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Abstrakt 
 

Detta är en kvalitativ studie med intervjuer som tillvägagångssätt. Studien innehåller en forsknings-
översikt över elever med svenska som andraspråks svenskundervisning i åldersgruppen förskoleklass 
upp till årskurs tre, och en beskrivning av olika lärares uppfattningar om svenskundervisning för ny-
anlända elever. Mina frågeställningar rör lärares upplevelser och arbetssätt med nyanlända elever i 
svenskundervisningen. Studiens teoretiska utgångspunkt ligger i språkutvecklande arbetssätt (Gib-
bons, 2002) och den interkulturella teorin. Denna teori innebär att människor skapar en ömsesidig 
förståelse och respekt mellan varandra i olika situationer. Detta appliceras i denna forskningsrapport 
hos elever och lärare, och situationer som rör svensk-undervisningen i åldersgrupperna förskoleklass 
upp till årskurs 3. 
 
 
Nyckelord: nyanlända, interkulturell undervisning, svenska som andraspråk, lärare, arbetssätt, mo-
dersmål. 



 

 

Förord 
 
Utan de medverkande klasslärarna och svenska som andraspråkslärarna hade denna studie inte varit 
möjlig. Jag vill tacka dem för deras goda kompetens, vilken har lett till att jag har haft möjlighet att 
uppnå ett gott forskningsresultat. Minst lika viktigt som tillgången av kompetenta respondenter, har 
varit det känslomässiga stödet. Detta vill jag tacka mina närmaste för. 
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1. Inledning  
 
Enligt undersökningar har elever med utländsk bakgrund sämre betygsresultat än elever med svensk 
bakgrund (Gibbons, 2016). Rosander (Gibbons, 2016) menar att detta beror på att elever med ut-
ländsk bakgrund inte ännu bemästrar det svenska språket, alltså språket som används i undervis-
ningen. Jag ska snart avlägga min lärarexamen, och en av de olika utmaningar jag kommer att stäl-
las inför är svenskundervisning för elever med svenska som andraspråk. Jag eftersöker idag ökad 
förståelse och fördjupade kunskaper för att hjälpa mig i mitt framtida uppdrag att ta emot nyan-
lända. 
 
Genom denna uppsats vill jag dela mina resultat med framförallt andra examinerade lärare i deras 
arbete med att ta emot elever med svenska som andraspråk. Jag behandlar upplevelser hos pedago-
ger för att sammanställa ett resultat. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att belysa klasslärares (F–3) erfarenheter av svenskundervisning och integrering 
av elever med svenska som andraspråk i undervisningen i svenska. Syftet med studien är att belysa 
nämnda lärarkategoris erfarenheter av att undervisa elever med svenska som andraspråk, vilka inte-
greras i undervisningen i svenska och att kartlägga vilka verktyg som F–3 har fått och säger sig 
behöva för att undervisa elever med svenska som andraspråk i svenskundervisningen. 
 
Utifrån syftet formuleras följande frågor:  
 
• Vilka erfarenheter har klasslärare (F–3) av att undervisa elever med svenska som andraspråk 

i undervisningen i svenska?  
• Vilka språkliga och didaktiska verktyg har klasslärare F–3 fått i sin lärarutbildning för att, i 

det integrerade klassrummet i svenska, undervisa elever med svenska som andraspråk?  
• Vilka framgångsfaktorer kan klasslärare F–3 identifiera i klassrumsundervisning i svenska 

med elever med svenska som andraspråk? 
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3. Bakgrund 
 

Målet är att skapa en förståelse för hur lärare bedriver undervisning i svenskämnet för elever med 
svenska som andraspråk. Detta kräver en definition av olika begrepp kopplade till svenskämnet. Ge-
nom att belysa vad som sägs i olika styrdokument om elever med svenska som andraspråk ges en 
bakgrund till vad begreppet nyanländ innebär, och vilka regler och kunskapsmål som formuleras i 
skollagen och läroplanen för elever med svenska som andraspråk. Därtill presenteras forskning 
kring nyanlända elevers språkinlärning. 
 

3.1. Styrdokument 
 
I Skolverkets (2016) Utbildning för nyanlända elever fastslås följande: rektorn ska avgöra hur orga-
niseringen av nyanlända elevers undervisning ska ske på ett adekvat vis. Detta kan ske på olika vis, 
till exempel genom att en elev partiellt får undervisning i förberedelseklass. Rektorn är skyldig att 
tillse att det finns rutiner för att tillförsäkra att elever i förberedelseklass inom så kort tid som möj-
ligt kan vara delaktig i gruppen där den ordinarie undervisningen sker. Lärare och övrig skolperso-
nal är skyldiga att dela kunskaper och erfarenheter kring den nyanlända eleven i syfte att hålla sig 
underrättade om elevens utveckling språk- och kunskapsmässigt i samtliga ämnen. Lärare och skol-
personal är även skyldiga att planera och utföra undervisning på ett sätt så att eleven i förberedelse-
klass kan vara delaktig på heltid i gruppen där den ordinarie undervisningen sker. Detta gäller också 
för att göra det enklare för eleven i förberedelseklass i övergången från förberedelseklass till den 
ordinarie undervisningsgruppen. Det är av stor vikt att den nyanlända eleven får stöd av elevhälsa 
och studie- och yrkesvägledning. Det tar mellan sex och åtta år för en elev att få ett så utvecklat 
skolspråk (Skolverket,  2016, s. 28) att de kan använda det för olika ändamål och recipienter. Av 
den anledningen har lärare tillsammans ett ansvar att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Att 
arbeta språk- och kunskapsutvecklande gynnar alla elever (Skolverket, 2016). 
 
Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) har en kursplan för svenska som andraspråk. Kurs-
planen talar om att undervisningen av svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar för 
att utveckla sina kunskaper om svenskan och dess uppbyggnad, normer, uttal, ord och begrepp och 
hur språkbruket anammas i olika sociala sammanhang och medier. Detta ska i sin tur medverka till 
att bygga upp elevens medvetenhet och förtroende till sin egen språkliga och kommunikativa för-
måga. 
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3.2. Skollagen 
 
3.2.1. Grunder för placering av elev 
 
En nyanländ elev ska placeras i lämplig årskurs vad beträffar elevens ålder, förkunskaper och per-
sonliga förhållanden. Detta ska ske efter en bedömning enligt Kapitel 3 12 c § (Utbildningsdeparte-
mentet, 2010). Rektorn har ansvar för att eleven placeras inom två månader, räknat från mottagning 
av eleven av skolväsendet i en av de olika skolformerna som nämns i Kapitel 3 12 e §. Enligt Kapi-
tel 3 12 f § ska den nyanlända eleven placeras i en förberedelseklass om dess kunskaper i svenska 
inte är tillräckliga. Undervisning i förberedelseklass får inte ges i mer än två år. När elevens kun-
skaper i svenska bedöms vara tillräckliga avbryts undervisningen i förberedelseklass, och eleven 
placeras i den ordinarie undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 

3.2.2. Definition av nyanländ 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska en person uppnå följande kriterier för att betraktas som 
nyanländ: tidigare bott utom landet, i dagsläget bor inom landet, och ska ha startat en utbildning 
inom landet senare än höstterminens början det kalenderår  då hen fyller sju år. 
 

3.2.3. Behörighet lärare för svenska som andraspråkselever 
 
Lärare som undervisar elever i svenska som andraspråk är tvungna att uppvisa behörighet i Svenska 
som andraspråk. Klasslärare som i sin svenskspråkiga undervisning har nyanlända elever är inte 
tvungna att uppvisa speciell behörighet i att undervisa elever med svenska som andraspråk. 
 

3.3. Tidigare forskning 
 
Detta avsnitt behandlar olika forskningsresultat inom svenskämnet av svenska forskare: inkludering 
och exkludering respektive framgångsfaktorer för en god svenskinlärning inför nyanlända elever. 
Denna forskning är relevant för mitt arbete då mitt arbete rör lärares undervisning av nyanlända i 
svenska, för att i sitt led skapa en integrering av eleven i undervisningen och lärsituationen. Föl-
jande forskning behandlar olika resultat angående vägar till en god svenskundervisning för nyan-
lända.  
 

3.3.1. Inkludering och exkludering 
 
Det finns två olika alternativ till undervisning av nyanlända: förberedelseklass och direktplacering i 
en ordinarie klass (Juvonen, 2015). En förberedelseklass innebär en separering mellan de nyanlända 
eleverna och övriga elever under en övergångsperiod. Då denna är över sker en direktplacering i or-
dinarie klass. Alternativet förberedelseklass används då eleven är i behov av en kunskapsbas i 
svenska för att lättare kunna finna sig till rätta i en klassrumssituation. Det andra alternativet, direkt-
placering i ordinarie klass, menar Juvonen (2015), gynnar elevernas inlärning genom att eleven når 
en effektivare inlärning beroende på miljön, som i detta fall utgörs av en naturlig svensktalande 
miljö. Detta innebär att de nyanlända exponeras för interaktion med jämnåriga svensktalande ele-
ver. Juvonen (2015) beskriver hur detta alternativ bidrar till inkludering som i sin tur skapar ett led 
till integration. Detta har betydelse för denna studie då studien utgörs av respondenter vilka är lärare 
och undervisar nyanlända elever i en klassrumsmiljö. Föregående forskning stödjer idén om att di-
rektplacering i en ordinarie klassrumsmiljö effektiviserar elevens inlärning av språk.  
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Persson och Persson (2013) lyfter fram det enskilda arbetet som ett vanligt förekommande exempel 
på individualisering. Det framkommer ur denna studie att lärares individanpassningar för elever le-
der till att elevens sociala och pedagogiska medverkan blir lidande. 
 

3.3.2. Framgångsfaktorer för en god svenskinlärning inför nyanlända elever 
 
Strandberg (Musk & Wedin, 2010) använde sig av ett undervisningsätt där lärare nyttjade målsmän-
nens lärdomar. Strandberg tilldelade eleverna olika uppgifter rörande deras ursprungsländer vilka 
de skulle samtala om med sina föräldrar. Strandberg beskrev ett syfte med denna typ av undervis-
ning som ett ”erkännande av multietnisk kompetens och återtagande av förtryckta samhällsmedbor-
gares position och makt” (s. 247). Strandbergs använde sig av elevernas kulturella bakgrund för att 
skapa en undervisning med variation. Strandberg ville utgå från ett perspektiv där lärare ställde de-
ras resurser och kunskaper i centrum. Strandberg påstod att det uppstod så kallade ”lojalitetskon-
flikter” om pedagog och målsman inte kom överens. Bunar (2015) talar om en allmän uppfattning 
forskare emellan att en öppen kommunikation lärare och nyanlända föräldrar emellan skapar en ut-
gångspunkt för en skolgång präglad av framgång. Lahdenperä (2017) talar om en faktor som står i 
vägen för en god föräldrasamverkan: beroende på det kulturella avståndet mellan hem och skola, 
varierar svårigheter som fördomar, diskriminering och förutfattade meningar. Lahdenperä (2017) 
förklarar hur föräldrar vilka har en bristfällig kontakt med det svenska samhället har svårigheter 
med att ta till sig värderingar som utgör skolans grund: demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet. 
Detta försämrar föräldrarnas förtroende för  det svenska samhället. Enligt Lahdenperä (2017) främ-
jas elevers framgångar i skolan av en samverkan mellan skola och hem. Detta bidrar i sin tur till en 
minskning av lojalitetskonflikter som kan uppstå mellan skola och föräldrar.  
 
Lahdenperä (1997) talar om vikten av att inte se interkulturell undervisning som ett ämne, utan sna-
rare ett förhållningssätt. Detta synsätt ska genomsyra samtlig skolverksamhet för att i sin tur skapa 
förutsättningar för ett klassrum där ömsesidig respekt och förståelse äger rum (Lahdenperä, 1997). 
Denna process, som sker i ett klassrum, ska starta en process där samhället går mot en samhörighet 
mellan olika grupper. Axelsson (2013) nämner tre avgörande faktorer vid utbildning av nyanlända 
elever:  
• maktrelationer i samhället, skolan och individplanet 
• den pedagogiska inriktningen i skolor och klassrum 
• utvecklingen av språk och litteracitet för lärande 
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4. Teori 
 

4.1. Interkulturell undervisning 
 
En genomgående teori i detta forskningsarbete är den interkulturella teorin. I Nationalencyklopedin 
(2019) beskrivs en interkulturell process som en kommunikation och interaktion emellan personer 
från olika kulturer som pratar olika språk. Inter betecknar interaktion mellan människor, även kallat 
växelverkan (Lahdenperä, 2004, s. 21). Lahdenperä (2004) talar om den ”interkulturella lärproces-
sen”, vilket består av tre olika delar. Den första processen benämns ”studentaktiv och erfarenhetsba-
serad undervisning”. I föregående process tar läraren tillvara på, och arbetar med, elevers upplevel-
ser, kunskaper och erfarenheter. Syftet med detta arbetsätt är att elever ska utveckla en förståelse för 
varandras situation och utifrån detta behandla varandra med ömsesidig respekt. I följande steg talar 
Lahdenperä (2004) om ett ”kulturkontrastivt perspektiv”. Det innebär att elever med olika värde-
ringar och tankar, möts. Detta leder till att eleverna utvecklar en medvetenhet om deras individuella 
tankesätt, och en förmåga att kategorisera de andra elevernas tankar. Den avslutande delen i den in-
terkulturella lärprocessen rör den känslomässiga bearbetningen och utgår från elevens etnocentrism 
(Lahdenperä, 2004, s. 25). Med etnocentrism menas att eleven tolkar andra grupper och deras kultur 
genom sin egen kulturella bakgrund och samhälleliga förutsättningar. En förutsättning för denna 
process är en ömsesidig relation med eleven, och att avsätta tid då det är en tidskrävande process. 
 

4.2. Språkutvecklande arbetssätt 

 
4.2.1. Scaffolding 
 
Pauline Gibbons (2002) beskriver språkutvecklande arbetssätt. Detta innebär bland annat att eleven 
kan utveckla sina ämneskunskaper parallellt med sitt andraspråk. En vanligt förekommande term 
inom språkutvecklande arbetssätt är ”scaffolding”. (Gibbons, 2016, s. 10). Uttrycket scaffolding an-
vändes som uttryck första gången av Wood, Bruner och Ross (Gibbons, 2016). Bruner beskriver be-
greppet scaffolding genom följande citat. ”…de åtgärder som vidtas för att begränsa friheten vid ut-
förandet av vissa uppgifter så att barnet kan koncentrera sig på den svåra färdighet som hon håller 
på att förvärva” (Gibbons, 2016, s. 33). Scaffolding innebär en  tillfällig och för stunden nödvändig 
stöttning som så småningom leder till att eleven behärskar nya kunskaper. Detta stöd kan utföras av 
lärare och/eller klasskamrater. Scaffolding kan jämföras vid processen som sker vid en byggnads-
konstruktion. Då varje bit av byggnaden är färdigställd, tar man ner byggnadsställningen. 
Scaffolding är ett framtidsorienterat arbetssätt, och utgör ett tillfälligt stöd i elevens utveckling. 
Detta stöd kan ges av lärare och klasskamrater. Gibbons (2016) beskriver att lärare kan arbeta med 
scaffolding organisatoriskt (par- och gruppövningar) eller genom strukturer, modeller och mönster. 
Dessa olika arbetssätt ska stödja språket likväl som lärandet. 
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4.2.2. Translanguaging 
 
Svensson (2016) problematiserar skolans oförmåga att bemästra de olika förstaspråk som kan finnas 
i en skola. I skolan sker en enspråkig undervisning, vilket står i kontrast till ett globalt utvecklat 
land. Att arbeta flerspråkigt kallas också att arbeta ”translanguaging” (Svensson, 2016). Torpsten, 
Warren, Straszer, Lindahl, Siekkinen, Svensson, Rosén & Allard (2016) diskuterar en lämplig över-
sättning av translanguaging, vilket är transspråkande. Paulsrud, Rosén, Straszer och Wedin (2018) 
använder Jim Cummins begrepp ”the Common Underlying Proficency, CUP” (s. 13) och förklarar 
att transpråkande är en utveckling av detta begrepp. Föregående begrepp symboliserar ett förhål-
lande mellan två språk och ett tillfälle att överföra kunskaper mellan de olika språken. Cummins 
(2018) talar om ett synsätt där man ser de olika individernas språk som två undermedvetet samman-
fogade språk, istället för att använda ett synsätt där man ser de olika individernas språk som två fri-
stående element. Enligt Gustavsson (2016) bör en framgångsrik flerspråkig undervisning innehålla 
social rättvisa och social praktik (García, 2009, refererad i Gustavsson, 2016). Social rättvisa bety-
der att varje språk har samma värde, och att varje språk är en kunskapskälla och en resurs för lä-
rande. Wedin (2011) talar om vikten av samtal och interaktion i klassrumsmiljön. Wedin (2011) 
problematiserar det faktum att andraspråkselever fordras att erhålla skolkunskaper på sitt andra-
språk på samma gång som de lär sig det språket. Detta leder till att eleven spenderar sin skoltid i en-
språkiga klassrumsmiljöer, medan modersmålsundervisningen sker vid enstaka tillfällen. Elever 
med svenska som andraspråk har en större chans att lyckas, om de får möjlighet att ta med sina 
språkliga och kulturella erfarenheter in i det svenskspråkiga klassrummet (Wedin, 2017).  
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5. Metod 
 
Studien baserar sig på lärares erfarenheter av att undervisa elever med svenska som andraspråk, 
vilka integreras i undervisningen i svenska och att kartlägga vilka verktyg som F–3 har fått och sä-
ger sig behöva för att undervisa elever med svenska som andraspråk i undervisningen i svenska. 
Studien består av intervjuer med fyra olika respondenter som samtliga är lärare. Intervju- frågorna 
har utformats för att ge en så rik och nyanserad bild som möjligt av lärares erfarenheter av att un-
dervisa elever med svenska som andraspråk. Studien baseras på intervjuer och inte enkäter. Valet av 
intervjuer som datainsamlingsmetod framför enkätundersökningar beror på det faktum att forskaren 
föredrar att skapa en större förståelse för respondentens uppfattning av problemet genom att kunna 
ställ följdfrågor och att få längre beskrivningar än vad som kanske är möjligt i en enkätundersök-
ning. 
 

5.1. Kvalitativ metod 
 
Datainsamlingen kommer att ske enligt den kvalitativa metoden. Den kvalitativa forskningsmetoden 
vill inte räkna eller mäta olika fenomen (Backman, Gardelli, Gardelli, Persson, 2012). Man vill un-
dersöka en grupp av människors omvärldsupplevelser och -uppfattningar. Denna studie bygger på 
uppfattningar och upplevelser från lärare, därav passar den kvalitativa metoden att genomföra en 
datainsamling. 
 
Fokus vid en kvalitativ studie är att förstå människor, snarare än att kunna klargöra och förutspå 
människors uppfattningar. Olsson och Sörensen (2011) beskriver det som att man vill ”karaktäri-
sera” (s. 131) något. Denna studie har som syfte att karaktärisera lärares erfarenheter och uppfatt-
ningar om undervisning av nyanlända elever i svenska. Bogdan och Biklens (2007, refererad i Fejes 
& Thornberg, 2015) definition av den kvalitativa analysen av data som ett förlopp där forskaren 
metodiskt granskar och organiserar olika datamaterial i form av exempelvis intervjutranskriptioner, 
och anteckningar, för att finna ett utfall. Vid denna granskning sker ett aktivt arbete med  respon-
denternas utsagor, där man ”…organiserar dem, bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, 
gör synteser av dem och söker efter mönster” (Fejes & Thornberg, s. 35). I denna studie är ett syfte 
att hitta likheter och skillnader i lärares olika sätt att undervisa nyanlända. 
 
5.2. Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-
tialitetskravet och nyttjandekravet. I CODEX – regler och riktlinjer för forskning (2017) används 
inte dessa begrepp, men de etiska kraven som ställs på forskning är desamma. Samtliga krav är vik-
tiga att tillgodose i sin forskning, för att den ska vara etiskt försvarbar. Informationskravet innebär 
att uppgiftslämnaren och deltagarna i undersökningen ska vara informerade om de villkor som exi-
sterar, och vad deras uppgift är i studien. De ska även vara informerade om att de har möjlighet att 
avbryta sin medverkan. Informationen till deltagaren får tillhöra olika grad av specifikation. Det 
krävs ett medgivande och samtycke av forskningsdeltagare att delta i studien. Detta sker utifrån in-
formationen som getts i enlighet med informationskravet. Samtyckeskravet är av speciellt stor bety-
delse då undersökningsdeltagarna är i icke myndig ålder eller icke kapabla att tillgodogöra inform-
ation. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, rör hur hantering av personuppgifter sker samt tyst-
nadsplikt. Samtliga deltagare i undersökningen måste följa tystnadsplikten, av det skäl att använ-
dande av etiskt känsliga uppgifter ej ska spridas vidare. Personuppgifter ska, efter anteckning, ”lag-
ras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  Detta har stärkts genom lagen om GDPR med kompletterande be-
stämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218). Nyttjandekravet innebär bland annat att 
uppgifter som samlas in om personer endast ska användas för undersökningen eller forskningen. 
Samtliga föregående fyra krav är en konkretisering av individskyddskravet.  
 
Studien uppfyller informationskravet genom att forskaren delger respondenter om syftet för studien 
och att datainsamlingen ska ske genom intervjuer. Respondenten har gett sitt medgivande och sam-
tycke inför studien. Hanteringen av personuppgifter har skett enligt konfidentitalitetskravet, genom 
att ge respondenterna fingerade namn. Enligt nyttjandekravet har uppgifter som samlats in, enbart 
använts i forskningssyfte.  
  

5.3. Urval  
 
Samtliga lärare hade olika erfarenheter av mottagning och undervisning av nyanlända elever. Paula 
och Inger är utbildade svenska som andraspråkslärare. Jessika och Agnes har enbart erfarenhet av 
mottagning av elever i klassrumssituationen. Paula är även behörig lärare i bild, och hon beskriver 
att hon har är nöjd med, och har haft en stor nytta av båda utbildningarna. Detta på grund av att hon 
brukar kombinera språk och bild i sin undervisning för att tydliggöra den för eleverna. Fyra respon-
denter valdes ut på grund att de var verksamma klasslärare och att de under sitt yrkesliv varit med 
om mottagning av nyanlända elever i undervisningen.  
 
 Paula har arbetat som lärare i drygt 40 år varav cirka 20 år som utbildad lärare. I tio år har hon ar-
betat vid en förberedelseenhet i kommunen. Paula är utbildad fritidspedagog och behörig att under-
visa i bild, SO-ämnena och biologi för grundskolan, och behörighet upp till år 6 i svenska som and-
raspråk. 
 
 Inger är behörig 1–7 lärare i svenska och samhällsorienterade ämnen och har behörighet i naturori-
enterande ämnen upp till år 6. Inger är även behörig svenska som andraspråkslärare i grundskolan. 
Inger tog examen vid lärarutbildningen år 1998. 
 
 Jessika är behörig 1–7 lärare i matematik och naturorienterande ämnen. och tog examen år 2002.  
 
 Agnes är icke behörig lärare, men läser till lärare i förskoleklass och lågstadiet, och påbörjade ut-
bildningen år 2011. Agnes började arbeta som lärare under höstterminen 2017.  

 
5.4. Datainsamling 
 
Data för studien samlades in genom intervjuer. Detta avsnitt behandlar olika strukturer på inter-
vjuer. Vidare redogörs det för studiens syfte genom föregående datainsamlingsmetod. 
 

5.4.1. Intervjuer 
 
Semistrukturerade intervjuer är vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningsmetoden 
(Backman et al, 20). Gillham (2008) ger en enkel beskrivning av kriterierna för en semistrukturerad, 
även kallad halvstrukturerad, intervju. Samtliga deltagare exponeras för samma typ av frågor. Ord-
ningsföljden på frågorna kan förändras i avsikt att anpassa till situationen som råder under intervjun 
(Backman, et al, 2012). Ett ytterligare kriterium för en halvstrukturerad intervju är att den bör inne-
hålla följdfrågor utformade i syfte att garantera innehållsrika svar. Ett praktiskt villkor är att varje 
intervju ska få avsatt lika lång tid. Föregående kriterier är predisponerade, vilket betyder att de är 
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styrande, till skillnad från de mer ostrukturerade frågorna av mer öppen karaktär. En sådan fråga 
kan se ut på följande sätt: ”Vad tycker du om …? Vad tycker du om att…?” (Gillham, s. 103). In-
tervjusvaren tillåts i den semistrukturerade intervjun vara mer fria och längre (Backman et al., 
2012). Baksidan med att välja att utföra intervjuerna genom denna metod är att intervjuerna är tids-
krävande. Att använda den halvstrukturerade intervjun som datainsamlingsmetod är vanligt inom 
den fenomenografiska metodansatsen (Dahlgren & Johansson, 2015). Kortfattat avser den som an-
vänder denna ansats att uppnå en beskrivning av skillnader i människors uppfattning kring ett pro-
blem. Denna sats är användbar för denna studie då syftet är att ta reda på klasslärares (F–3) erfaren-
heter av svenskundervisning och integrering av elever med svenska som andraspråk i undervis-
ningen i svenska, och att kartlägga vilka verktyg som F–3 har fått och säger sig behöva för att un-
dervisa elever med svenska som andraspråk i undervisningen i svenska. Studien vill ta reda på de 
skiljande uppfattningarna hos respondenterna kring detta problem.  
 

5.5. Bearbetning, tolkning och analys 
 
Följande avsnitt beskriver val av analysmetod; fenomenografi och en utförlig förklaring av denna 
metod med hjälp av olika källor, och information om transkriptioner och hur dessa utförs.  
 

5.5.1. Analysmetod 
 

Fenomenografin uppkom vid Göteborgs universitet av bland andra Ference Marton (1981, refererad 
i Olsson & Sörensen, 2011) och av Marton och Shirley Booth (2000, refererad i Olsson & Sörensen, 
2011). Marton et.al. vill sammanföra de olika begreppen uppfattning och kunskap. Inom fenomeno-
grafin används olika beskrivningskategorier (Olsson och Sörensen, 2011). Dessa kategorier skapas 
av forskaren, som placerar respondenternas skilda uppfattningar om det rådande forskningsfenome-
net i olika kategorier. Forskaren kan exempelvis välja att kategorisera fenomenet enligt en psykolo-
gisk faktor, social faktor och en motiverande faktor. Föregående beskrivningskategorier förekom-
mer i denna studie. I denna studie har det dock inte skett en kategorisering av psykologiska, sociala 
och motiverande faktorer, utan istället har arbetet kategoriserats utifrån olika stödstrukturer så som 
pedagogiska, sociala, språkliga och didaktisk- metodiska stödstrukturer. Enligt Marton och Booth 
(2000) är forskningsansatsen fenomenografi både en metod och en teori. Dahlgren och Fallsberg 
(1991, refererad i Dahlgren & Johansson, 2015) beskriver en modell för en fenomenografisk analys 
bestående av sju steg. Steg 1 innebär att forskaren bekantar sig med materialet (Dahlgren & Johans-
son, 2015), genom att noggrant och regelbundet läsa igenom transkriptionerna. Steg 2 innebär en 
kondensation av materialet. Detta innebär att man urskiljer de yttranden av högst signifikans och 
betydelsefullhet. Detta sker genom praktiskt arbete där man klipper ut olika passager och stycken i 
intervjuer. Föregående aktivitet kräver fysiskt material i form av papper. Längden på passagerna 
kan variera mellan några rader till en halv sida. Passagerna behöver ge en representativ bild av det 
aktuella samtalet. Dessa passager ska användas för att urskilja likheter, olikheter och variationer un-
der analysens tredje del. I det tredje steget är det fördelaktigt att strukturera upp materialet utifrån 
vem av respondenterna som sagt de olika passagerna. Detta för att underlätta att hitta tillbaka till de 
olika transkriptionerna. Det tredje steget går alltså ut på att jämföra passagerna. Kommande citat 
beskriver varför det är av vikt att både ta fram olikheter, men också likheter, i arbetet med den feno-
menografiska sjustegsmetoden. I detta arbete är det viktigt att forskaren kan se igenom de ytliga 
skillnaderna, för att finna respondenternas likvärdiga uttryckssätt. Ett exempel på en ytlig skillnad 
är när två eller fler personer använder synonyma uttryckssätt (Dahlgren & Johansson, 2015). ”Feno-
menografins primära mål är att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar, och för att 
kunna göra detta bör forskaren också leta efter likheter” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 169).  I 
denna studie har det skett en jämförelse mellan de olika passagerna för att hitta olikheter men också 
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skillnader i respondenternas resonemang. Genom att hitta något som länkar samman respondenter-
nas resonemang, är det i sin tur lättare att i nästa steg finna vad som skiljer andra passager åt. Näst-
kommande steg efter jämförelse är gruppering (Dahlgren & Johansson, 2015). Detta steg innebär en 
gruppering av de skillnader och likheter som upptäckts i föregående steg. Forskaren skapar nu olika 
grupper för de olika passagerna och redogör för möjliga samband mellan dessa. Steg nummer fem 
innebär en artikulering av kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2015). Att artikulera kategorierna 
innebär att fokusera på likheter, att finna kärnan för likheterna i kategorierna. Svårigheten i detta 
steg är att tydligt avgränsa de olika uppfattningarna mot varandra, alltså att veta när det är dags att 
skapa en ny kategori. Det vanliga är att arbetet med den fenomenografiska analysmodellen artar sig 
i fler kategorier i arbetets början, för att senare resultera i färre kategorier; då forskaren fått insikt 
om vilka kategorier som anses som nödvändiga. Steg fyra (gruppering) och fem (artikulering) kan 
med fördel upprepas flertalet gånger för att säkerställa rätt kategorier. Efter steg fem följer steg sex 
och sju. Steg sex innebär en namngivning av kategorierna. Att ge kategorierna ett namn innebär en 
större meningsfullhet för varje kategori. Namnet för kategorin bör vara kort och beskriva uppfatt-
ningen väl. I denna studie har forskaren valt att döpa samtliga till ”stödstrukturer” men olika bero-
ende på om det varit ”pedagogisk”, ”social”, ”språklig” eller ”didaktisk-metodisk” stödstruktur. 
Slutligen sker det sista steget, den kontrastiva fasen (Dahlgren & Johansson, 2015). Här bearbetas 
de olika passagerna genom en jämförelse/kontrastering, för att upptäcka om de möjligtvis går att 
placera i fler kategorier. Materialet inom varje kategori ska vara definitivt, alltså inte tvetydigt. Som 
tidigare nämnt har forskaren i denna studie delat in materialet i olika kategorier- strukturer. Det har 
skett ett omsorgsfullt arbete där forskaren noga har jämfört de olika passagerna för att ta reda på att 
val av kategorisering faktiskt stämmer, genom att jämföra ett passage som har vidrört fler än en ka-
tegori för att slutligen kunna placera det i lämplig kategori.     
 

5.5.2. Transkriptioner  
 

Uttrycket transkription (Olsson & Sörensen, 2011) innebär en selektion och bearbetning av det 
sagda ordet. Svagheten med transkription är att den inte kan återge exempelvis kroppsspråkliga ut-
tryck, också kallad dimensioner av tal (betoningar, tempo, tonläge) (Olsson & Sörensen, 2011; Gill-
ham, 2008). En forskare som utför transkriptioner bör känna till det språk som materialet ska bear-
betas utifrån väl. Att utföra en transkription innebär att man själv bör vara medveten om vad som 
kan uteslutas och vad som inte bör uteslutas. Gillham (2008) föredrar att transkribering sker dagen 
efter intervjun ägt rum, då detta, enligt honom, bidrar till större lärdomar hos intervjuaren för att så 
småningom prestera bättre vid nästkommande intervju. Gillham (2008) menar att det bör undvikas 
att ta med olika former av tveksamheter och paralingvistiska uttryckssätt i talet. Designen av inter-
vjutranskriptionen bör se ut på följande sätt: Intervjuarens ord kan exempelvis vara i versaler, och 
sonderande frågor, eller andra frågor som ställs i avsikt att stödja samtalet, i kursiv text. Transkript-
ionen bör innehålla markeringar var intervjupersonen sagt ord eller meningar som ej är hörbara. Det 
bör ske ett användande av skiljetecken så som kommatecken och punkter, för att det inte ska ske en 
förvänd uppfattning av intervjupersonens sagda ord. I denna studie har   transkriberingen av inter-
vjuerna skett utifrån Gillhams (2004) design.   
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5.6. Metoddiskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras validitet och reliabilitet, val av forskningsmetod, urval och etiker. En 
fullständig studie bör innehålla en diskussion av metodval för att säkerställa studiens validitet, relia-
bilitet, etik och urval. I denna studie har frågeställningar skapats för att få reda på lärares uppfatt-
ning om vad som innefattar en framgångsrik metod. Respondenterna i studien beskriver vad de upp-
fattar som framgångsfaktorer, men vidare bör diskuteras om detta är en beprövad och sann erfaren-
het eller om den bör granskas ytterligare. 
 
5.6.1. Validitet och reliabilitet 
 
Alexandersson (1994) beskriver reliabilitet och validitet som två centrala begrepp inom kvantitativ 
såväl som kvalitativ forskning. Dessa begrepps betydelse varierar dock inom respektive forskning. 
Validitet innebär inom kvantitativ forskning huruvida det varit rätt objekt eller företeelse som mätts. 
Reliabilitet innebär inom kvantitativ forskning med vilken noggrannhet mätningen utfördes. Inom 
den kvalitativa forskningen innebär begreppen validitet och reliabilitet att analysera och tolka forsk-
ningens data på ett korrekt sätt ”det vill säga i vilken mån tolkning och analys representerar verklig-
heten” (s. 129). Detta kan vara problematiskt att avgöra som forskare då det rör enskilda individers 
uppfattningar. Fenomenografin undersöker uppfattningar. Därför innefattar trovärdighet, giltighet 
och noggrannhet i vilken grad respondenternas uppfattningar representeras. Fenomenografin inne-
håller beskrivningskategorier. Detta innebär att forskaren skriver ut intervjumaterial och var de 
identifierar kategorier vilka sedan presenteras genom ett kategorisystem. Detta sker i denna studie, 
där kategorierna har döpts till olika stödstrukturer (pedagogisk, social, språklig och didaktisk- meto-
disk stödstruktur). Forskningens reliabilitet beror på den mån beskrivningskategorierna kan identi-
fieras i datamaterialet. Om en medbedömare kan identifiera samma beskrivningskategorier innebär 
det en höre grad av reliabilitet. Det är dock av stor vikt att förstå att den som innehar tolkningsföre-
trädet är den som utför intervjuerna. Detta beror på att det är forskaren som har tillgång till första-
handsinformationen. I denna studie har ej en medbedömare medverkat, då det har varit ett tidsbe-
gränsat och enskilt arbete. Det finns risker med att använda intervjuer som forskningsmetod. Re-
spondenten kan t.ex. känna att den som utför intervjun innehar en överlägsen position (Backman et 
al., 2012). I denna studie har respondenternas medverkan upplevts som jämlikt, och några tillfällen 
var respondenten ska ha känt sig illa till mods kan inte identifieras. Thornbergs och Fejes (2015) 
beskriver validitet inom kvalitativ forskning likt ”i vilken utsträckning den forskning som genom-
förs och den eller de metoder som används verkligen undersöker det som ska undersökas” (s. 258). 
Datainsamlings- och analysmetoder bör i någon grad stämma överens med syftet och frågeställning-
arna hos studien. Studiens syfte och frågeställning bör lämpa sig för kvalitativ forskning. Validitet 
innebär hur väl forskningsfrågan har besvarats i resultatet. Minskad validitet innebär att resultatet 
och frågeställningarna skiljer sig åt i för stor utsträckning. Något ytterligare som påverkar en studies 
validitet är studiens dataförankring, ett överskådligt och strukturerat resultat och övertygande argu-
ment. En forskare som har misslyckats i sitt arbete att undersöka det som var relevant för studien 
genom en bristande datainsamling, sänker graden av validitet (Thornberg & Fejes, 2015). I denna 
studie sker en fortlöpande motivering av val av forskning, urval, datainsamlingsmetod, bearbetning 
och analys. 

 
5.6.2. Val av forskningsmetod 
 
Intervjuer i jämförelse med enkäter bidrar till mer djuplodade svar, vilket är vad som eftersträvas i 
denna studie. Som forskare är idealet att nå en så exakt bild som möjligt av vad respondenten vill 
förmedla. Vid intervjuer, till skillnad från enkäter, har respondenten möjlighet att utveckla sina 
svar. Jag som forskare har även möjlighet att be om förtydligande rörande respondenters svar vid en 
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intervju. Intervjuns nackdelar är följande. Intervjuer är mer tidskrävande då de kräver ett intervju-
tillfälle med respondenter till skillnad mot enkäter där det ej krävs ett möte. Vid enkätundersökning-
arna är svarsalternativen begränsade, vilket leder till en kortare bearbetning än vid bearbetning av 
intervjuer. Antalet respondenter skiljer sig också åt mellan enkätundersökningar och intervjuer. Vid 
intervjuer kan respondenterna inte vara fler än vad forskaren har tid att avsätta för intervjuarbete. 
Detta innebär att antalet respondenter är begränsade.  
 

5.6.3. Urval 
 
Studiens respondenter utgörs av behöriga klasslärare i årskurs F–3. Samtliga respondenter hade 
olika erfarenheter av mottagning och undervisning av nyanlända elever. Paula och Inger är utbil-
dade svenska som andraspråkslärare. Jessika och Agnes har enbart erfarenhet av mottagning av ele-
ver i klassrumssituationen. Paula är även behörig lärare i bild, och hon beskriver att hon har är nöjd 
med, och har haft en stor nytta av båda utbildningarna. Detta på grund av att hon brukar kombinera 
språk och bild i sin undervisning för att tydliggöra den för eleverna. Vissa av lärarna har gammel-
dags behörighet i form av årskurs 1–7 behörighet. Detta kan innebära en variation i respondenternas 
svar, då vissa har erfarenhet att jobba i  flertalet åldersstadier. Detta har inneburit en skillnad i re-
spondenternas professionella kompetens vid besvarandet av intervjufrågor. Respondenterna hade 
varit yrkesverksamma lärare i varierande tid. Detta kan innebära att lärarnas kompetensnivå varie-
rade.  
 
Ett ytterligare problem är det begränsade urvalet av respondenter.  Studien beskriver fyra olika lära-
res uppfattningar kring forskningsfrågan. Frågan är om detta urval kan representera en korrekt bild 
av lärares uppfattningar föreliggande forskningsämnet.   Tre av fyra respondenter hade jag haft en 
personlig relation med i varierande mängd innan tiden för studien. Detta kan ha inneburit en inver-
kan på svaren, till skillnad från om en relation till respondenterna saknades framtill själva intervju-
tillfället. Ytterligare en påverkans-faktor ligger i det län var samtliga intervjuer ägde rum. Norrbot-
tens läns inflöde av svenska som andraspråkselever är inte lika stort som Skånes  eller Stockholms 
läns inflöde (Migrationsverket, 2018). 
 

5.6.4. Etiker 
 
Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002; CODEX 2017) uppgav jag mitt namn och tillhö-
rande institution till samtliga deltagare i studien. Jag motiverade även mitt syfte med forskningen, 
och gav en mindre detaljerad beskrivning av dess genomförande. Vid studiens början låg valet av 
respondenter mellan elever och lärare. Slutligen kom valet av respondenter att hamna på respon-
dentgruppen lärare. Valet gjordes utifrån samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002; CODEX 2017). 
För att uppfylla konfidentialitetskravet valde jag att namnge varje intervjudeltagare genom ett alias, 
alltså ett fingerat namn. Enligt nyttjandekravet användes forskningsresultatet enbart i forsknings-
syfte (Vetenskapsrådet, 2002; CODEX 2017). Det skedde ett flertal bortfall, vilket innebar att en 
respondenten inte var tillgänglig i form av obesvarade mail, och att flertalet respondenter ej ville 
delta på grund av tidsbrist. Detta kan möjligtvis ha lett till ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 
Detta innebär att enbart personer som kunde och ville delta i studien utgör urvalet. De respondenter 
som tillfrågades och deltog arbetade var jag genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. Samt-
liga av dessa respondenter var intresserade av att delta. 
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6. Resultatanalys 
 
I detta avsnitt redovisas först fyra lärare i årskurs F–3 olika uppfattningar om och erfarenheter av 
svenskundervisning av nyanlända. Därefter kategoriseras och analyseras deras uppfattningar och 
erfarenheter. Utifrån respondenternas utsagor urskiljs fyra olika kategorier: språkliga, sociala, pe-
dagogiska respektive didaktisk-metodiska stödstrukturer.  

 
6.1. Språkliga stödstrukturer 
 

Följande text kommer att behandla respondenternas utsagor om språkliga stödstrukturer i undervis-
ningen. Några exempel på språkliga stödstruktur kan vara att använda elevens modersmål i under-
visningen, att använda elevens modersmål tillsammans med svenska; translanguaging (Paulsrud et 
al., 2018) och att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Det gynnar samtliga elever att använda 
sig av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Skolverket, 2016). Följande text kommer att be-
handla vilka språkliga stödstrukturer respondenterna har använt sig av i undervisningen.  
 
6.1.1. Lärares utsagor om språkliga stödstrukturer 

 
Inger talar om att ta tillvara på elevens språk, i form av dess hemspråk/modersmål. Inger vill, i den 
bästa av världar, arbeta sida vid sida med en modersmålslärare. Inger menar att ett arbete mo-
dersmålslärare och svenska som andraspråkslärare emellan skulle främja ett användande av ”trans-
languaging” (Torpsten et al., 2016). Agnes talar å andra sidan om översättning som ett tillväga-
gångssätt att stödja elevens svenskinlärning. Agnes beskriver hur översättning har inneburit en 
framgångsfaktor för elevens lärande. I detta enskilda fall kunde eleven ej uttrycka sig på svenska. 
 
Paula ser de nyanlända familjerna som en enorm tillgång. Paula trycker på vikten av att se föräld-
rarna och eleverna som personer vilka bär på erfarenheter och kunskaper, och att ta tillvara på 
dessa. 
 
Paula lyfter fram vilka olika rättigheter den nyanlända eleven har då den har anlänt till Sverige. Hon 
förklarar att eleven har rätt till en prioriterad timplan under det första året i Sverige. Eleven har 
också rätt till modersmålsundervisning, svenska som andraspråksundervisning och studiehandled-
ning på sitt modersmål (2010:800). 
Inger talar om vikten av att, som lärare, använda sig av språkutvecklande arbetssätt.  (Gibbons, 
2016). Hon menar att detta tillåter att eleverna tar in kunskap genom olika sinnen. Inger anser att 
man borde erbjuda lärare kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt. Detta skulle, enligt 
henne, gagna samtliga elevers delaktighet i klassrumssituationen, inte enbart elever med svenska 
som andraspråk. 
 
Jessika beskriver ett praktiskt exempel där hon tog emot en engelskspråkig elev. Hon använde sig 
av både engelskan och svenskan för att kommunicera med denna elev, och tyckte det fungerade bra. 
Men då eleven hade blivit äldre, och skulle introduceras för facktermer, beskriver hon, uppstod det 
svårigheter att kommunicera genom engelskan på grund av att elevens ordförråd i sitt modersmål 
inte var på den nivå som krävdes i detta fall. Agnes lyfter fram ett specifikt exempel på ett motta-
gande av en elev av skandinaviskt ursprung. Här fanns en viss språkkännedom av pedagoger, vilket 
ledde till att man kunde direkt översätta från elevens språk till det svenska språket. 
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Inger är den enda av respondenterna som nämnt ett parallellt arbete med Flerspråks-centrum under 
mottagning. Jessika och Agnes beskriver att de har fått mycket stöd från svenska som andraspråks-
läraren. Jessika beskriver hur svenska som andraspråksläraren arbetade med den nyanlända eleven 
som anlänt till hennes klass. Hon beskriver att svenska som andraspråksläraren närvarar till 100 % 
hos eleven under den första tiden, för att sedan fasa in eleven i en klass.  
 
Paula vill att det skulle utföras praktik på lärarutbildningen, var man placerade studenter bredvid en 
svenska som andraspråkslärare. Detta såg hon som en nödvändighet då invandringen har ökat i lan-
det. Jessika beskriver att invandringen såg annorlunda ut då hon läste utbildningen, än den gör nu. 
Hon beskriver hur de läste om olika kulturer, framförallt den romska kulturen. Agnes önskar en fält-
baserad verksamhet inom utbildningen vilket tillåter lärarstudenter att delta i svenska som andra-
språksundervisningen. Detta menar hon skulle öka kunskapen hos lärarstudenter om detta ämnes-
område. Agnes skulle även önska att utbildningen erbjöd en slags utbildning inom läromedel för 
svenska som andraspråk.  
 

6.1.2. Analys av lärares utsagor om språkliga stödstrukturer 
 
Studiens respondenter har olika utbildningsbakgrunder och behörighet. Två av fyra respondenter 
besitter svenska som andraspråksbehörighet. Resterande två besitter enbart grundlärarkompetens. 
Respondenternas varierande formella kompetens och erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever 
framkommer då de diskuterar undervisning av nyanlända. Vissa respondenter talar om en veten-
skaplig grund då de diskuterar bland annat undervisningssätt. De två respondenterna med svenska 
som andraspråksbehörighet talar om olika undervisningssätt som gynnar nyanlända elever, exem-
pelvis språkutvecklande arbetssätt och att arbeta med en text i olika faser. En av de respondenterna 
som resonerade på detta vis, hade sett ett gott samarbete mellan en grupp nyanlända elever då de 
arbetade med detta. Detta berodde på att eleverna talade samma språk, och därför kunde hjälpa 
varandra. I likhet med Lahdenperäs (2004) kulturkontrastiva perspektiv innebär denna lärsituation 
att eleverna möts, med deras olika värderingar och tankar. Detta skapar en utvecklad medvetenhet 
hos eleverna om deras individuella tankesätt och utvecklar en förmåga att kategorisera de andra ele-
vernas tankar. I likhet med denna lärsituation talar Lahdenperä (2004) om hur det interkulturella 
perspektivet kan beskrivas som en växelverkan-  att människor interagerar med varandra.  
 
Vetenskapligt grundade teorier av andraspråksforskare nämns inte av de två lärarna med enbart 
grundlärarkompetens och ingen behörighet i att undervisa i svenska som andraspråk. Genom denna 
information kan slutsatsen dras att de intervjuade lärarnas utbildningsbehörighet har ett avgörande 
inflytande på deras synsätt. Detta ger rum för en ytterligare diskussion om betydelsen av att som 
klasslärare besitta åtminstone en viss kompetens i svenska som andraspråk eller i att undervisa fler-
språkiga elever. I studiens diskussionsdel återkommer jag till detta. 
 
Ett arbetssätt som önskades av en av respondenterna, och utfördes på denna respondentens skola, 
var att lärare skulle arbeta parallellt med en modersmålslärare i sitt arbete med att lära ut svenska 
till den nyanlända eleven. Detta menar hon främjar ett användande av translanguaing, transspråk-
ande. Som nämnt i min teoridel (4.2.2) innebär transpråkande ett sammanfogande av två språk. 
Transspråkande som teori och förhållningssätt har bevisat sig vara förenlig med neurolingvistiska 
studier. Föregående studier har intygat och utökat en tankeföreställning om ett ”underliggande ge-
mensamt system för olika inlärda språkfärdigheter” (Paulrud et. al, 2016, s. 13).  
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6.2. Sociala stödstrukturer 
 

Följande avsnitt behandlar respondenternas utsagor om sociala stödstrukturer i undervisningen. Ett 
exempel på sociala stödstrukturer är att använda barngruppen som en resurs för trygghetsskapande. 
Detta innebär att man använder barngruppen för att utveckla den nyanlända elevens sociala färdig-
heter, genom att till exempel tillämpa bildstöd i elevens undervisning. Följande text kommer att be-
handla respondenternas tillvägagångssätt inför att skapa en tryggare social miljö för den nyanlända 
eleven.  
 
6.2.1. Lärares utsagor om sociala stödstrukturer 

 
Inger jämför sitt parallella arbete med modersmålslärare, med ett praktiskt exempel i hennes under-
visning. Detta exempel var en elevgrupp vilken bestod av flera elever av samma ursprung. Dessa 
elever hade en stor fördel av detta, sett till möjligheterna att kommunicera med varandra, i syftet att 
förstå och hjälpa varandra.  
 
Jessika vill att eleverna ska integreras i klassrumsmiljön redan då de anlänt till Sverige. Jessika bru-
kar själv använda sig av en metod där hon ger eleven möjligheter att  försöka förklara vad eleven 
vill säga. En ytterligare undervisningsaktivitet Jessika använder är lekar. Detta förklarar hon bidrar 
till att eleven får bidra till klassens sociala umgänge. Vid rastaktiviteter vill Jessika undvika att ele-
ven är ensam, och därför använder hon sig av en fadderverksamhet. Detta innebär att hon utser 
faddrar vilka ska stötta den nyanlända eleven i vardagliga uppgifter. Detta kallar Jessika för ”social 
träning”. Agnes anser att en av de viktigare delarna i hennes arbete för att integrera eleven i klass-
rummet, innebär att eleven ska delta i svenskundervisningen i så hög utsträckning som möjligt. Ag-
nes beskriver att en extra pedagog i klassrummet, inriktad på att stötta den nyanlända eleven, varit 
till stor fördel för elevens svenskinlärning. 
 
Inger talar om risker vid undervisning av nyanlända elever. Det riskfyllda beteendet var att lämna 
eleven ensam i lärandetillfället. Att introducera ett arbetsområde för eleven för att sedan ge eleven 
material för att arbeta på egen hand är ett arbetssätt som Inger beskriver att hon ibland behöver till-
lämpa, men av erfarenhet märker hon att detta arbetssätt inte är framgångsrikt då det inte bidrar till 
interaktion mellan elever och/eller lärare. Inger anser att det är i interaktion med andra människor 
man utvecklar språket. Detta rimmar väl med Lahdenperäs (2004) tanke att det interkulturella per-
spektivet innebär en växelverkan- att människor interagerar med varandra.  
 
Jessika vill ge andra lärare rådet att vid mottagande av nyanlända elever lägga mest tid och energi 
på att få eleven att fungera socialt med klasskamraterna. Detta menar hon innebär att man undviker 
att språkförbistringen skapar tråkiga sociala situationer. 
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6.2.2. Analys av lärares utsagor om sociala stödstrukturer 

 
Flertalet respondenter talar om vikten av det sociala samspelet för att lära sig det svenska språket. 
Det här kan ses som en följd av de intervjuade lärarnas professionella kompetens: deras lärarutbild-
ning, fortbildning eller yrkeserfarenhet. Respondenterna nämner lärandetillfällen där elever har talat 
samma modersmål, och därigenom kunde de hjälpa varandra genom att kommunicera med 
varandra. De talar även om situationer där en nyanländ elev fick en utsedd fadder för att underlätta 
dess integrering i skolklassen. Detta är även något Gibbons (2016) lyfter då hon resonerar om 
scaffolding och hur man kan arbeta organisatoriskt med detta. Genom detta resultat är det rimligt att 
dra slutsatsen att de ser sociala stödstrukturer som viktiga för inlärningen av svenska, och att de an-
ser att en viktig faktor är det sociala stöd som elever kan erbjuda varandra. Dock märks en viss 
skillnad i prioriteringen av de sociala stödstrukturerna. Olika respondenter lägger olika vikt på att 
använda stödstrukturen. 
 
Respondenterna arbetar på olika sätt med de sociala stödstrukturerna. En respondent föredrog att 
eleven skulle delta i högsta möjliga grad i undervisningen för en god integrering. Samma respon-
dent beskrev att hon haft stor fördel av att ha en resurs- pedagog i klassrummet riktad till denna 
elev. Här kan konstateras att sociala stödstrukturer ingalunda enbart handlar om elev till elev, eller 
pedagog till elev. 
 
Respondenterna talade om risker där svenskinlärningen kunde missgynnas. Bland annat nämnde de 
situationer var eleven blev lämnad ensam med arbetsmaterial för att arbeta på egen hand. Ytterli-
gare missgynnande lärandetillfällen var då läraren utsatte elevgruppen för tvära byten. I båda fallen 
kan respondenternas utsagor ses som ett uttryck för föreställningen att lärande sker i ett socialt sam-
manhang. Detta lyfter Lahdenperä (2004) att interkulturell undervisning sker i ömsesidig relation 
med eleverna där olika värderingar möts genom upplevelser, kunskaper och erfarenheter.
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6.3. Pedagogiska stödstrukturer 
 

Följande avsnitt behandlar de intervjuade lärarnas utsagor om pedagogiska stödstrukturer. Pedago-
giska stödstrukturer innefattar lärarens roll i en god svenskundervisning, i synnerhet lärares tillväga-
gångsätt för att utveckla den nyanlända elevens svenskinlärning genom pedagogisk undervisning.  
 
6.3.1. Lärarens utsagor om pedagogiska stödstrukturer  

 
Samtliga respondenter diskuterade hur man definierar att en elev är nyanländ. Paula väljer att an-
vända sig av Skolverkets definition för att definiera vad det innebär att en elev är nyanländ. Inger 
beskriver det som att en elev som har kommit till landet är nyanländ i fyra år från och med inflyt-
tande. Jessika och Agnes använder sig av en mer vardaglig definition genom att beskriva begreppet 
som att eleven nyss kommit till Sverige, eller att eleven är ny i landet. 
 
Paula betonar vikten av att använda glädje för att underlätta för både pedagog och elev, då möjlig-
heten att tala på ett gemensamt språk inte finns. Hon talar även om vikten av ett öppet förhållnings-
sätt, eftersom det bagage som elever ibland har med sig, kräver ett arbetssätt som är ”här och nu”, 
och inte går att arbeta med retroaktivt. Paula säger sig vara tacksam över sin långa erfarenhet av att 
arbeta med nyanlända elever, där hon menar att hon fått öva och göra misstag och lära sig ifrån 
dessa. 
 
Inger beskriver ett arbetssätt i undervisningen av nyanlända. Detta arbetssätt innebär att arbeta med 
texter i olika faser. Detta arbetssätt benämner Inger som språkutvecklande arbetssätt. Ett exempel 
på ett språkutvecklande arbetssätt är att arbeta med ett ämnesområde genom att placera det i olika 
faser. Hon exemplifierar det genom att tala om en text som elever gjort under svenska som andra-
språksundervisningen. I detta specifika exempel har eleverna skrivit en text om olika djur, och delat 
upp djurets liv i fyra olika faser. Detta har i början skett genom samarbete; alla elever har tillsam-
mans skrivit om de olika faserna utifrån olika texter, för att avslutas genom att självständigt produ-
cera en text. Till varje fas har eleverna dessutom skapat bilder. Till slut har eleverna arbetat med ett 
antal djur och/eller växter och kan se och beskriva likheter och skillnader dessa emellan. 
 
Paula ser det som ett mindre framgångsrikt arbetssätt att som lärare stå och tala för länge i klass-
rumsmiljön och att glömma bort att använda skriftstöd. Hon menar att det innebär en mental an-
strängning för en elev med svenska som andraspråk att inta information muntligt på det svenska 
språket. Hon talar även om vikten att ge eleverna lång betänketid då man ställer en fråga att en ny-
anländ elev behöver tänka efter hur den ska formulera sig innan den svarar muntligt på frågan. Hon 
reflekterar att många lärare gör misstaget att fortsätta till nästa elev då eleven ej svarar och påpekar 
att det faktiskt tar sju år för en elev att ta till sig det nya språket. Hon talar om att lärare känner en 
stor press inför att eleverna ska uppnå målen för varje årskurs, och därför inte arbetar här och nu- 
vilket är vad de nyanlända eleverna behöver. 
 
Jessika förespråkar ett arbetssätt var man sänkte kraven på den nyanlända eleven, men också kraven 
på sig själv som lärare. Hon beskrev ett speciellt scenario var en elev var tvungen att delta i skolans 
nationella prov, kort efter att eleven anlänt till Sverige. Jessika vill rådge lärare att lägga kraven på 
en lämplig nivå. 
 
Agnes anser att repetition av kunskaper bidrar till en bättre inlärning hos den nyanlända eleven. Re-
petition menar hon är betydelsefullt för både lärare och elever. Paula förespråkar tydlighet och ett 
gott kroppsspråk hos lärare som undervisar nyanlända elever, att samarbeta med andra pedagoger, 
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och att ”arbeta med det man har” (Paula, 2018-03-27). Inger talar om vikten av ett utvecklat kropps-
språk, men också om en tydlig gestikulering, artikulation och att tala i ett långsamt tempo. Paula, 
med bakgrund som svenska som andraspråkslärare, berättar att hon finner stöd i klassläraren, men 
även lärare i textil-/träslöjd och bild. Varför Paula finner stöd i de lärare som har ansvar för t.ex. 
slöjd och bild, motiverar hon beror på deras skilda kompetenser. Paula är noggrann med att, som 
svenska som andraspråkslärare, inte stå ”i sin egen skrubb och jobba”. Paula tycker att ett samarbete 
mellan olika pedagoger är viktigt. Inger talar om sina olika erfarenheter av att arbeta med klasslä-
rare. Vissa besitter stor kunskap, vissa så stor kunskap att de kan dela med sig till Inger, medan 
andra inte har någon kunskap eller erfarenhet alls, vilket leder till att Inger får agera stöd för dessa 
lärare i deras arbete att undervisa nyanlända elever. 
 
Agnes delar med sig av sina erfarenheter kring tvära byten i undervisningen, och beskriver hur den 
nyanlända eleven har reagerat negativt på detta. Det exempel Agnes utgick ifrån var då det skedde 
en förändring i undervisningen, var en speciell lektion blev inställd. Utifrån denna erfarenhet reflek-
terar hon även över att detta kan gälla samtliga elever, och inte behöver bero på att eleven är nyan-
länd från ett annat land 
 
Paula har svårigheter med att beskriva sin utbildning, då hon tagit examen för längesedan. Inger å 
andra sidan visade ingen större förnöjsamhet över sin utbildning, i likhet med de resterande respon-
denterna. Hon beskriver att hon, under lärarprogrammet, fick läsa en kortare kurs i svenska som 
andraspråk. Denna kurs inriktade sig på hur olika samhällen ser ut, och vilka problem och kollis-
ioner som kan uppstå mellan dessa. Det regelrätta mottagandet i en lärandesituation anser hon att 
hon saknar kunskap kring. Hon anser att hon i huvudsak fått kunskaperna om att ta emot nyanlända 
elever från kollegor. 
 
En genomgående teori i detta forskningsarbete är den interkulturella teorin. I Nationalencyklopedin 
beskrivs en interkulturell process som en kommunikation och interaktion emellan personer från 
olika kulturer som pratar olika språk. Inter betecknar interaktion mellan människor, även kallat väx-
elverkan (Lahdenperä, 2004, s. 21). Lahdenperä (2004) talar om den ”interkulturella lärprocessen”, 
vilket består av tre olika delar. Den första processen benämns ”studentaktiv och erfarenhetsbaserad 
undervisning”. I föregående process tar läraren tillvara på och arbetar med elevers upplevelser, kun-
skaper och erfarenheter. Syfte med detta arbetsätt är att eleverna ska utveckla förståelse för varand-
ras situation och utifrån detta behandla varandra med ömsesidig respekt. I följande steg talar Lah-
denperä (2004) om ett ”kulturkontrastivt perspektiv”. Det innebär att eleverna, med deras olika vär-
deringar och tankar, möts. Det leder till att eleverna utvecklar en medvetenhet om dess individuella 
tankesätt, och en förmåga att kategorisera de andra elevernas tankar. Den avslutande delen i den in-
terkulturella lärprocessen rör den känslomässiga bearbetningen och utgår från elevens etnocentrism 
(Lahdenperä, 2004, s 24). Med etnocentrism menas att eleven tolkar andra gruppers kultur genom 
sin egen kulturella bakgrund och samhälleliga förutsättningar. En förutsättning för denna process är 
att ha en ömsesidig relation till eleven och att avsätta tid då det är en tidskrävande process. 
 

6.3.2. Analys av lärares utsagor om pedagogiska stödstrukturer 

 
Den interkulturella teorin innefattar tre olika processer (Lahdenperä, 2004). En av dessa processer 
kallar hon för ”studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning”. Detta innebär att man som lärare 
arbetar med elevens egna kunskaper, upplevelser och erfarenheter. I likhet med detta resonerar re-
spondenterna på det sätt att man ska ta hänsyn till elevens bakgrund och utforma undervisningen 
efter detta. Exempelvis kan läraren utforma material bestående av bildstöd till eleven, eller utse 
faddrar för att hjälpa elevens sociala utveckling, till exempel att man ska tala i ett bra tempo för att 
eleven ska förstå, att gestikulera och artikulera tydligt. Samtliga respondenter talar om att skapa en 
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relation till eleven. Detta uppfyller det sista delen i Lahdenperäs (2004) interkulturella lärprocess, 
den känslomässiga bearbetningen. 
 
Respondenterna nämner flera grundläggande strategier för att skapa en god svenskinlärning för 
svenska som andraspråkselever. Nedan följer exempel på dessa grundläggande strategier. 
 
• tydlig gestikulering  
• artikulation  
• tala i ett långsamt tempo  
• vara en glad pedagog  
• inte tala för länge under lektionstillfället  
• använda sig av skriftstöd  
• ge eleverna tid för eftertanke innan de svarar på en fråga  
• repetera kunskaper  
• att som lärare samarbeta med olika pedagoger  
• att använda språkutvecklande arbetssätt 
 
 
 
• Scaffolding innebär att lärare arbetar genom strukturer, modeller och mönster 
• Interkulturella läroprocesserna som innebär att utgå från varje enskild individ  
• Translanguaging som innebär att överföra kunskaper utifrån språken. 
 
En respondent hade observerat ett flertal klassrumssituationer var läraren hade gjort ett betydande 
misstag. Detta misstag var att läraren ställde en fråga till eleven, men fortsatte till nästa elev och gav 
inte eleven möjlighet att svara på frågan. Den respondent som hade observerat klassrumssituationen 
tryckte på att det tar sju år för eleven att lära sig det nya språket (6.3.1). Den observerade respon-
denten hade inte behörighet i svenska som andraspråk. Detta visar en verklighet var den som har 
behörighet för svenska som andraspråk, har de bästa förutsättningarna för att ge den nyanlända ele-
ven en god svenskundervisning. Detta visar på att respondentens andraspråksbildning påverkar hen-
nes utsaga om svenskundervisning för nyanlända. Dock är det inget krav att, som lärare för nyan-
lända elever, ha en behörighet i svenska som andraspråksutbildning. Detta innebär en problematik 
då lärare utsätts för situationen att undervisa en nyanländ elev, utan att besitta de behörighetskrav 
som kan behövas. Detta kommer att diskuteras vidare i diskussionsdelen. Detta är ett andraspråks-
forskningsresultat som respondenten reciterar, och det visar att det mellan språkliga och pedago-
giska stödstrukturer inte råder vattentäta skott.   
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6.4 Didaktisk- metodiska stödstrukturer 
 
Följande  avsnitt behandlar lärarnas utsagor om didaktisk-metodiska stödstrukturer i undervisnin-
gen. Didaktisk-metodisk stödstruktur i undervisningen innebär exempelvis att läraren beroende på 
ämne och elevgruppen väljer ett visst arbetssätt och använder visuellt eller auditivt stöd i undervis-
ningen av elever.  
 
6.4.1. Lärares utsagor om didaktisk- metodiska stödstrukturer 

 
Jessika använder bildstöd i form av exempelvis ordkort. Dessa ordkort placerar hon på elevens bänk 
och på olika ställen i klassrummet. Hon beskriver detta som ”handgripligt" (Jessika) material. Ag-
nes använder sig även av bildstöd. Ett exempel som Agnes ger handlar om att hon och eleverna till-
sammans byggde upp ett schema inför varje dag, med hjälp av olika bilder som beskrev de olika ak-
tiviteterna. Jessika redogör för hur hon begått sina största misstag i undervisningen av nyanlända, 
genom att använda felaktiga läromedel. Hon talar om en svårighet att skapa en balans sett till svå-
righetsgraden hos läromedlen. Hon beskriver att det befintliga materialet på skolan ofta är anpas-
sade för en för ung åldersgrupp. Agnes vill ge rådet till lärare att vara tydlig genom att använda 
bildstöd. Jessika kommunicera med den nyanlända eleven genom att rita till eleven. Hon använder 
även digitala läromedel som surfplattor där hon söker upp bilder att visa till eleven för att lättare 
kunna kommunicera. Hon trycker också på vikten av att använda bildstöd i dialog med eleven. I Pa-
ula och Ingers utsagor delade de med sig av olika tips för hur man kan nå en framgångsrik svensk-
undervisning för den nyanlända eleven. Några av dessa exempel är att använda en tydlig gestikule-
ring, artikulation, att tala i ett långsamt tempo.  
 

6.4.2. Analys av lärares utsagor om didaktisk-metodiska stödstrukturer 
 
De två respondenterna som saknade behörighet i svenska som andraspråk nämnde strukturer som 
t.ex. bildstöd (exempel är ordkort och att genom att använda digitala verktyg söka upp bilder) och 
scheman som skapades med hjälp av bildstöd. Lärarna vilka hade behörighet i svenska som andra-
språk talade om tydlig gestikulering, artikulation och att tala i ett långsamt tempo. Det interkultu-
rella perspektivet talar om det kultur-kontrastiva perspektivet vilket innebär att olika värderingar 
och tankar möts. En förutsättning för denna process är att skapa en ömsesidig relation med eleven, 
och att avsätta tid då det är en tidskrävande process.  
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7. Diskussion 
 
7.1. Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka klasslärare i årskurs F–3 uppfattningar kring svenskun-
dervisning och integration av nyanlända elever i svenskundervisningen. 
 
Skolverkets Utbildning för nyanlända (2016) resonerar kring nyanländas rättigheter angående 
undervisning, och vad lärare och skolpersonal har för skyldigheter inför den nyanländas undervis-
ning. Det resoneras ytterligare om betydelsen av att använda språk och kunskapsutvecklande arbets-
sätt. 
 
Studiens röda tråd är den interkulturella teorin. Denna teori nämns som en kommunikation och in-
teraktion emellan människor från olika kulturer vilka talar olika språk.  (Nationalencyklopedin). 
Lahdenperä (2004) beskriver den interkulturella lärprocessen och att den består av tre olika delar. 
Den ”student- aktiva och erfarenhetsbaserade undervisningen”, det ”kultur- kontrastiva perspekti-
vet” och den ”känslomässiga bearbetningen”.  
 
Studien är relevant på grund av att frågor rörande svenskundervisning för elever blivit otroligt aktu-
ellt sedan den ökade invandringen. 2016 var året då den totala invandringen till Sverige var som 
högst, någonsin (https://www.scb.se/).  
 

7.1.1. Språkliga stödstrukturer 

 
Respondenternas svar har gett en rik och nyanserad bild av hur man kan arbeta med elever med 
svenska som andraspråk och deras svenskinlärning. Svaren har varierat framförallt beroende på 
kompetensnivå hos respondent. Respondenterna har talat om allt mellan sociala umgänget i barn-
grupp, bildstöd och olika teorier som rör andraspråksinlärning. Det framkom att de med bakgrund i 
svenska som andraspråksutbildningar gav svar vilka grundade sig i teori, t.ex. att arbeta parallellt 
med elevens modersmål. Samma pedagog som talade om att arbeta parallellt med de två språken, 
ville också rådge andra lärare att använda språkutvecklande arbetssätt. Wedin (2017) säger att ele-
ven som ges möjlighet att ta med sitt eget språk in i klassrummet lyckas med sin svenskinlärning i 
större utsträckning. De respondenter vilka saknade utbildning i svenska som andraspråk gav mer 
vardagsnära förslag till arbetsätt vilka rörde utformning av eget material, t.ex bilder och sociala ak-
tiviter på en mer grundläggande nivå. 
 
En av de respondenter med svenska som andraspråksbehörighet talade om vikten av att veta om den 
nyanlända elevens rättigheter i det nya landet. Respondenten talade om följande rättigheter; priorite-
rad timplan, modersmålsundervisning, svenska som andraspråksundervisning och studiehandled-
ning på sitt modersmål. Skolverket (2016) skriver i Utbildning för nyanlända att en ”prioriterad tim-
plan innebär att en nyanländ elev i grundskolan får ges mer undervisning i svenska eller svenska 
som andraspråk än övriga elever i samma årskurs hos huvudmannen genom en omfördelning av den 
undervisningstid huvudmannen beslutat” (s. 8). Skolverket (2016) beskriver att en elev som behö-
ver studiehandledning på sitt modersmål, ska få det. En studiehandledare kan vara en lärare som är 
flerspråkig, men en studiehandledare har inga behörighetskrav. En studiehandledare kan vara en lä-
rare som talar elevens modersmål. Följande information ger rum för en ytterligare diskussion om 
betydelsen av att som klasslärare besitta åtminstone en viss kompetens i svenska som andraspråk 
eller i att undervisa flerspråkiga elever. Lärare som tar emot svenska som andraspråkselever har 
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idag inga krav på behörighet i svenska som andraspråk. De tar emot elever med svenska som andra-
språk i klassrummet med enbart den grundläggande lärarutbildningen i ryggsäcken. Det finns inga 
krav på att en klasslärare i grundskolan ska ha svenska som andraspråkskompetens då de har 
svenska som andraspråks- elever i klassrummet. Hur stor är betydelsen av att en lärare besitter eller 
inte besitter kompetens i svenska som andraspråksinlärning då de ska ta emot svenska som andra-
språk- elever i klassrummet? Det finns anledning att diskutera detta. 
 
 
7.1.2. Sociala stödstrukturer 

 
En respondent som saknade svenska som andraspråkskompetens men var klasslärare, talade om vik-
ten av att utsätta eleven för situationer i barngruppen där den behöver använda språket. En respon-
dent med svenska som andraspråkskompetens talade om hur hon arbetade med barnen i grupper då 
de läste svenska som andraspråk. Den slutsatsen som kan dras kring de faktorer som finns för en 
framgångsrik svenska som andraspråksinlärning, är rörande denna studie, är att elever med svenska 
som andraspråk lär sig språket bäst i tillsammans med andra pedagoger och/eller barn. Detta är en 
gemensam uppfattning från samtliga respondenter. Juvonen (2015) menar att en naturlig svenskta-
lande miljö är en förutsättning för elevens inlärning av språket. Att exponera de nyanlända eleverna 
för svensktalande elever, skapar inkludering. Skolverket (2017) säger att eleven ska ges förutsätt-
ningar att utveckla sina svenskkunskaper genom bland annat anamma språkbruk till olika sociala 
sammanhang. Detta är nödvändigt för att elevens medvetenhet och förtroende till sin språkliga för-
måga ska stärkas (Skolverket, 2017). 
 
En av pedagogerna med svenska som andraspråkskompetens, talade om ett direkt exempel var in-
lärningen hade brustit. Detta exempel rörde en elev som sattes i eget arbete. Detta kunde pedagogen 
tydligt se missgynnade eleven svenskinlärning. Persson och Persson (2013) talar om denna typ av 
individuellt arbete som en individualisering. Att använda sig av individualisering leder till en brist-
fällig social- och pedagogisk medverkan hos eleven. Här förstärks föreställningen om att lärande 
sker i ett socialt sammanhang. Lärarutbildningen idag framhåller sociokulturella lärandeteorier 
framför de mindre socialt orienterade teorierna behavioristisk lärandeteori och kognitiv lärandete-
ori. En annan respondent hade märkt att ”tvära byten” gav en negativ påverkan på elevens inlärning. 
Detta kunde hon applicera på både elever med svenska som andraspråk och elever med svenska 
som förstaspråk.  
 
 
  



 
 

24 
 

7.1.3. Pedagogiska stödstrukturer 

 
Att arbeta med elever med svenska som andraspråk kräver en kännedom om olika begrepp kopp-
lade till svenska som andraspråksvärlden. Det krävs även en insikt i lagar och styrdokument som rör 
detta. Intervjufrågorna ger inte svar på huruvida varje enskild respondent känner till styrdokument, 
men tar dock upp lärarnas kännedom om lagen rörande definition av nyanländ. Enligt Utbildnings-
departementet (2010) är en nyanländ elev en elev som tidigare bott utom landet, i dagsläget bor 
inom landet, och ska ha startat en utbildning inom landet senare än höstterminens början det kalen-
derår  då hen fyller sju år. Det framkommer att studiens deltagare har olika insikt i definitionen av 
nyanländ. En av respondenterna beskriver definitionen genom att använda Skolverkets definition. 
En annan respondent valde att definiera begreppet nyanländ som ”att en elev som kommit till landet 
är nyanländ i fyra år från och med inflyttande”. Två respondenter saknar större kännedom om den 
juridiska definitionen, och väljer att uttrycka sig mer vardagsnära med ord som ”att eleven är ny i 
landet” eller ”att eleven nyss kommit till Sverige”. De respondenter som använde sig av den juri-
diska definitionen hade läst utbildningar inom svenska som andraspråk. De senare nämnda respon-
denterna saknade utbildning i svenska som andraspråk. Detta kan vara avgörande för deras avsak-
nad av kännedom kring begreppen inom svenska som andraspråk. 
 
Respondenterna har utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter uttryckt olika önskemål om för-
bättringar inom skolans värld kopplat till elever med svenska som andraspråk. Dessa önskemål 
rörde framförallt utbildningen och utformningen av den. De efterfrågade bland annat en utbildning 
kring svenska som andraspråk i lärarutbildningen.  
 
Det existerar ej specifika behörighetskrav för att undervisa nyanlända elever i svenska. Klasslärare 
tar idag emot nyanlända elever i sitt klassrum som enda pedagog. Det är klasslärarens uppgift att 
undervisa eleven. Detta skapar en problematik. Lärare är inte utbildade för att undervisa nyanlända 
elever, och kan därför inte ge eleven de bästa förutsättningarna för en god svenskinlärning.  
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7.1.4. Didaktisk-metodiska stödstrukturer 
 
Ytterligare en gemensam uppfattning från pedagogerna var att det som hjälper en svenska som and-
raspråkselev, också hjälper en elev som har svenska som modersmål, t.ex. en tydlig struktur över 
skoldagen. En pedagog beskrev översättning som ett framgångsrikt arbetssätt och att ha en pedagog 
som riktade sig mot eleven med svenska som andraspråk hade varit framgångsrikt. 
 
Det skiljer sig vilka olika verktyg de respondenter vilka inte hade en svenska som andraspråkskom-
petens använder jämfört med de respondenter som hade svenska som andraspråkskompetens. En 
gemensam uppfattning som klasslärarna hade angående didaktisk-metodiska strukturer var att an-
vända bildstöd, medan de respondenter som hade svenska som andraspråkskompetens talade om be-
tydelsen att använda en tydlig gestikulering, artikulation och att tala i ett långsamt tempo. Klasslä-
rarna talar framför allt om det visuella stödet, medan svenska som andraspråkslärarna talar om det 
auditiva stödet. Det visuella stödet innebär det man ser, i detta fall bildstöd och scheman. Respon-
denterna beskrev det visuella stödet som det material de använde sig av, i form av bilder och sche-
man utformade av bilder. Det auditiva innebär det man hör, i detta fall hur man använder sin röst. 
Respondenterna beskrev de auditiva stöden som exempelvis artikulering och gestikulering. En slut-
sats man kan dra av denna jämförelse är att de respondenter med svenska som andraspråkskompe-
tens rör det auditiva framför det visuella stödet.  
 
 

7.2. Implikationer för läraruppdraget 
 
Denna studie har stor betydelse för mig i kommande yrkesroll. Att vara lärare innebär att man möter 
elever med olika bakgrunder, däribland nyanlända elever med svenska som andraspråk. Min studie 
kommer att fungera som ett permanent stöd i min kommande yrkesroll.  
 

 
7.3. Förslag till fortsatt forskning 
 
Under två av mina intervjuer fick jag förslag på fortsatt forskning av respondenterna. Man önskade 
att lärare skulle få information om bra svenska som andraspråksläromedel. Man önskade även att 
lärare skulle få bättre upplysning om deras och elevernas rättigheter i undervisningen av elever med 
svenska som andraspråk, t.ex att en elev har rätt till studiehandledning i form av en modersmålslä-
rare i skolan. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Vad är du utbildad inom? 
 
 
Hur länge har du arbetat i läraryrket? 
 
 
Har du arbetat i något annat yrke än läraryrket? 
 
 
Hur definierar du begreppet nyanländ? 
 
 
Vilka erfarenheter har du av att ta emot nyanlända? 
 
 
Vilka olika arbetssätt och strategier har du sett som framgångsrika för att nyanlända 
elever ska lära sig svenska? 
 
 
Vilka arbetsätt och strategier har varit mindre framgångsrika? 
 
 
Vilka förhållningssätt ser du som framgångsrika då det kommer till att föra en dialog 
med nyanlända elever, som lärare? 
 
 
I vilka personer i verksamheten finner du stöd i arbete med att ta emot nyanlända? 
 
 
Vilken typ av material använder du dig av för att få stöd i arbetet med att ta emot ny-
anlända? 
 
 
Vilka av de kunskaper du har tagit med dig från lärarutbildningen har hjälpt dig i ar-
betet att ta emot nyanlända elever? 
 
 
Vad anser du att blivande klasslärare behöver få i sin utbildning för att kunna ta emot 
nyanlända elever? 
 
 
Vilka utvecklingsområden i dagens lärarutbildning ser du, när det kommer till att ut-
bilda nyanlända elever? 
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Finns det något du vill förmedla till blivande klasslärare som får i uppdrag att ta emot 
nyanlända elever? 
 
 
Tar du tillvara på föräldrars kunskaper i undervisningen av nyanlända? 


