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Bristande organisation kring nyanlända elever kan skapa oro hos verksamma lärare, som stäl-

ler sig frågande till hur undervisning ska organiseras när språket blir ett hinder. Denna  

litteraturstudie behandlar nyanlända elevers språkutveckling i relation till vetenskapliga  

teorier om lärande och det faktum att organisationen kring nyanlända elever varierar. Studien 

beskriver hur utvecklingsekologisk systemteori, sociokulturellt perspektiv och poststrukturellt 

perspektiv kan sammanföras för att förklara samverkan mellan aktörer som är en del av elevens 

sammanhang. Syftet är att undersöka forskning som rör samverkan kring nyanlända elever, en 

samverkan som kan skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sitt första- och andraspråk. 

Studiens vetenskapliga material har samlats in via internetbaserade söktjänster och därefter 

bearbetats, kategoriserats och analyserats. Urvalet består av rapporter, en avhandling, en mas-

teruppsats, tidskriftsartiklar och kapitel ur antologier. Resultatet visar att det saknas riktlinjer 

för hur bemötandet ska organiseras och att organisationen kring nyanlända elever varierar. Det 

framkommer också att en samplanering mellan lärarprofessioner och samarbete med föräldrar 

bidrar till goda resultat i det språkutvecklande arbetet men det är svårt att organisera. Studiens 

slutsats är att: Om det finns en fungerande organisation underlättar det samverkan mellan ak-

törerna vilket i sin tur kan bidra till att de utvecklar interkulturell kompetens. Detta påverkar 

elevers språkutveckling och skapar förutsättningar för en mer likvärdig utbildning. 
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Prognosen för antalet ensamkommande asylsökande barn var år 2015, 7 800, istället kom det 

35 400 (Migrationsverket, 2016). Detta innebär att landets alla kommuner står inför stora ut-

maningar så även skolorna. Statistik visar att elever födda utomlands har större svårigheter att 

uppnå behörighet till gymnasieskolan än elever födda i Sverige (Skolverket, 2014). Sverige har 

tagit emot asylsökande under en lång tid och elever med annat modersmål än svenska har kon-

tinuerligt inkluderats i den svenska skolan. Trots detta upplever vi, genom möten med verk-

samma lärare, att den svenska skolan inte lyckats utforma en fungerande organisation kring 

mottagandet av nyanlända elever. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning tog vi del av samtal mellan lärare om den rådande 

situationen, där elever med annat modersmål än svenska redan fanns i klassen, eller eventuellt 

kommande placeringar. Den gemensamma frågan var: Hur bemöter vi de nyanlända eleverna? 

Verksamma lärare uttryckte en viss oro över organisationen kring och bemötandet av de nyan-

lända eleverna. I kommunen där vi bor finns en stor grupp barn och ungdomar med annat mo-

dersmål än svenska. Vi inser att vi kommer att möta utmaningar i undervisningen där språket 

kan utgöra ett hinder för kommunikation och språkutveckling. Eftersom invandringen till Sve-

rige ökar och barnen som kommer har rätt till skolgång blir skolorna alltmer mångkulturella 

vilket ställer ytterligare krav på lärarna. Vi ställer oss frågan hur vi i vår kommande profession 

kan garantera den likvärdiga utbildningen vilken är lagstadgad för den svenska skolan. Ett ak-

tuellt TV-program (Sveriges utbildningsradio, UR, 2016), om framgångsfaktorer för framti-

dens mångkulturella klassrum, inspirerade oss att undersöka betydelsen av samverkan mellan 

lärarprofessioner som möter eleverna. 

Detta examensarbete är en litteraturstudie där vi studerar och diskuterar forskning som be-

handlar samverkan kring nyanlända elever och hur samverkan kan skapa förutsättningar för 

språkutveckling. Det analyserade materialet består av rapporter, avhandling, masteruppsats, 

tidsskriftartiklar och kapitel i antologier. Vi vill genom denna studie bidra till en större förstå-

else för samverkans betydelse för nyanlända elevers lärande och språkutveckling. 

Inledningsvis presenterar vi studiens syfte och frågeställningar (kap. 2) därefter redogör vi 

för teoretiska perspektiv för lärande, begrepp relevanta för studien och styrdokumenten i relat-

ion till valt område (kap. 3). Fortsättningsvis beskrivs studiens tillvägagångssätt, urval och 

materialanalys (kap. 4). I kapitel 5 sammanställs resultatet av studien som sedan diskuteras 

tillsammans med metoden i kapitel 6.   

1. Inledning 
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Studiens syfte är att, ur ett likvärdighetsperspektiv, undersöka och analysera forskning som 

rör samverkan kring nyanlända elever, en samverkan som avser att skapa förutsättningar för 

eleverna att utveckla sitt första- och andraspråk. Syftet behandlas genom följande frågeställ-

ningar: 

• Vilka organisatoriska hinder och möjligheter finns för att samverkan ska fungera? 

• Hur kan samverkan, mellan olika lärarprofessioner och mellan lärare och föräldrar, 

bidra till första- och andraspråksutvecklingen för nyanlända elever?  

2. Syfte och frågeställningar 



 

 

3 

I detta kapitel presenteras olika teoretiska perspektiv på lärande och en figur för hur teorierna 

kan föras samman (3.1). Vidare förklaras faktorer som påverkar språkutvecklingen (3.2), be-

greppet interkulturell kompetens (3.3) och en redogörelse för rätten till en likvärdig utbildning 

(3.4). I avsnitt 3.5 definieras begreppet nyanlända elever och slutligen beskrivs kartläggning 

och förberedelseklass (3.6).  

3.1 Teorier om lärande 
Denna uppsats utgår från tre olika vetenskapliga perspektiv: utvecklingsekologisk systemteori, 

sociokulturellt perspektiv och poststrukturellt perspektiv.  

Urie Bronfennbrenner har utvecklat den utvecklingsekologiska systemteorin som förklarar 

hur ett barns utveckling påverkas av dess omgivning. Det som omger barnet kan delas in i olika 

nivåer, beroende på avståndet till barnet. Bronfennbrenner vill med teorins hjälp förtydliga att 

alla miljöer/sammanhang som barnet är en del av påverkar barnets utveckling och att ingen av 

miljöerna går att bortse ifrån. Vidare menar han att det krävs ett samspel mellan nivåerna och 

dess aktörer för att få ett helhetsperspektiv (Imsen, 2000). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet, enligt Säljö (2012), tillsammans och 

genom kommunikation med andra människor. Den framträdande teoretikern inom detta per-

spektiv är Lev Vygotsky som uttrycker att språket är ett verktyg för att förstå och hantera om-

världen. Han menar också att språk och tanke hör ihop. Språket finns inom varje människa på 

samma sätt som tanken och används för att kunna kommunicera med andra människor. Vidare 

är kommunikationen mellan människor en förutsättning för att utveckla tänkandet (Säljö, 

2012). På samma sätt uttrycker kursplanen i svenska att: “Språket är människans främsta red-

skap för att tänka, kommunicera och lära” (SKOLFS 2010:37, s. 222). Kommentarmaterialet 

till kursplanen i svenska förklarar att citatet har sin utgångspunkt i de teorier som menar att 

språket är avgörande för tankeutvecklingen och att språket utvecklas i kommunikation med 

andra (Skolverket, 2011). 

Även det poststrukturella perspektivet, som utvecklats under det senaste decenniet och som 

etablerats i studier om andraspråksinlärning, lyfter fram de sociala faktorernas betydelse för 

språkutveckling. Utmärkande för perspektivet är att den också handlar om maktpositioneringar 

och lärarens förhållningssätt till elevernas språkkunskaper. Genom att flytta fokus från kun-

skapsbristen och istället se befintliga språkkunskaper som en resurs bekräftas elevernas identi-

tet och på så sätt skapas ett engagemang (Otterup, 2014). 

 3. Bakgrund 
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Uppsatsen beskriver hur dessa teoretiska perspektiv kan komplettera varandra och används för 

att synliggöra de komplexa sammanhang som de olika aktörerna befinner sig i.   

Figur 1 är skapad av uppsatsens författare och förtydligar sambanden mellan de vetenskapliga 

perspektiven. Den är inspirerad av utvecklingsekologisk systemteori där eleven är i centrum 

och påverkas av yttre aktörer. Det sociokulturella perspektivet symboliseras av pilarna i figuren 

och beskriver kommunikationen och samspelet mellan aktörerna. Figuren tydliggör dessutom 

lärarens centrala position i samspelet. Enligt det poststrukturella perspektivet påverkar lärarens 

förhållningssätt, till de olika aktörerna, elevens språkutveckling.   

3.2 Faktorer som påverkar språkutvecklingen 
Ett utvecklat förstaspråk underlättar inlärningen av ett andraspråk och för att utveckla ett rikt 

begrepps- och ordförråd i det nya språket är det en förutsättning att begreppen redan är befästa 

i modersmålet. Om modersmålet är svagt krävs det en större kognitiv förmåga att utveckla det 

nya språket eftersom begreppet måste läras in två gånger, både som form och innehåll (Hylten-

stam, 2007). Enligt Eklund (2008) är en av flera faktorer, som påverkar utvecklingen av ett 

andraspråk, att elever ska få möjlighet att bevara och utveckla sitt modersmål och att få använda 

det som ett verktyg i utvecklandet av det nya språket. 

Inlärningen av ett andraspråk sker till största del på liknande sätt som inlärningen av ett 

förstaspråk men det finns delar som skiljer processerna åt. När det gäller inlärning av ett and-

raspråk är det fler faktorer som samspelar och påverkar. Åldern är en faktor eftersom yngre 

barn har lättare att lära sig ett bra uttal. Däremot kan ungdomar och vuxna använda sig av 

Figur 1. De tre vetenskapliga perspektivens samband. 
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tidigare erfarenheter och kunskaper för att ta till sig det nya språket. Även individens moders-

mål får betydelse för inlärningen då likheter i språken kan underlätta (Skolverket, 2012). 

3.3 Interkulturell kompetens 
Lärarens förhållningssätt till flerspråkighet är ytterligare en faktor som påverkar nyanlända 

elevers språkutveckling (Skolverket, 2012). Lärarens positiva förhållningssätt till flerspråkig-

het och mångkulturalitet benämns i denna uppsats som att läraren har interkulturell kompetens. 

Lorentz (2013) beskriver begreppet interkulturell kompetens, utifrån Europeiska Unionens de-

finition, enligt följande: medvetenhet om andra kulturer (språk, seder, traditioner och trossy-

stem), öppenhet, tolerans, förståelse, flexibilitet och respekt för olikheter. När en individ upp-

lever en ständig utveckling av sitt interkulturella förhållningssätt och sin förståelse av världen 

blir den interkulturellt kompetent (ibid.). För att läraren ska vara interkulturell kompetent be-

höver han/hon alltså ha en medvetenhet om och respekt för andra kulturer, vara öppen, flexibel 

och respektera elevernas olikheter. 

3.4 Rätten till en likvärdig utbildning 
“I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). Läroplanen 

beskriver att likvärdig utbildning inte innebär att undervisning ska utformas lika för alla eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Likvärdig utbildning handlar istället om att undervis-

ningen ska anpassas till alla elevers olika förutsättningar (SKOLFS 2010:37). Enligt lag ska 

eleverna dessutom erbjudas en likvärdig utbildning av samma kvalitet oavsett var i landet den 

sker (SFS 2010:800).  

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning från det året de fyller 

sju år. Barn som har uppnått skolålder, är bosatta i landet men inte är folkbokförda i Sverige 

innefattas inte av skolplikten (SFS 2010:800). De har dock enligt lag (SFS 2010:800) rätt till 

utbildning i de obligatoriska skolformerna, vilken ska erbjudas så fort som möjligt och är hem-

kommunens ansvar (Skolverket, 2016a). Enligt skolförordningen (2011:185) bör asylsökande 

barn, senast en månad efter ankomst, vara en del av skolverksamheten.   

En elev har enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) kap 2 9 § rätt till modersmåls-

undervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska, 

om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, om eleven har grundläggande kunskaper i 

språket och om eleven önskar få sådan undervisning. Kommunen har dock enligt 13 § bara 

skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning om det finns en lämplig lärare och om minst 
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fem elever önskar undervisning i det aktuella språket, med undantag av de fem minoritetssprå-

ken. Kommunen är fri att anordna modersmålsundervisning inom ramen för skolan eller utan-

för timplanbunden tid (ibid.). 

Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) reglerar även studiehandledning på modersmålet 

och det föreskrivs att eleven ska erbjudas detta vid behov. Skolverkets stödmaterial Studie-

handledning på modersmålet (2015b) förtydligar detta genom att beskriva att eleven har rätt 

till studiehandledning på modersmålet om han/hon inte klarar att följa undervisningen på 

svenska och riskerar att inte uppnå kunskapskraven, i ett eller fler ämne. Studiehandledning 

innebär att använda modersmålet som ett verktyg för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i 

både ämnen och språk (Skolverket, 2015b). 

3.5 Nyanlända elever 
Definitionen av begreppet nyanlända varierar och behöver därför klargöras för denna studie. 

Migrationsverket (2014) definierar en nyanländ person som någon som fått uppehållstillstånd 

för att bosätta sig i en kommun på grund av flykt eller andra skyddsskäl och anses vara nyan-

länd i två till tre år. Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] definierar nyanlända elever 

enligt följande: “...elever födda utanför Norden och Europeiska unionen, som inte behärskar 

det svenska språket och har varit i Sverige i som längst fyra år. Nyanlända elever omfattar både 

asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.” (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2010, s.10). Denna uppsats utgår från definitionen som avses i skollagen. En nyanländ 

är enligt Skollagen (2010:800) en person som har varit bosatt utomlands, som nu bor i Sverige 

och har börjat skolan här senare än höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år. Efter 

fyra års skolgång i landet ska eleven inte längre ses som nyanländ. Detta innebär att uppsatsen 

rör elever som varit i Sverige i högst fyra år. 

3.6 Kartläggning och förberedelseklass 
Enligt ett tillägg till skollagen (SFS 2010:800) ska skolan göra en bedömning av den nyanlända 

elevens kunskaper. Vidare säger lagen att bedömningen är rektorns ansvar och ska göras skynd-

samt, inom två månader från det att eleven skrivs in i skolan. Bedömningen ligger sedan till 

grund för elevens årskursplacering och lärarens fortsatta undervisningsplanering. Att göra en 

bedömning, en så kallad kartläggning, är obligatoriskt men det kartläggningsmaterial som finns 

att tillgå är än så länge endast ett stöd och valfritt att använda. Kartläggningen utförs av den 

som rektorn anser har mest kompetens och kunskap att analysera elevens svar. Den ska, om 
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möjligt, utföras på elevens starkaste språk och vid behov används tolk i samband med kart-

läggningen (Skolverket, 2016b). 

Skolan har ingen skyldighet att erbjuda nyanlända elever plats i förberedelseklass. Det kan 

dock vara ett sätt att organisera undervisningen under de nyanländas första tid i svensk skola. 

Förberedelseklass är till för att ge elever tillräckliga kunskaper för att tidigast möjligt placeras 

i ordinarie klass och ta del av den ordinarie undervisningen. Förberedelseklassen ska, om möj-

ligt, vara förlagd i närheten av den ordinarie verksamheten. Syftet med detta är att eleven suc-

cessivt ska kunna delta i den ordinarie undervisningen med målet att eleven ska inkluderas så 

snart som möjligt. Ett samarbete mellan lärare i förberedelseklassen och lärare i den ordinarie 

klassen kan påskynda övergången för eleven (Skolverket, 2016a). Enligt skollagen (2010:800) 

får en elev inte delta i undervisningen i förberedelseklass längre än två år. 
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Detta kapitel beskriver studiens informationssökning (4.1), kriterier för inklusion, studiens 

urval (4.2) och tillvägagångssätt vid materialanalys (4.3). 

4.1 Informationssökning 
För att få en överblick av den forskning som gjorts inom ämnet inleddes sökningen genom att 

använda söktjänsterna Primo och Google Scholar. Söktjänsten ERIC användes därefter för vi-

dare sökning eftersom den innehåller nationell och internationell forskning inom pedagogik. 

Sökningar gjordes också i SwePub för att hitta ytterligare nationell forskning inom området. 

Följande sökord valdes utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar: nyanländ*, förutsätt*, 

samarbet*, ”newly arrived”, education*, intera*, ”mother tongue*”, ”second language”, ”na-

tive language*”, migran*, educa*, immigr*, cooperatio*, teach*, ”primary school”, parent*. 

Med hjälp av referensdatabasen ERIC och dess thesaurusfunktion fann vi andra uttryck som 

gav betydligt fler träffar, till exempel ”native language*” istället för ”mother tongue*”. Detta 

visade att “native language*” förekommer oftare än ”mother tongue*”. Enbart “native langu-

age*” gav 6791 träffar. Detta antal var alltför stort för att granskas manuellt och för att göra 

sökningen mer hanterbar behövde ytterligare sökord adderas. I kombination med peer reviewed 

gav följande sökord: "native language*" AND migran* AND education* istället 16 träffar. 

Fortsättningsvis användes kedjesökning genom de vetenskapliga texternas referenslistor. 

Ytterligare intressant material samlades in via handledare och handledningsgrupp. Enligt sök-

ningarna framträdde följande forskare som framstående inom området: Jim Cummins, Pauline 

Gibbons, Kenneth Hyltenstam, Tore Otterup, Nihad Bunar och Monica Axelsson. Deras namn 

låg sedan till grund för vidare sökning och några av dem har författat den litteratur som grans-

kats i uppsatsen. 

4.2 Kriterier för inklusion och studiens urval 
Följande kriterier sattes som inklusionskriterier i studien: För det första skulle materialet vara 

vetenskapligt och publicerat senare än år 2000. Källor som på något sätt behandlade svenska 

skolans läroplan skulle vara utgivna senare än 2011 eftersom en ny läroplan publicerades detta 

år. För det andra skulle det slutliga urvalet vara representerat av både nationellt och internat-

ionellt material. Det tredje kriteriet var att litteraturen skulle beröra nyanlända elever och sam-

verkan mellan olika lärarprofessioner eller nyanlända elever och samverkan mellan lärare och 

4. Metod 
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föräldrar. Det fjärde kriteriet var att materialet skulle omfatta elever i grundskolan. Slutligen 

skulle materialet representeras av olika publikationstyper. 

Litteraturstudiens slutliga urval blev sammanfattningsvis: fem rapporter, en avhandling, fem 

tidskriftsartiklar, en masteruppsats och två kapitel i antologier. 11 av dessa texter är nationella 

och tre är internationella. Urvalet sammanställs i tabell 1. Tabellen är sorterad efter utgiv-

ningsår med den tidigaste publikationen först.  

 
  

Titel Författare Publikationstyp År Land 

Med annat modersmål - elever i grundskolan och 
skolans verksamhet. 

Skolverket Rapport 2008 Sverige 

Ett försök med tvåspråkig undervisning på arabiska 
och svenska 

Tvingstedt A-L,  
Drakenberg, M. &  
Morgan, E. 

Rapport 2009 Sverige 

Synsätt, teman och strategier: några perspektiv på 
mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära pro-
jekt. 

Granstedt, L. Avhandling 2010 Sverige 

Språk- och kunskapsutveckling: för barn och elever 
med annat modersmål än svenska 

Skolinspektionen Rapport 2010 Sverige 

Inclusive practice? Supporting isolated bilingual 
learners in a mainstream school 

Grieve A, M, & 
Haining, I. 

Tidskriftsartikel 2011 Scotland 

Flerspråkighet och lärande Axelsson, M. Kapitel i antologi 2013 Sverige 
“Welcome to Sweden…” Newly Arrived Students´ 
Experiences of Pedagogical and Social Provision in 
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4.3 Materialanalys 
Samtliga titlar lästes, analyserades och sammanfattades i en litteraturöversikt (se bilaga 1). 

Läsningen fokuserades på det innehåll som relaterade till denna studies syfte och frågeställ-

ningar. Översikten användes till en början för att få en strukturerad överblick och har under 

arbetets gång bearbetats med tillägg och förtydligande. Texterna analyserades sedan grundligt 

och sammanfattades med egna ord utifrån syfte och frågeställningar. Genom sammanfattning-

arna kunde likheter och skillnader urskiljas och fyra kategorier framträdde: hinder och möjlig-

heter på en organisatorisk nivå för att samverkan ska fungera, samverkan mellan klasslärare 

och modersmålslärare, samverkan mellan klasslärare och föräldrar samt lärarens förhållning-

sätt till nyanlända elever. För att underlätta sorteringen av materialet och tydliggöra de upp-

komna kategorierna tilldelades varje kategori en egen färg.  
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I detta kapitel sammanställs studiens resultat utifrån materialanalysens kategorier. Inlednings-

vis presenteras organisatoriska hinder och möjligheter för samverkan (5.1). Vidare beskrivs 

samverkan mellan lärarprofessioner, mellan lärare och föräldrar, och slutligen hur samverkan 

påverkar och påverkas av lärarens förhållningssätt (5.2). 

5.1 Organisatoriska hinder och möjligheter för samverkan 
Avsnittet behandlar brist på riktlinjer och ansvarsfördelning (5.1.1), hur övergången mellan 

förberedelseklass och ordinarie klass påverkar elever och lärare (5.1.2), organisatoriska hinder 

för samverkan (5.1.3) och slutligen olika sätt att organisera samverkan (5.1.4).  

5.1.1 Brist på riktlinjer och ansvarsfördelning 

Trots att Sverige under en lång tid har haft invandring till landet saknas det enligt Nilsson och 

Bunar (2015) tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning, både när det gäller kartläggningen av 

elevernas kunskaper och hur undervisningen för nyanlända elever ska organiseras. De presen-

terar olika modeller för hur organisationen ser ut idag och konstaterar att det vanligaste är att 

nyanlända elever placeras i förberedelseklass, men att det också förekommer att eleverna  

direktintegreras i ordinarie klass. Internationellt sett kan situationen jämföras med den i Fin-

land. I en artikel om hur finska skolan organiserar undervisningen för nyanlända elever, skriven 

av Sinkkonen & Kyttälä (2014), framkommer det att elever under sitt första år i landet går i 

förberedelseklass. Efter det året placeras de i ordinarie klass men där saknas stöd på moders-

målet eftersom det finns svårigheter att hitta behöriga lärare till detta. De menar också att det i 

Finland, precis som i Sverige, saknas riktlinjer för hur utbildningen för de nyanlända ska orga-

niseras (Sinkkonen & Kyttälä, 2014). 

5.1.2 Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass 

Nilsson och Axelsson (2013) beskriver i sin artikel en studie gjord i tre olika kommuner. I 

studien undersöktes vilka utmaningar och möjligheter nyanlända elever upplevde gällande till-

gången till pedagogiska och sociala resurser i förberedelseklass och ordinarie klass. I förbere-

delseklassen fick eleverna möjlighet att använda sitt modersmål i större utsträckning än i ordi-

narie klass. Eftersom användandet av modersmålet i ordinarie klass minskade blev det svårare 

för de nyanlända eleverna att tillägna sig ämneskunskaper på andraspråket i den ordinarie 

undervisningen. Detta berodde på att klassläraren i ordinarie klass saknade kompetensen att 

kunna förklara ämnesbegrepp (ibid.).  

 5. Resultat 
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Studien undersökte också hur eleverna upplevde övergången mellan de båda klasserna. Ele-

verna i förberedelseklassen ville bli placerade i ordinarie klass fortast möjligt för att inte avvika 

från normen. De upplevde dock både sociala och kunskapsmässiga svårigheter i den ordinarie 

klassen (Nilsson & Axelsson, 2013). Förflyttningen mellan förberedelseklass och ordinarie 

klass kan, enligt Skolinspektionens rapport (2014), dessutom skapa problem och oro hos lära-

ren då kunskaper om elever som byggts upp inte förs vidare. Nilsson och Axelsson (2013) 

beskriver vidare att skolorna i studien försökte erbjuda eleverna med annat modersmål än 

svenska tillfällen, utanför det ordinarie schemat, då möjlighet till extra stöd kunde ges med 

hjälp av olika lärarprofessioner. Detta var möjligt på grund av en samverkan mellan lärarna. 

5.1.3 Samverkan svår att organisera 

I rapporter från Skolverket (2008) och Skolinspektionen (2010) framgår det att lärarna ser mo-

dersmålsundervisningen som en verksamhet utanför skolans ramar trots att undervisningen 

sker på skolan och med skolans elever. Det framkommer också att skolan har dålig insyn i 

modersmålsundervisningen, eftersom ansvaret ligger hos kommunen och inte hos rektorn. En-

ligt Skolverkets rapport (2008) uttrycker både modersmålslärare och klasslärare en önskan om 

ett ökat samarbete. Detta samarbete framställs dock som svårt att genomföra i praktiken (Mor-

gan, 2014; Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2008). Förutom att modersmålslärarna oftast 

inte befinner sig på skolan samtidigt som klassläraren åker de vanligtvis runt till olika skolor, 

vilket gör att möjligheterna för modersmålslärarna att ingå i arbetslag eller att skapa goda kon-

takter med övriga lärare försämras (Morgan, 2014). Skolinspektionen (2014) lyfter också denna 

problematik och konstaterar dessutom att samarbetet försvåras på grund av att de som möter 

eleverna har olika rektorer. Även Sinkkonen och Kyttälä (2014) och Uddling (2013) menar att 

ett hinder för att samarbete ska fungerar är den tidsbrist som lärarna upplever. 

I den studie Popov och Sturesson (2015) presenterar direktintegrerades nyanlända elever i 

det svenska skolsystemet med resultatet att lärarna kände sig oförberedda och att eleverna ham-

nade i ett ”social vacuum” (Popov och Sturesson, 2015, s. 70) med begränsade möjligheter för 

social interaktion. Eleverna upplevde, enligt studien, att stödet från modersmålsläraren var 

otillräckligt och mycket begränsad vilket orsakades av modersmålslärarens tidsbrist.   

Studiehandledning på modersmålet används både enligt Nilsson och Axelsson (2013) och 

Skolverket (2008) sparsamt i de ordinarie klasserna. Detta kan enligt skolverkets rapport (2008) 

bero på resursbrist, både när det gäller ekonomi och tid. Tiden räcker inte alltid till eftersom 

modersmålsläraren ofta ansvarar för både modersmålsundervisning och studiehandledning. 
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Även Popov och Sturesson (2015) beskriver tidsbristen som ett hinder för att använda moders-

målsläraren som resurs i den ordinarie undervisningen. Enligt både Skolverket (2008) och Mor-

gan (2014) ligger kostnaden för studiehandledningen i vissa fall på den enskilda skolan vilket 

kan begränsa användandet av studiehandledning. Enligt Morgan (2014) har klassläraren det 

största ansvaret för studiehandledningens innehåll och det krävs ett nära samarbete mellan mo-

dersmålslärare och klasslärare för att studiehandledningen ska fungera. 

5.1.4 Olika sätt att organisera 

Jenny Uddling (2013) beskriver hur Borås stad organiserar mottagandet av nyanlända elever 

efter att förberedelseklasserna i kommunens skolor har avvecklats. Istället för placering av ele-

verna i förberedelseklass på skolorna har ett centrum för flerspråkigt lärande (CFL) inrättats 

som numera ansvarar för modersmålsundervisning, studiehandledning, mottagning och kart-

läggning av kunskaper hos de nyanlända. De nyanlända eleverna placeras i CFL: s förberedel-

seklass under tiden som kartläggning sker vilken oftast pågår under 2-3 veckor. Eleverna slus-

sas sedan vidare till ordinarie klass där de under de första fem veckorna får tillgång till intro-

duktionsstöd på modersmålet i en omfattning på fem timmar per veckan. Skolan får sedan an-

söka om studiehandledning på elevernas modersmål. Klassläraren skickar pedagogiska plane-

ringar för fem veckor framåt till studiehandledaren för att denne ska kunna förbereda handled-

ningen. Uddling (2013) beskriver dock att det saknas klarhet i studiehandledarens uppdrag. 

Klassläraren förväntar sig att studiehandledaren ska lära eleverna svenska medan rektorn me-

nar att studiehandledarens uppdrag är att lära eleverna ämnesinnehållet på modersmålet. Det 

finns ingen dokumenterad beskrivning på de olika professionernas uppdrag, varken hos CFL 

eller på skolan.  

Ett sätt att organisera och bedriva undervisning i syfte att arbeta språkutvecklande present-

eras i den rapport Tvingstedt, Drakenberg & Morgan (2009) författat. Rapporten beskriver ett 

projekt, framtaget av stadsförvaltningen, för att utveckla en tvåspråkig undervisning i en mång-

kulturell skola i södra Sverige. Erfarenheterna som rapporten presenterar behandlar främst or-

ganisatoriska problem. Lärarna i projektet fick fria händer i genomförandet av undervisningen 

och inspirerades av arbeten från andra länder men undervisningen saknade explicita mål. Ef-

tersom allt var nytt hade målen ännu inte formulerats utan var enligt skolledningen något som 

skulle arbetas fram. Skolledningen uttryckte enligt rapporten en osäkerhet och oro för under-

visningen då målet med undervisningen och synen på didaktisk val inte hade utvecklats ge-

mensamt. Ett exempel handlar om att modersmålslärarna skulle kunna användas som resurs i 

den tvåspråkiga undervisningen, istället för den “traditionella” modersmålsundervisningen, 
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som var förlagd utanför ordinarie undervisningstid. Projektet sattes in i en redan fungerande 

organisation, professionssammansättning och schemaläggning. Hade dessa delar istället byggts 

upp utifrån projektet hade verksamheten varit mer anpassad. Bristen på tid och resurs men även 

otydliga ramar gav inte projektet den framgång som förväntats. Dessa otydliga ramar ledde till 

att en relationsproblematik i lärarkollegiet utvecklades under projektets gång (Tvingstedt et al., 

2009). 

5.2 Samverkan mellan modersmålslärare och klasslärare och samverkan 
mellan klasslärare och föräldrar 
 

Följande avsnitt redogör för samverkan mellan lärarprofessioner och dess betydelse (5.2.1). 

Vidare beskrivs lärarens samarbete med föräldrar (5.2.2) och vikten av att informationen når 

fram (5.2.3). Och till sist samverkans betydelse för ett ändrat förhållningssätt (5.2.4). 

5.2.1 Samverkan och samplanering mellan lärarprofessioner 

Granstedt (2010) beskriver i sin avhandling hur dialogsamtal, samtalsgrupper där olika lärar-

professioner ingår, kan förändra och utveckla lärares strategier när det gäller mångkulturella 

frågor i skolan. På en av skolorna i studien bestod samtalsgruppen av sju personer: en special-

pedagog, en grundskollärare med inriktning F-3, en förskollärare, tre modersmålslärare och en 

forskare. Dialogsamtalen bidrog till följande utveckling när det gäller synen på mångkulturali-

tet. För det första blev lärarna mer medvetna om verksamhetens faktiska utformning genom 

den gemensamma reflektionen. För det andra utvecklades ett samarbete mellan modersmålslä-

rare och klasslärare, vilket gav båda lärarprofessionerna möjligheter att ta del av varandras 

perspektiv. Genom att se, från olika perspektiv, på de problemen som uppstått i samband med 

undervisning av flerspråkiga elever fick lärarna, enligt studien, en större förståelse för eleverna. 

Vidare kan förståelsen användas för att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsätt-

ningar och behov (ibid.). 

Enligt en rapport från Skolverket (2008) är det nödvändigt att det skapas en samverkan mel-

lan olika lärarprofessioner, framförallt mellan modersmålslärare och klasslärare, för att kunna 

erbjuda en språkutvecklande undervisning. Morgan (2009) lyfter detsamma och skriver att 

klasslärare och modersmålslärare måste få tillfälle för samplanering av undervisningen vilket 

skulle möjliggöra elevens användande av både modersmål och andraspråket i olika skolsam-

manhang. Sinkkonen och Kyttälä (2014) har genom en intervjustudie med verksamma lärare 

formulerat goda aspekter för att skapa ett fungerande mångkulturellt klassrum. En av dessa 

aspekter poängterar vikten av en samverkan mellan olika lärarprofessioner och att detta behövs 
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för att kunna utveckla ett bättre språkligt stöd för eleverna. Vidare menar de att gemensamma 

lektionsplaneringar och ett medvetet språkutvecklande arbetssätt har visats vara effektivt. För 

att skolan ska kunna vidhålla sitt uppdrag och kunna möta alla elever behöver de olika lärar-

professioner tid för samplanering (Sinkkonen & Kyttälä, 2014). Axelsson (2013) menar att om 

skolan använder sig av tvåspråkig undervisning där modersmålslärare och klasslärare samar-

betar kan elevens totala resurser användas och komma till uttryck. Modersmålsläraren kan bi-

dra med en mer ingående bild av elevens tidigare kunskaper. Detta innebär att modersmålslä-

raren måste få en större plats i den ordinarie undervisningen. Alla lärarprofessioner som möter 

eleven kan då genom samplanering och möjlighet till dialog hjälpa eleven att utveckla språket 

(ibid.). 

5.2.2 Lärarens samarbete med föräldrar 

I en studie som beskrivs av Greiver och Haining (2011) hade klasslärarna en aktiv och regel-

bunden kontakt med föräldrarna. Studien visade att samarbetet påverkades positivt genom lä-

rarens vilja att skapa goda relationer med föräldrarna, i synnerhet med de föräldrarna som inte 

behärskade majoritetsspråket. Vidare anser Tvingstedt et al. (2009) att familjen utgör en av 

elevens närmiljöer och att det är viktigt att skolan har kunskap och förståelse om föräldrarnas 

bakgrund, och deras uppfattningar om den svenska skolan. Även Morgan (2014) tar upp vikten 

av att ha ett samarbete med föräldrarna, till elever med annat modersmål än svenska, och menar 

att detta inte bara bidrar till elevernas skolframgång utan att det också bidra till integration och 

förståelse.  

Vesteraas Danbolt och Iversen Kulbrandstad (2013) beskriver forskning genomförd i Norge 

där flerspråkiga elevers modersmål blev en naturlig del av undervisningen genom att de i klas-

sen skapade en ordbok på norska och på elevens modersmål. Denna ordbok tillverkades med 

hjälp av elevernas föräldrar som fick agera experter på sitt modersmål. Föräldrarna informera-

des om ordbokens syfte och uppmanades att översätta de norska orden till modersmålet och 

samtala med eleverna om ordens betydelse och användning. Detta gav lärarna och eleverna 

möjlighet att diskutera olika språk och jämföra ord. Föräldrar kunde också uppmärksamma 

lärarna på att vissa ord, som finns på norska, inte finns på exempelvis arabiska. Arbetssättet 

bygger på att läraren ser flerspråkighet som resurs och föräldrarnas kompetens som värdefull 

för elevernas språkutveckling (ibid). 

5.2.3 Tillgång till information  

Som tidigare nämnts beskriver Tvingstedt et al. (2009) ett projekt för att utveckla tvåspråkig 

undervisning. Där framgick det att föräldrarna i projektet inte fått del av, eller inte förstått 
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informationen om utvecklandet av tvåspråkig undervisning, vilket ledde till att många föräldrar 

blev upprörda. Lärarna som ingick i projektet var inte medvetna om att informationen inte nått 

fram till föräldrarna. Enligt den enkätstudie utförd av Tvingstedt et al. (2009) i samband med 

undervisningsprojektet framkom det att föräldrarna ändå till största del var positivt inställda 

till den tvåspråkiga undervisningen. Något som uppskattades särskilt av föräldrarna var till-

gången till tvåspråkiga lärare. Även Greiver och Haining (2011) såg i sin studie att vid tillfällen 

då språkliga hinder uppstår, mellan lärare och föräldrar, bör en tolk involveras för att alla för-

äldrar ska få ta del av likvärdig information. 

Granstedt (2010) beskriver att lärarna i studien var bekymrade över att föräldrar till elever 

med annat modersmål än svenska inte var närvarande vid föräldramöten. Efter dialogsamtal 

utvecklades en samverkan mellan modersmålslärare och klasslärare som i sin tur bidrog till att 

lärarna tillsammans fick en bättre kontakt med föräldrar till elever med annat modersmål än 

svenska. Klasslärare och modersmålslärare började planera föräldramöten tillsammans vilket 

gjorde att informationen kunde nå ut till föräldrarna och fler föräldrar deltog i föräldramötena. 

För att kunna skapa en bra samverkan med föräldrarna menar Granstedt (2010) att lärare och 

föräldrar måste förstå varandra. 

5.2.4 Ändrat förhållningssätt hos läraren 

Bunar och Nilsson (2015) framhåller att det behövs ett perspektivskifte där de nyanlända ele-

verna ses som individer med enskilda behov och resurser. Följande studier har mött attityder 

och förhållningssätt inom lärarkollegiet, där gruppen nyanlända hanteras som en homogen 

grupp och som anses vara problematisk med bristande kunskaper. Sinkkonen och Kyttälä 

(2014) skriver att lärares förhållningssätt till kulturella skillnader är problematisk och att lärares 

stereotypa attityder, i det här fallet fördomar, lyser igenom lärarens profession. Genom att ut-

trycka att endast svenska får användas i klassrummet förstärks redan befintliga maktförhållan-

den (Axelsson, 2013). Även Tvingstedt et al. (2009) såg i sin analys att normer ligger till grund 

för både ord och handling. Morgan (2014) menar att elever med annat modersmål än svenska 

kan ses som ett problem och att fokus oftast ligger på elevernas brister och kunskapsluckor. I 

Vesteraas Danbolt & Iversen Kulbrandstads studie (2013) framkommer det att inom norsk 

skola finns det en positiv syn på flerspråkighet. Trots detta värderas eleverna utifrån hur väl de 

behärskar andraspråket vilket leder till att läraren fokuserar på det eleven inte kan istället för 

vilka kunskaper som eleven redan har.  

Axelsson (2013) menar att flerspråkiga elever gynnas av att läraren utgår från elevernas tidi-

gare kunskaper och ser dessa som en resurs istället för ett problem. Genom att lärarna medvetet 
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utvecklade sitt arbetssätt och planerade utifrån elevernas befintliga kunskaper beskriver Veste-

raas Danbolt & Iversen Kulbrandstad (2013) att lärarnas syn på elevernas flerspråkighet änd-

rades. Grieve och Haining (2011) fann också i sin studie att synen på tvåspråkighet förändrades 

i den verksamhet där skolan arbetade aktivt för att förändra arbetssättet genom att inkludera 

modersmålet i undervisningen.  

Enligt Skolverkets rapport (2008) utgår personalen, på de skolor som har kommit långt i 

utvecklingen av verksamhet för flerspråkiga elever, i större utsträckning från en flerspråkig 

elevgrupp i sin planering, Lärarna har också börjat se på eleverna som en tillgång istället för 

ett problem (Skolverket, 2008). Förhållningssättet är avgörande för elevernas möjligheter till 

språk och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010; 2014).   
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Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel som inledningsvis diskuterar val av metod och 

studiens tillvägagångssätt (6.1), följt av en resultatdiskussion där resultatet speglas i bakgrund 

och relevansen för lärarprofessionen (6.2). 

6.1 Metoddiskussion 
Initialt var ambitionen att söka material med urvalet elever i årskurs F-3 eftersom det skulle 

kunna ses som en relevant avgränsning kopplat till vår kommande lärarprofession. Under sök-

ningens gång ändrades detta kriterium på grund av att vi hade svårigheter att finna forskning 

inom ämnesområde som specifikt eller uteslutande fokuserade på dessa årskurser. En möjlig 

anledning till få sökresultat med detta kriterium kan vara att lärarutbildningens inriktningar 

nyligen har förändrats. Vi sökte istället litteratur som innefattade barn och elever både inom 

förskola, grundskola och gymnasium, men insåg att det nya kriteriet var för omfattande. Det 

upplevdes som svårt att dra generella slutsatser om framgångsrika arbetssätt i förskolan eller 

på gymnasiet även skulle ge goda resultat i årskurs F-3. Slutligen formulerade vi kriteriet att 

studiens urval skulle innefatta elever i grundskolan. Det är svårt att svara på om resultatet hade 

sett annorlunda ut om det analyserade materialet endast behandlat årskurs F-3. 

En styrka med det valda forskningsområdet är dess aktualitet och att det valda materialet är 

publicerat under det senaste decenniet. Däremot kan en svaghet vara att området fortfarande 

inte är tillräckligt beforskat. Vi ser behovet av ytterligare forskning och vill med denna littera-

turstudie bidra till forskningen. Att det analyserade materialet består av flera olika publikat-

ionstyper ser vi som en styrka för studien eftersom detta ökar studiens tillförlitlighet. 

Sett i efterhand kunde informationssökningen genomförts på ett mer effektivt sätt genom att 

använda samma kombination av sökord i olika söktjänster, vilket inte gjordes konsekvent. Det 

hade också varit svårt, för att inte säga omöjligt att känna till de sökord som kom till alltef-

tersom vi orienterade oss inom området, eftersom vår ökade kunskap gav oss nya infallsvinklar 

och därigenom nya sökord. Sökning i referenslistor, en så kallad kedjesökning, gav nya och 

intressanta sökresultat. Det är dock viktigt att vara observant då referenslistan i en annan studie 

är författarens urval och kan vara grundat i andra kriterier som ej är relevanta för vår studie. 

Ämnesområdet är globalt då flera länder, förutom Sverige, står inför pedagogiska utma-

ningar i mottagandet av nyanlända elever. Vi hade önskat hitta mer internationell forskning för 

vår studie men de internationella studier som fanns publicerade behandlade främst äldre åldrar 

6. Diskussion 
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och andra perspektiv. Det bidrog till att vi upplevde svårigheter i att dra generella slutsatser 

och att applicera internationella resultat på den svenska grundskolan. Om fler internationella 

källor inkluderats är det möjligt att vi fått andra eller fler infallsvinklar eftersom både skolsy-

stem och kulturer skiljer sig åt. 

I materialanalysen sammanfattades de utvalda texterna utifrån uppsatsens teoretiska per-

spektiv. Sammanfattningarna låg sedan till grund för kategoriseringen av materialet. När resul-

tatet därefter sammanställdes insåg vi att sammanfattningarna saknade viktiga slutsatser från 

det analyserade materialet, som kunde vara relevanta för våra frågeställningar. För att kunna 

sammanfatta effektivt behöver syfte och frågeställningar vara bestämt. Vårt syfte och fråge-

ställningar ändrades under tiden som sammanfattningarna genomfördes vilket gjorde att vi vid 

sammanställningen pendlade mellan material och analys vid ett flertal tillfällen. Vi tror också 

att vi hade kunnat använda översikten (se bilaga 1) på ett mer genomtänkt och strukturerat sätt 

för att hitta skillnader och likheter i materialets resultat, men att det är en färdighet som detta 

arbete har tränat oss i. 

6.2 Resultatdiskussion 
I vår bakgrund framgår det att utvecklandet av elevens förstaspråk är en förutsättning för ele-

vens utveckling av ett andraspråk (Hyltenstam, 2007; Eklund, 2008). Vårt resultat visar att 

modersmålsundervisningen anses vara något som ligger utanför skolans verksamhet och att 

skolan har dålig insyn i undervisningen (Skolverket, 2008). Det framgår också att studiehand-

ledning på modersmålet används sparsamt i den ordinarie undervisningen och att orsaken till 

detta är brist på resurser (Nilsson & Axelsson, 2013; Skolverket, 2008). Detta leder till att 

eleven får begränsade möjligheter att använda och utveckla sitt modersmål, vilket i sin tur kan 

skapa sämre förutsättningar för eleven att utveckla sitt andraspråk. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska alla elever erbjudas en likvärdig utbildning med hänsyn till den enskilda elevens 

förutsättningar och behov. Om elever med annat modersmål än svenska inte ges möjligheter 

att använda sitt modersmål i den utsträckning de behöver, frågar vi oss om eleven då erbjuds 

en likvärdig utbildning. Enligt vårt resultat kan samverkan mellan olika professioner bidra till 

vidgat perspektiv och ökade kunskaper om eleverna (Axelsson, 2013). Dessa kunskaper kan 

sedan användas för att utforma undervisning utifrån elevens förutsättningar och behov och där-

med erbjuda en mer likvärdig utbildning. Dessvärre visar vårt resultat att samarbete mellan 

klasslärare och modersmålslärare är sällsynt (Morgan, 2014; Skolverket, 2008), något som vi 

även fått erfara under vår verksamhetsförlagda utbildning. Ett exempel på detta var att klasslä-

raren skulle lämna klassrummet öppet på eftermiddagen en särskild dag i veckan, eftersom 
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modersmålslärare behövde det för sin undervisning efter skoldagen. Utöver det fanns ingen 

annan samverkan mellan klassläraren och modersmålsläraren. 

På en organisatorisk nivå saknas det enligt resultatet riktlinjer för skolor och undervisande lä-

rare att förhålla sig till (Nilsson & Bunar, 2015). En rapport från Skolverket (2008), granskning 

från Skolinspektionen (2010; 2014) och studier, som undersökt försök till organisation (Udd-

ling, 2013; Tvingstedt et al. 2009), visar att det finns behov av kartläggning. Sedan 2016 är 

kartläggningen lagstadgad (SFS 2010:800) vilket kan bidra till ett ökat säkerställande av lik-

värdig utbildning. Eftersom denna lag började gälla 1 januari 2016 har vi ännu inga resultat på 

vad detta gör för likvärdigheten i den svenska skolan. 

Eftersom riktlinjer och tydliga ramar saknas har skolor skapat egna modeller och strukturer 

för omhändertagandet av nyanlända barn och ungdomar. Antingen sker en direktintegrering i 

ordinarie klass eller en placering av eleverna i förberedelseklass (Nilsson & Bunar, 2015; Sink-

konen & Kyttälä, 2014). Vad som fungerar bäst och ger bäst resultat är svårt att svara på. Där-

emot har vår studie visat att när resurserna används på ett genomtänkt sätt ger det goda resultat. 

Vi funderar kring följande: Låt säga att vi direktintegrerar alla nyanlända elever istället för att 

placerar dem i förberedelseklass; skulle det innebära att det frigörs tid för modersmålsläraren 

som han/hon kan använda i den ordinarie klassen? Skulle det, i förlängningen, kunna underlätta 

samarbetet mellan lärarna och utvecklandet av modersmålsundervisningen? 

Under utbildningen har vi tagit del av kurser som beskriver olika teorier om lärande och 

vetenskapliga perspektiv. Runt omkring eleven finns miljöer som på olika sätt påverkar elevens 

förutsättningar för kunskap- och språkutveckling (Imsen, 2000). Studiens resultat kan tydligt 

relateras till Bronfenbrenners systemteori och visar att goda relationer mellan hemmet och sko-

lans aktörer behövs för att eleven ska kunna utvecklas. En sådan samverkan gynnar eleven men 

även lärarna och föräldrarna, eftersom samarbetet skapar förståelse mellan de olika aktörerna 

(Granstedt, 2010; Morgan, 2014). Vårt resultat visar, i enlighet med Bronfenbrenners system-

teori, att beslutande aktörer i de olika systemen påverkar utvecklingen hos den enskilda eleven 

eftersom systemen som påverkar skolan som organisation också påverkar eleven indirekt. Detta 

kan skapa möjligheter men även hinder för eleven. 

I en annan kurs under vår utbildning diskuterade vi relationer, ledarskap och lärarens för-

hållningssätt. Även detta har vårt resultat behandlat. Språkliga och kulturella hinder kan bidra 

till en rädsla och osäkerhet hos läraren att skapa ett samarbete, både med föräldrar och mo-

dersmålslärare. Likaså kan dessa språkliga hinder leda till att viktig information inte når fram 
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till föräldrarna. Vårt resultat visar att när informationen inte når fram skapar det onödiga miss-

förstånd (Granstedt, 2010; Greiver & Haining, 2011; Tvingstedt et al., 2009). Dessvärre kan 

det vara svårt för läraren att veta om och när informationen brister, innan det blir ett hinder.  

De studier vi tagit del av har dock visat att kontakten med föräldrar och samverkan med mo-

dersmålslärare bidrar till förståelse mellan parterna och i förlängningen ett ändrat förhållnings-

sätt hos läraren (Granstedt, 2010; Greiver & Haining, 2011; Vesteraas Danbolt & Iversen Kul-

brandstad, 2013). Lärarens förhållningssätt har stor påverkan på elevens språkutveckling och 

spelar en viktig roll i det språkutvecklande arbetet (Skolverket, 2012). I enlighet med det post-

strukturella perspektivet på lärande har vi genom studiens resultat sett ett samband mellan 

maktpositionering och förhållningssätt. Läraren kan utnyttja sin makt genom att styra vilket 

språk som utövas i klassrummet och på så sätt skapa normer som motverkar mångfald och 

språkutveckling (Axelsson, 2013). Om läraren väljer att istället se befintliga kunskaper som en 

resurs, inte som ett hinder, använder den sin maktposition för att uppmuntra till mångfald och 

språkutveckling. 

 

 

 

Avslutningsvis förklaras studiens slutsats enligt figur 2. Vårt resultat visar att en organisation 

som möjliggör samarbete, både mellan klasslärare och modersmålslärare och mellan klasslä-

rare och föräldrar, är viktig för elevens kunskaps- och språkutveckling. En förutsättning för att 

dessa samarbeten ska fungera är att lärarna besitter interkulturellt kompetens och vill skapa 

goda relationer med både modersmålslärare och föräldrar. Samarbetet kan i sin tur leda till 

större interkulturell kompetens hos alla samspelande aktörer. 

För att detta samarbete ska fungera måste det ske en förändring på organisatorisk nivå. Som 

verkligheten ser ut idag är det, enligt vårt resultat, svårt att få en fungerande samverkan. De 

olika lärarprofessionerna behöver befinna sig på skolan samtidigt och de måste få möjlighet till 

gemensam planeringstid. Så länge organisationen ser ut som den gör är detta enligt vår studie 

inte möjligt.  

Eftersom ämnet är aktuellt kan det innebära att forskning inom ämnet fortfarande är under 

utveckling. Framför allt upptäckte vi under vår materialinsamling att behovet av forskning 

Organisationen Samverkan 
Elevens  
språk- 
utveckling 

Interkulturell 
kompetens 

Figur 2. Studiens slutats. 
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inom årskurs F-3 är stort. Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka hur tillägget i 

skollagen, som rör nyanlända elever, påverkar den likvärdiga utbildningen. Vi frågar oss om 

den obligatoriska kartläggningen kan göra att de nyanlända eleverna blir erbjudna en mer  

likvärdig utbildning. Ytterligare funderingar har väckts inför den eventuella resursbristen be-

träffande modersmålslärare, framförallt kring hur denna kommer att påverka elevernas lärande 

och den likvärdiga utbildningen. Slutligen ställer vi oss frågan, vilken skulle kunna ligga till 

grund för vidare forskning, hur de nyanlända elevernas språkutveckling skulle kunna stöttas av 

olika typer av teknisk utrustning och lärande via webben. Skulle detta även kunna innebära 

möjligheter att samverka utan geografiska begränsningar?  
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Bilaga 1. 

Författare 
Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Axelsson, M.  

Flerspråkighet och 
lärande 

Kapitel i Antologi 

Svenska som andra-
språk: i forskning, 
undervisning och 
samhälle 

s. 547- 577 

(2013)   

Sverige  

PRIMO 

Syftet med kapitlet är att 
visa på forskning som be-
handlar flerspråkiga ele-
vers skolframgång och hur 
dessa elever kan erbjudas 
en likvärdig utbildning. 

Forskningsöversikt 

- 

- 

De flerspråkiga eleverna gynnas av att läraren utgår från elevernas 
tidigare kunskaper och erfarenheter och ser dessa som en resurs. 

Om skolan använder sig av en tvåspråkig undervisning där mo-
dersmålslärare och klasslärare samarbetar kan elevens totala resur-
ser användas och komma till uttryck. 

Modersmålsläraren kan bidra med en mer ingående bild av elevens 
tidigare kunskaper. Detta innebär att modersmålsläraren måste få 
en större plats i den ordinarie undervisningen. Alla lärarprofess-
ioner som möter en elev kan då genom samplanering och möjlighet 
till dialog hjälpa eleven att utvecklas på bästa sätt 

Granstedt, L. 

”Synsätt, teman och 
strategier- några 
perspektiv på mång-
kulturella frågor i 
skolan i ett praktik-
nära projekt.” 

Doktorsavhandling 

- 

Syfte är att undersöka och 
analysera forskning som 
behandlar mångkulturali-
teten i skolan, hur den 
framställs och hur lärarna 
samtalar om den. 

Aktionsforskning/ Dialogprojekt 

Empiriska material från två skolor.  
Skola ett: 120 elever varav 20 % med ut-
ländsk bakgrund.  
Samtalsgruppen bestod av 7 professioner; 
tre klasslärare, tre modersmålslärare och 
en doktorand.  

För att undvika ett ”vi och dom-tänkande” behövs inkluderande ar-
betssätt. 

Läraren intar ett maktperspektiv och därför begränsas minoriteten.  

Dialog kan förändra. 

Modersmålslärarna kan utmana övrig personal genom att se på si-
tuationer från andra perspektiv De inkluderas dock inte i samman-
hang där det fattas olika beslut, i arbetslagsträffar eller i samtal i 
personalrummet.  

8. Bilagor 



 

 

1 

(2010) 

Sverige 

PRIMO 

Skola två: 500 elever varav 4 % med ut-
ländsk bakgrund.  
2 deltagande lärare. 

Ljudinspelning, strukturerade dialogsam-
tal, intervjuer 

Modersmålsläraren är ofta en outnyttjad resurs. 

Studien resulterade i ett samarbete mellan klasslärare och mo-
dersmålslärare och modersmålslärarna blev mer synliga på skolan. 

Grieve M. A, &  
Haining, I.   

Inclusive practice? 
Supporting isolated 
bilingual learners in 
a mainstream school 

Tidskriftsartikel 

International Jour-
nal of Inclusive Ed-
ucation  

(2011) 

Scotland 

ERIC 

Syftet är att undersöka hur 
lärare på en skola stöttar 
tvåspråkiga elever i syfte 
att de ska uppnå sin fulla 
potential. 

Aktionsforskning 

20 elever i grundskolans tidigare år.  
10 språk finns representerade i gruppen.  

Semistrukturerade intervjuer, reflekte-
rande dagbok, videoinspelningar av 
klassrumsaktiviteter.   

Lärarna har en aktiv och rutinmässig dialog med föräldrarna. 

Samarbetet påverkas av lärarens vilja att skapa goda relationer med 
föräldrar till elever med annat modersmål.   
Elever som snabbt lyckas komma in i den sociala gemenskapen får 
stöttning av lärare med positiva attityder.  Det fanns även en regel-
bunden kontakt med hemmet, främst föräldrar.   

Flerspråkighet ses som en resurs istället för ett problem. 

Morgan E. 

”Undervisnings- 
modeller som gyn-
nar flerspråkiga ele-
ver.” 

Rapport 

- 

(2014) 

Sverige 

SwePub 

Syftet med rapporten är 
att presentera modeller 
som bidrar till språk- och 
kunskapsutveckling hos 
flerspråkiga elever.   

Sammanställning  

Skolor som utvecklat särskilda undervis-
ningsformer och forskning som behandlar 
området 

Intervjuer 

Språkinriktad undervisning gynnar alla elever för att utveckla ett 
skolrelaterat språk. 

Satsningar på modersmålsundervisning visar sig vara framgångs-
rikt för andraspråksutveckling och skolframgång. 

Studiehandledning ska stötta både språk och lärande. Oavsett vil-
ken modell som används är samarbetet mellan lärarna (mo-
dersmålslärare, klasslärare ämneslärare och lärare i svenska som 
andraspråk) en förutsättning för att studiehandledningen ska fun-
gera. Organisation och arbetssätt är av stor betydelse för att lärarna 
ska kunna samarbeta. Modersmålslärarna bör ingå i arbetslagen. 
Rektorn kan genom att organisera ett nära samarbete mellan lärare 
bidra till utveckling av goda lärmiljöer för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling.  
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En förutsättning för att samarbetet ska fungera är att lärarna ges tid 
för samplanering.  

Samarbetet bidrar till en fördjupad kunskap kring vad det innebär 
att undervisa flerspråkiga elever. 

Kommunikation och samverkan med föräldrar skapar förutsätt-
ningar för elevernas framgång både i skola och samhälle. 

Nilsson, J. &  
Axelsson M. 

“Welcome to Swe-
den…” Newly Ar-
rived Students Ex-
periences of Peda-
gogical and Social 
Provision in Intro-
ductory and Regular 
Classes.  

Tidskriftsartikel   

International Elec-
tronic Journal of El-
ementary Education  

(2013) 

Sverige 

ERIC 

Syftet med artikeln är att 
studera vilka utmaningar 
och möjligheter nyanlända 
elever upplever när det 
gäller tillgången till peda-
gogiska och sociala resur-
ser i förberedelseklass och 
reguljär klass, och hur de 
upplever övergången mel-
lan de båda klasserna. 

Etnografisk studie 

Tre skolor i tre olika kommuner som skil-
jer sig i storlek. 
22 elever som anlänt till Sverige under 
slutet av högstadiet och 16 lärare.  

Observation och semistrukturerade inter-
vjuer. 

Eleverna upplever att förberedelseklassen är en tryggare miljö än 
den ordinarie klassen.  

Studiehandledning på modersmålet förkommer oftare i förberedel-
seklassen än i ordinarie klass.  

Eleverna upplever också att lärare i förberedelseklass är bättre på 
att förklara begrepp och uppgifter i olika ämnen. Ämneslärare sak-
nar kompetens i att kunna förklara ämnet för elever med bristande 
svenskkunskaper.  

Brist på struktur i den ordinarie klassen både när det gäller att till-
handahålla pedagogiska och sociala resurser gör att de nyanlända 
eleverna känner sig utanför och misslyckade.  

Det stora spannet på kunskap som kan finnas i en förberedelseklass 
kan göra att de högpresterande eleverna känner, efter en tid i klas-
sen, att de inte får tillräcklig utmaning, kunskapsmässig.  

Nilsson, J. & 
Bunar, N.  

“Educational Re-
sponses to Newly 
Arrived Students in 
Sweden: Under-
standing the Struc-
ture and Influence 

Syftet är att studera och få 
en djupare förståelse för 
det övergripande ramver-
ket som syftar till att 
hjälpa nyanlända elever 
till utbildning.  
Detta genom att analysera 
tre aspekter det lagliga, 

Litteraturstudie influerad av empiriska in-
sikter utifrån ett forskningsprojekt. 

Nyanlända elever inskrivna i grundsko-
lan, 7-16år. 

Insamling och analys av forskningsbase-
rad litteratur.  

Riktlinjer saknas för hur arbetet ska organiseras.  

Det nuvarande pedagogiska arbetet för nyanlända elever, både i in-
nehåll och form, glömmer bort individuella behov, rättigheter och 
möjligheter. Största problemet är att dessa elever ses som en homo-
gen grupp och inte som enskilda elever.  
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of Post- Migration 
Ecology“ 

Tidskriftsartikel 

Scandinavian Jour-
nal of Educational 
Research 

(2015) 

Sverige 

SwePub 

organisatoriska och peda-
gogiska.  

Popov, O. & Stur-
esson, E. 

Facing the pedagog-
ical challenge of 
teaching unaccom-
panied refugee chil-
dren in the Swedish 
school system 

Tidskriftsartikel 

Problems of educa-
tions in the 21th 
century 

(2015) 

Sverige 

SwePub 

Syftet är att studera en-
samkommande flykting-
barns upplevelse i mötet 
av det svenska skolsyste-
met och hur lärarstudenter 
ser på sin yrkesroll när det 
gäller undervisning för 
elever med annat moders-
mål en svenska.   

Fallstudie/Reflekterande analys  

Sex stycken nyanlända 16-17 år  
Lärarstudenter 

Observation och intervjuer 

 

Eleverna upplevde ett “socialt vakuum” på grund av bristande 
språkkunskaper.   

Modersmålsläraren hjälpte eleverna att förstå skolans kultur och 
ämneskunskap men undervisningstiden var begränsad och enligt 
eleverna otillräckligt.  

Det behövs ett tydligare fokus på mångfalden i utbildningspro-
grammet för lärare, till exempel ämnen som berör interkulturalitet 
och pedagogisk träning för att möta flyktingbarn.   

 

 

 

 

 

  

Sinkkonen, H-M. & 
Kyttälä, M.  

Experiences of 
Finnish teachers 
working with immi-
grant students 

Syftet är att, ur ett lärar-
perspektiv, utforska på-
gående praktiker som fun-
gerar i ett mångkulturellt 
klassrum.  

Kvalitativ studie 

Nio lärare 

Intervjuer 

Goda praktiker:  
Lämpligt språkstöd.  
Fortlöpande samarbete mellan professionerna i lärande och plane-
ring.  
Assistans från förberedelseklass i den ordinarie undervisningen. 
Integration så snart som möjligt.  
En blandning av språk och kulturer även i förberedelseklass.  



 

 

4 

Tidskriftsartikel 

European Journal of 
Special Needs Edu-
cation 

(2014) 

Finland 

ERIC 

Samma höga kvalitet på undervisningen ger resultat. 
Förutom språkkunskaper behöver eleverna kunskap om skolsy-
stem, kulturen och samhället runt omkring.   

Tack vare goda erfarenheter av ett mångkulturellt klassrum föränd-
rade attityder och fördomar hos lärarna.  

Skolinspektionen 

Språk och kun-
skapsutveckling för 
barn och elever med 
annat modersmål än 
svenska 

Rapport 

- 

(2010) 

Sverige 

- 

Syftet är att undersöka om 
det finns ett medvetet ar-
bete som stimulerar de 
flerspråkiga elevernas 
kunskaps- och språkut-
veckling.  

Kvalitetsgranskning 

21 skolor och 21 förskolor 

Intervjuer, observationer och enkät.  

 

Modersmålsundervisningen lever sitt eget liv utan samverkan med 
övriga lärare.  

Verksamheten utformas inte utifrån elevernas erfarenheter, intres-
sen och behov.  

Lärarna saknar kunskap om elevernas bakgrund.  

Skolinspektionen 

Utbildning för ny-
anlända elever 

Rapport 

- 

(2014) 

Sverige 

- 

Syftet är att granska hur 
undervisningen ser ut för 
nyanlända elever.  

Kvalitetsgranskning 

10 kommunala grundskolor 
35 elever åk 7-9 

Observationer och intervjuer 

Stora variationer mellan skolorna och strukturer saknas när det gäl-
ler undervisning för nyanlända. 

Undervisningen utgår inte från elevernas erfarenheter och intres-
sen.  

Samverkan mellan lärare och studiehandledare sker oftast med ini-
tiativ från enskild lärare eller studiehandledare och utanför schema-
lagd tid.  

Skolans förhållningssätt är avgörande för vilken undervisning de 
nyanlända ska få.  
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Samverkansproblem eftersom de lärare som möter de nyanlända 
har olika rektorer, arbetar på olika enheter och har olika tider för 
planering.  

Skolverket 

”Med annat moders-
mål – elever i 
grundskolan och 
skolans verksam-
het.” 

Rapport 

- 

(2008) 

Sverige 

- 

Syftet är att bidra med 
kunskap om kunskaps- 
och språkutveckling för 
elever med annat moders-
mål än svenska.  

Lägesrapport 

900 skolor 
Elever med annat modersmål  
Grundskolan årskurs F-9 

Enkät och intervjustudie  
Statistiskt material 

 

Rektorerna har en oengagerad inställning till modersmålsundervis-
ning.  

Modersmålsundervisningen ses oftast som en extern verksamhet i 
förhållande till skolan.  

Studiehandledning används sparsamt på skolorna.  

Hur verksamheten för elever med annat modersmål organiseras och 
vad som erbjuds skiljer sig från skola till skola vilket leder till bris-
tande likvärdighet.   

Tvingstedt, A-L., 
Drakenberg, M. & 
Morgan E.  

Ett försök med två-
språkig undervis-
ning på arabiska 
och svenska 

Rapport 

- 

(2009) 

Sverige 

SwePub 

Syftet är att dokumentera 
och analysera införandet 
av tvåspråkig undervis-
ning för att kunna bidra 
med kunskaper till skolle-
dare i utvecklingen av pe-
dagogiska verktyg.   

Kvalitativ studie, delvis kvantitativ 

Två skolledare, en projektledare, 12 pe-
dagoger, 87 elever och deras föräldrar 

Intervjuer, dagböcker, videoinspelningar 
med återkoppling och enkätundersökning 

Projektet avbröts efter första året på grund av resursbrist (ekono-
misk, tidsmässig och personell).  

Den tvåspråkiga undervisningen var begränsad till temaarbeten och 
gav pedagogerna merarbetet, särskilt de tvåspråkiga.   

Oklart hur arbetets skulle läggas upp och det saknades formulerade 
mål för undervisningen.  

Språket utvecklades, likaså en trygghet i att använda sitt moders-
mål. 

Projektet bidrog till positivt samarbete med föräldrar.  

Uddling, J. 

“Direktintegrerade 
elevers möjlighet 

Syftet är att skapa förstå-
else för hur direktintegre-

Data- och metodtriangulering. Skolan erbjuder utökad stöttning i ämnesundervisningen i form av 
förberedande, direkta och efterföljande insatser med hjälp av re-
surspedagog, studiehandledare och ämneslärare. 
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till lärande i ämnes-
undervisningen” 

Examensarbete 

- 

(2013) 

Sverige 

PRIMO 

rade högstadieelever stöt-
tas i ämnesunder-vis-
ningen och hur lärare ser 
på den stöttning eleverna 
får.  

Rektor, tre ämneslärare, tre studiehandle-
dare och en resurspedagog  

Deltagande observationer,  
semistrukturerade intervjuer, 
bakgrundsintervju och 
insamlade dokument 

Eleverna fick inte den interaktionella stöttningen (social interakt-
ion) i ämnesundervisningen, den erbjöds istället utanför den ordi-
narie klassen med resurspedagog och studiehandledare 

Otydligt uppdrag och otillräcklig kompetens bidrar till osäkerhet 
hos pedagogerna.   

Vesteraas Danbolt,  
A., M., & I. Kul-
brandstad, L. 

”Säl är kaka på 
spanska” – arbetet 
med litteracitet och 
flerspråkighet i 
norska klassrum. 

Kapitel i antologi 

Flerspråkighet, litte-
racitet och multimo-
dalitet 

s.19-43 

(2013) 

Norge 

PRIMO 

Syftet är att studera hur 
skolan möter flerspråkiga 
elever som befinner sig i 
en skolkontext där ele-
verna lär sig skriva och 
läsa på ett andraspråk.   

Olika aktionsforskningsprojekt 

Elever i årskurs ett, i norska skolan. 

Observationer, videoupptagningar, inter-
vjuer, undervisningsmaterial och elevpro-
dukter, djupintervjuer och skriftliga re-
flektionsloggar 

Läraren kan genom att reflektera över organisation och vardagliga 
val ge undervisningen mening och stärka elevernas flerspråkiga 
medvetenhet.   

Exempel på framgångsrik aktionsforskning: 

 Läsning och skrivning som meningsfulla aktiviteter i samspel med 
andra  

 Arbete utifrån ett mångkulturellt perspektiv 
 Se språklig mångfald som resurs.  
 Arbete med identitetstexter   

 


	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställningar
	3. Bakgrund
	3.1 Teorier om lärande
	3.2 Faktorer som påverkar språkutvecklingen
	3.3 Interkulturell kompetens
	3.4 Rätten till en likvärdig utbildning
	3.5 Nyanlända elever
	3.6 Kartläggning och förberedelseklass

	4. Metod
	4.1 Informationssökning
	4.2 Kriterier för inklusion och studiens urval
	4.3 Materialanalys

	5. Resultat
	5.1 Organisatoriska hinder och möjligheter för samverkan
	5.1.1 Brist på riktlinjer och ansvarsfördelning
	5.1.2 Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass
	5.1.3 Samverkan svår att organisera
	5.1.4 Olika sätt att organisera

	5.2 Samverkan mellan modersmålslärare och klasslärare och samverkan mellan klasslärare och föräldrar
	5.2.1 Samverkan och samplanering mellan lärarprofessioner
	5.2.2 Lärarens samarbete med föräldrar
	5.2.3 Tillgång till information
	5.2.4 Ändrat förhållningssätt hos läraren


	6. Diskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.2 Resultatdiskussion

	7. Referenslista
	8. Bilagor

