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Sammanfattning 
Studien är motiverad mot bakgrund av de senaste årens flyktingmottagning i Sverige med ett 

stort antal ungdomar i gymnasieåldern som tas emot i gymnasiets språkintroduktionsprogram 

(sprint). Utifrån ett specialpedagogiskt intresse med inriktning på läs-och skrivsvårigheter är 

syftet med föreliggande studie att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka vad 

lärare i svenska som andraspråk i gymnasiets språkintroduktionsprogram tänker om hur 

nyanlända eleverna kan utveckla kunskap i den svenska skolan. Analysen utgår från den 

hermeneutiska teoribildningen med betoning på kontextens betydelse, forskarens förförståelse 

och samtalet som grund för kunskapsbildning.  

Studien visar att de intervjuade sva-lärarna har intresse av att samverka professionellt för att 

stötta elevernas kunskapsutveckling. Lärarna har förståelse för elevernas nuvarande 

psykosociala kontext och uppskattar den beskrivna fungerande samverkan med 

elevhälsovårdens personal. Informanterna vid sprint-enheterna beskriver att deras möjligheter 

att stötta eleverna försvåras av bristen på rutiner för dokumentation och information. Lärarna 

säger att de inte får ta del av information om elevernas skolbakgrund från tidigare 

kartläggningar. Vidare för lärarna fram att stöttningen av elevens kunskapsutveckling 

försvåras av bristen på pedagogisk samverkan mellan flerspråkiga studiehandledare och 

ämneslärare. Det kommer fram i undersökningen att specialpedagogisk kompetens saknas i de 

flesta undersökta sprint-skolorna, vilket vidare kan innebära att möjligheterna att analysera 

bakgrunden till elevers språksvårigheter begränsas. Informanterna beskriver rättsosäkerheten i 

arbetet med det europeiska bedömningssystem, vilket de har förelagts att arbeta med sedan 

våren 2016, men som inte innehåller normerade kunskapsprov eller tydliga kunskapskrav för 

svenska som andraspråk. 

Nyckelord: flerspråkighet, hermeneutik, skolspråk, svenska som andraspråk, svenska för 
invandrare, speciallärare, språkintroduktion. 
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Inledning 
Genom tiderna har nyanlända elever allmänt behandlats som en homogen grupp med likande 

behov och förutsättningar som invandrare (Skolinspektionen, 2014). Språkförmågan har setts 

ur mottagarlandets perspektiv och kunskaperna i andraspråket har setts ur ett bristperspektiv 

snarare än ur en flerspråkig synvinkel. Undervisningen har endast inriktats på 

andraspråksinlärning och skolan har främst sett bristerna i andraspråksutvecklingen (Thomas 

& Collier, 1997). Det har inte funnits intresse för de varierande kunskaper med ord och 

begrepp som den nyanlända eleven har med sig på sitt förstaspråk till de mottagande 

ländernas skolor (Cummins, 2008). Det har i svenska förhållanden inte funnits något enhetligt 

system för att kartlägga nyanlända elevers tidigare kunskaper och därmed kunna ta tillvara 

dem eller stödja elevens fortsatta språk- och kunskapsutveckling. Alla nyanlända elever har 

placerats i särskilda undervisningsgrupper på obestämd tid för att först lära sig svenska innan 

de har integrerats i skolklasser med nativa svenska elever (Skolinspektionen, 2014).  

I PISAS (Programme for International Student Assessment) läsundersökning har svenska 

elever har haft låga resultat och sämre resultatutveckling har icke-infödda elever visar 

Skolverket (2016f). Forskningen har varit koncentrerad på antingen andraspråksinlärning eller 

specialpedagogik och samtidigt har problemet funnits att avgöra vad som är språksvårigheter 

och vad som är andraspråksinlärning. Nyanlända elevers modersmål eller starkaste skolspråk 

från hemlandet har inte värderats i skolans kartläggande eller kunskapsutvecklande arbete (jfr 

Cummins, 2008; Thomas & Collier, 1997, 2002; Salameh, 2003). När kunskaper inte har 

funnits om vari problemen består och när elevens progression uteblir i skolan har i stället 

eleven blivit problembäraren med kategoriserande omnämnanden som ”svag” (Hjörne & 

Säljö, 2004).  

De senaste åren (2015/2016) har cirka 75 000 barn och ungdomar migrerat till Sverige 

(Migrationsverket, 2016). Därefter har Skollagen reviderats angående mottagandet av 

nyanlända barn i den svenska skolan (SOU 2010:800) och Skolverket har publicerat en rad 

skrifter för att ge råd och anvisningar till kommunerna i syfte att stötta de nyanlända elevernas 

kunskapsutveckling utifrån aktuell forskning (jfr Skolverket 2015, 2016a, 2016b, 2016f). Mot 

den bakgrunden kan jag konstatera att den forskning som finns i svenska som andraspråk och 

specialpedagogik dock är mycket begränsad. Mitt intresse för området har väckts av 

avhandlingar av Eva-Kristina Salameh (2003) och Christina Hedman (2009). Dessutom har en 

masteruppsats av Elisabeth Lindén (2015) väckt mitt intresse för att själv bidra med ökad 
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förståelse för nyanlända elevers kunskapsutveckling utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Denna studie bidrar till att en pusselbit läggs till det ännu inte så väl utforskade vetenskapliga 

området; specialpedagogik och svenska som andraspråk.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad lärare i svenska som andraspråk på 

gymnasiets språkintroduktionsprogram tänker om hur nyanlända elever kan utveckla kunskap 

i den svenska skolan. Detta kommer att undersökas i intervjuer med lärare som utgår från 

följande frågeställningar: 

x Hur kan nyanlända elevers kunskapsutveckling följas?  

x Hur kan språksvårigheter i svenska förstås och stöttas?  

Begrepp och definitioner 

I detta kapitel förklaras några ord och begrepp som kan underlätta förståelsen av den följande 

texten i studien. Förkortningar presenteras, vilka används för att undvika upprepningar av 

långa, frekventa ord i framställningen.  

CEFR: Common European Framework for Reference, motsvaras av 

GERS: Gemensam Europeisk Referensram för Språkstudier. Det europeiska rådets 

gemensamma referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning (Skolverket, 

2007). 

Kartlägga: Undersöka, analysera och beskriva systematiskt. I det här sammanhanget innebär 

begreppet en bredare insamling av kvalitativt faktaunderlag vad gäller elevers 

språkfärdigheter som till exempel tala, läsa, skriva lyssna och förstå. Det kan kontrasteras mot 

kvantitativa test, som genomförs vid ett enstaka tillfälle med ett testmaterial som bedöms 

summativt.  

Litteracitet: Ett överordnat begrepp för hur språket används i olika skriftliga sammanhang och 

aktiviteter som hör ihop med att läsa och skriva olika typer av texter. Det kan också innebära 

att lyssna på texter och tala om dem (jfr Skolverket 2016c; 2016d; 2016e).  

Modersmål: Förstaspråket. Det språk som utgör vardagsspråk från födseln och under 

uppväxten, vilket används i hemmet och med vänner. Det inofficiella språket i ett samhälle. 

Detta språk kan vara ett helt annat språk är det språk som används i ett samhälles officiella 

sammanhang, som till exempel i skolan och vid kontakter med myndigheter.  
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Nyanländ elev: Definitionen av en nyanländ elev beskrivs som den person som har varit 

bosatt utomlands och som har börjat svensk skola senare än höstterminens start det kalenderår 

denne fyller sju år, enligt Skollagen (SOU 2010:800, 3 kap. 12 a §). I samma lagtext fastslår 

också att en person kan definieras som nyanländ elev endast de fyra första skolåren. 

Deltagandet i förberedelseklass får inte överstiga två år och ska avbrytas så snart eleven 

bedöms kunna delta i ämnes- eller klassundervisning, enligt Skollagen (SOU 2010:800, 3 kap. 

12 f §).  

Samverkan: Begreppet avser i denna framställning samarbete mellan professionella 

yrkesutövare i skolkontexten. Samverkan innebär ett professionellt samarbete utifrån ett 

gemensamt syfte och på planerad tid. 

Skolspråk: Begreppet syftar inom specialpedagogisk forskning på det abstrakta språk som 

förekommer i facklitteratur i skolans ämnesundervisning (Cummins, 2008). Ett officiellt och 

akademiskt språk till skillnad från vardagsspråket. 

Språkintroduktion (sprint). Varje kommun är enligt Skollagen (SOU 2010:800) ansvarig för 

att nyanlända elever upp till 18 år erbjuds detta program med fokus på svenska språket för att 

kunna bli behöriga att söka ett nationellt program i gymnasieskolan. Förkortningen sprint med 

gemener kommer att användas i den löpande texten. 

Svenska för invandrare (sfi): Undervisning för vuxna i svenska som andraspråk benämns 

svenska för invandrare, vilket allmänt förkortas sfi och i denna text skrivs med gemener. 

Utbildningen har tre olika studievägar, vilka utgår från elevens studiebakgrund. Studieväg 1 

är anpassad för analfabeter eller elever utan kunskaper i det latinska alfabetet. Studieväg 2 

passar elever som kan läsa och skriva, men de har en begränsad skolbakgrund Elever i 

studieväg 3 har genomfört minst 12 skolår och ofta universitetsstudier. När kunskapskraven 

har uppnåtts för nivåerna sfi A, B, C och D ska nationella prov genomföras som normerande 

kunskapsbedömning (SOU 2010:800). 

Svenska som andraspråk (sva): Undervisning i svenska som andraspråk är ett begrepp för all 

undervisning i svenska som är anpassad för elever som inte har svenska som modersmål i 

grundskolan och i gymnasieskolan. Förkortningen sva kommer att användas i den löpande 

texten med gemener.  

Ungdomsskolan: Begreppet avser grundskolan, gymnasieskolan, specialskolan, sameskolan, 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan för ungdomar upp till 20 år (SOU 2010:800).  
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Bakgrund  
Detta kapitel inleds med en redogörelse för migrationen till Sverige de senaste åren, vilken 

utgör en bakgrund till studien. I anslutning till mottagandet av nyanlända ungdomar i den 

svenska skolan väcks ett antal frågor om hur vi kan förstå ungdomarnas kunskapsbakgrund.  

Flyktingmottagningen 2015 

Alla barn och ungdomar upp till myndighetsåldern 18 år, har rätt till utbildning i svenska 

skolan oavsett flyktingstatus (SOU 2010:800, 29 kap. 3§). Under 2015 tog Sverige emot 

163 877 asylsökande varav den största andelen från Syrien (51 338), Afghanistan (41 564) 

och Irak (20 858), men också från Eritrea (7 231) och Somalia (5 465). Ungefär hälften av 

denna, efterkrigstidens största flyktingström, var barn och ungdomar (7-17 år) och unga 

vuxna (18-24 år) enligt Migrationsverket (2016). Flyktingarna till Europa har i ett flertal fall 

inte haft möjlighet att gå i skolan och kan dessutom lida av traumatiska erfarenheter från 

flykten, vilket försvårar deras möjligheter till inlärning (Statistiska centralbyrån, 2015). Ofta 

är de nyanlända eleverna rörliga mellan olika bostadsorter och kommuner, vilket ökar kravet 

på tydliga rutiner för informationsutbytet om elevens förkunskaper och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2014a). I Sverige har vi i de senaste årens PISA-undersökningar kunnat 

konstatera att ungdomar med utländsk bakgrund presterar sämre än nativa svenska elever 

(Skolverket 2016f). En rad åtgärder har vidtagits av de svenska myndigheterna för att möta 

kravet på att alla elever har rätt till utbildning som utgår från elevernas modersmål eller 

starkaste skolspråk och tidigare förvärvade kunskaper enligt förordningarna Lgr 11 (SKOLFS 

2010:37) och Lgy 11 (SKOLFS 2011: 144) med syftet att hjälpa flerspråkiga elever till ökad 

skolframgång (Skolverket, 2015). 

Systematisk kartläggning som framgångsfaktor 

Skolinspektionen (2014) pekar på framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse hos nyanlända 

elever. Det behövs strukturer för individanpassning och utmanande undervisning i skolornas 

organisation. Granskningen pekar på brister i kartläggningen av de nyanlända elevernas 

kunskaper och erfarenheter både initialt vid mottagandet och fortlöpande. I vissa kommuner 

finns inte något systematiskt arbete kring kartläggning varken på kommun- eller skolnivå och 

det material som används för kartläggning av den nyanländas kunskaper har olika kvalitet och 

sker ofta informellt (Skolinspektionen, 2014). Stödåtgärden ”särskild undervisningsgrupp” 

vidtas ofta utan föregående utredning. Det innebär att de nyanlända eleverna ses som en 

homogen grupp, utan hänsyn till individens kunskapsnivå och alla nyanlända placeras i en 
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egen klass för undervisning i det svenska språket (förberedelseklass), eller i en reguljär klass, 

utan hänsyn till den enskilda elevens förutsättningar (Skolinspektionen, 2014). Denna 

bristande individuella kartläggning och särskiljning av de nyanlända eleverna i särskilda 

undervisningsgrupper, menar Nihad Bunar (2010), får negativa konsekvenser inte bara för de 

nyanlända eleverna i form av försämrat självförtroende, utan för hela samhället med ökad 

segregering . 

Nytt kartläggningsmaterial i litteracitet och numeracitet 

Under 2016 har Skolverket implementerat ett kartläggningsmaterial för nyanlända barn och 

ungdomar i den obligatoriska skolan utifrån en revidering av Skollagen (SOU 2010:800, 3 

kap. 12§ d – e). Från och med den 15 april 2016 ska alla nyanlända barn kartläggas i 

litteracitet och numeracitet på sitt starkaste skolspråk. Skolinspektionen kritiserade (2009) att 

svenska användes som enda kartläggningsspråk. Skolverkets nya kartläggningsmaterial finns 

översatt till 24 språk och fyra romska dialekter (Skolverket, 2016b). Kartläggningen ska också 

innehålla uppgifter om elevens personliga bakgrund som kan underlätta planeringen av 

skolgången (Skolverket 2016c, 2016d, 2016e). Kartläggningsmaterialet utvecklas successivt 

för att täcka samtliga 15 grundskoleämnen utöver svenska/svenska som andraspråk och 

modersmål. Syftet är att elevens tidigare kunskaper ska komma fram och leda till placering i 

rätt undervisningsgrupp och klass, samt att en studieplan för framtida mål kan sättas upp. Det 

är respektive skolas rektor som ansvarar för att den nyanlända eleven kartläggs av kompetent 

personal inom två månader efter ankomsten och att eleven placeras i rätt undervisningsgrupp 

(Skolverket, 2016b). Detta material är obligatoriskt i grundskolan och de övriga obligatoriska 

skolformerna, men inte i gymnasieskolan (SOU 2010:800, 3 kap 12 b §). Inför start i 

gymnasiets introduktionsprogram föreskrivs att huvudmannen ska kartlägga elevens 

språkkunskaper och fortlöpande kartlägga elevens kunskapsutveckling i alla ämnen (SKOLFS 

2011: 144, 6 kap. 7 §).  

Reviderade Allmänna råd  

I Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever (Skolverket, 2016a) förtydligas att 

nyanlända elever är en heterogen grupp av individer med olika förutsättningar och 

erfarenheter. I grundskolan får inte endast den nyanländes språkkunskaper i svenska avgöra 

om eleven kan tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie klassen. Syftet med 

publikationen är att stärka nyanländas möjligheter att uppnå utbildningsmålen i en integrerad 

skola. En enhetlig rättstillämpning ska gälla för hur kommuner och skolor organiserar 
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mottagande och skolgång för nyanlända elever, dels i den obligatoriska skolan, dels i 

gymnasieskolan (Skolverket, 2016a).  

Språkintroduktion - ett introduktionsprogram i gymnasiet 

Senast en månad efter ankomsten till Sverige ska den nyanlända ungdomen tas emot i 

gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144, 12 kap.14§). Lärare i modersmål, studiehandledare och 

lärare i svenska som andraspråk ska tillhandahållas av huvudmannen som ska utvärdera 

kvaliteten på undervisning och måluppfyllelse. Ansvaret är specificerat nedåt i organisationen 

utifrån rektors ansvar att säkerställa rutiner för fortlöpande bedömning och överlämning av 

elevens språk- och ämneskunskaper, för att denne ska kunna komma vidare i sin utbildning 

(SOU 2010:800, kap. 2-3, 17; SKOLFS 2011:144, 6 kap.). Det finns möjlighet för 

gymnasieskolorna att låta ungdomar studera sfi i sina lokaler från och med det andra 

kalenderåret det år eleven fyller 16 år ”för att underlätta social delaktighet med jämnåriga” 

(Skolverket, 2016a, s. 39). Ungdomar som inte har uppfyllt kraven för att studera på ett 

nationellt program på gymnasiet, har möjlighet att söka ett av de fem introduktionsprogram 

som ska erbjudas inom gymnasieskolan. Av de fem introduktionsprogrammen, som ska 

möjliggöra framtida studier på nationella gymnasieprogram, är språkintroduktion (sprint) ett 

program med tyngdpunkten på det svenska språket, enligt Skollagen (SOU 2010:800, 17 kap. 

3§-12§). Varje hemkommun är ansvarig för att sprint erbjuds kommunens nyanlända 

ungdomar (Skollagen 2010:800, 17 kap. 16§). För att därefter kunna gå vidare till ett 

nationellt högskoleförberedande program i gymnasieskolan krävs godkända betyg i tolv 

ämnen från grundskolan, varav svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik är 

obligatoriska. Gymnasiets yrkesprogram kräver sammanlagt minst åtta godkända ämnen från 

grundskolan (SOU 2010:800, 16 kap. 30§-31§).  

Kartläggning via professionell samverkan  

Läsåret 2015/16 var sex procent av samtliga gymnasieelever i Sverige inskrivna på 
språkintroduktionsprogrammet, vilket är en ökning med 34 procent mot läsåret innan 
(Juvonen, 2016). I gymnasieförordningen från 2011 (SKOLFS 2011:144) nämns inte den 
sociokulturella situationen runt eleven som en del av kartläggningen inför gymnasiet, vilket 
däremot betonas senare av Skolverket (2016a). Den nyanlända gymnasieeleven är en individ 
med erfarenheter från en sociokulturell gemenskap som ska kartläggas för att 
studieplaneringen ska fungera i en heterogen skolgemenskap (Skolverket, 2016a). 
Afghanistan, Eritrea och Somalia är några exempel på länder som stora grupper har lämnat för 
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att tas emot i Sverige under 2015. Många ungdomar har på grund av bristande demokrati och 
fattigdom aldrig gått i skola, utan kan ha varit hänvisade till arbete från tidig barndom. 
(Juvonen, 2016). Kartläggningen ska vara ett pågående arbete i samverkan mellan lärare, elev, 
vårdnadshavare och övrig personal under rektorns ansvar för att elevernas fortsatta 
kunskapsutveckling ska kunna stöttas (Skolverket, 2016a).  

Språkliga förutsättningar och anpassningar 

Nyanlända elever har samma rätt till anpassningar och särskilt stöd som alla andra elever i den 

svenska skolan, enligt Skollagen (SOU 2010:800), vilket förtydligas av Skolverket (2014b). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014) visar dock att lärare har svårigheter att särskilja 

nybörjarnivån i svenska från särskilda svårigheter. Varje elevs språkliga förutsättningar utreds 

inte tillräckligt utan många skolor nöjer sig med att konstatera att nyanlända elevers 

språkkunskaper inte är tillräckliga för att förstå olika skolämnens innehåll. Negativa 

förväntningar på nyanlända elever som ”språksvaga” innebär i förlängningen att de 

språkstödjande insatserna inte sätts in av lärarna, med följden att elevens självkänsla minskar 

och kunskapsutvecklingen uteblir. Alla skolsvårigheter anses vara orsakade av elevens ännu 

otillräckliga språkkunskaper i svenska (Skolinspektionen, 2014). Kvalitetsgranskningen visar 

vidare att kunskapsnivån kan sänkas i ämnesundervisningen för nyanlända elever, trots att 

eleverna i de granskade fallen har god skolbakgrund och därmed kunskaper i 

undervisningsämnena (Skoinspektionen, 2014).  

Studiehandledning  

Undervisning i modersmål och stöd i elevens starkaste skolspråk i form av studiehandledning 

är viktigt inte bara för kunskapsutvecklingen utan också för stärkandet av elevens 

självförtroende (Skolverket, 2015). Arbetssätt som gynnar språkutvecklingen innebär att 

eleven uppmuntras till att arbeta med språk och innehåll med olika strategier. Den positiva 

återkopplingen och möjligheten att lära utifrån handledning i sitt modersmål eller starkaste 

skolspråk ger nya färdigheter mot nya kunskapsmål och därmed ett positivt klassrumsklimat, 

framhåller Skolinspektionen (2014). Stöttning på modersmålet eller elevens starkaste 

skolspråk ska genomföras för att utveckla kunskaper om ord och begrepp på svenska. 

(Skolverket, 2016a).  

Rutiner för anpassningar 

För lärare och övrig personal tydliggörs behovet av professionell samverkan runt eleverna och 

att uppmärksamma om en nyanländ elev har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd 
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som kräver utredning. För att särskilt stöd ska sättas in krävs att elevens stödbehov finns i 

samtliga skolspråk (Skolverket 2014, 2016a,). För att stötta eleven i övergången mellan 

skolformer ska information överföras för att stötta elevens fortsatta utveckling mot 

kunskapsmålen (Skolverket, 2016a). Det kan innebära att även sekretessbelagd information 

kan vara så betydelsefull att vårdnadshavare eller myndig elev bör tillfrågas om samtycke till 

att informationen förs vidare i övergången mellan skolformer. Konsekvenserna ute i skolorna 

är att rutiner ska finnas för att överföra information om elevens kunskapsutveckling mellan 

klasser och stadier (Skolverket, 2016a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Tidigare forskning 
Det här kapitlet ger en översikt av den vetenskapliga forskning som kan förklara det vida tema 

som denna studie anknyter till. Tillsammans bildar de olika rubrikerna nedan en bild av det 

övergripande motivet för studien. Rubrikerna anknyter till frågor som gäller 

andraspråksinlärare i förhållande till över- och underdiagnostisering av läs-och 

skrivsvårigheter, innebörden av skolspråk samt kategoriskt eller relationellt perspektiv i synen 

på svårigheter i skolan. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur litteraturen har sökts fram. 

Litteratursökning 

Den problembild som utgör fokus för denna studie är inte ett ensamt avgränsat specifikt ämne, 

utan rör sig mellan olika ämnen. Därför har den systematiska sökningen övergivits till förmån 

för kedjesökning (Reinecker & Jørgensen, 2014). Utifrån ett par intresseväckande 

avhandlingar av Salameh (2003) och Hedman (2009) har jag upptäckt intressant forskning 

vilket har lett till sökningar på andra forskares namn, som i sin tur har lett vidare till ännu fler 

artiklar och avhandlingar, av vilka jag har gjort ett urval som presenteras nedan. Alla artiklar 

som ingår i litteraturgenomgången är vetenskapligt granskade (peer review) och främst funna 

via sökmotorerna Summon, Diva och Eric. I de fall då det har varit svårt att få fram artiklar 

har olika universitet, såväl som de vetenskapliga tidskrifterna själva, varit behjälpliga med att 

skicka artikelkopior till mig. Målet har varit att hitta de senast publicerade 

forskningsresultaten inom de aktuella temana. 

Över- och underdiagnosticering av läs-och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare 

När tvåspråkiga barn inte utvecklar svenska språket enligt den förväntade progressionen, 

förklaras ofta språkproblemen bero på tvåspråkigheten i sig, skriver Salameh (2003) som 

definierar ett tvåspråkigt barn som att det kontinuerligt exponeras för ett annat språk än 

svenska. Salameh (2003) har forskat på språkstörning och tvåspråkighet och konstaterar att 

diagnosen språkstörning förutsätter att den finns på båda språken, men att valida tester endast 

finns på svenska. Hon konstaterar också att antalet barn som misstänks för att vara 

språkstörda ständigt ökar. Det finns därför en stor risk att flerspråkiga barn inte får rätt 

diagnos eller den hjälp de behöver för att kunna utvecklas socialt och emotionellt (Salameh, 

2003). Huruvida tvåspråkigheten leder till ökad eller minskad misstanke om läs-och 

skrivsvårigheter undersöks vidare av Hedman (2009), som liksom Salameh (2003) konstaterar 

att en språkrelaterad diagnos förutsätter att de fonologiska problemen uppträder på båda 

språken. Forskningen har dock hittills framförallt baserats på test i majoritetsspråken, utan 
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hänsyn till elevens modersmål (Salameh, 2003; Hedman, 2009). I föreliggande studier har de 

båda forskarna översatt de svenska testerna till de undersökta elevernas modersmål; arabiska 

(Salameh, 2003) respektive spanska (Hedman, 2009). Både Salameh (2003) och Hedman 

(2009) har iakttagit hur flerspråkiga barn riskerar att över- eller underdiagnosticeras när inte 

språktest sker på modersmålen eller elevens starkaste skolspråk. Gemensamt för forskarnas 

slutsatser är att det är nödvändigt att ha testdata från både modersmålet eller det starkaste 

skolspråket och inlärningsspråket för att kunna diagnosticera både språkstörning och dyslexi. 

Med en rätt ställd diagnos kan barnet tidigare få den professionella stöttning som finns inom 

vård och skola av bland annat logopeder och speciallärare. På så sätt kan barnens 

självförtroende utvecklas för motivation och vidare skolframgång (Salameh, 2003; Hedman, 

2009). 

Samverkan mellan olika professionella yrkeskategorier i skolan 

Professionell samverkan i undervisningen av de nyanlända eleverna kan vara en av flera 

framgångsfaktorer i skolan. Wayne P, Thomas & Virginia Collier (2002) betonar i sin 

vetenskapliga studie betydelsen av tvåspråkig undervisning av kompetenta lärare för att 

flerspråkiga elever ska lyckas utveckla både språk- och ämneskunskaper. De konstaterar 

också att möjligheterna att lyckas med studierna som nyanländ är beroende av huruvida den 

sociala miljön präglas av öppenhet för mångkultur eller inte (Thomas & Collier, 2002). 

Lärarna måste vara skickliga i att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar 

och behov, men också ge eleverna utmaningar med ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt där eleven successivt stöttas upp på en högre kunskapsnivå (Gibbons, 

1998;Vygotskij, 1986). Framgångsrika resultat av flerspråkig matematikundervisning 

redovisar Jill Adler (1998) i sina studier från Sydafrika där skolspråket är engelska men 

barnen talar olika minoritetsspråk som modersmål. I svenska studier av flerspråkig 

undervisning konstaterar Berit Wigerfelt och Eva Morgan (2011) att lärares syn på 

skolspråket vidgas i ett pluralistiskt perspektiv. När elevernas modersmål eller starkaste 

skolspråk från hemlandet används som lärverktyg ökar också elevernas självkänsla med 

positiv kunskapsutveckling som följd. Bunar (2010) menar att den svenska skolan fungerar 

segregerande och problematiserar mångkultur och flerspråkighet genom att särskilja 

flerspråkiga elever i förberedelseklasser och i särskilda kurser i svenska som andraspråk.  
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Skolspråk och kunskapskrav i tonåren  

Skolspråket på gymnasiet är teoretiskt och abstrakt samt förutsätter omfattande kunskaper i 

olika ämnen. I början av 1980-talet introducerade Jim Cummins begreppet skolspråk, med 

syftet att uppmärksamma lärare på den undervisningstid som behövs för andraspråksinlärare 

för att kunna klara den utmaning som det innebär att erövra det akademiska språket i skolan. I 

sina studier av andraspråkselever lade Cummins (2008) märke till att en anmärkningsvärt stor 

del av dessa andraspråksinlärare placerades i specialundervisning, eftersom deras skriftliga 

resultat i engelska som andraspråk var så mycket sämre än deras förmåga att tala engelska. De 

slutsatser som Cummins drog av sina studier i början av 1980-talet var att det krävs fem till 

sju år för att uppnå en funktionell läs- och skrivförmåga på det nyinlärda skolspråket, medan 

det muntliga vardagsspråket utvecklas till att vara väl fungerande inom två år. Ju äldre en elev 

är vid ankomsten till Sverige, desto större krav på ämneskunskaper förutsätter den svenska 

skolan att en ungdom bär med sig. Cummins (2008) är en av de forskare som redan i slutet av 

1970-talet uppmärksammade hur elever som lärde sig engelska som andraspråk relativt snabbt 

erövrade ett fungerande muntligt vardagsspråk men inte klarade av skolans språkkrav. Detta 

kunde ses trots att de ungdomar som Cummins (2008) studerade hade samma utbildningsnivå 

på sitt förstaspråk som eleverna nu studerade på andraspråket engelska. Till Cummins 

forskning anknyter de amerikanska forskarna Thomas & Collier (1997, 2002) som i sina 

longitudinella studier har dragit slutsatsen att den mest gynnsamma åldern för ett eventuellt 

skolspråksbyte är i tioårsåldern. Om barnet har följt med i skolan från sex-sjuårsåldern på sitt 

förstaspråk, så har det i tioårsåldern erövrat den grundläggande kompetensen i litteracitet och 

numeracitet. Den teoretiska nivån i enskilda ämnen har således vid den åldern inte hunnit bli 

för komplicerad när eleven fortsätter sina studier på ett nytillkommet språk.  

Studier på det starkaste skolspråket  

Thomas & Collier (1997, 2002) har i longitudinella studier utvärderat huruvida 

majoritetsspråket ska vara allenarådande i undervisningen, med undervisningsmodellen 

”engelska först”, eller om studier på modersmålet skulle kunna ge ökad skolframgång. 

[Thomas & Collier (1997, 2002) använder begreppet L1 (first language) vilket här översätts 

till modersmål]. De har bland annat utforskat andra generationens invandrare, barn födda i 

USA med föräldrar med ett annat modersmål, från förskolan (kindergarten) och framåt under 

fyra till åtta år. De barn som fick hela sin skolundervisning och alltså grundläggande läs-och 

skrivundervisning på sitt modersmål jämfördes med barn som fick en mindre del av 

undervisningen på modersmålet. Slutsatsen som Thomas & Collier (1997) drar av denna stora 
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studie är bland annat att graden av skolframgång minskar proportionellt i förhållande till 

minskad skolundervisning på modersmålet. I jämförelse med de infödda eleverna når tvärtom 

de modersmålsundervisade eleverna högre resultat i standardiserade lästest på engelska än de 

modersmålstalande engelskspråkiga eleverna. Dessa resultat är tydligast i 11-12 årsåldern i 

”grade 6”, när komplexiteten och abstraktion i ämnenas skolspråk ökar (Thomas & Collier, 

1997). 

Kategoriskt eller relationellt perspektiv  

En elev med invandrarbakgrund kan anses ha svårt för ord, vara svag eller dyslektisk som 

exempel på de kategoriserande begrepp som skapar elevidentiteter och fyller en förklarande 

funktion för att förklara så kallade skolsvårigheter. Med språket förenklar och generaliserar vi 

för att överbrygga den osäkerhet som finns i samtalen om elever som inte har den progression 

som vi förväntar oss (Hjörne & Säljö, 2004). Elevens hela skolsituation behöver kartläggas 

med insikt i tidigare kunskaper och erfarenheter för att förstå den aktuella problembilden i ett 

relationellt perspektiv till skillnad från kategoriska benämnanden (Hjörne & Säljö, 2004). 

Risken finns att de professionella inom elevhälsan fokuserar på att utverka neuropsykiatriska, 

kvantitativa utredningar i ett kategoriskt perspektiv, i stället för att vidare intressera sig för 

vilka språkliga hinder eller möjligheter som eleven möter i sin skolkontext, menar Hjörne & 

Säljö (2004).  
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör jag för de överväganden som ligger till grund för metod och analys. I 

sökandet efter ett teoretiskt perspektiv för denna studie har jag valt hermeneutiken. Denna 

kvalitativa intervjustudie grundas i en hermeneutisk teori där människors tankar och 

erfarenheter av sin yrkespraktik utgör empirin.  

Framväxten av hermeneutiken 

Den humanistiska relationella forskningstraditionen utgår från empiri, observerbara data ur ett 

kvalitativt perspektiv. Det finns inte några ”rena fakta”, utan vi är medskapare av vår 

verklighet, i vårt sätt att tolka den och förstå den. Enligt det synsättet har forskaren ett aktivt 

förhållande till den verklighet som observeras. Den hermeneutiska forskningstraditionen kan 

beskrivas något närmare utifrån de tre vetenskapsfilosoferna Popper, Husserl och Gadamer, 

som har bidragit till att forma teoribildningen (Thomassen, 2007). Popper menar att redan 

urvalet av data är subjektivt eftersom forskaren aldrig kan registrera allt. Forskaren har alltid 

en förförståelse av verkligheten som inger förväntningar, vilket påverkar den påföljande 

tolkningen av fakta. (Thomassen, 2007). Fenomenologin, som också har påverkat 

hermeneutiken via Husserl, anser att verkligheten är de erfarenheter som människor beskriver, 

utifrån sina subjektiva perspektiv. Det finns ingen objektiv verklighet. Forskaren ska 

vidarebefordra insamlade data i form av andra människors erfarenheter och sätta sina egna 

erfarenheter inom parentes (Thomassen, 2007). Tvärtom, menar Gadamer i sin hermeneutiska 

teoribildning, är all tolkning av mänskliga erfarenheter beroende av forskarens egna 

erfarenheter av att vara människa, som en del av en historia och ett samhälle. Denna 

förförståelse i form av mer eller mindre medvetna erfarenheter, kallas av Gadamer 

”fördomar” men i bemärkelsen insikter i den aktuella kontexten; det undersökta sociala fältet 

(Thomassen, 2007). Genom att själv vara en del av den undersökta verkligheten kan forskaren 

lättare förmedla och analysera andra människors olika perspektiv. Det innebär i sin tur att 

forskaren behöver se data från olika perspektiv för att kunna vidga sin förståelsehorisont, det 

vill säga förstå olika mänskliga erfarenheter för att kunna analysera dem. All kunskap anses 

vara kontextbunden, enligt den hermeneutiska teoribildningen (Thomassen, 2007). 

Tolkning i en hermeneutisk spiral  
Hermeneutisk tolkning av ett fenomen, kan beskrivas som en dialektisk process där forskaren 

rör sig mellan att närmare granska vad informanten har sagt eller gjort för att därefter 

distansera sig från materialet och därmed se det ur ett annat perspektiv, vilket innebär 
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ytterligare möjligheter för forskaren att förstå data. I den här studien innebär det andra 

mänskliga erfarenheter av världen. För att förstå data ur ett vetenskapligt perspektiv behöver 

forskaren nedteckna sina erfarenheter från till exempel intervjuer för att i efterhand kunna 

analysera informanternas erfarenheter i form av texter (Gustavsson, 2000b). Genom att samla 

och kategorisera de nedskrivna erfarenheterna från informanterna kan forskaren i sin 

analysprocess öka sin förståelse för informanternas erfarenheter. I sitt arbete kan forskaren 

inte frigöra sig från sin subjektivitet eller sin förförståelse, men tvärtom använda sig av den 

för att som människa förstå andra människor, menar Gustavsson (2000a). Analysprocessen är 

utan slut, men med hjälp av olika tolkningsmodeller söks sammanhang mellan de stora 

sammanhangen och de små detaljerna i materialet (Ödman, 2007). När forskaren ser data ur 

olika perspektiv kan denne förstå och tolka data i en dialogisk process mot ökad förståelse, 

meningsfullhet, logisk klarhet och därmed koherens. Slutledningen formuleras, inom den 

induktiva teorin, att ha hög sannolikhet utifrån de data som analyserats (Thomassen, 2007).  

 

Med anslutning till syftet att undersöka vad lärare i svenska som andraspråk tänker om hur 

nyanlända elever kan utveckla kunskap i den svenska gymnasieskolans sprint-program, finner 

jag att det är lämpligt att utgå från den ovan beskrivna hermeneutiska teoribildningen. Med 

hjälp av den hermeneutiska analysprocessen vill jag få ökad kunskap om den verklighet som 

informanterna beskriver för mig. I nästa kapitel, Metod och datainsamling, avser jag att 

beskriva närmare hur jag har arbetat med datainsamling och analys med anknytning till 

hermeneutiken. 
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Metod och datainsamling 
I detta kapitel redovisas inledningsvis mitt val av den kvalitativa forskningsmetoden och 

intervjuer som metod för datainsamlingen. Därefter följer beskrivningar av hur jag har skaffat 

förförståelse för forskningsfältet, vilket anknyter till den hermeneutiska teoribildningen. 

Vidare redovisas genomförandet, hur data har samlats in med en inledande pilotintervju och 

hur urvalet har gått till. Deltagarna i studien presenteras kort. Sist redovisas hur 

intervjumaterialet har bearbetats och analyserats.  

Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskning inom samhällsvetenskaperna är inriktad på att förstå verklighetens olika 

dimensioner genom att förmedla människors olika erfarenheter, tankar och perspektiv. För att 

kunna ta del av andra människors individuella uppfattningar och erfarenheter kan forskaren 

intervjua sina informanter eller göra deltagande observationer (Denscombe, 2016). 

Föreliggande studie bygger på en kvalitativ metod med intervjuer som främsta grund för 

datainsamlingen. Intervjusituationen ger forskaren tillträde till okända människors tankevärld 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Den hermeneutiska teoribildningen, som ligger till grund för 

föreliggande studie, föreskriver inte någon särskild metod för analys, däremot har den som 

motiv att söka kunskap om människors erfarenheter i ett visst socialt, kulturellt och historiskt 

sammanhang. Forskarens förförståelse av kontexten en förutsättning för att nå kunskap (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Därför har jag som en del av den hermeneutiska forskningsprocessen 

vidgat min förförståelse, mina kunskaper om den organisation och de medarbetare som mina 

informanter arbetar med eller är beroende av i sitt arbete. Som ett led i det hermeneutiska 

analysarbetet har jag dels intervjuat en flerspråkig medarbetare vid kommunens 

mottagningsenhet för nyanlända ungdomar, vilket jag beskriver nedan. Dels har jag gjort en 

deltagande observation vid ett tillfälle för test i svenska som utgör grund för klassplacering av 

nyanlända gymnasieelever, vilket också beskrivs nedan. På så sätt har jag, utifrån vad 

Gadamer kallar ”fördomar”, utökat mina insikter i det lokala, tidsbestämda och sociala 

undersökningsfältet (Thomassen, 2007). Med den förförståelsen påbörjade jag därefter min 

insamling av data i form av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (bilaga 1) 

som jag beskriver närmare nedan i avsnittet Genomförande. Redan i intervjusituationen inleds 

analysen och min kunskap om informanternas erfarenhet ökar allteftersom i den påföljande 

analysen i hermeneutisk spiral, mot ökad insikt om andra människors verklighetsuppfattning. 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att informanten och forskaren tillsammans bildar en 
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gemensam kontext där de kan upptäcka ny kunskap tillsammans.  För hermeneutiken är de 

mänskliga relationerna en förutsättning för vidare kunskapsbildning. 

Intervju för förförståelse 
Utifrån den hermeneutiska teoribildningen, menar Thomassen (2007), att det är betydelsefullt 

att forskaren utforskar den kontext som vidare ska studeras. Det innebär att forskaren utökar 

sina erfarenheter om forskningsfältet för att utifrån sin förförståelse bättre kunna förstå sina 

informanter, vilket har betydelse för den fortsatta dataanalysen. Innan det egentliga 

datainsamlandet för studien hade kommit igång genomförde jag därför en orienterande 

intervju med en kartläggare vid kommunens gemensamma mottagningsenhet, vilken 

genomför kartläggningar på modersmålet med nyanlända barn och ungdomar, 0-18 år. Mitt 

intresse för denna enhet väcktes av kunskapen om det nya kartläggningsmaterial som 

Skolverket publicerat och infört som ett krav från den 15 april 2016 i den obligatoriska skolan 

(Skolverket, 2016a, 2016b). Det framkom vid denna intervju att den aktuella kommunen inte 

använder sig av Skolverkets kartläggningsmaterial i litteracitet (2016c, 2016d, 2016e). Utifrån 

den här orienterande intervjun ändrade jag utgångspunkten för min studie, från intresse för 

den initiala kartläggningen till sva-lärarnas tankar om sina praktiska erfarenheter. Min 

intervju har fungerat som förförståelse, det vill säga den har givit mig ökad kunskap om 

kontexten inför det följande insamlingsarbetet av data i enlighet med hermeneutiska 

teoribildningen. Däremot ingår inte denna intervju som datamaterial i studiens 

resultatredovisning. 

Deltagande observation som förförståelse 
En fältobservation har också bidragit till att vidga min förståelsehorisont, min förförståelse av 

den undersökta kontexten, i enlighet med hermeneutikens teoribildning (Thomassen, 2007). 

Därför observerade jag ett skriftligt test i svenska som ligger till grund för placering av de 

nyanlända ungdomarna i åldern 16-18 år i sprint-klasser. Vid testtillfället bar jag namnskylt 

och förhöll jag mig passivt iakttagande under en deltagande observation i två timmar en 

eftermiddag. Noteringar gjordes dels vid observationstillfället dels direkt efteråt (Denscombe, 

2016). Vid testtillfället fick jag bakgrundsinformation om organisationen och kunskap om 

testmaterialet som hade producerats av lärare i kommunen. Denna observation utgör inte del 

av datamaterialet i resultatredoviningen utan bidrar till att öka forskarens förförståelse av 

kontexten och därmed öka möjligheterna att med hjälp av den hermeneutiska teoribildningen 

kunna analysera det följande datamaterialet som insamlats med intervjuer (Thomassen, 2007; 

Westlund, 2015).  
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Genomförande  

I det följande avsnittet redogör jag för intervjuer som metod för datainsamlingen och hur 

urvalet av informanter har skett. Skolorna som deltar i studien presenteras, liksom kodning av 

dem och informanterna som deltar i studien. Avsnittet avslutas med en redogörelse för den 

pilotintervju som har inlett intervjustudien. 

Intervjuer som datainsamling 
Denna studies empiri baseras på åtta enskilda semistrukturerade intervjuer. Enskilda 

intervjuer har valts eftersom de ger en möjlighet att få tillgång till de enskilda informanternas 

synpunkter, utan att vara beroende av samplanering eller att deltagarna påverkas av varandra 

(Denscombe, 2016). Utifrån en intervjuguide har tiotalet frågor av öppen karaktär ställts, vilka 

initierar tankar och idéer hos informanten (bilaga 1). Som intervjuare kan jag i en 

semistrukturerad intervju vara flexibel och anpassa frågornas ordningsföljd efter hur 

informantens tankegångar leder vidare till nästa fråga (Denscombe, 2016). Det är då möjligt 

att skapa en trygg kontakt med informanten genom att anpassa de inledande frågorna efter 

situation och person för att därmed få informanten intresserad av att tala om ämnena i 

intervjufrågorna. Det finns också möjlighet att ställa följdfrågor för förtydliganden och 

återkoppla för bekräftelse (Kvale & Brinkmann, 2014; Westlund, 2015). Alla, utom en 

informant, har blivit intervjuade på sina egna arbetsplatser. Där har jag bidragit till att välja en 

lugn, avskild plats för samtal under en angiven tid om 45 minuter. Det var den tid som vid 

pilotintervjun visade sig vara tillräcklig. Det var också den tid som informanterna kunde 

avvara för intervjuer under sin arbetstid. Intervjuerna har spelats in med mobiltelefonens 

inspelningsfunktion och jag har också fört anteckningar parallellt i intervjuguiden under 

samtalen för att lättare kunna orientera mig i materialet (jfr Denscombe, 2016). 

Urval 
Dataunderlaget för denna studie är åtta enskilda intervjuer med sva-lärare i gymnasieskolans 

sprint-program. Urvalet är slumpmässigt utifrån en känd population som tillfrågats via mejl 

(jfr Denscombe, 2016). Det är en ren tillfällighet vilka lärare som har ansett sig ha tid och 

intresse att medverka i studien och därmed har svarat jakande via mejl på min förfrågan om 

att delta i en intervju som del av studien. Informanterna, som utgörs av sva-lärare, undervisar 

de nyanlända sprint-eleverna på nybörjarnivå, som motsvarar A-C på Europeiska rådets 

CEFR/GERS-skala, vilken används i den undersökta kommunen. I dagsläget, våren 2017, 

finns cirka 1200 elever i sprint-klasser fördelade på tretton skolor, varav tio skolor är 

kommunala. Av de fem skolor som finns representerade i urvalet har en gymnasieskola 
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yrkesinriktad profil, tre skolor har både yrkes-och högskoleprofil och en skola har endast 

högskoleprofil. Alla undersökta enheterna ligger centralt belägna i en av de största svenska 

städerna. 

Studien inleddes med att jag tog kontakt med en sva-lärare i en sprint-skola, för att jag skulle 

få en förförståelse av kontexten, med en tillbakablick av hur sprint-verksamheten hade 

bedrivits under de senaste åren. Samtalet innebar också tillträde till fältet med hjälp av ett 

antal förmedlade kontaktpersoner vid olika sprint-skolor. Sökningar på webben vidtog för att 

skapa en så stor förförståelse om verksamheten som möjligt. Därefter skickades 

mejlförfrågningar ut om intervjuer till rektorer och cirka ett dussin sprint-lärare. En dryg 

vecka senare hade samtliga åtta sva-lärarintervjuer på sprint-skolorna genomförts utifrån en 

strukturerad mall med frågor (bilaga 1). En översikt i tabellform sammanställdes för att få en 

överblick över datainsamlingen, där informanterna och skolorna avidentifierades och kodades 

(bilaga 3).  

Deltagarna i studien 
Här presenteras kortfattat de skolor som ingår i studien kodade med versalerna A, B, C, D, E 

och F. Varje intervjuad lärare vid respektive skola har kodats med skolans bokstav och 

efterföljande siffra, 1 eller 2, beroende på antalet som har intervjuats på skolenheten. De åtta 

informanterna som utgör underlag för studien har i nedanstående presentation följande 

beteckningar: A1, B1, B2, C1, D1, E1, E2 och F1. En översikt av kodningen finns i bilaga 3. 

Skola A, lärare A1: Den här sprint-skolan har två klasser med knappt 40 elever. En ensam 

sva-lärare undervisar båda klasserna i svenska som andraspråk på A-B-nivå (CEFR/GERS). 

NO och SO undervisas av två andra lärare i 1h/ämne i vardera klassen per vecka.  

Skola B, lärare B1, B2: På den här skolan finns ca 90 nyanlända elever och fem lärare. 

Eleverna har sva 13h/vecka och 1h vardera i så kallad sva-no och sva-so per vecka. Därtill 

kommer idrott, engelska och matematik. Här intervjuades en sva-lärare och en sva-lärare med 

flerspråkig lärarkompetens.  

Skola C, lärare C1: Gymnasieskolan har ca 85 nyanlända elever fördelade på fem sprint-

klasser på nivåer från CEFR/GERS-nivå B till C, d v s motsvarande grundskolenivå. Förutom 

sva i 13h/vecka får eleverna undervisning en timme per vecka i vardera: bild, idrott, 

matematik, engelska, biologi (inte på B-nivå), samhällskunskap och modersmål. En sva-lärare 

intervjuades här. 
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Skola D, lärare D1: Här finns ca 125 sprint-elever med en större spridning från CEFR/GERS-

skalans A-nivå till C- nivå, motsvarande grundskolans högstadium. En lärare i sva/matematik 

intervjuades. 

Skola E, lärare E1, E2: Detta sprint-gymnasium har cirka 400 nyanlända elever och cirka 40 

lärare. Eleverna på nivå A-C (CEFR/GERS) får undervisning i sva, sva-no, sva-so i 15h/vecka 

och dessutom idrott, engelska och matematik i 1h per ämne och vecka. 

Skola F, lärare F1: På denna gymnasieskola finns cirka 70 sprint-elever på nivå B till C 

(CEFR/GERS) fördelade på fyra klasser. En B- klass har endast 9 elever. Det förekommer 

yrkesinriktad gymnasieundervisning parallellt med ämnesundervisning motsvarande 

grundskolenivå i en klass. Tre lärare undervisar i sva på den här skolan. 

Pilotintervju 
Enligt god forskningspraxis bör forskningsmetoden testas innan den egentliga studien har 

startat (Denscombe, 2016). De frågor som ställdes vid denna första pilotintervju med en sva-

lärare sammanfaller med innehållet i den intervjuguide som har använts i de följande sju 

intervjuerna. Efter pilotintervjun skrevs intervjufrågorna in i tabellform (bilaga1). Därmed 

blev intervjuerna mer effektiva och kunde kortas ner från en timme till 45 minuter i de 

följande sju intervjuerna. Pilotintervjun ingår i datamaterialet eftersom frågorna i denna 

inledande intervju är desamma som i intervjuguiden (bilaga 1).  

Bearbetning av datamaterialet och analysprocess  

I pilotintervjun, som beskrivits ovan, skrev jag anteckningar parallellt med inspelning med 

mobilens inspelningsfunktion. Vid renskrivning efter samtalet visade det sig att 

anteckningarna var effektiva komplement till mobilinspelningarna för att strukturera svaren. 

Utifrån denna erfarenhet har jag fortsatt att anteckna i intervjuguiden samtidigt som samtalen 

har spelats in på mobilen. Skrivandet innebar att jag flexibelt kunde följa samtalets associativa 

förflyttningar mellan frågorna. Direkt efter samtalen transkriberade jag intervjuerna på datorn 

i de tabellformade intervjuguiderna (bilaga 1). Transkriberingen har skrivits med ett 

vardagligt skriftspråk för att vara enkelt att läsa och förstå utan anspråk på att vara underlag 

för en språkanalys. Det praktiska arbetet i analysprocessen innefattar arbetsmoment för att få 

översikt över datamaterialet, men också för att säkerställa att inget material förloras. När 

intervjuarbetet började gjorde jag en tabell för att minnas vilka informanter som jag hade 

intervjuat och på vilka skolor jag hade varit. Samtidigt började jag att koda informanterna 

utifrån respektive skolenhet med hjälp av siffror och bokstäver med avsikten att etiskt inte 
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kunna förknippa informanten med skolenheten (bilaga 3). Denna kodning av informanterna 

används vidare i det praktiska analysarbetet och i resultatredovisningen som jag beskriver 

nedan.  

Analysprocessen i föreliggande studie har skett i flera steg, vilket också har beskrivit ovan i 

teoriavsnittet. Flera forskare beskriver hur en analys kan pendla mellan närhet och distans i 

förhållande till datamaterialet i en hermeneutisk spiral till ökad insikt (Gustavsson, 2000a; 

2000b; Ödman, 2007; Westlund, 2015). Texter jämförs med varandra för att styrka eller 

avfärda tolkningar när nya mönster framträder. Delar och helheter jämförs så att säkrare 

tolkningar framträda (Kvale & Brinkmann, 2014). I det första steget, för att göra materialet 

tillgängligt för analys, har informanternas svar på intervjufrågorna strukturerat renskrivits på 

dator in i intervjuguiden i rutorna vid respektive fråga (bilaga 1). Efter genomläsningar har, i 

det andra steget, frågorna och svaren kodats genom att målas i fem olika färger. Efter varje 

färgad fråga med svar skrevs informantens kodade identitet, bokstav med siffra, för att kunna 

organisera materialet. I det tredje steget övergick processen till att klippa isär texterna och 

häfta upp dem i grupper utifrån färger på ett bord, för att översiktligt eventuellt finna mönster 

inom och mellan grupper (Gustavsson, 2000a, 2000b; Ödman, 2007; Westlund, 2015). Därpå 

pendlade processen tillbaka till närläsningar i ett fjärde steg, där undergrupper skapades till 

befintliga kategorier, med fler färgnyanser. Kodord skrevs i kanten på lapparna för att 

tydligare kunna se vilka ytterligare aspekter som framkommit i intervjusvaren. Utifrån dessa 

noteringar kunde nya grupper formas, passas in under andra kategorier eller läggas för sig. 

Efter denna närläsning och praktiska strukturerande av data började jag, i ett femte steg, 

betrakta materialet från en annan synvinkel utifrån skrivna frågor (bilaga 4). Detta arbete 

innebar dels en närläsning av data och dels en distansering i arbetet med den i text formade 

översikten på datorn. Analysprocessen fortsatte på likande sätt, i ett sjätte steg, med fler 

skrivna analysfrågor (bilaga 5) och fler genomläsningar och räkning av olika intervjusvar för 

att kunna redovisa trender i datamaterialet. Resultatet av den ovan beskrivna dialektiska 

processen redovisas i kapitlet Redovisning av resultat. Sammanhang, ökad förståelse och 

mening växer fram utifrån hur forskarens tar del av de intervjuades kontext och praxis i en 

hermeneutisk spiral (jfr Gustavsson, 2000a, 2000b; Thomassen, 2007; Ödman, 2007). 

Etiska överväganden 

Vid mejlförfrågan om intervjuer, och i ett fall en observation som förförståelse, meddelades 

vad jag ville göra, varför och i vilken typ av studie intervjumaterialet skulle komma att ingå 

(bilaga 2). Det poängterades också att intervjuerna skulle ske utifrån Vetenskapsrådet (2011) 
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med anonymisering och förstörande av allt material efter uppsatsoppositionen. Vid förfrågan 

om intervjuer gick även mejl ut till rektorer för att därmed få tillträde till fältet. Eftersom 

förfrågan till informanterna framförallt skedde i mejl så har också informanternas mejlssvar 

fungerat som en skriftlig överenskommelse som visar att informanten accepterar att medverka 

i studien utifrån de givna etiska förutsättningarna. De intervjuade i denna studie har alla fått 

information om att det endast är deras erfarenheter och tankar som är intressanta som 

forskningsunderlag och att de inte som personer kommer att bli föremål för granskning i 

studien (Westlund, 2015). Tillägas bör att jag inte arbetar tillsammans med informanterna 

eller i den skolform som undersöks i föreliggande studie. 

  

Kvalitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

De inom vetenskaplig forskning vedertagna begreppen validitet och reliabilitet förknippas 

framförallt med kvantitativ forskning och en deduktiv metod (Denscombe, 2016). Dessa 

begrepp används med försiktighet inom kvalitativa studier, eftersom reliabilitet, möjligheten 

att exakt upprepa studien med detsamma resultat, är begränsad i en kvalitativ studie. Huruvida 

metoden är tillförlitlig, om den är valid och därmed undersöker det den var tänkt att 

undersöka, kan i en kvalitativ studie i stället diskuteras i termer av kvalitet (Fejes & 

Thornberg, 2015b). För att besvara huruvida en studie anses vara vetenskapligt kvalitativt 

hållbar finns ett antal krav på bland annat systematik och kreativitet, men också en kritisk 

hållning i analysen av data. Förmågan som forskaren har att förstå datamaterialet och 

förmedla sin insikt till läsaren är också en del av det kvalitativa validitetsbegreppet (Fejes & 

Thornberg, 2015b). Giltig kunskap bildas argument möter varandra i en diskussion om olika 

tolkningar som en del av den hermeneutiska spiralen. Det är alltid möjligt att argumentera för 

eller emot en tolkning. Det finns ingen absolut objektiv sanning i kvalitativ forskning som är 

bunden till en viss kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån granskning och analys av 

enskilda fall drar forskaren slutsatser i en vetenskaplig process som fortskrider i en 

hermeneutisk spiral då nya rön läggs till i den fortsatta forskningen (Westlund, 2015). Det 

innebär att studien har bedrivits utifrån ett induktivt arbetssätt, vilket är frekvent inom 

kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2015a). Den kvalitativa forskaren utsätter sig för 

dubbla utmaningar i sin strävan att finna mening i verkligheten; dels friheten att tolka, dels 

utmaningen att bli granskad, skriver Per-Johan Ödman (2007). Generaliserbarheten av en 

studie, möjligheten att överföra resultaten på andra verksamheter, är även det en del av 

valideringen. Det kan vara svårt beroende på att kontexten aldrig är densamma. Däremot kan 
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ett kvalitativt resultat ha pragmatisk validitet (Fejes & Thornberg, 2015b). Det vill säga att ett 

resultat kan användas praktiskt för att utveckla och förändra framtida arbete utifrån 

erfarenheterna av en studie.  

I denna studie har jag eftersträvat av vara tydlig med hur jag har arbetat med såväl 

datainsamling som de val jag har gjort vad gäller forskningsområde som metod, teori och 

analys. Vid det tillfälle då jag befann mig osäker på hur ett uttalande skulle tolkas vid 

transkriptionen, återkopplade jag via mejl till informanten för att därmed försäkra mig om rätt 

fakta inför resultatredovisningen. Som lärare i samma ämnesområde som informanterna, 

svenska som andraspråk, har jag en stor förförståelse för ämnet, vilket inom den 

hermeneutiska teoribildningen anses vara en fördel. Gustavsson (2000a) menar att forskaren 

inte kan frigöra sig från sin subjektiva förförståelse, men tvärtom medvetet använda sig av 

den för att få en vidare förståelsehorisont. Det vill säga att forskaren lättare kan förstå andra 

människors tankar och erfarenheter utifrån sina egna liknande erfarenheter i en hermeneutisk 

analysprocess.  
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Resultatredovisning 
I detta kapitel presenteras intervjustudiens empiriska resultat som har framkommit i intervjuer 

med åtta sva-lärare i gymnasiets sprint-program för nyanlända elever. Resultaten är 

strukturerade i sex tematiska huvudrubriker utifrån hur informanterna tänker om elevernas 

kunskapsutveckling. Dessa är rubriker har fokus på information, modersmål eller starkaste 

skolspråket, samverkan, stöd, betyg och bedömning samt dokumentation. Varje tema 

struktureras med underrubriker för att tydliggöra innehållet. En sammanfattning avslutar varje 

huvudtema.  

Överföring av information 

Alla informanter är överens om att de saknar information om de nyanlända elevernas 

skolbakgrund vid ankomst till sprint-skolorna. Samtliga sva-lärare svarar att de inte har tagit 

del av någon dokumentation från mottagningsenhetens kartläggningssamtal eller skriftlig 

information från det inledande testet för nivågruppering av eleverna i sva-klasser. Någon IUP, 

individuell utvecklingsplan finns inte längre kvar som medföljande dokumentation, påpekar 

sju av åtta lärare som intervjuats.  

Vi ser inte mottagningsenhetens kartläggning och vi får ingen information eller 
överlämning av eleverna när de kommer hit. Det saknas rutiner för överlämning (B2). 

Ett par informanter påpekar att dokumentationen är bättre när elever kommer inflyttande från 

andra kommuner.  

Dokumentation från andra kommuner är tydligare än inom denna kommun (E2). 

Mottagningsenhetens kartläggande samtal på modersmålet var okänt för en informant. Vid 

den skolan hade sva-lärarna själva inledandande samtal med tolk tillsammans med den 

nyanlända eleven. Läraren påtalar det oekonomiska i bristen på fungerande rutiner i den 

kommunala verksamheten.  

 Vi har själva samtal med tolk för att informera oss om elevens bakgrund (C1). 

Endast en sva-lärare som själv är flerspråkig känner sig tillfredsställd med den info som denne 

själv kan utröna genom samtal och skriftliga uppgifter på modersmålet direkt vid kursstart i 

klassrummet. 

Jag är legitimerad lärare på låg- och mellanstadiet både i Sverige och i mitt hemland. 
När elever inte kan skriva på [modersmålet] ser jag det genast eftersom alla får skriva 
till mig på modersmålet. Mina elever är bara [modersmåls-] talande (B1). 
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Hälften av informanterna konstaterar att eleverna nu är indelade i klasser efter inledande test 

av svenskkunskaper för nivågruppering i sprint-klasser, vilket inte var fallet under hösten 

2016, då alla elever kom direkt till klasserna.  

Nu finns test som är uppföljning av mottagningsenhetens muntliga inskrivningssamtal 
på modersmålet och eleverna nivåplaceras (E1). 

En informant påpekar att klasserna trots det är heterogena.  

Vi får alla elever i samma klasser och vet inte mer om de eventuellt kan läsa på 
modersmålet och om de har någon skolbakgrund (D1). 

Sammanfattning  
Samtliga åtta informanter meddelar samstämmigt att de inte har tagit del av dokumentation 

om den nyanlända elevens skolbakgrund från mottagningsenhetens kartläggande samtal, 

dokumentation från test för nivåplacering i klass eller individuell utvecklingsplan (IUP), 

vilken enligt informanterna tidigare har följt eleverna. Placeringen av eleverna i olika klasser 

för svenska som andraspråk noteras som en förbättring från den föregående terminen då inte 

någon nivågruppering skedde. Trots detta noteras att klasserna fortfarande är heterogena. Den 

lärare som själv är tvåspråkig med en klass elever med samma modersmål som sva-läraren 

själv kan själv kartlägga elevernas bakgrundskunskaper. En skola kartlägger alla nyanlända 

sprint-elever med tolkar. Elever som kommer från andra kommuner har med sig 

dokumentation som sva-lärare tar del av. 

Modersmålet eller det starkaste skolspråket som stöd för kunskapsutveckling 
Modersmålets eller skolspråkets betydelse för kunskapsutvecklingen på andraspråket nämnde 

merparten av de intervjuade sva-lärarna. 

Jag har just gått läslyftet så jag har börjat tänka mycket mer på hur viktigt förstaspråket 
är för förståelsen av texter och kunskapsinlärningen (H1). 

Stor effekt märks av studiehandledningen på modersmålet. De hänger med mycket 
bättre i min undervisning efteråt. Det ger ett kvitto på närvaron där (A1). 

Vi vill ha språkstödjare, men vår rektor säger att det kostar pengar och att det inte finns 
ekonomi för det. Rektorn hänvisar också till den modersmålsundervisning som eleverna 
får en timme per vecka, utanför schemat (E1). 

Organisation av studiehandledningen  
Alla intervjuade sva-lärare var mycket engagerade i hur språkstödet fungerade och hur det var 

organiserat. Sju av åtta intervjuade sva-lärare var missnöjda med organisationen av 

språkstödet. 
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Vi visste inte att det skulle komma studiehandledare i höstas! De fyra 
studiehandledarna dök upp på en tisdag eftermiddag och vi lärare gick emellan 
klassrummen (H1). 

Missnöjet uttrycktes i ord av otillräcklighet eller maktlöshet inför en organisation som de inte 

är en del av och därför inte kan påverka. Ofta är en studiehandledare på plats i cirka en och en 

halv timme i ett klassrum som står öppet för besök och frågor kan ställas av alla sprint-elever 

som har samma språk. 

Vi samarbetar inte med dem men de har ett stort jobb att kunna handleda alla elever i 
alla 12 olika ämnen på en förmiddag per vecka. Fredag förmiddag kan alla sprint-elever 
på alla nivåer, med upp till 12 ämnen på grundskolenivå fråga studiehandledarna på sitt 
språk i en ”studiestödsstuga” (D1). 

Det förekommer också att studiehandledarna kan bokas in av lärarna. Det råder då enligt flera 

informanter en först till kvarn-stämning i personalrummet vid studiehandledarnas ankomst, 

eftersom de vanligtvis inte är stationerade vid skolan. 

Vi får med oss två av de fyra studiehandledarna minuterna innan vi går, de ”åker med” 
bara (H1). 

Vi kan boka in dem på lektionstid under den en och enhalvtimmen de är tillgängliga en 
gång i veckan (D1). 

Det ska finnas ett schema för det, men jag vet inte vad som gäller. Jag har motsvarande 
c/d-nivå (sfi-nivå), men det har bara hänt en gång att en elev har fått hjälp att förstå so, 
no eller grammatik. Det var en elev hade flyttats upp för snabbt och som plockades ut 
av en ”elevassistent” och fick en timmes stöd (E2). 

Hur mycket stöd var och en av eleverna kan få är en fråga som lärarna funderar över eftersom 

det finns många elever i vissa språk, men inte fler studiehandledare i de språken än i de 

mindre språkgrupperna.  

På två sva/no- och två sva/so-lektioner finns språkhandledare med i dari och arabiska, 
men inte någon i tigrinja eller somaliska. Elva dari-talande får lika mycket stöd som 
fem arabisktalande (B2). 

De [studiehandledarna] lägger 30 minuter per klass. De går runt under två timmar en 
gång i veckan. Det är inte effektivt planerat. I vissa klasser finns det stora språkgrupper 
och många frågor, medan i andra klasser finns färre elever i språket och kanske få 
elever är närvarande. Det är dålig närvaro vid språkstödslektionerna. Jag ser inte att 
eleverna får ut något av språkstödet, tyvärr (C1). 

För de elever som inte talar de största aktuella invandrarspråken finns ingen 

studiehandledning alls. Sju av åtta representerade sprint-skolor saknade studiehandledare för 

mindre språkgrupper. 
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Det finns studiehandledare i dari, arabiska och sorani, men inte alls något för elever 
som talar ryska, thai, somaliska, tigrinja eller amarinja och det är ju elever som har 
långsam progression (D1). 

Kompetens hos studiehandledarna 
Några lärare reflekterade över vilken kompetens studiehandledarna har i ämnena som de ska 

handleda eleverna i. 

Vilken kompetens har studiehandledarna? Vad vet de om innehållet i de olika ämnenas 
kurser? De är inte lärarutbildade. De kan bara sitt modersmål och en del svenska (B1). 

Vi har så kallade ”elevstödjare”. De är inte studiehandledare. De fungerar som allt i 
allo, som fritidspersonal på raster, men går även in och undervisar elever som behöver 
hjälp (E2). 

Sammanfattning 
Samtliga informanter har kunskap om modersmålets eller det starkaste skolspråkets betydelse 

för kunskapsutvecklingen i andraspråket. Vid alla skolor utom en sprint-skola finns 

studiehandledare. Det framkommer att antalet studiehandledare i skolorna varken motsvarar 

det stora elevunderlaget eller de olika språk som finns representerar bland de nyanlända 

eleverna. Organisationen av studiehandledningen kritiseras av informanterna för att på olika 

sätt vara ineffektiv och inte bidra till den förförståelse och motivation som skulle kunna vara 

fallet med en tydligare struktur. Informanter påtalar att studiehandledningens organisation inte 

har utvärderats av huvudmannen. Studiehandledarnas ämneskunskaper och pedagogiska 

kompetens ifrågasätts av informanterna då studiehandledarna har till uppgift att handleda 

eleverna i samtliga grundskoleämnen.  

Professionell samverkan för kunskapsutveckling  

Professionellt samarbete benämns här samverkan, vilket tidigare definierats i kapitlet Begrepp 

och definitioner. 

Samverkan med arbetslaget, inom ämnet eller mellan olika ämnen 
I intervjuerna framkommer att alla lärare konfererar på anvisad tid och med anvisad personal 

utifrån skolledningens planering.  

 Vi lärare på sprint har arbetslagsmöte en timme per vecka (C1). 

Huruvida dessa arbetslagsmöten också inkluderar andra ämnesföreträdare än svenska som 

andraspråk varierar. 
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Sprint-möten är en gång i veckan, men alla kan inte vara med för att det krockar med 
andra möten (H1).  

Mötena handlar om organisation av skolverksamheten, menar informanterna, medan 

pedagogiska samtal inte upplevs vara prioriterade i skolans organisation. 

Vid arbetslagsträffarna talas om organisatoriska frågor som lokaler, planering och tider, 
men aldrig pedagogiska frågor (E1). 

Samverkan med studiehandledare 
Sex av åtta informanter påtalar att de inte har möjlighet att träffa studiehandledarna på 

konferenstid utan att det sker i förbifarten. 

Vi samarbetar inte rutinmässigt alls. Bara när vi stöter på varandra, när vi träffas i 
fikarummet (B2). 

Tanken var nog att vi skulle samplanera, men vi har inte fått någon tid till det. (H1).  

En informant konstaterar att de olika ämneslärarna träffar studiehandledarna planenligt en 

kvart varje vecka innan studiehandledningen börjar en dag i veckan. 

Vi berättar snabbt vad som är aktuellt just nu i ämnena, men jag får mest tid. Svenskan 
är ju viktigast(…) En kvart är ju kort men vi kan ju mejla dem också (A1). 

Viljan finns bland de övriga informanterna att lägga konferenstid på att samverka med 

studiehandledarna. 

Planeringstid tillsammans med studiehandledare önskas, kanske varannan vecka skulle 
räcka, bara det blir möjlighet att ge förförståelse. Kanske skulle eleverna bli mer 
motiverade, ha större närvaro om de märkte att vi hade dialog (C1). 

De så kallade elevstödjare som vi har borde kallas språkstödjare och vara med på våra 
arbetslagsmöten. De har tydligen egna möten med skolledningen bara (E1). 

En informant är själv tvåspråkig och upplever sig därför inte vara berörd av brist på 
samverkan i skolorganisationen.  

Det behövs inte mer samarbete. Jag har ju dubbel kompetens, faktiskt trippel som 
mellanstadielärare med alla olika ämnen också. Det är perfekt!(B1) 

Samverkan med modersmålslärarna 
Modersmålsundervisningen sker utanför schemat en timme i veckan och är frivilligt för 

eleven enligt Skollagen (SOU 2010:800). Några lärare påpekade timutläggningen för 

modersmålsundervisningen hade halverats det senaste året.  
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Vi samarbetar inte alls med ”Språkskolan” [modersmålslärarna] längre. Eleverna har 
rätt till en timme [modersmål] per vecka utanför lektionstid. Innan fick eleverna två 
timmar [modersmål] per vecka. Då samarbetade också modersmålslärarna med lärarna i 
svenska som andraspråk med kartläggningar (E2). 

Samverkan med elevhälsan 
Samverkan med elevhälsoteamet menar de flesta informanterna fungerar tillfredsställande. 

Möten förekomer regelbundet runt elevernas psykosociala hälsa, vilken påverkar 

möjligheterna för eleverna att koncentrera sig på skolarbetet. 

En timme per vecka har mentorerna möte med elevhälsan om sociala faktorer och det är 
bra (C1). 

Kuratorer och skolsköterskor har så kallade mentorsgenomgångar en gång i månaden 
för att öka förståelsen för eventuella hälsoproblem som kan vara hindrande för elevens 
kunskapsinhämtning. De mötena är bra, tycker jag!(E1) 

När inte SYV eller studiehandledare ingår i den professionella samverkan finns dock 

svårigheter att planera elevernas framtida studier.  

Inte heller SYV kallas till mötena. Det innebär att inte SYV känner till elevernas 
studiesituation inför planeringen av målen, åtta eller tolv godkända grundskoleämnen 
inför gymnasiet (E1). 

Några informanter anser att möten borde ske oftare än som det är nu, var sjätte vecka, 

eftersom eleverna är avvisningshotade och mår mycket psykiskt dåligt. Informanterna menar 

att de nyanlända skolungdomarna blir oroliga och okoncentrerade i skolan när någon av dem 

får ett negativt meddelande från Migrationsverket. 

Vi fokuserar på studiemål, men för stora hinder finns. Droger, psykisk ohälsa och 
samtal med Migrationsverket. Efter ett par år blir de utvisade. De oroar varandra (B2). 

Vid ett par skolor är inte undervisande lärare själv mentor utan en särskilt anställd person har 

mentorsansvaret för alla klasser på respektive skolenhet, vid sidan av någon typ av 

ledningsansvar. En av de intervjuade sva-lärarna förklarar elev-lärarrelationen så här. 

Lärarna är inte med [vid elevhälsomötena]. Jag försöker undervisa så mycket som 
möjligt. Det är inte mitt område. Vi försöker ha tydliga roller. Vi har en särskild 
mentor, på heltid, samordnare tror jag NN kallas. Jag är inte mentor (A1). 

Sammanfattning 
Samverkan sker främst andra sva-lärare på planerad mötestid. I viss mån förekommer det att 

sva-lärare träffar no- och so- lärare, men informanter noterar att flera möten konkurrerar om 

samma konferenstid. Strukturerade veckomöten med studiehandledarna finns i en skola, med 
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en mötestid på en kvart. Den vanligaste kommunikationen med studiehandledarna uppges 

vara oplanerade ordväxlingar på väg till lektionerna, eftersom de flesta studiehandledarna 

uppges ambulera mellan ett flertal skolor. På en sprint-skola förekommer inte 

studiehandledare som profession och den flerspråkiga elevstödjande personalen deltar inte i 

några pedagogiska möten. En informant påpekar att samverkan med modersmålslärare vid 

kartläggning har varit rutin i den tidigare organisationen. 

Stöd och anpassningar för att stötta elevernas läs- och skrivutveckling 

Stöttande verktyg  
En annan tredjedel av sva-lärarna säger att de anpassar undervisningen för eleverna genom att 

låta eleverna få skriva på dator.  

Alla elever vid gymnasiet och sprint-programmet har varsin laptop som de får låna. 
Lexin får användas på datorerna. Mobilerna måste lämnas in vid lektionsstart (C1). 

Däremot har ingen av dessa lärare använt sig av talsyntesprogrammet som finns installerat i 

alla kommunens datorer. 

Claro read? Nej, det har jag aldrig hört talas om (A1). 

Den kommungemensamma lärplattformen nämns av en informant som ett stödjande verktyg 

som inte brukas i större omfattning hittills.  

Eleverna får kvittera ut en dator, men vi borde använda lärplattformen eftersom det är 
mycket papper och eleverna missar mycket om de är borta (H1). 

Teknik kan vara stöttande vid svårigheter eller störa koncentrationen. Ett flertal skolor lånar 

inte ut datorer. En lärare berör dilemmat mellan gemensamma regler, pedagogik och tekniska 

verktyg. 

Jag låter eleverna använda mobilerna för att kolla upp ord på Google translate och 
dylikt via skolans uppkoppling. Jag vet att många lärare tycker att det är fel, att de kan 
kolla på annat också, men jag tycker att det är praktiskt för att förstå ord (E2).  

En tredjedel av sva-lärarna svarar att de anpassar undervisningen för elever med läs-och 

skrivsvårigheter genom att placera och omplacera eleverna i olika klasser. 

Vi gör iakttagelser av eleverna och nivågrupperar dem efter progression: 0-1 (normal), 
2 (snabb), 3 (långsam), men också efter ”diagnos”, alltså om de har svårt att 
koncentrera sig, kanske psykosociala svårigheter efter migrationen (B2). 
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Vi nivågrupperar utifrån svenskkunskaper. Vi har egna nivåer här på skolan 1, 2, 3, 4. 
Nivå 3 motsvarar ungefär sfi D, men det får ju inte finnas (D1). 

Tidsfaktor 
En informant påpekar att eleverna har för lite tid för att bli klara med grundskolan vid 

ankomst i gymnasieålder.  

Det är för kort tid! Eleverna ska bli klara så fort som möjligt med 
gymnasieutbildningen. Timutlägget för sprint motsvarande mellanstadienivå och hela 
grundskolan är alltför kort med tanke på elevernas ofta bristfälliga skolbakgrund (D1). 

Speciallärare  
Vid sju av de åtta undersökta sprint-skolorna finns inte någon speciallärare eller 

specialpedagog som med sin kompetens kan stötta lärarna vid frågor om extra anpassningar, 

särskilt stöd eller skrivande av åtgärdsprogram. 

 Det finns en specialpedagog här på gymnasiet men vi har inget samarbete (H1). 

En gymnasieskola har en speciallärare i svenska. 

 Vi har en speciallärare som vi kan skicka elever till, än så länge (D1). 

En informant ser fram emot kompetensförstärkning. 

Vi ska få en specialpedagog som kan utreda eleverna som vi tycker har långsam 
progression och kanske har dyslexi eller språkstörning (E2). 

Sammanfattning 
Synpunkterna varierar bland informanterna på hur eleverna kan stöttas sin läs-och 

skrivutveckling med hjälp av olika hjälpsamma verktyg. Några svarar att datorer utgör ett 

skrivhjälpmedel, men det framgår att det saknas kunskaper om datorprogram och de 

möjligheter som lärplattformen ger. Den undervisningstid som läggs ut i kursplanen för 

eleverna uppges, av en informant, vara för knappt tilltagen. Sju av åtta skolor har inte tillgång 

till någon speciallärare eller specialpedagog. Ett par informanter önskade att få en 

speciallärare till skolan som de förväntade sig skulle ägna sig åt särskilt stöd genom att arbeta 

med eleverna utanför klassrummen.  
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Bedömning av elevens språkutveckling i svenska som andraspråk 

I relation till kunskapsmål 
Ingen av informanterna kunde med säkerhet säga om eleverna hade uppnått ett visst 

kunskapsmål utifrån det europeiska bedömningsverktyget CEFR/GERS, som huvudmannen 

hade infört under våren 2016. Stor osäkerhet rådde bland alla åtta sva-lärare som intervjuades. 

Det känns oprofessionellt. Inga tydliga kunskapskrav eller definierade mål. Förut [före hösten 2016] 
hade vi sfi-nivåerna och därmed Skolverkets kunskapsmål med Nationella Prov (B2). 

 
De intervjuade lärarna förklarade oklarheterna kring kunskapsmål och betygssystem med att 

de hade blivit tvungna att byta bort de svenska kunskapsmålen inom sfi mot det europeiska 

CEFR/GERS-nivåerna. 

Innan starten i höstas fanns sfi-systemet, men det fick vi inte ha kvar längre. Nu GERS-
skalan som är oklar vad som gäller (H1). 
 

Alla hänvisade till ett nystartat kommungemensamt nätverk som hade haft ett par 

tvåtimmarsträffar denna vårtermin 2017 för att tillsammans, inom ämnet svenska som 

andraspråk, försöka reda ut kunskapsmålen på CEFR/GERS-nivåerna. 

Vi sätter upp målen själva i samarbetet i nätverket. Vad anser vi i den här kommunen 
för att vara godkänd på ceferskalans olika nivåer? Skolverket har ju inte satt upp några 
nivåer (D1). 
 

De intervjuade lärarna uttryckte på olika sätt osäkerhet och okunskap om kunskapsmål och 

betygssättning. 

Målen? Det egentliga målet är ju att klara årskurs 9. Innan dess finns ju inga mål. Alla 
elever är ju på olika nivåer innan dess (A1). 
 

Bedömningarna av eleverna sker utifrån prov som lärarna har utformat olika på olika skolor 

och utifrån egna tolkningar av gällande bedömningsgrunder. 

Vi har kursprov som vi har gjort själva. Enligt Gy11 måste det ju vara kursprov! 
Kursbetonat. Inte bara färdigheterna som i sfi. Till exempel måste vi särskilja 
grammatiken i en särskild kurs, som ett kursprov. Inte allmänna nivåer (D1). 
 

Rättssäkerheten kommenteras så här av en informant. 

Någon känner någon som känner någon som har tillgång till något prov. Jag tror att A2 
på CEFR-skalan motsvarar ungefär sfi C med hemgjorda prov (B2). 

Den sista intervjun visade hur nätverkets arbete hade fortgått efter det senaste mötet. 
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Och nu har vi inom sva-nätverket börjat enas om ett nytt gruppindelningssystem med 
egna gemensamma nivåer och namn, så det blir tydligare när eleverna ska byta mellan 
skolorna till hösten. Terminologiförvirring! (H1)  

Sammanfattning 
Alla informanter uttryckte en stor osäkerhet om hur de skulle bedöma elevernas kunskaper i 

svenska som andraspråk. Alla lärare kände till att det system som skulle användas var den 

europeiska normen GERS/ CEFR, men ingen kände trygghet i hur kunskapsmålen skulle 

mätas. Alla lärare påpekade att de inte längre hade rätt att använda Skolverkets kunskapskrav 

för de olika sfi-nivåerna, och därmed inte heller de nationella prov som finns för normering av 

nivåerna nationellt. Alla lärare nämnde det nystartade nätverket av sva-lärare i kommunen för 

att gemensamt kunna tolka den europiska kunskapsmålen. Ett flertal olika system av siffror 

och förkortningar angavs av informanterna på de olika sprint-enheterna för att benämna 

elevernas kunskapsnivåer. 

Dokumentation av betyg och omdömen  

Rutiner 
Några rutiner för att dokumentera och arkivera elevens kunskapsutveckling finns inte på 

majoriteten av de undersökta skolorna.  

Inga rutiner för överlämning finns. Lärares anteckningar sparas eventuellt av läraren 
själv och kan efterfrågas (B2). 
 

Flera informanter påpekar att de tidigare har haft rutiner för inskrivning av omdömen av 

elevernas kunskapsutveckling i individuella utvecklingsplaner (IUP) som har följt eleven, 

men som har tagits bort vid en omorganisering av sprint. 
Efter omorganiseringen av språkintroduktionsprogrammet i kommunen våren 2016 
skrivs inte längre några individuella utvecklingsplaner (IUP) som skrivs in i något 
datasystem (E1). 
 

En sva-lärare förklarar varför inte dokumentationen finns vid överlämnade till annan skola. 

Vi skickar inget vidare. Ingen rutin finns för överlämning. De har egna test när de tar 
emot eleverna från oss på mottagande sprint-gymnasier (B1).  
 

Inga omdömen eller betyg skrivs in för de nivåer som motsvarar all grundläggande 

språkutveckling i svenska som andraspråk. 

Omdöme skrivs in till expeditionen och lämnas till elev som fyllt 20 år och slutar. Inga 
betyg sätts före grundskolenivå motsvarande sfi D/GERS B2 (D1). 
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När elev ska gå vidare och läsa mot grundskoleämnen har jag skrivit ett omdöme 
utifrån GERS-skalan. Jag ha lämnat det till mentor och SYV, men jag vet inte hur de 
hanterar det sedan (H1). 

Utvecklingssamtal 
Hälften av informanterna nämner att de förbereder utvecklingssamtal genom att bedöma 

elevernas språkutveckling. Den som samtalar med eleven och tolk kan vara sva-läraren som 

mentor, SYV eller vid två av skolorna är en administrativ person anställd som mentor för alla 

elever, kallad supermentor. 

Vi dokumenterar de fyra färdigheterna efter hemgjorda test bedömda utifrån en 
hemgjord matris som nätverket har gjort. Syftet är att SYV ska ha samtal med alla 
elever om framtida studier, åtta eller tolv ämnen i grundskolan inför gymnasiet. Jag vet 
inte om det skickas med eleven eller sparas i skolan (E2). 

Sammanfattning 
Informanterna framför att det inte finns gemensamma rutiner för sprint-skolorna i kommunen 

hur omdömen eller betyg ska utfärdas, dokumenteras eller arkiveras. I flertalet skolor finns all 

dokumentation kring eleven endast i den undervisande sva-lärarens kalender, påpekar vissa 

informanter. De intervjuade sva-lärarna säger genomgående att de måste utgå från 

betygsskalan i GERS/CEFR när de skriver omdömen, men att de har svårt att tolka den och att 

de saknar normerande nationella prov för att med säkerhet bedöma elevernas kunskaper i 

olika språkfärdigheter.   
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Diskussioner och slutsatser 
En metoddiskussion inleder kapitlet. Vidare diskuteras resultatredovisningen och vilka 

konsekvenser studiens resultat kan få. Diskussionen anknyter till tidigare forskning och 

speciallärarens profession. Avslutande reflektioner och förslag på framtida studier är kapitlets 

sista avsnitt.  

Metoddiskussion 

Utifrån syftet att undersöka sva-lärares tankar kring hur nyanlända elevers 

kunskapsutveckling ska kunna stöttas i skolans sprint-program har jag valt intervjuer som 

kvalitativ metod för att få insikt i informanternas tankevärld och kunskaper om den 

skolkontext som de deltar i. För att kunna få ta del av dessa åtta sva-lärares uppfattningar och 

erfarenheter har jag utgått från tankar inom den hermeneutiska teorin om att skaffa en så stor 

förförståelse om forskningsfältet som möjligt för att därefter bättre kunna förstå informanterna 

(jfr Gustavsson, 2000a, 2000b; Kvale & Brinkmann, 2014; Thomassen, 2007; Westlund, 

2015). Därför förberedde jag den egentliga datainsamlingen med hjälp av dels en orienterande 

intervju, dels med en observation, vilka finns beskrivna i metodkapitlet ovan. Dessa 

förberedande forskningsmoment, som inte ingår i själva datamaterialet, anser jag har givit mig 

en insikt i den kontext som jag sedan vidare har undersökt. Jag har också genom dessa 

förstudier fått kunskap om den historiska inramningen till den aktuella skolorganisationen, 

vilket ökar min möjlighet att förstå innehållet i samtalen med informanterna.  

En fördel med den hermeneutiska teoribildningen anser jag vara att den ger forskaren frihet 

att själv väja den analysmetod som denne anser fungerar bäst för att kunna förstå sina 

informanters erfarenheter (jfr Gustavsson, 2000a, 2000b; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Thomassen, 2007; Westlund, 2015). Jag har i min analys av de intervjuade sva-lärarna, utifrån 

den hermeneutiska teoribildningen, haft målet att utveckla en allt större förståelse för mina 

informanters tankar genom den analysprocess som vetenskapsfilosoferna kallar hermeneutisk 

spiral. Jag har valt den hermeneutiska teoribildningen i relation till grundad teori (Grounded 

Theory, GT). Jag valde dock inte grundad teori som utgångspunkt för min analysmetod 

eftersom jag fann att den metoden skulle innebära en minskning av antalet kategorier allt 

eftersom analysprocessen framskrider (Denscombe, 2015). I mitt metodval finns inte något 

krav på att tvinga in informanternas erfarenheter, i form av data, i färre och färre antal 

kategorier. Tvärtom tillåter den hermeneutiska teoribildningen mig som forskare att låta 

materialet tala i den struktur som jag anser vara relevant, utifrån hur jag förstår det och hur jag 
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kan förmedla de intervjuades erfarenheter i studiens resultat. En nackdelmed den 

hermeneutiska teoribildningen anser jag är att den kan vara tidsödande, eftersom den frihet 

som hermeneutiken ger mig att själv välja en passande forskningsmetod, också innebär att jag 

själv måste arbeta med att utveckla den metod som fungerar bäst för den aktuella studien. När 

fördelar vägs mot nackdelar anser jag att den hermeneutiska teoribildningen och den 

analysmetod som jag har arbetat med, för att i en process kunna förmedla mina informanters 

erfarenheter, har fungerat bra i föreliggande studie. 

Intervjuerna har underlättats av att det är två yrkesverksamma sva-lärare som möts i ett 

professionellt samtal utifrån ett antal öppna frågor, men här i de givna rollerna som forskare 

och informant. Det har varit smidigt att intervjua trots att det har varit i en för mig okänd 

miljö, med okända informanter. Samtidigt måste jag som forskare vara medveten om min 

förförståelse och inta ett distanserat förhållningssätt för att inte påverka informanten utifrån de 

gemensamma nämnare som finns inom det gemensamma yrkesområdet. I den här 

undersökningen har jag varit medveten om att jag dels har varit forskaren, dels sva-lärare som 

möter en kollega i en semistrukturerad intervju om ett gemensamt yrkesintresse och därmed 

har jag varit uppmärksam på de olika rollerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna har 

spelats in på mobil och samtidigt har jag fört anteckningar i intervjumallen som har en 

medveten struktur med plats för anteckningar. Denna modell har jag funnit underlätta de 

efterföljande transkriberingarna, eftersom jag i stunden har kunna följa informanten i dennes 

hopp i sina svar mellan olika sammanhang. En lärdom inför framtida studier kan vara att 

undvika ett flertal följdfrågor i intervjuguiden för att underlätta det följande analysarbetet. 

Tillförlitligheten anser jag vara god med den skriftliga anteckningsmetoden som har använts 

parallellt med mobilinspelningarna. Förutsättningen för att kunna analysera tal eller 

observationer är att data nedtecknas för att kunna förhålla sig dialektiskt till materialet i 

analysprocessen (Gustavsson, 2000b).  

Avsikten var inledningsvis att intervjua två personer från varje skolenhet, eftersom de 

intervjuade sva-lärarna kunde tänkas ha olika erfarenheter. Skolornas olika storlekar visade 

sig ge förutsättningar för urvalsprocessen. En skola hade inte fler än en sva-lärare anställd och 

på de två största skolorna kan det anses vara proportionerligt med två lärarintervjuer. På en 

annan skola har en sva-lärare flerspråkig kompetens och särskiljer sig därmed från de övriga 

sva-lärarna på skolan, vilket kan motivera att ytterligare en lärare intervjuas där. En positiv 

erfarenhet är att ett stort antal lärare svarade snabbt och gav möjlighet till att genast 

genomföra intervjuerna. Ett antal informanter har uttryckt sig positivt över att få uttrycka sina 
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tankar om sin praktiska skolvardag, för att på sikt kunna utveckla den. En försvårande 

omständighet under tidsperioden för intervjuerna var att alla utvecklingssamtal genomfördes i 

sprint-klasserna. Lärarnas arbetsbelastning var hög vilket innebar att två skolor svarade 

kollektivt att de inte hade möjlighet att delta i intervjustudien. Tack vare att den undersökta 

kommunen är stor med 13 sprint-skolor så anser jag att urvalet har fått tillräcklig spridning för 

att utgöra underlag i denna studie. Vid inbjudan till intervjuer ändrade jag mejlrubriceringen 

till ”sprint-utveckling på magisternivå” från den inledande benämningen ”insamling av data”, 

med avsikt att väcka större intresse och få fler positiva svar för att snabbt kunna genomföra 

intervjuer, vilket också fungerade.  

En uppmärksam läsare kan iaktta att ordet samarbete används i följebrevet (bilaga 2) och i 

intervjuguiden (bilaga 1). Däremot används ordet samverkan i studien. Orsaken är att ordet 

samarbete är ett allmänt förekommande begrepp som är enkelt att förstå utan kontext. Ett 

annat ordval som kan uppmärksammas av en läsare i intervjuguiden kan vara att jag skriver 

ordet anpassningar i frågor som handlar om olika typer av stöd till eleverna i deras 

kunskapsutveckling.  

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat med anknytning till syftet att undersöka vad sva-

lärare i sprint-programmet tänker om hur nyanlända elever kan utveckla kunskap. Detta har 

undersökts utifrån frågeställningar som berör vad dessa lärare tänker om hur elevernas 

kunskapsutveckling kan följas och hur elevernas språksvårigheter kan förstås och stöttas i 

skolan. Huvudrubriken är: Didaktiska redskap för att kunna förstå och stötta elevens 

kunskapsutveckling, under vilken diskussionen förs. Här diskuterar jag informanternas 

utsagor i intervjuerna sorterat utifrån innehåll som berör deras tankar kring: dokumentation, 

bedömning, samverkan och speciallärarens roll. I diskussionen anknyts resultaten och 

speciallärarens yrkesroll till tidigare forskning, men också i förekommande fall, till de 

relevanta styrdokument som jag redogör för i avsnittet Bakgrund.  

Didaktiska redskap för att kunna förstå och stötta elevens kunskapsutveckling 

Dokumentation av kunskaper 

En tydlig trend i intervjusvaren är att tillfredsställande överlämningar saknas. Sva-lärarna, 

som de flesta fall också är mentorer för eleverna, får inte ta del av mottagningsenhetens 

kartläggande samtal eller annan dokumentation om elevens bakgrund. Det framkommer att 

rutiner för dokumentation om elevernas aktuella kunskapsnivå saknas. Elevdokumentation 
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sker för lärarnas eget bruk och de känner inte till vilka rutiner för arkivering som finns inom 

skolan. En orsak till den brist på rutiner som anförs av flertalet informanter i studien är den 

omorganisation av sprint som genomfördes under våren 2016 i den undersökta kommunen. En 

intressant iakttagelse är att denna omorganisering av sprint, som informanterna i min studie 

pekar på, genomfördes samma vår, 2016, som Skollagen reviderades för att skärpa 

huvudmännens ansvar för rutiner kring utbildningen av nyanlända elever (SOU 2010:800, 3 

kap. 12§ d – e). Lagändringen kom som en följd av den mycket stora migrationen till Sverige 

vid årsskiftet 2015/2016I med syftet att förbättra omhändertagandet av de nyanlända barnen 

och ungdomarna i skolan. I stödmaterialet i anslutning till lagändringen ges råd och 

anvisningar för hur huvudmännen ska skapa rutiner kring de nyanlända eleverna med 

kartläggning, bedömning och överlämning av information (Skolverket 2016a). Det 

flerspråkiga kartläggningsredskapet gjordes till ett obligatorium för den obligatoriska skolan 

(Skolverket, 2016b). Detta syftade till att främja de nyanlända elevernas möjlighet att utifrån 

sina förvärvade kunskaper på modersmålet eller sitt starkaste skolspråk kunna gå vidare i det 

svenska skolsystemet. Det är tydligt hur de senaste decenniernas forskning kring 

flerspråkighet har influerat 2016-års revidering av Skollagen med åtföljande 

kartläggningsmaterial och vidare råd och anvisningar i Skolverkets publikationer. Ett 

samstämmigt forskningsfält visar att de kunskaper, styrkor och eventuella svårigheter som 

eleven har måste kartläggas på elevens modersmål eller starkaste skolspråkets för att kunna 

bygga vidare kunskap i fler nya språk (jfr Adler, 1998; Bunar, 2010; Cummins, 1986; 

Hedman, 2009; Salameh, 2003; Thomas & Collier, 1997, 2002; Wigerfelt & Morgan, 2011). 

Skolverkets flerspråkiga kartläggningsmaterial (2016b) är inte ett obligatorium för 

gymnasieskolan, till vilken sprint räknas även om utbildningen för de nyanlända ungdomarna 

i gymnasieåldern sker på grundskolenivå. Den forskning som har publicerats de senaste 

decennierna om andraspråksinlärning och kartläggning i flerspråkigt perspektiv motiverar att 

kartläggningsmaterialet tas i bruk även för sprint-elever (jfr Cummins, 1986; Hedman, 2009; 

Salameh, 2003; Thomas & Collier, 1997, 2002). 

Bedömning  

Ingen av de intervjuade sva-lärarna säger sig förstå hur de ska tolka det europeiska 

bedömningsverktyget GERS/CEFR vid bedömning av elevernas progression i sva. Lärarna på 

de olika skolorna försöker sätta namn och begrepp för olika kunskapsnivåer, vilket innebär att 

det finns olika nomenklaturer för bedömningsstegen på varje skola. Följden är att det finns 

svårigheter för lärarna att tala med varandra och sambedöma eller samverka mellan skolor. 
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Osäkerheten om kunskapskrav i brist på normerande test som är valida för sva gör att lärarna 

också känner en stor osäkerhet i återkopplingen till eleverna. Flera informanter ifrågasätter 

rättssäkerheten när hemgjorda prov med okänt ursprung har fått normerande status bland sva-

lärarna. GERS/CEFR infördes som nytt bedömningssystem vid den tidigare nämnda 

omorganisationen av sprint-skolorna våren 2016. Därmed tillät inte längre huvudmannen sva-

lärarna att använda Skolverkets normerade kunskapskrav och nationella prov för sfi i sprint-

undervisningen. En betydelsefull notering att göra därvidlag är att gymnasieskolor har rätt att 

undervisa nyanlända ungdomar i sfi i sin verksamhet från det andra kalenderåret de fyller 16 

år, ” för att underlätta social delaktighet med jämnåriga kan utbildningen i sfi ges vid 

gymnasieskolan i stället för vid den kommunala vuxenutbildningen” (Skolverket, 2016a s. 

39). Huvudmannen i den undersökta kommunen tog således bort sfi som kunskapskrav för 

språkinlärningen i svenska som andraspråk samtidigt som Skolverket föreskriver 

tillämpligheten att bruka sfi i sprint-skolorna. Enligt Skollagen (SOU 800:2010, 17 kap.3§, 

12§) är sprint ett program med fokus på det svenska språket för att möjliggöra vidare studier 

på de nationella gymnasieprogrammen. Genom att använda Skolverkets kunskapsmål i sfi, 

skulle större möjlighet att anpassa undervisningen utifrån elevernas kunskaper och 

förutsättningar från hemlandet, eftersom sfi är indelad i tre olika studievägar beroende på 

vilken utbildningsbakgrund eleven har tidigare. Detta stöds av internationell forskning som 

visar att elever med kortare utbildningsbakgrund, vilka börjar studera ett nytt språk i de senare 

tonåren, behöver längre tid än barn under tioårsåldern för att kunna uppnå den 

åldersrelaterade kunskapsnivån i de undersökta skolsystemen (jfr Cummins, 1986; Thomas & 

Collier, 1997, 2002). Elevens rättssäkerhet skulle också öka eftersom kunskapskraven för 

varje sfi-nivå finns tydligt definierade av Skolverket och varje utbildningsnivå avslutas med 

obligatoriska nationella prov med utprovade bedömningsunderlag Informanterna påpekar 

genomgående att de skulle få större möjligheter att kunna samtala med eleverna om deras 

progression med hjälp av ett betygssystem med tydliga kunskapskrav och valida nationella 

nivåtest som är utprovade av Skolverket. Dessa önskemål från informanterna motsvaras av 

utformningen av sfi. Den tid som lärarna sparar på att inte längre behöva lägga professionell 

mötestid på att tolka GERS/CEFR skulle då i stället kunna läggas på pedagogiska samtal för 

att tillsammans kunna förbättra elevernas möjligheter att förstå och lära i samverkan. Det är 

också något som ett flertal av de intervjuade sva-lärarna har uttalat sig positiva till. 
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Samverkan  

Det framgår av undersökningen att de intervjuade sva-lärarna samverkar med varandra i 

skolorna på en bestämd tid varje vecka, där de diskuterar organisation och lokaler, men 

däremot inte pedagogiska frågor. Tvärvetenskaplig samverkan mellan lärare med olika 

ämneskompetenser förekommer knappast, menar informanterna. En orsak till svårigheter att 

samverka mellan olika ämnen kan vara att lärare behöver delta i olika arbetslag, men att 

mötestiden är institutionaliserad till ett tillfälle per vecka. Vid intervjuerna framkom att ett 

antal lärare hellre hade fler mötestider för att kunna diskutera pedagogiska frågor för att bättre 

kunna förstå elevernas kunskapsutveckling utifrån deras olika förutsättningar. 

Kunskapsutvecklingen på andraspråket kan missbedömas utifrån en enspråkig mall om inte 

olika specialistkunskaper samverkar för att förstå hur tidigare språkkunskaper och 

erfarenheter spelar in i elevens utveckling på det nya språket (jfr Adler, 1998; Bunar, 2010; 

Cummins, 1986; Gibbons, 1998; Hedman, 2009; Hjörne & Säljö, 2004; Thomas & Collier, 

1997, 2002; Salameh, 2003; Vygotskij, 1986; Wigerfelt & Morgan, 2011). 

Det klargörs av informanterna att planerad samverkan med studiehandledare inte förkommer 

på en majoritet av skolorna. Tillfälliga och oplanerade möten i korridoren var den vanligaste 

samtalsformen med studiehandledarna, menade sva-lärarna i intervjuerna. Studiehandledarna 

rör sig mellan olika skolor och tid för samtal finns inte med några lärare på sprint-skolorna. I 

avsaknad av planerad mötestid, kan inte lärarna förmedla information som bidrar till elevernas 

förförståelse av lektionsinnehållet till studiehandledarna. De kan inte heller återkoppla sina 

särskilda insikter om elevernas kunskapsutveckling på modersmålet eller det starkaste 

skolspråket till lärarna. Forskningen visar att samverkan mellan lärare i elevens modersmål 

eller starkaste skolspråk och övriga lärare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för 

flerspråkig kunskapsutveckling och ökat självförtroende för eleven (jfr Adler, 1998; Bunar, 

2010; Cummins, 1986; Gibbons, 1998; Hedman, 2009; Salameh, 2003; Thomas & Collier, 

1997, 2002; Vygotskij, 1986; Wigerfelt & Morgan, 2011). Det framkommer också i 

intervjuerna att strukturen för kommunens studiehandledning inte har utvärderats av 

skolorganisationens ledning. Huvudmannens ansvar för bland annat resurstilldelning, 

måluppfyllelse och kvalitetsgranskning av undervisningen av nyanlända elever, betonas 

tydligt av Skolverket i deras senaste anvisningar (2016a).  

Informanterna känner sig trygga med den rutinmässiga samverkan som förekommer med 

skolsköterskor, kurator och SYV, men den är ändå inte tillräckligt ofta förekommande, anser 

ett flertal av de intervjuade lärarna. Vidare förmedlar informanterna ett stort intresse och 
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förståelse för eleven i sin kontext, med de olika erfarenheter som individen har från sin 

sociala-, psykiska- och kulturella historia. De pedagogiska utmaningar som finns i vardagen 

är flertalet av de intervjuade sva-lärarna intresserade av att diskutera med elevhälsans 

personal, som ofta finns tillgänglig för lärarnas frågor vid sidan av de institutionaliserade 

mötestiderna. Sammantaget visar detta på att ett relationellt perspektiv finns i samverkan 

mellan elevhälsogruppen och informanterna (Hjörne & Säljö, 2004).  

Speciallärares perspektiv saknas 

Studien visar att de flesta undersökta sprintenheterna inte har tillgång till någon speciallärare 

eller specialpedagog i sitt arbete, därmed kan det inte tillföras något specialpedagogiskt 

perspektiv vad gäller extra- eller särskilda anpassningar på de undersökta skolorna. 

Speciallärare har den särskilda kompetensen att utifrån löpande kartläggning kunna analysera 

iakttagelser av elevens progression och därmed kunna handleda, dels eleven individuellt 

utifrån dennes behov, dels organisatoriskt utifrån en pedagogisk helhetssyn på skolverksamhet 

och undervisning (Skolverket 2014b). Ett språkmedvetet arbetssätt utifrån elevens modersmål 

eller starkaste skolspråk leder till skolframgång för nyanlända elever på sikt (jfr Cummins, 

2008; Vygotskij, 1986; Gibbons, 1998; Thomas & Collier, 1997, 2002;). Brister i 

kartläggning och analys av nyanlända elevers litteracitet och numeracitet till följd av bristande 

speciallärarkompetens kan innebära att både kunskapsnivå och förväntningar sänks utifrån 

attityden att eleverna är språksvaga (Hjörne & Säljö, 2004; Skolinspektionen, 2014). Risker 

finns att både över- och underdiagnosticeringar av läs-och skrivsvårigheter sker utifrån bristen 

på kompetens i hur de flerspråkiga elevernas talade och framförallt skrivna språk ska utredas 

utifrån modersmålet eller elevens starkaste skolspråk (Hedman, 2009; Salameh, 2003). Då 

brist på specialpedagogisk kompetens i läs-och skrivsvårigheter med relation till 

flerspråkighet föreligger i skolverksamheter, finns risk för att en påfallande stor andel av de 

nyanlända eleverna felaktigt anses vara i behov av specialpedagogiskt stöd. Det krävs 

kunskaper om den tid som krävs för utvecklingen av det skrivna skolspråket (jfr Cummins, 

2008; Thomas & Collier, 1997, 2002). I intervjuerna framkommer det att speciallärare eller 

specialpedagogisk samverkan inte särskilt efterfrågas av de flesta informanterna. Orsaken till 

att speciallärarkompetensen inte uttryckligen efterfrågas bland informanterna kan vara att 

frågor om anpassningar inte finns på agendan i skolornas verksamhet. En informant förklarar 

att den befintliga speciallärarkompetensen innebär exkluderande undervisning, vilken en 

annan informant önskar sig som en problemlösande funktion i verksamheten. Med stor 

arbetsbelastning för lärarna är det nödvändigt att komplettera med specialpedagogisk 
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kompetens för att lärarna ska kunna distansera sig från vardagens problem och inspireras till 

att se fler möjligheter för elevernas språkutveckling utifrån ett flerspråkigt perspektiv (jfr 

Hjörne & Säljö, 2014; Gibbons, 1998; Vygotskij, 1986). 

Studiens slutsats 

Föreliggande studie syftar till att undersöka vad sva-lärare i sprint-programmet tänker om hur 

nyanlända elever kan utveckla kunskap. Detta har jag undersökt utifrån frågeställningar som 

berör vad dessa lärare tänker om hur elevernas kunskapsutveckling kan följas och hur 

elevernas språksvårigheter kan förstås och stöttas i skolan. Resultatet av intervjustudien kan 

sammanfattas utifrån tre områden som sva-lärarna har uttryckt att de tycker är viktiga aspekter 

för att de nyanlända elevernas kunskapsutveckling i sprint-programmet ska kunna förbättras. 

De tre områdena berör sammanfattningsvis hur dokumentation av kartläggningar lämnas 

vidare, förekomsten av pedagogisk samverkan och hur bedömning går till. Utifrån studiens 

resultat drar jag slutsatsen att dessa områden bör utvecklas för att de nyanlända elevernas 

kunskaper ska kunna stöttas. Intervjustudien med sva-lärarna visar att rutiner för 

dokumentation av studieplaner bör formaliseras så att överlämning mellan skolor säkerställs. 

Jag har i studien funnit att kunskap om elevernas skolbakgrund, litteracitet och numeracitet 

som flerspråkigt ska kartläggas vid ankomsten till kommunen är viktig information för sva-

lärarna för att de ska kunna förstå eleven utifrån individens förutsättningar och därmed kunna 

planera elevens studier. Studien visar vidare att bedömningen av elevernas kunskaper i 

svenska som andraspråk inte fungerar tillfredsställande i dagsläget. Det framgår i intervjuerna 

med sva-lärarna att ett flertal olika begrepp för nivåer används i de olika skolorna och att tid 

läggs på att gemensamt försöka förstå det europeiska bedömningssystemet CEFR/GERS. I 

intervjuerna för informanterna fram oro över att elevens rättsäkerhet inte garanteras. Vad 

gäller samverkan med elevhälsoteamet anser de flesta sva-lärarna att de får möjlighet att på 

inplanerade tider kan diskutera elevernas psykosociala tillstånd, vilket är viktigt eftersom det 

påverkar elevernas hela skolsituation. Däremot framstår det tydligt i samtliga intervjuer att 

sva-lärarna saknar samverkan i pedagogiska frågor med varandra, övriga ämneslärare och 

studiehandledarna.  

De intervjuade sva-lärarna uttrycker tydligt att de saknar en organiserad studiehandledning, 

som med hjälp av ämneskunniga lärare under strukturerade former, ger möjligheter att stötta 

elevernas kunskapsutveckling utifrån deras modersmål eller starkaste skolspråk.  
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I intervjuerna med sva-lärarna har jag funnit att det endast finns specialpedagogisk kompetens 

i en av de undersökta skolorna där det finns en speciallärare med läs-och skrivpedagogisk 

kompetens i svenska som andraspråk. Merparten av de intervjuade sva-lärarna reflekterar 

mindre över hur elevernas kunskapsutveckling kan stöttas med hjälp av olika datorstödda 

verktyg. Till följd av att den pedagogiska diskussionen i allmänhet saknas i verksamhet, vilket 

informanterna har omtalat, minskar enligt min tolkning lärarnas uppmärksamhet för de olika 

verktyg som finns tillgängliga för att stötta elevernas kunskapsutveckling. Det gäller bland 

annat de internetbaserade verktygen som förblir okända för lärarna trots att de finns 

tillgängliga i elevernas datorer. Det specialpedagogiska perspektivet på verksamheten saknas 

eftersom inte speciallärare finns på de flesta skolorna. Mina slutsatser av denna 

speciallärarbrist är att sva-lärarnas förutsättningar är begränsade för att de ska kunna förstå 

vad som ligger bakom elevens svårigheter; huruvida en elev har läs-och skrivsvårigheter eller 

om det är en brist på tid för att tillägna sig det nya språket. När elever visar svårigheter i 

tillägnandet av svenska eller ämneskunskaper förmedlade i svenska, har de intervjuade lärarna 

meddelat att de inte har möjlighet att diskutera sina problembilder med någon som har 

specialkunskaper i specialpedagogik eller med dubbla kompetenser som innebär kunskaper i 

svenska som andraspråk och flerspråkighet.  

Sammantaget visar resultatet av studien att möjligheterna att upptäcka och förstå eventuella 

språkliga svårigheter är försvårade på grund av de ovan nämnda bristerna i skolans rutiner och 

strukturer för samverkan mellan pedagoger och brist på kompetens i form av speciallärare. 

Detta kan i förlängningen innebära att flerspråkiga elever kan misstolkas med kategoriska 

omnämnanden som dyslektiska eller språksvaga, medan den egentliga bakgrunden till den 

långsamma progressionen inte kartläggs löpande med hjälp av fungerande pedagogisk 

flerspråkig samverkan eller speciallärarkompetens. En strukturerad pedagogisk samverkan 

mellan speciallärare med andraspråkskompetens, olika ämneslärare och flerspråkiga 

studiehandledare innebär att ett språkutvecklande arbetssätt kan utvecklas, vilket också i 

förlängningen kan innebära inkluderande arbetsmetoder vid behov av extra anpassningar.  

Avslutande reflektioner 

Samverkan behöver formaliseras mellan lärare, studiehandledare och speciallärare inriktade 

på läs-och skrivsvårigheter inklusive svenska som andraspråk för att kunna kartlägga de 

nyanlända eleveras progression utifrån ett flerspråkigt perspektiv. En löpande dokumentation 

av elevers progression med styrkor och svagheter ger en möjlighet att förstå huruvida en elev 

har läs-och skrivsvårigheter eller om svårigheter i kunskapsutvecklingen i det svenska 
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skolspråket kan bero på elevens tidigare skolerfarenheter. Kunskapen om tidsfaktorn i 

tillägnandet av ett nytt skolspråk är nödvändigt för att kunna förstå flerspråkiga elevers olika 

progression. Speciallärare med kunskaper i svenska som andraspråk har möjlighet att förstå 

den nyanlända elevens språkutveckling. Med den kompetensen finns möjligheter att kunna 

möta individens behov av eventuell fortsatt utredning av språksvårigheter på elevens 

modersmål eller starkaste skolspråk. Detta är nödvändigt för att kunna ge extra anpassningar 

eller särskilt stöd av speciallärare (Skolverket, 2014b). Modersmålet eller elevens starkaste 

skolspåk är en tillgång för att nå skolframgång i andraspråket visar forskningen som ligger till 

grund för de senaste myndighetsföreskrifterna (jfr Skolverket 2015, 2016a, 2016b). Syftet 

med dessa publikationer har varit att med hjälp av ökad tydlighet och striktare rutiner kunna 

planera det nyanlända barnets skolgång utifrån dess individuella förutsättningar. Jag hoppas 

att de tankar om hur de nyanlända som mina informanter har förmedlat i min studie kan bli en 

tillgång för utvecklingsarbete i sprint-skolor. Därmed skulle min studie få den praktiska 

validitet som forskningen omtalar (Fejes & Thornberg, 2015b).  

Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har lärares tankar om hur nyanlända elever kan stöttas för att utveckla kunskap 

i sprint-programmet i gymnasiekolan. I en framtida studier skulle skolchefer och rektorer 

kunna vara målgrupper för att undersöka hur de skulle vilja förhålla sig till de styrdokument 

och det material som finns för kartläggning, men som inte är obligatoriska för gymnasiet. För 

att förbättra skolungdomars läsförståelse och i förlängningen kunskapsutveckling i den 

svenska skolan med anknytning till PISA (2015), skulle det också vara givande att undersöka 

vilken kunskap rektorer har om den kompetens som utbildade speciallärare besitter inom 

organisation och ledning av skolverksamhet utifrån styrdokumenten. Det är ett ännu 

outforskat område att undersöka vilken kännedom som huvudmän och rektorer har om den 

skolutvecklande kompetens som speciallärare besitter genom att kunna handleda lärare och 

övrig pedagogisk personal i läs- och skrivinlärning, språkutvecklande arbetssätt och i 

förekommande fall även i flerspråkighet, i dagens multikulturella samhällen. En annan studie 

skulle kunna inriktas på att intervjua speciallärare med kunskaper i svenska som 

andraspråksinlärning, respektive utan kunskaper i svenska som andraspråk, för att jämföra 

deras syn på det pedagogiska arbetet med att förbättra sprint-elevernas kunskapsutveckling i 

förhållande till flerspråkighet. Det skulle också vara intressant att rikta sig till 

studiehandledarna för att undersöka hur de ser på sin flerspråkiga verksamhet och den 

organisation som de är en del av.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Namn …………… dag:…………….tid:……………….plats:…………….. 

 

1.Hur uppmärksammar du om en elev har 

kort eller ingen skolbakgrund från 

hemlandet? 

 

 

 

 

 

 

2. Hur anpassas undervisningen för elev 

med läs-och skrivsvårigheter? 

 

 

 

 

 

 

3. Hur anpassas elevens ev brist på 

omvärdskunskap i ämnesundervisningen? 

 

 

 

 

 

4a. Hur/på vilket sätt samarbetar ni mellan 

olika yrkesgrupper i dag? 

 

 

 
 

 

4b. Med vilka? 

 

- speciallärare med 
språkkompetens? 

 

 

 

 



 
 

 
 

4c.  

- pedagoger som talar elevernas 

modersmål? 

 

 

 

 

4d. 

- Elevhälsa (vilka?) 

 

 

 

5. Vilken typ av samarbete skulle du önska 

dig? Varför? 

 

 
 
 

 

 

6. Hur vet du att en elev har nått målen? 

- Vilka är målen för Sprint? 

 

 

 

7. Hur dokumenteras det? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Bilaga 2 Följebrev 
 
       
 
       
Från: Helmerskog Maria  
Skickat: den 7 mars 2017  
Till: XX@XX.se 
 
Ämne: Sprintutveckling?!  

Hej NN! 

Jag skriver en avlutande magisteruppsats i speciallärarutbildningen som jag har bedrivit under tre år på halvfart 

på distans till Örebro universitet vid sidan av mitt lärararbete på NN. 

Jag har fått era namn av NN (Sprint X) vid förfrågan om tips på Sprintlärare som skulle kunna tänkas ställa upp i 
en liten intervju. 
 
Om Du - och gärna någon fler kollega-men jag hittar  inte några fler namn - skulle kunna tänka dig/er att boka in 
45 minuter var under en snar framtid för att svara på några frågor utifrån ert lärararbete med Sprint-elever och 
svenska som andraspråk, så skulle jag bli väldigt glad! 
 
Målsättningen med intervjuerna är att informera mig (samla in data) om, bland annat, hur lärare anser att de 
kan/skulle kunna arbeta för eleverna ska uppnå kunskapsmålen med hjälp av olika typer av samarbete. Men 
frågorna är öppna och inbjuder till samtal. Jag avser fråga ett par lärare från var och en av ett flertal Sprint-
skolor. Förhoppningsvis kan resultatet användas för att utveckla verksamheten i kommunen. 
 
Givetvis sker detta enligt de etiska föreskrifter som Vetenskapsrådet föreskriver, med anonymitet på alla nivåer, 
kodning och förstörande av allt dokumenterat material efter oppositionen i maj. Om du väljer att delta i intervjun 
ber jag dig att svara via mejl till mig. 
 
Jag kan komma förbi XX hur enkelt som helst 
  
Med hopp om återhörande från Er! 
 
 
Maria Helmerskog 
Lärare: svenska, svenska som andraspråk, religion, historia 
XX 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Postadress: XX 
Besöksadress: XXTelefon: XX 
E-post: XX  



 
 

 
 

Bilaga 3 Kodning av intervjuer – avkodade 

       

  

Enhet/Sprint-

skola 

kod kod lärare  Antal 

data -

insaml 

   

x G 1 x  (1)    

 

x 

 

H 

 

 

 

 

x 

 (2)    

 E 1 x  3    

 E 2 x  4    

x 

 

D 1 x  5    

x B 1 

 

x  6    

 B 2 

 

x  7    

 (B) (3) x  Ingår ej    

x A 1 x  9    

x C 1 x  10    

x F 1 x  11    



 
 

 
 

Bilaga 4 Arbetsmaterial för analys A 

 

Hur informeras om kunskaper om elevens språkutveckling 

 

- på modersmålet/skolspråket? 
Dokumentation (kartläggningssamtal mottagningsenheten, test el från andra 

kommuner), IUP 

 

- i svenska som andraspråk? 
Utvecklingssamtal 

Kunskapsmål 

Omdömen 

Betyg 

 
 
 
 

Hur sker utveckling av språk- och ämneskunskaper på svenska och 

modersmålet/skolspråket genom: 

 

- anpassningar? 
Verktyg:  

Kompetens: Speciallärare   

- språkhandledning? 
Organisation:  

Kompetens: lärar-/ämnes-/språk- 

- samverkan? 
Sva-lärare och olika ämneslärare 

Sva-lärare och studiehandledare 

Sva-lärare och modersmålslärare 

Sva-lärare och elevhälsa   



 
 

 
 

Bilaga 5 Arbetsmaterial för analys B 

       

Hur används de insamlade kunskaperna om den nyanlända elevens skolbakgrund och 

språkutveckling i modersmålet/skolspråket? 

 

1. Vilka möjligheter finnas för eleverna att utveckla sina språk- och 
ämneskunskaper i svenska som andraspråk utifrån sitt 
modersmål/skolspråk? 

 
2. Vilken professionell samverkan finns som grund för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling i svenska som andraspråk? 
Sva-lärare - sva 
olika ämneslärare 
studiehandledare 
modersmålslärare 
elevhälsa: SYV, kurator, sjuksköterska, ”supermentor” 

 
3. Hur anpassas verksamheten för att stötta elevernas läs- och skrivinlärning 

i svenska som andraspråk? 
(Förutom via språkstöd i modersmålet/skolspråket?) 

 
4. Hur bedöms kunskaper om elevens språkutveckling i svenska som 

andraspråk? 
I relation till kunskapsmål 

 
5. Hur dokumenteras och överlämnas betyg och omdömen till mottagande 

skola? 

 

 


