., & Modigh, A. (2008). Framgång genom språket: verktyg för en 

språkutvecklande undervisning av andraspråkselever. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

https://dera.ioe.ac.uk/5398/1/RR635.pdf


 
 

Nilsson, J., & Bunar, N. (2016). Educational Responses to Newly Arrived Students in Sweden: 

Understanding the Structure and Influence of Post-Migration Ecology. Scandinavian Journal 

of Educational Research, 60(4), 399-416. doi: 10.1080/00313831.2015.1024160 

Nilsson Folke, J. (2015). Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? – 

elevröster om övergången från förberedelseklass till ordinarie klasser. I B. Bunar, N. 

(Red.). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (4. utg.). (s. 37-81). Stockholm: 

Natur & kultur 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4.uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Pettersson, B. (2012). Fokus på ämnesinnehåll, arbetsformer eller bådadera? I.B Ideland, M., 

& Malmberg, C. (Red.). Naturvetenskap och yngre barn-Om att forskningsanknyta utbildning 

för förskollärare och grundlärare. (s. 23-34). Malmö högskola, fakulteten för Lärande och 

samhälle. 

Scheff, T, J., & Starrin, B. (1996). Datainsamling på fältet. I.B Svensson, P., & Starrin, B. 

(Red.). Kvalitativa studier i teori och praktik. (s. 144-168). Lund: Studentlitteratur. 

Sellgren, M. (2005). Ämnesundervisning för flerspråkiga elever-integrering av språk och 

kunskap. I.B Axelsson, M., Rosander, C., & Sellgren, M. (Red.). Stärkta trådar: flerspråkiga 

barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap: utvärdering av Stockholms stads 

storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. (s. 200-283). Spånga: Rinkeby 

språkforskningsinstitut. 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Sjøberg, S. (2010). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik. (3., rev. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Skolinspektionen. (2017). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan. 

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning. (2015:6586). Stockholm: Skolinspektionen.  

Skolverket. (2019a). Timplan för grundskolan. Hämtad 26 maj, 2019, från 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-

grundskolan/timplan-for-grundskolan 

Skolverket. (2019b). Organisera mottagande och utbildning av nyanlända elever. Hämtad 1 

februari, 2019, från https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-

skolan/organisera-nyanlanda-elevers-skolgang/organisera-mottagande-och-utbildning-av-

nyanlanda-elever 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Reviderad 2018) [Elektronisk resurs].  

Skolverket. (2016). Utbildning för nyanlända elever. Skolverkets allmänna råd med 

kommentar. Hämtad 4 februari, 2019, från 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2016/allmanna-rad-om-utbildning-

for-nyanlanda-elever?id=3576 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-for-grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-for-grundskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-nyanlanda-elevers-skolgang/organisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-nyanlanda-elevers-skolgang/organisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-nyanlanda-elevers-skolgang/organisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever
https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2016/allmanna-rad-om-utbildning-for-nyanlanda-elever?id=3576
https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2016/allmanna-rad-om-utbildning-for-nyanlanda-elever?id=3576


 
 

Skolverket. (2015). Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. Skolverkets allmänna råd 

med kommentar. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2012). Att se helheter i undervisningen – Naturvetenskapligt perspektiv. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (u.å). Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Bedömningsstöd – 

kartläggningsmaterial. Hämtad 1 februari, 2019, från 

https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial 

Slotte-Lüttge, A. (2005). Jag vet int va det heter på svenska - Interaktion mellan tvåspråkiga 

elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs. (Doktorsavhandling, Åbo, akademis 

förlag.) 

Starrin, B., & Renck, B. (1996). Den kvalitativa intervjun. I.B Svensson, P., & Starrin, B. 

(Red.). Kvalitativa studier i teori och praktik. (s. 52- 78). Lund: Studentlitteratur. 

Statistikmyndigheten. (2019). Invandring till Sverige. Hämtad 31 januari, 2019, från 

Statistikmyndigheten, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-

sverige/invandring-till-sverige/ 

Statistikmyndigheten. (u.å.). Barn och unga med svensk och utländsk bakgrund, antal efter kön, 

ålder, utländsk/svensk bakgrund och år. Hämtad 24 maj, 2019, från Statistikmyndigheten, 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102A/LE01

02T15/table/tableViewLayout1/?rxid=5cddec93-5194-4113-a80d-d3c973570f16 

Strömdahl, H. (2002). Kommunicera naturvetenskap i skolan – en introduktion. I.B Strömdahl, 

H. (Red.). Kommunicera naturvetenskap i skolan: några forskningsresultat. (s.7-20). Lund: 

Studentlitteratur. 

Svanberg, I., & Tydèn, M. (2005). Tusen år av invandring – en svensk kulturhistoria. 

Stockholm: Dialogos förlag. 

Szybek, P. (2002). Naturvetenskap som arena för kommunikation. I.B Strömdahl, H. 

(Red.).  Kommunicera naturvetenskap i skolan: några forskningsresultat. (s. 115-138). Lund: 

Studentlitteratur. 

Säljö, R., & Wyndhamn, J. (2002). Naturvetenskap som arena för kommunikation. I.B 

Strömdahl, H. (Red.).  Kommunicera naturvetenskap i skolan: några forskningsresultat. (s. 21-

42). Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I B. Lundgren, U.P., Säljö, R., 

& Liberg, C. (Red.). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. (2., [rev. och 

uppdaterade] uppl.) (s. 139-198). Stockholm: Natur & kultur. 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102A/LE0102T15/table/tableViewLayout1/?rxid=5cddec93-5194-4113-a80d-d3c973570f16
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102A/LE0102T15/table/tableViewLayout1/?rxid=5cddec93-5194-4113-a80d-d3c973570f16


 
 

Vikström, A. (2005). A seed for learning. A variation theory study of teaching and learning in 

biology. Doctoral thesis no: 2005:14 ISSN: 1402-1544 ISRN: LTU-DT--05/14--SE Department 

of Educational Sciences. Luleå University of Technology. 

Yin, R.K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilagor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1 Intervjuguide  

Inledande frågor: 

Vad har du för erfarenheter inom läraryrket? 

Vilken årskurs undervisar du i? Hur många nyanlända elever i gruppen? 

Vilken ämnesbehörighet har du inom naturvetenskapsämnet? 

Vad har du för erfarenheter av att undervisa nyanlända elever? 

Hur sker mottagande av nyanlända elever på skolan?   

 

Fem huvudfrågor med fem möjliga följdfrågor: 

1. Kan du beskriva vilka möjligheter och hinder du ser med att undervisa nyanlända 

elever i naturvetenskap?  

 

1. Vilka möjligheter och hinder utgör elevernas olika erfarenheter och nivåer 

på både språk och kunskaper? 

2.  Vilka möjligheter och hinder kan det kollegiala samarbetet utgöra? 

3. Vilka möjligheter och hinder kan skolans organisatoriska arbete utgöra för 

no-undervisningen för nyanlända elever? 

4. Vad finns det för faktorer utanför skolan som kan utgöra både hinder och 

möjligheter för no-undervisningen i förhållande till nyanlända elevers 

lärande inom ämnet? (Föräldrar, styrning från skolans högre instanser…) 

5. På vilka sätt känner du att du har möjlighet att utveckla din kompetens och 

vilka sätt kan kompetensutveckling utgöra hinder och möjligheter i din 

undervisning? 

 

2. Vilka åtgärder har skolan för att möta nyanlända elevers olika behov i de 

naturorienterande ämnena? 

 

1. Hur kartläggs nyanlända elevers kunskaper inom de naturorienterande 

ämnena? Vem och hur utförs kartläggningen? 

2. Finns det några riktlinjer från rektorn på skolan hur undervisning ska bedrivas 

för nyanlända elever inom no-ämnet eller är det upp till den enskilda läraren 

att planera undervisningen? 

3. Under vilka former sker samarbete mellan (ämnes)lärare modersmålslärare, 

andraspråkslärare och studiehandledare? 

4. På vilket sätt integreras elevernas skolbakgrund och förkunskaper i den 

inledande undervisningen inom no-ämnen? 

5. Finns det någon möjlighet för nyanlända elever att bearbeta 

undervisningsinnehåll inom no-ämnet innan deltagande i ordinarie 

undervisning?    

 



 
 

3. Hur skulle du beskriva dina förutsättningar att bedriva 

naturvetenskapsundervisning för nyanlända elever?  

 

1. Hur planerar du no-undervisning för elevgrupper (med en eller flera) nyanlända 

elever?  

2. Vilket stöd har du att tillgå för elevernas språk- och kunskapsutveckling inom 

no-ämnet? (ex, material, IKT, kollegor). 

3. Hur förhåller du dig till lärandemål som eleverna ska uppnå inom no-

undervisningen i förhållande till nyanlända elever? 

4. Har du gått någon utbildning eller kompetensutveckling angående att undervisa 

nyanlända elever?  

5. Under vilka former anser du att din kompetens inom området har utvecklats på 

bästa sätt? (ex. litteratur, erfarenhet, kurser…) 

 

4. Vilka utmaningar och möjligheter ser du när du möter nyanlända elevers 

individuella behov i no-undervisningen? 

 

1. Utgår du från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i planeringen av no-

undervisningen?   

2. Vilka utmaningar ser du med att nyanlända elever deltar i NO-undervisning i 

ordinarie klass samtidigt som de lär sig svenska? Hur kan du stötta nyanlända 

elever att vara muntligt aktiva? 

3. Vilka språkliga avvägande tas i planering av no-undervisning i elevgrupper med 

en eller flera nyanlända elever? 

4. Har antalet av nyanlända elever i gruppen någon betydelse för förutsättningarna 

att bedriva undervisning som gynnar alla elevers språk- och 

kunskapsutveckling? 

5. Finns det någon aspekt inom naturvetenskapsundervisning i elevgrupper med 

nyanlända elever du ser som särskilt kritisk och därmed viktig att fokusera på 

att utveckla? 

 

5. Vilka faktorer inom naturvetenskapsundervisning med nyanlända elever skulle du 

vilja lyfta som särskilt framgångsrika? 

 

1. Inkludering och integrering i skolan? Nyanländas sociala samspel med lärare 

och andra elever? Känna klasstillhörighet och delaktighet. 

2. Pedagogisk och social kartläggning? Utgår från den kartläggningen i planering 

av undervisning? Beaktas elevernas skolbakgrund, förkunskaper och sådant som 

exempelvis traumatiska erfarenheter. 

3. Skolans/lärarens relation till eleven och familjen? 

4. Ges eleverna möjligheter att visa sina kunskaper inom ämnet? Både på svenska 

och modersmålet? 

5. Förhållningssätt och förväntningar på nyanlända elevers kunskapsutveckling? 

Din egen och skolans. 



 
 

Bilaga 2 Samtyckesbrev 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie med syfte att belysa lärares förutsättningar att bedriva 

undervisning inom de naturorienterande ämnen i elevgrupper med en eller flera nyanlända 

elever. Ert deltagande är betydelsefullt både för mig som blivande lärare och även som bidrag 

för att belysa lärares förutsättningar inom för studiens ovan nämnda syfte.  

Deltagandet i studien innebär en intervju som genomförs via ett personligt möte. Tidsåtgången 

för intervjun är cirka 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in som ljudfil, alla originalfiler 

kommer dock att raderas efter transkription. Allt insamlat datamaterial från intervjuerna som 

hanteras och bearbetas i denna studie kommer att avidentifieras. Datamaterialet kommer inte 

att hanteras av någon annan mig och efter att arbetet är färdigställt kommer allt material att 

raderas. Resultatet av datamaterialet kommer sedan att presenteras i mitt examensarbete, som 

ni är välkommen att ta del av efter publicering.  

Genom att skriva under detta dokument samtycker ni till att delta i en intervju. Jag vill även 

understryka att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

  

Student: Johanna Bergström xxxxxx-x@student.ltu.se 
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