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Abstract 

The aim of the study is to gain knowledge about how a few teachers’ in Swedish/Swedish as a 

second language describe their terms of developing newly arrived students’ literacy on the 

national program at the special needs upper secondary school.  Two research questions were 

designed: What tools, methods, materials and strategies do teachers use to develop literacy of 

newly arrived students at the special needs upper secondary school? and How do teachers who 

teach Swedish/Swedish as a second language in upper secondary school describe their 

opportunities to develop literacy of newly arrived students? A qualitative approach was used 

where semi-structured interviews were conducted with ten teachers at the special needs upper 

secondary school.  The theoretical framework is a sociocultural perspective on learning. The 

analysis concepts used were Vygotsky's (1934/1999) the zone of proximal development and 

Bruner's (Partanen, 2007) scaffolding. Furthermore, a theoretical framework from the second 

language research was used, as the concepts basic interpersonal communication skills (BICS) 

and cognitive academic language proficiency (CALP) as well as Cummins four-field model as 

analysis concepts. Meaning concentration was used to analyse the collected data.  

The results of the study show that the mapping of newly arrived students' previous knowledge 

serves as an educational tool for designing the teaching. Most teachers describe how the 

information from the mapping gives them knowledge about the students' mother tongue and 

culture, which is a teaching strategy to develop literacy. Most teachers use explicit methods to 

develop students' literacy. The result also shows that the teachers produce their own material 

based on the students' development in the second language. The result shows that teachers have 

different prerequisites for designing literacy education. That depends for example on, the 

teacher's subject competence, if the teachers use the information from the mapping and what 

kind of study guidance the students receive. All teachers describe the importance of the students 

having access to study guidance in the mother tongue to develop literacy. But it is the tutors' 

knowledge of the Swedish language that determines the quality of the study guide. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att synliggöra hur några lärare som undervisar i svenska/svenska som 

andraspråk beskriver sina villkor i arbetet med att utveckla nyanlända elevers litteracitet på 

nationellt program i gymnasiesärskolan. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar: Vilka 

verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla nyanlända 

elevers litteracitet i gymnasiesärskolan? och Hur beskriver lärare som undervisar i 

svenska/svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan sina möjligheter att utveckla nyanlända 

elevers litteracitet? En kvalitativ ansats användes där halvstrukturerade intervjuer genomfördes 

med tio lärare i gymnasiesärskolan. Den teoretiska utgångspunkten är sociokulturellt perspektiv 

på lärande. Analysbegreppen som användes var Vygotskijs (1934/1999) begrepp den proximala 

utvecklingszonen samt Bruners (Partanen, 2007) begrepp scaffolding. Dessutom användes 

teoribildning från andraspråksforskningen i form av begreppen basic interpersonal 

communication skills (BICS) och cognitive academic language proficiency (CALP) samt 

Cummins fyrfältsmodell som analysbegrepp. Meningskoncentrering användes som 

analysmetod. 

Studiens resultat visar att kartläggningen av nyanlända elevers tidigare kunskaper fungerar som 

ett pedagogiskt verktyg för att planera undervisningen. Det är även från kartläggningen flertalet 

lärare väljer strategier där elevernas modersmål och kultur tas tillvara och används i 

undervisningen. Majoriteten av lärarna använder explicita metoder för att utveckla elevernas 

litteracitet där lärandet sker tillsammans med språket i fokus. Resultatet visar även att lärarna i 

hög utsträckning producerar eget material utifrån elevernas utveckling i andraspråket. 

Resultatet visar att lärarna har olika förutsättningar att utforma litteracitetsundervisningen, 

vilket bland annat beror på lärarens ämneskompetens, om lärarna har tagit del av kartläggningen 

och vilken typ av studiehandledning eleverna får. Samtliga lärare beskriver vikten av att 

eleverna har tillgång till studiehandledning för att utveckla litteracitet, men att 

studiehandledarens kunskaper i svenska språket avgör kvalitén på studiehandledningen.  
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1 Inledning 

I de flesta länder i västvärlden, så även i Sverige, är förmågan att kunna läsa, skriva och använda 

texter en avgörande faktor för ett aktivt deltagande i samhället (Franker, 2013). Enligt Franker 

(2016) har det kommit allt fler nyanlända elever till svensk skola som har en kort eller ingen 

tidigare skolbakgrund, vilket gör att de är i behov av en grundläggande litteracitetsundervisning. 

En del av dessa barn och ungdomar blir efter utredningar konstaterade att ha en intellektuell 

funktionsnedsättning och kan därmed erbjudas plats i särskolan. Skolverket (2018) beskriver 

hur ett erbjudande om placering i särskola går till. Om en elev trots anpassningar i reguljär skola 

bedöms att inte uppnå kunskapskraven och antydningar finns att det kan bero på en intellektuell 

funktionsnedsättning, är det angeläget att överväga om eleven tillhör särskolans målgrupp. 

Under hela skolgången kan frågan om målgruppstillhörighet aktualiseras. Elevens hemkommun 

skall se till att en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk utredning genomförs för att 

därigenom se om eleven har rätt att bli mottagen i särskolan. 

Regeringen tillsatte 2013 en utredning där Skolverket fick uppdraget att ta fram ett enhetligt 

kartläggningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2013). 

Skolverket (2016b) anger att kartläggningen består av tre delar där steg 1 och steg 2 är 

obligatoriska sedan 2016. En del i steg 2 är litteracitet. I kartläggningsmaterialet definieras 

begreppet litteracitet som aktiviteter som är kopplade till skrift. Det är aktiviteter såsom läsning 

och skrivning samt samtalande i samband med dessa typer av aktiviteter. Resultatet av 

kartläggningen ligger sedan till grund för beslut om placering i lämplig årskurs och 

undervisningsgrupp. Dessutom skall resultatet användas av lärare som underlag för fortsatt 

planering för elevens kunskapsutveckling. Kartläggningen skall genomföras på elevens 

starkaste språk, även om detta inte är modersmålet. Enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap. 3 § 

12a) betraktas inte längre en elev som nyanländ efter fyra år i svensk skola.  

Vi som genomför denna studie arbetar i gymnasiesärskolan och har i våra grupper mött 

nyanlända elever och vet vilka utmaningar bland annat lärare som undervisar i svenska/svenska 

som andraspråk ställs inför, gällande att utforma adekvat litteracitetsundervisning. Dels 

gällande hur förutsättningarna ser ut, dels kunskaper om hur lärare arbetar för att lära ungdomar 

att läsa, skriva och även kunna samtala om detta på sitt andraspråk. Enligt Bunar (2015) saknar 

skolan kunskaper om hur dessa elever ska tas emot och undervisas på lämpligaste sätt. I 

examensordningen för speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning står det bland 

annat att specialläraren ska: 

- Visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. (SFS 2017:1111, s. 3) 
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- Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning, utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. (SFS 2017:1111, 

s. 5) 

Dessa två områden av färdigheter och förmågor för en speciallärare i gymnasiesärskolan ser vi 

som centrala i relation till vår studie och kommande arbete. Vår förhoppning är att denna 

uppsats ska ge ett kunskapsbidrag till lärare och skolledare gällande hur 

litteracitetsundervisningen för nyanlända elever i gymnasiesärskolan kan utformas och 

organiseras.  

Föreliggande uppsats har genomförts och skrivits fram av två studenter. Vi ansvarar båda två 

för uppsatsen men har delat upp ansvaret för att skriva fram olika delar. Därefter har vi 

gemensamt diskuterat delarna och gjort gemensamma ändringar i texten. Vi har genomfört 

varsin pilotstudie och därefter fem intervjuer var som vi transkriberat själva. Abstract har 

formulerats tillsammans, medan sammanfattningen skrevs fram av Eva. Kapitel 1 Inledningen 

skrevs fram tillsammans. Kapitel 2 Bakgrund med bakgrundsinformation och relevanta begrepp 

har skrivits fram av Eva och rubriken 2.1.6 Interkulturell pedagogik skrevs fram av Lovisa. 

Kapitel 3 Teoretisk utgångspunkt och 3.1 Sociokulturellt perspektiv skrevs fram av båda. 

Rubrik 3.1.1 Den proximala utvecklingszonen och 3.1.2 Scaffolding har Eva skrivit fram, 

medan 3.2 Teoribildning inom andraspråksforskning har Lovisa skrivit fram. Kapitel 4 Tidigare 

forskning har Lovisa skrivit fram. I Kapitel 5 Metod har Lovisa skrivit rubrikerna 5.1 Kvalitativ 

metod – halvstrukturerade intervjuer, 5.2 Urval och 5.3 Genomförande. Eva har skrivit fram 

5.4 Analysmetod och 5.6 Forskningsetiska aspekter medan 5.5 Studiens tillförlitlighet och 

giltighet har skrivits fram tillsammans. I kapitel 6 Resultat och analys har Eva skrivit fram 

rubrik 6.1 Kartläggningens funktion för litteracitetsarbetet och 6.3 Stöttning för att utveckla 

litteracitet. Rubrik 6.2 Lärarnas metoder för att utveckla litteracitet och 6.4 Möjligheter och 

hinder för att utveckla nyanlända elevers litteracitet. Analyserna har skrivits fram av båda. Eva 

har skrivit fram 6.5, Sammanfattning av resultat. Metoddiskussion 7.1 har Lovisa skrivit fram. 

Resultatdiskussion är uppdelad, Eva har skrivit fram 7.2.1 Kartläggningens funktion i 

litteracitetsarbetet och 7.2.3 Stöttning för att utveckla litteracitet. Lovisa har skrivit fram 7.2.2 

Lärarnas metoder för att utveckla litteracitet och 7.2.4 Möjligheter för att utveckla nyanlända 

elevers litteracitet. Rubriken 7.3 Slutsats och förslag på vidare forskning skrevs fram av Lovisa. 

1.1 Disposition 

Uppsatsen börjar med Abstract och Sammanfattning. Därefter följer kapitel 1, Inledning med 

Syfte och Frågeställningar. Sedan kommer kapitel 2, Bakgrund, med Bakgrundsinformation 

och Relevanta begrepp för studien. Efter det kommer kapitel 3, Teoretisk utgångspunkt med 

centrala begrepp. Kapitel 4, Tidigare forskning presenterar nationell och internationell 

forskning som är relevant för föreliggande uppsats. I kapitel 5, Metod beskrivs Kvalitativ metod 

– halvstrukturerade intervjuer, Urval, Genomförande, Analysmetod, Studiens tillförlitlighet och 

giltighet samt Forskningsetiska aspekter. Kapitel 6 Resultat och analys, redogör för studiens 
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resultat utifrån fyra teman och med efterföljande analyser. I kapitel 7, Diskussion läggs 

Metoddiskussion samt Resultatdiskussion fram. Föreliggande uppsats avslutas med Slutsats och 

förslag på vidare forskning. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att synliggöra hur några lärare som undervisar i svenska/svenska som 

andraspråk beskriver sina villkor i arbetet med att utveckla nyanlända elevers litteracitet på 

nationellt program i gymnasiesärskolan. 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

• Vilka verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla 

nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan? 

•  Hur beskriver lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk i 

gymnasiesärskolan sina möjligheter att utveckla nyanlända elevers litteracitet?  
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2 Bakgrund 

Följande kapitel är indelat i två avsnitt. Först presenteras en bakgrundsinformation till området 

och därefter följer förklaringar av relevanta begrepp för föreliggande studie.  

2.1 Bakgrundsinformation 

2.1.1 Gymnasiesärskolans nationella program 
Det finns nio nationella program i gymnasiesärskolan och alla är yrkesförberedande. 

Utbildningen genomförs under fyra år (Skolverket, 2018). I Skollagen (SFS 2010:800) i 18 kap. 

4 § står följande: 

De ungdomar som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har rätt att bli mottagna i 

gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas före utgången av det första kalenderhalvåret det år 

de fyller 20 år.  

En del i utbildningen är att eleverna ska genomföra minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande 

(Skolverket, 2016a).  Elever på nationellt program läser ämnen och får betyg enligt graderingen 

A, B, C, D, E där A är högsta betyg och E är lägsta betyg. Betyg ska inte sättas om en elev inte 

uppnår kraven för betyget E (SFS 2010:800, kap. 18 § 23). 

2.1.2 Ämnet svenska 
I kursplanen för ämnet svenska på nationellt program i gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013b) 

framgår att olika former av kommunikation mellan människor ska ingå i undervisningen. Det 

ingår kunskap om språket, olika typer av texter för att lära känna sin omvärld. Undervisningen 

ska stödja elevernas personliga utveckling genom att de ska stimuleras att tala, lyssna, läsa och 

skriva.   

2.1.3 Ämnet svenska som andraspråk 
Enligt Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 5 § 14) är det rektor som beslutar om en elev med 

annat modersmål får möjlighet att läsa ämnet svenska som andraspråk. Andraspråk beskrivs av 

Sundgren (2017) som det språk en person lär sig efter att ha lärt sig det första språket som 

vanligen är modersmålet. Elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska läser 

ämnet svenska som andraspråk på gymnasiesärskolans nationella program. I kursplanen för 

svenska som andraspråk (Skolverket, 2013c) framkommer att eleverna ska utveckla sin förmåga 

att kommunicera genom tal och i skrift. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

anpassa språket för olika syften. Det framkommer även att eleverna ska utveckla sina kunskaper 

om det svenska språket, ord, uttal, begrepp, språkets uppbyggnad och normer genom 

undervisningen i svenska som andraspråk. Undervisningen ska även medverka till att eleverna 

utvecklar sitt intresse för att läsa och skriva på svenska. Eleverna ska dessutom utveckla 

kunskaper om språkets funktion för att kommunicera och lära.  
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2.1.4 Kartläggning av litteracitet 
Skolverkets (2016b) kartläggningsmaterial för nyanlända elever syftar till att stödja skolor i 

arbetet med att anpassa och planera undervisningen efter nyanlända elevers behov och 

förutsättningar. Det är en pedagogisk bedömning som sker i tre steg. Steg 1 gäller elevens språk 

och erfarenheter, steg 2 innefattar litteracitet och numeracitet medan steg 3 omfattar elevens 

ämneskunskaper. De första två stegen är obligatoriska att genomföra. Begreppet litteracitet 

definieras i kartläggningsmaterialet som aktiviteter förenade med skrift i olika sammanhang. 

Det innefattar aktiviteter som till exempel skrivande, läsande och samtalande. 

Kartläggningsmaterialet har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv där språkets 

användning i autentiska sammanhang är i fokus. Användandet av språk varierar beroende på 

sammanhang, det är till exempel skillnad på skriftspråk i skolan och vardagsspråk. Läsande och 

skrivande anses vara sociala aktiviteter som blir betydelsefulla i ett visst sammanhang istället 

för att vara en allmän färdighet. En förutsättning för att skolor ska kunna ge stöd och stimulans 

till varje nyanländ elev och individuellt anpassa undervisningen är att kartläggningen är 

genomförd. De nyanlända eleverna har varierande erfarenheter sedan tidigare och 

kartläggningen beskriver elevens nuvarande utgångsläge och är en bedömning av elevens 

förutsättningar och generella kunskaper. Vidare anger Skolverket (2016b) att kartläggningen 

ska genomföras inom två månader från det att den nyanlände eleven mottagits i skolan. Vidare 

ska kartläggningen genomföras på elevens starkaste språk vilket är det språk eleven behärskar 

bäst och som vanligtvis är modersmålet. Rektor utser vilka som ska medverka i kartläggningen. 

Den som utför kartläggningen i steg 1, elevens språk och erfarenheter, är med fördel en lärare 

som pratar samma språk som eleven, annars ska en tolk medverka för att försäkra sig om att 

elev och lärare förstår varandra.  I steg 2, litteracitet, är det elevens erfarenheter av skriftspråk 

både i och utanför skolan som kartläggs och det är med fördel en lärare i svenska som 

andraspråk som genomför kartläggningen. Även där medverkar en tolk för att elev och lärare 

säkert ska förstå varandra. Slutligen sammanfattar läraren de olika delarna i kartläggningen. 

Utifrån elevens styrkor och utvecklingsmöjligheter bedömer läraren om eleven ska placeras i 

en årskurs som är relevant för elevens ålder och sedan är det rektor som tar det slutgiltiga 

beslutet om placering. Rektor ansvarar sedan för att information blir överförd från den lärare 

som genomfört kartläggningen till de lärare som sedan ska undervisa eleven.  

2.1.5 Språkutvecklande arbetssätt 
Enligt gymnasiesärskolans läroplan anges att ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så 

att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.” (Skolverket, 2013a, s. 11–12). 

Genrepedagogik eller cirkelmodellen som den även kallas, baseras på att läraren använder en 

medveten strategi för att bygga upp elevernas skrivande (Gibbons, 2016). Den beskrivs i fyra 

steg där varje steg har ett syfte för lärandet och är till hjälp för eleverna att göra olika genre 

explicita. Det första steget innefattar att bygga upp fältet genom att läraren och eleverna börjar 

med att samla information om ämnet genom att lyssna, tala, anteckna och läsa. I det andra steget 

ska läraren modellera genren genom att stärka elevernas förståelse för den övergripande 
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strukturen i texten. I det tredje steget, gemensam konstruktion, skriver läraren och eleverna en 

gemensam text för att se dess uppbyggnad. I det fjärde och sista steget, individuell konstruktion, 

skriver eleverna en självständig text utifrån den struktur de har lärt sig i de övriga stegen. Vidare 

beskriver Gibbons (2016) att i arbetet med elever som är nya i svenska språket använder läraren 

oftast kortare texter och i det sista steget när eleverna ska skriva själva kan de behöva extra 

stöttning. 

Explicit undervisning innebär att läraren måste ha ett arbetssätt som ger eleverna struktur och 

tydlighet i språkundervisningen menar Gibbons (2016) och där alla delar i lärandet av 

andraspråket betraktas som en helhet. Samtidigt som språket används i ett naturligt 

sammanhang utvecklar eleverna språkförståelse och explicit undervisning uppmuntrar eleverna 

att vara aktiva i lärandet. Det innefattar även att ge eleverna förmågan att kunna utnyttja 

kunskaperna i det verkliga livet. Johansson och Sandell Ring (2012) understryker att läraren 

måste visa eleverna olika mönster i den typen av språk som gynnar elevernas skolarbete. Detta 

underlättar för eleverna att förstå, läsa, skriva och att samtala om olika texter.  

Implicit undervisning innebär att lärandet av nya ord sker omedvetet hela tiden genom att eleven 

hör det talade språket (Enström, 2013). Eleverna lär orden genom att de stöter på dem i olika 

sammanhang och orden används sedan automatiskt av eleverna. Johansson och Sandell Ring 

(2012) poängterar betydelsen av en stimulerande miljö där eleverna antas lära sig läsa och 

skriva om det finns bra förutsättningar för det. Utgångspunkten är att läs- och skrivutvecklingen 

sker på samma sätt som när eleverna lärde sig tala. 

2.1.6 Interkulturell pedagogik 
Lorentz (2013) betonar vikten av att alla lärare och all skolpersonal i undervisningen beaktar 

den kulturella mångfald som finns representerad i svensk skola. Detta benämns utifrån 

begreppet interkulturell pedagogisk kompetens och definieras av olika aspekter. Banks (2007) 

beskriver att den interkulturella pedagogiken bland annat innebär att läraren inkluderar ett 

ämnesinnehåll som är kulturellt anknutet till elevernas varierande bakgrunder. Detta förespråkar 

även Cummins (2017) som också poängterar betydelsen av att lärare uppmuntrar eleverna att 

använda modersmålet i undervisningen. När lärare tar hänsyn till och använder elevernas kultur 

och modersmål i undervisningen stärker det även elevernas identiteter.  

2.1.7 Modersmålsundervisning 
Kommuner är skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning om det är minst fem elever som är 

berättigade att läsa modersmål. Undervisningen är frivillig för eleverna och rektor bedömer om 

det finns någon lärare som är lämplig att undervisa i modersmål (SFS 2010:2039, kap. 4 § 19). 

I Skollagen (SFS 2010:800, kap. 18 § 19) står följande:  

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om  

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
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2. eleven har goda kunskaper i språket.  

Modersmål är ett eget ämne för elever på nationellt program som är i behov av det (SFS 

2010:800, kap. 18 § 19). Undervisning i modersmål har för avsikt att eleverna ska ges 

möjligheter att utveckla sina kunskaper i modersmålet, då det ger goda förutsättningar att lära 

sig svenska och övriga ämnen (Håkansson & Sundberg, 2012). Det är betydelsefullt att 

nyanlända elever får möjlighet att använda och utveckla sitt modersmål, poängterar Sundgren 

(2017). Kunskap tillägnas enklast på det språk en person behärskar vilket även 

andraspråksinlärningen gynnas av. 

2.1.8 Studiehandledning på modersmålet 
Elever som inte klarar att följa undervisningen i olika ämnen på svenska och som riskerar att 

inte uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen, har rätt till 

studiehandledning på modersmålet (Skolverket, 2015). Dock framgår det i Skolförordningen 

(SFS 2011:185, kap. 6 § 4) att elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ska 

erbjudas det. Studiehandledning på modersmålet sker ofta jämsides med undervisningen på 

svenska i klassrummet och syftet är att elevens modersmål ska vara ett redskap i 

kunskapsutvecklingen. Bergendorff (2018) lyfter fram att studiehandledning på modersmålet 

agerar som verktyg för att hjälpa den nyanlände eleven att överföra erfarenheter och kunskaper 

från hemlandet till svenska språket. Vidare poängteras att studiehandledning på modersmålet är 

än mer betydelsefullt ju äldre den nyanlände eleven är. Sheikhi och Ucar (2017) vidareutvecklar 

resonemanget med att studiehandledaren på modersmålet fyller en avgörande funktion i och 

med att eleven då kan visa vad den kan på modersmålet. Därigenom vet läraren vilka kunskaper 

och erfarenheter eleven har med sig sedan tidigare och kan bygga vidare på det i sin 

undervisning. En annan central roll som studiehandledaren ofta får är att informera eleverna om 

hur den svenska skolan fungerar, menar Sheikhi och Ucar. För att arbeta som studiehandledare 

finns det inga krav på behörighet. Undervisningen kan utövas av en lärare eller av annan 

personal som kan språket (Skolverket, 2016c). När elevens kunskaper i svenska språket stärks 

förändras undervisningen till att ske mer och mer på enbart svenska och eleverna kan 

tillgodogöra sig undervisningen utan studiehandledare (Skolverket, 2015).   

2.2 Relevanta begrepp 

2.2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
Definitionen av intellektuell funktionsnedsättning har sett ut på olika sätt historiskt och i olika 

kulturer. Det gemensamma är att definitionerna innefattar svårigheter att ”…ta in och bearbeta 

information, bygga kunskap samt tillämpa kunskap.” (Granlund & Göransson, 2011, s. 12). 

Diagnosticeringen av intellektuell funktionsnedsättning definieras av tre kriterier som ska ha 

uppfyllts. Granlund och Göransson beskriver kriterierna med att personen ska ha en IQ under 

70 och en nedsättning av den adaptiva förmågan.  Adaptiv förmåga handlar till exempel om 

förmåga att kunna anpassa sig efter vardagen och det ansvar som förväntas. Orsaker till 
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nedsättningen av adaptiv förmåga och nedsättningen av intelligens ska ha uppstått före 16 års 

ålder, vilket är det tredje kriteriet som ska uppfyllas för att diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning ska ställas. DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) redogör för 

att intellektuell förmåga handlar om till exempel abstrakt tänkande, problemlösning och 

förmåga att lära av tidigare erfarenheter. I Sverige är klassificeringen av intellektuell 

funktionsnedsättning: lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Enligt Skolverket (2016a) riktar 

sig gymnasiesärskolans nationella program till elever som bedöms ha en lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. I Skollagen (SFS 2010:800) och i examensordningen för 

speciallärarexamen (SFS 2017:1111) används begreppet utvecklingsstörning, men i 

föreliggande studie används begreppet intellektuell funktionsnedsättning. 

2.2.2 Nyanlända elever 
Definitionen av att vara nyanländ är enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap. 3 § 12a) den som 

tidigare har bott utomlands men som nu är bosatt i Sverige. Personen ska ha påbörjat en 

utbildning här senare än starten på höstterminen det år personen fyller sju år. Skolverket (2016c) 

tydliggör att nyanlända elever är en heterogen grupp eftersom deras bakgrund ser väldigt olika 

ut. De kan till exempel vara barn till arbetskraftsinvandrare eller asylsökande och en del elever 

har kommit ensamma till Sverige. Det gemensamma för alla nyanlända elever är att de oftast 

har annat modersmål än svenska och att de brutit upp från tidigare liv på olika sätt. Cummins 

(2017) beskriver nyanlända elever med begrepp som bland annat tvåspråkiga, flerspråkiga, 

elever som utvecklar ett andraspråk och elever med annan språkbakgrund. Det är en medveten 

strategi för att illustrera det komplexa i hur elever ser på sig själva och hur de ses av andra. 

Dessa benämningar gör att en del förhållanden blir osynliga medan andra lyfts fram.   

2.2.3 Litteracitet 
Begreppet litteracitet kommer från engelskans literacy vilket är ett omfattande begrepp som 

beskriver mer än en persons läs- och skrivförmåga (Franker, 2013). Enligt Franker (2013) 

innefattar även begreppet muntligt språk, tolkning av bilder och symboler samt att producera, 

tolka och läsa olika texter. Gibbons (2016) fortsätter resonemanget med att litteracitet är 

betydelsefullt för att kunna vara en del av och delta i samhället. Franker (2016) beskriver att 

litteracitet utvecklas i ett socialt sammanhang där kommunikation och kontext får betydelse för 

elevens läsande och skrivande.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där begreppen den 

proximala utvecklingszonen och scaffolding kommer att användas som analysbegrepp. Det 

sociokulturella perspektivet valdes utifrån Vygotskijs (1934/1999) beskrivning av att språk och 

lärande är nära sammankopplade. För att förstå lärarnas förutsättningar i arbetet med nyanlända 

elever samt vilka möjligheter eleverna ges för att utveckla litteracitet, kommer även 

teoribildning från andraspråksforskningen i form av begreppen Basic Interpersonal 

Communication Skills (BICS) och Cognitive academic language proficiency (CALP) samt 

Cummins fyrfältsmodell används som analysbegrepp. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs utvecklingspsykologi som bygger på 

idéer om utveckling, lärande och språk (Säljö, 2017). Enligt Vygotskij (1934/2001) krävs 

interaktion och samspel för att utveckla språk och nya kunskaper. Läraren har en betydande roll 

i undervisningen för att skapa en social miljö för samspel mellan elev och elev samt lärare och 

elev, där eleverna kan utveckla sina kunskaper. I svensk skolkontext är det sociokulturella 

perspektivet tolkat av bland andra Säljö. Säljö (2017) beskriver att Vygotskijs tankar 

återaktualiserades och fick uppmärksamhet i förskola och skola under 1980- och 1990-talet. En 

slutsats Säljö (2017) drar är att detta beror på det globaliserade mångkulturella samhället, 

eftersom det sociokulturella perspektivet är en social teori som framhåller att lärande och 

utveckling är nära sammankopplat med kommunikation och interaktion.  

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij (1934/1999) menar att det grundläggande för lärande är att en individ lär sig något 

nytt. Det mest betydelsefulla momentet är relationen mellan lärande och utveckling där den 

proximala utvecklingszonen är det som avgör området där individen kan göra möjliga 

övergångar i sitt lärande. Det individen klarar av att göra är beroende av dess intellektuella 

möjligheter och dess utveckling. När individen samarbetar med andra som kan mer, höjs nivån 

för individen att klara av att lösa uppgifter som är intellektuellt svårare. Den proximala 

utvecklingszonen överensstämmer med vad en individ kan göra självständigt till vad denne kan 

göra i samarbete med andra. I skolan ska eleven lära sig nya saker och i samarbete med läraren 

och via dennes handledning har eleven förutsättning att tillägna sig nya kunskaper. En 

betydelsefull aspekt i den närmaste utvecklingszonen beskriver Vygotskij (1934/1999) genom 

att “Man kan bara lära barnet sådant som det redan har förmåga att lära.” (s. 333). Läraren måste 

därför utgå från det eleven redan kan för att hitta elevens nästa steg för optimalt lärande och 

detta är en ständigt pågående process. Vygotskij (1934/1999) menar att “Det som barnet idag 

kan göra i samarbete kommer det ju imorgon att kunna utföra på egen hand.” (s. 351).  
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Gibbons (2016) påtalar vikten av att samspel med en partner eller stöd vid genomförandet av 

en uppgift gör att eleven går mer framåt i sin kunskapsutveckling än de skulle gjort utan. Säljö 

(2015) beskriver att individen lär genom att bli delaktig i kunskaper och erfarenheter som görs 

tillgängliga genom människor med mer kompetens inom ett visst område. För att individen ska 

kunna tillägna sig de nya kunskaperna och erfarenheterna innebär det att de måste var nåbara 

och inte alldeles för svåra för individen.   

3.1.2 Scaffolding 
Begreppet scaffolding myntades av Bruner (Partanen, 2007). Wood, Bruner och Ross (1976) 

beskriver scaffolding som ett stöd där läraren ger eleven möjlighet att lösa en uppgift som utan 

stöd ligger bortom dennes förmåga. Läraren har sedan en bekräftande och stöttande roll tills 

eleven klarar av uppgiften på egen hand. När eleven klarar uppgiften självständigt tas stödet 

bort. Ett resultat av detta kan vara att elevens kompetens ökar i en takt som inte varit möjlig 

utan stöd. Säljö (2015) redogör för scaffolding som ett intellektuellt och/eller fysiskt stöd som 

den mer kompetenta personen ger den lärande personen. Efter hand som den lärande bemästrar 

färdigheten avtar stödet för att sedan upphöra när den lärande bemästrar förmågan självständigt. 

Gibbons (2016) menar att scaffolding består av två delar, dels en stöttning, dels en utmaning. 

Gibbons beskriver en modell med fyra zoner efter Mariani (1997) för att visualisera fyra olika 

zoner som påverkar elevens lärande, utifrån uppgiftens kognitiva utmaning samt graden av 

stöttning som läraren ger. I en av zonerna utmanas eleven i den närmaste utvecklingszonen. Då 

erhåller eleven hög kognitiv utmaning samt en hög grad av stöttning och där sker det optimala 

lärandet. De andra zonerna beskrivs som en frustrationszon, uttråkningszon och trygghetszon. 

I frustrationszonen får eleven uppgifter med hög kognitiv utmaning men med en låg grad av 

stöttning. I uttråkningszonen får eleven både uppgifter med låg kognitiv utmaning och låg 

stöttning. I trygghetszonen erhåller eleven hög grad av stöttning men har en uppgift med låg 

kognitiv utmaning.  

Säljö (2015) menar att det mångkulturella samhället ställer högre krav på lärare att ha en bredare 

kunskap och förståelse för hur lärande ock kultur samspelar när det gäller att hitta elevernas 

utvecklingszoner i olika ämnen. Gibbons (2016) betonar att lärandet är beroende av hur eleven 

får stöttning och att i arbetet med andraspråkslever måste lärarna vara lyhörda för elevernas 

behov och ge stöttning utifrån det. Det är meningsfullt att eleverna får den stöttning som behövs 

för att uppgifter som är kognitivt utmanande ska kunna genomföras på ett meningsfullt sätt, 

istället för att uppgifterna förenklas. 
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3.2 Teoribildning inom andraspråksforskning 

I följande stycke kommer Cummins begrepp BICS, CALP och fyrfältsmodellen att presenteras.  

BICS definieras som en ”… grundläggande mellanmänsklig kommunikativ förmåga.” 

(Cummins, 2017, s. 52) medan CALP definieras som en ”… kognitiv kunskapsrelaterad 

språkkompetens.” (Cummins, 2017, s. 52). Genom denna definition görs en tydlig distinktion 

mellan begreppen. Enligt Cummins kan denna information användas när läraren planerar 

undervisningen och kan anpassa stöttningen efter var i språkutvecklingen, gällande BICS och 

CALP, eleven befinner sig.  

Enligt Cummins (2017) innebär BICS att aktivt kunna delta i vardagssamtal där kroppsspråket 

och exempelvis ögonkontakt, mimik och tonfall bidrar till förståelsen för samtalsinnehållet. För 

att aktivt kunna delta i samtal krävs ett ordförråd på cirka 2 000 ord och enkla grammatiska 

sammansättningar. Om en nyanländ elev dagligen kommer i kontakt med andraspråket tar det 

cirka ett till två år att få ett flyt i andraspråket gällande de språkkompetenser som är kopplade 

till BICS.  

Begreppet CALP beskriver Cummins (2017) som ett kunskapsrelaterat skolspråk som eleven 

möter och utvecklar i skolans olika ämnen, både muntligt och skriftligt. För att få förståelse för 

lektionsinnehållet behöver eleven tillägna sig lågfrekventa ord och ämnesspecifika begrepp, 

som gör det möjligt att aktivt delta i undervisningen. Skolframgång är nära sammankopplat med 

CALP. Även den grammatiska strukturen är mer avancerad, vilket gör uppgifterna mer språkligt 

och kognitivt krävande. Vidare beskriver Cummins sambandet mellan BICS och CALP: 

De begrepp och det tillhörande språk som utgör skolspråkskompetensen, CALP, 

utvecklas genom socialt samspel från födseln, men börjar skilja ut sig från de 

grundläggande mellanmänskliga kommunikativa färdigheterna, BICS, efter de tidiga 

skolåren. (Cummins, 2017, s. 52) 

Enligt Cummins tar språkkompetensen CALP cirka fem år för en nyanländ elev att tillägna sig. 

I föreliggande studie kommer BICS att användas synonymt med ordet vardagsspråk och CALP 

kommer att användas synonymt med ordet skolspråk. 

Ett annat centralt begrepp som kommer att användas från andraspråksforskningen är Cummins 

fyrfältsmodell (Figur 1, s. 12), vilken bygger på BICS och CALP men även hur undervisningen 

organiseras för nyanlända elever. Fyrfältsmodellen visar två linjer som anger kontextstöd 

respektive kognitiva krav i samband med uppgifter eller situationer som andraspråkselever 

möter i skolan (Cummins, 2017).  
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Figur 1. Fyrfältsmodellen visualiserar graden av kontextstöd och kognitiva krav som eleverna möter genom  

skolans uppgifter (Efter Cummins, 2017 s. 57). 

  

Fält B och D innefattar uppgifter som rör sig i områden som eleven har automatiserat i språket, 

vilket resulterar i att dessa inte är särskilt kognitivt krävande för att eleven ska klara dem. I den 

övre delen finns fält A och C. Inom dessa fält är uppgifterna mer kognitivt utmanande eftersom 

det språk som ska användas inte är automatiserat hos eleverna. Exempel på uppgifter i fält A 

respektive C är att arbeta med argumentation och att skriva längre texter som till exempel en 

uppsats. Medan i fält B ingår undervisning som bygger på vardagssamtal och i fält D gör 

eleverna fylleriuppgifter. 

Cummins beskriver flertalet strategier som lärare bör använda i undervisningen för att 

nyanlända elever ska ges möjlighet att utveckla CALP. Det innefattar bland annat att visualisera 

lektionsinnehållet med grafiska modeller, fotografier och filmer. Andra strategier innefattar att 

läraren modellerar olika texttyper, vilket skapar förutsättningar för att eleverna vet hur de ska 

ta sig an dem, samt att eleverna får möjlighet att använda sitt modersmål i undervisningen.  

Utifrån intervjuerna med lärarna kommer deras utsagor kring undervisning av nyanlända 

elevers litteracitetsutveckling ställas i relation till Cummins fyrfältsmodell. 
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras som bedöms ha 

betydelse för föreliggande studie. Forskning som berör områdena litteracitet, nyanlända elever 

och intellektuell funktionsnedsättning visade sig vara ett begränsat område. För att söka efter 

vetenskapliga artiklar har databasen ERIC samt Google Scholar använts. Nyckelorden: 

nyanlända elever, litteracitet, andraspråk, specialundervisning och intellektuell 

funktionsnedsättning översatts till engelska med orden: newly arrived students, literacy, second 

language, special education och intellectual disability. Dessa ord har kombinerats samt 

trunkerats för att utöka möjligheterna att uppbringa relevant forskning för området. Dessa 

nyckelord i kombination har inte funnits i någon vetenskaplig artikel eller avhandling från de 

senaste tio åren. Utöver dessa sökningar har även tidigare uppsatser som ligger inom 

föreliggande studies område genomlästs för att på så vis komma närmare forskning inom 

området. De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som slutligen valts ut bedöms ligga i nära 

anslutning och ha relevans för föreliggande studie.  

4.1 Lärarens kompetens och förhållningssätt  

Wolf (2019) anger tre centrala förmågor som en speciallärare behöver för att undervisa elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa förmågor innefattar kunskaper om 

funktionsnedsättningar och dess följder för lärandet, lärarens kompetens samt flexibilitet i 

undervisningen (Wolf, 2019). När nyanlända elever kommer till gymnasiesärskolan ställs 

ytterligare krav på lärarens kompetens. Enligt Rodriguez (2009) och Bouchereau Bauer och 

Arazi (2011) innefattar det kunskaper i hur modersmålet lärs respektive hur andraspråket 

förvärvas samt hur den processen går till. Windle och Miller (2012) anger att denna kunskap 

besitter endast andraspråkslärare. I Nilsson och Axelssons (2013) studie framträder en bild av 

att lärare som undervisar nyanlända elever har goda ämneskunskaper men saknar förståelse och 

kunskap om hur undervisningen ska anpassas och organiseras efter dem. Tjernberg och 

Heimdahl Mattson (2014) menar att reflektion och förändring av undervisningen i relation till 

eleverna och ämnet grundar sig i lärarens goda teoretiska kunskaper. Enligt Rodriguez (2009) 

krävs även en interkulturell pedagogik i klassrummet vilket innebär att undervisningen behöver 

inkludera ett innehåll som möter den mångfald som finns representerad i klassrummet. Vidare 

menar Rodriguez att detta kan vara texter som representerar ett kulturellt innehåll som eleverna 

känner igen. Detta är i likhet med vad Bouchereau Bauer och Arazi (2011) beskriver som 

framgångsfaktorer i undervisningen. Ismail och Yusofs (2018) studie från Malaysia visar att 

elever som ska lära sig ett andraspråk behöver möta ett innehåll som de har en kulturell 

anknytning till, vilket då underlättar förståelsen för att utveckla litteracitet på andraspråket. 

Även Rodriguez (2009) påpekar att lärare som arbetar med andraspråkselever med 

funktionsnedsättningar, måste ge dessa elever en undervisning som är meningsfull och 

målorienterad för maximalt lärande. Detta styrker även det Windle och Miller (2012) kommer 
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fram till i sin studie. Lärare som bekräftar elevernas kultur och språk bidrar till att öka 

motivationen hos eleverna men gör även undervisningen meningsfull. Samtidigt beskriver 

lärarna i Bouchereau Bauer och Arazis (2011) studie det som en kamp att möta behoven hos 

nyanlända elever.  

4.2 Modersmålets betydelse för litteracitetsutveckling på 
andraspråket  

För nyanlända elever i gymnasiesärskolan finns det två typer av stöttning som kan erbjudas på 

modersmålet. Detta innefattar studiehandledning på modersmålet under lektioner (SFS 

2011:185, kap. 6 § 4) samt modersmålsundervisning (SFS 2010:800, kap. 18 § 19). Ämnet 

modersmål är en egen kurs med egen kursplan som elever i gymnasiesärskolan kan läsa och 

eleverna undervisas då av en modersmålslärare. Avery (2016) beskriver att ämnet modersmål 

är ett marginaliserat ämne i svensk skola. Även Ganuza och Hedman (2014) påtalar ämnets 

status och anger att en anledning kan vara att ämnet inte är obligatoriskt. I en annan studie av 

Ganuza och Hedman (2019) framkommer det att modersmålsundervisningen har en positiv 

inverkan på elevernas litteracitet, både på modersmålet och på svenska. Dock visar Averys 

(2016) doktorsavhandling att det finns organisatoriska brister i samarbetet mellan lärare och 

modersmålslärare, vilket resulterar i att samtalen om elevernas kunskapsutveckling uteblir.  

Stöttning på modersmålet menar Reath Warren (2016) ger eleverna möjlighet att visa sina 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Fortsättningsvis poängterar Rodriguez (2009) att elever 

med funktionsnedsättningar som lär sig ett andraspråk använder modersmålet för att skapa 

mening och förståelse i sitt lärande. I Nilsson Folkes (2017) doktorsavhandling uttrycker 

nyanlända elever betydelsen av att ha tillgång till studiehandledning på modersmålet för att 

kunna tillgodogöra sig innehållet i ämnesundervisningen. I Reath Warrens (2016) studie 

synliggörs olika funktioner som studiehandledningen på modersmålet fyller. Några av dessa 

funktioner utgörs av att definiera och förklara ord och begrepp men även uppgifter samt ge 

elever tillgång till en sociokulturell medvetenhet för att kunna orientera sig i samhället. I 

internationella och nordiska studier visar det sig att det råder olika uppfattningar om 

modersmålets betydelse för att utveckla ett andraspråk. Windle och Millers (2012) studie från 

Australien samt Adesope, Lavin, Thompson och Ungerleiders (2011) studie från USA anger 

inte användningen av modersmålet som en betydande faktor för att utveckla litteracitet på 

andraspråket. Däremot framträder ett annat perspektiv i en nordisk kontext där modersmålet 

anses vara centralt i andraspråksutvecklingen. I Reath Warrens (2016) studie som genomförts i 

Sverige, betonas studiehandledningen på modersmålet som en betydande faktor för att utveckla 

litteracitet på både modersmålet och på andraspråket. Samtidigt påtalar lärare i Sinkkonen och 

Kyttäläs (2014) studie från Finland att det finns nackdelar med studiehandledning på 

modersmålet eftersom det kan försena andraspråksutvecklingen då eleven förlitar sig på 

studiehandledaren.  
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4.3 Undervisningsmetoder och strategier för att utveckla 
litteracitet 

Enligt Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) påverkas elevernas möjligheter till lärande 

utifrån lärarens kunskaper och val av strategier i undervisningen. I Alfassi, Weiss och Lifshitzs 

(2009) studie undersöktes om elever med intellektuell funktionsnedsättning skulle kunna 

utveckla läsförståelsestrategier som att förutspå handlingen, ställa frågor till texten och 

sammanfatta innehållet. För att kringgå elevernas svårigheter med avkodning höglästes texterna 

för dem. Genom lärarens explicita undervisning med modellering där eleverna sedan själva fick 

pröva och därefter ta över strategierna, visade resultatet att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning kan utveckla läsförståelse med hjälp av explicit undervisning och 

scaffolding. Nilsson och Axelsson (2013) menar att nyanlända elever gynnas av undervisning 

genom genrepedagogiken, vilket är en explicit undervisningsmetod. Explicit undervisning och 

scaffolding menar Rodriguez (2009) är ett optimalt tillvägagångssätt för att andraspråkselever 

med funktionsnedsättningar ska utveckla litteracitet, språk och nya kunskaper. Windle och 

Millers (2012) studie visar att den typen av stöttning som nyanlända elever är i behov av endast 

kan ges av en andraspråkslärare. Flera studier visar att explicit undervisning är gynnsamt för 

nyanlända elevers litteracitetsutveckling (Bouchereau Bauer & Arazi, 2011; Nilsson Folke, 

2017; Windle & Miller, 2012). Vidare beskriver Cummins (2011) fördelarna med att använda 

elevernas erfarenheter i aktiviteter som är kopplade till litteracitet genom samtal om texters 

innehåll. Även Adesope et al. (2011) drar slutsatsen att undervisning som bygger på samspel 

och kommunikation utvecklar andraspråkselevers litteracitet i större utsträckning än 

fonemundervisning.  

En annan gynnsam lärarstrategi för att utveckla litteracitet på andraspråket menar Rodriguez 

(2009) innefattar att nyttja elevens befintliga kulturella och språkliga kunskaper. Att använda 

dessa aspekter i undervisningen ger eleven förutsättningar att behålla den egna identiteten 

samtidigt som andraspråket ges förutsättningar att utvecklas. Lärarna i Sinkkonen och Kyttäläs 

(2014) studie understryker betydelsen av att nyanlända elever får tillgång till en undervisning 

som är av hög kvalitet. Den höga kvaliteten i undervisningen består av stöttning via 

studiehandledning på modersmålet, samt undervisning som bygger på samplanering och 

samundervisning av två lärare.  

4.4 Nyanlända elevers tidigare kunskaper 

Att kartlägga och använda nyanlända elevers tidigare kunskaper och erfarenheter i planeringen 

och undervisningen, beskriver flera forskare har stor betydelse för elevernas lärande (Nilsson 

& Axelsson, 2013; Nilsson & Bunar, 2016). Hur detta fungerar i praktiken undersöktes av Sharif 

(2017) som i sin doktorsavhandling intervjuade skolpersonal och nyanlända ungdomar som vid 

tidpunkten var inskrivna på det som idag kallas för språkintroduktion. Resultatet från 

elevintervjuerna visade att ett flertal elever upplevde undervisningen som icke åldersadekvat 
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och deras tidigare kunskaper ansågs inte vara legitima i undervisningen för det fortsatta 

lärandet. I Nilsson Folkes (2017) doktorsavhandling visar resultatet från en av studierna att 

kartläggningen av de nyanlända elevernas tidigare kunskaper var otillräcklig, vilket gjorde att 

skolan hade svårigheter att utforma undervisningen utefter deras förutsättningar. Detta 

framträder även i Sharifs (2017) resultat då skolpersonalen ser på nyanlända elever med ett 

bristperspektiv på grund av elevernas avsaknad av ett utvecklat andraspråk. Även Nilsson och 

Bunar (2016) beskriver att nyanlända elever betraktas ensidigt eftersom fokus hamnar på 

elevernas språkliga svårigheter.  

5 Metod 

I följande kapitel presenteras och beskrivs valet av metod, urval, genomförandet av studien, 

analysmetod, studiens giltighet och tillförlitlighet. Slutligen beskrivs vilka forskningsetiska 

aspekter som ligger till grund för denna studie. 

5.1 Kvalitativ metod – halvstrukturerade intervjuer 

Studiens syfte är att synliggöra hur några lärare som undervisar i svenska/svenska som 

andraspråk beskriver sina villkor i arbetet med att utveckla nyanlända elevers litteracitet på 

nationellt program i gymnasiesärskolan. För att ta reda på hur och varför människor handlar 

som de gör behöver vi fråga dem (Ahrne & Svensson, 2015). Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar valdes därför en kvalitativ forskningsmetod i form av halvstrukturerade 

intervjuer. 

Vid intervjuer menar Kvale och Brinkmann (2014) att forskaren ska förbereda ett manus, alltså 

en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden vid halvstrukturerade intervjuer ska utgå från 

studiens frågeställningar och formuleras utefter teman med frågor. I föreliggande studie 

formulerades två frågeställningar utifrån studiens syfte. Vid utformandet av intervjuguiden 

(Bilaga 1) bröts vardera frågeställning ned till mindre och specifika frågor för att kunna besvara 

frågeställningarna och därmed studiens syfte.  Fortsättningsvis menar Kvale och Brinkmann 

(2014) att frågorna som ställs under intervjun ska vara formulerade på ett vardagsspråk som 

informanten kan relatera till. Hur hänsyn togs till detta kommer att förklaras mer ingående under 

rubriken Genomförande. 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ger den halvstrukturerade intervjun fördelar 

genom att forskaren kan välja i vilken ordning frågorna ställs, samt kunna anpassa dem efter 

intervjusituationen. Detta gör att informantens svar kan ge forskaren en bredare förståelse med 

fler nyanser av de situationer som beskrivs. 
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5.2 Urval 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) finns inga särskilda regler för hur ett urval ska 

genomföras när det gäller kvalitativa intervjuer. Kriteriet för att delta i studien var att lärarna 

hade en lärarexamen och undervisade nyanlända elever i ämnena svenska/svenska som 

andraspråk på nationellt program i gymnasiesärskolan. 

För att komma i kontakt med lärare som stämde överens med studiens urval kontaktades 

rektorer i gymnasiesärskolor i Mellansverige via mejl. Då bifogades även studiens missivbrev 

(Bilaga 2). Detta resulterade inte i tio informanter vilket gjorde att även rektorer på 

gymnasiesärskolor i andra delar av landet kontaktades. Detta resulterade inte heller i tio 

informanter, vilket medförde att urvalet utökades till att även gälla lärare som undervisar i 

ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurs 7–9 i grundsärskolan. Till sist användes 

sociala medier för att söka efter informanter (Bilaga 3). När kontakt etablerats skickades 

missivbrev samt samtyckesblankett (Bilaga 4). Samtyckesblanketten undertecknades och 

skickades tillbaka. Några intervjuer med lärare i årskurs 7–9 genomfördes, men valdes sedan 

bort eftersom tio informanter från nationellt program tackade ja till att delta i studien.  

5.3 Genomförande 

Innan studien påbörjades genomfördes två pilotintervjuer. Detta rekommenderas av Bryman 

(2011) som menar att pilotintervjuer ger forskaren en möjlighet att testa och utvärdera frågorna 

till intervjuguiden. Eftersom det är två studenter som skriver detta arbete togs beslutet att 

genomföra varsin pilotintervju, för att säkerställa kvalitén i intervjufrågorna samt att diktafonen 

kunde hanteras. De två lärarna som deltog i pilotintervjuerna undervisar i svenska som 

andraspråk där nyanlända elever ingår. Den ena läraren har utbildning i svenska som andraspråk 

medan den andra läraren har utbildning i svenska. För oss var det relevant att intervjua två lärare 

med olika kompetens men som möter nyanlända elever i ämnena svenska/svenska som 

andraspråk. Efter att pilotintervjuerna genomförts tillfrågades lärarna hur de upplevde intervjun 

och vad som fungerade bra och vad som skulle kunna utvecklas. De två pilotintervjuerna bidrog 

till att frågorna som handlade om begreppen BICS och CALP samt Cummins fyrfältsmodell 

förtydligades genom tilläggsfrågor om vardagsspråk och skolspråk samt hur lärarna tänkte 

kring dem i undervisningen. En annan fråga som lades till handlade om elevernas tidigare 

skolbakgrund och hur den påverkade lärarens planering av undervisningen. Bryman (2011) 

beskriver att när ett par pilotintervjuer genomförts kommer forskaren upptäcka ett mönster i 

vilka frågor som bör formuleras om för att underlätta förståelsen i frågorna. Detta bidrog 

pilotintervjuerna med, vilket gav oss ett bra utgångsläge för att påbörja studien. 

Som nämndes under rubriken Urval uppstod svårigheter att hitta informanter i Mellansverige 

som ville delta i studien. Därmed utökades sökningen till gymnasiesärskolor belägna i övriga 

delar av Sverige och till sist användes sociala medier i sökandet efter informanter till studien. 

Den utökade sökningen resulterade i tio lärare som undervisar nyanlända elever i ämnena 
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svenska/svenska som andraspråk på nationellt program i gymnasiesärskolan. Informanterna 

hade en stor geografisk spridning över Sverige vilket medförde att intervjuerna inte kunde 

genomföras på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna genomfördes istället med hjälp av 

videosamtal via nätet och spelades in med diktafon. Innan intervjuerna genomfördes testades 

webbkameran för att få en uppfattning om hur stor del av kroppen som syntes. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är det av stor betydelse att intervjuaren är medveten om sitt kroppsspråk 

samt hur ögonkontakten hålls under intervjusituationen. Det ger signaler till informanten om 

att det den säger tas på allvar. I videosamtalen blev ögonkontakten central för att visa intresse 

och engagemang i informantens utsagor. En annan aspekt som var i åtanke var att bakgrunden 

vid intervjuerna skulle vara neutral. Inför intervjuerna testades även diktafonen för att 

säkerställa att ljudet var godtagbart.  

I samband med att intervjun bokades bifogades studiens missivbrev samt samtyckesblankett 

som informanterna ombads att underteckna, scanna in och mejla tillbaka. Vid tidsbokningen 

ombads även informanterna att sitta i ett avskilt rum för att minimera risken att bli störda. 

Denscombe (2018) beskriver vikten av att intervjun sker där informanten kan svara på frågorna 

utan att bli avbruten eller påverkad av att människor går in och ut ur rummet. Om hänsyn tas 

till detta menar Kvale och Brinkman (2014) att även ljudupptagningen underlättas. I och med 

att videosamtal via nätet användes hade informanterna stor möjlighet att själva påverka var de 

placerade sig vid intervjutillfället.  

Innan intervjun påbörjades påmindes informanterna om studiens syfte samt hur de etiska kraven 

tas hänsyn till för att informanterna skulle känna sig trygga under intervjun. Därefter ställdes 

generella frågor om bland annat informantens utbildning och uppdrag på skolan för att sedan 

komma in på frågorna som formulerats utifrån studiens frågeställningar. I slutet av intervjuerna 

tillfrågades informanterna om de ville tillägga något samt om vi fick återkomma med ytterligare 

frågor om det behövdes.  

Intervjuerna pågick i 15 till 30 minuter. Ansvaret fördelades på fem intervjuer och 

transkriberingar var. Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades i nära anslutning till 

intervjutillfället och resulterade i 54 sidor text. Därefter skrevs transkriberingarna ut och 

delades mellan oss. Sökandet efter mönster påbörjades var för sig för att sedan träffas och gå 

igenom materialet tillsammans. I bearbetningen av empirin framkom fyra teman: 

Kartläggningens funktion för litteracitetsarbetet, Lärarnas metoder för att utveckla litteracitet, 

Stöttning för att utveckla litteracitet samt Möjligheter och hinder för att utveckla nyanlända 

elevers litteracitet. Dessa kopplades till studiens teoretiska utgångspunkt – det sociokulturella 

perspektivet samt de centrala begreppen: den proximala utvecklingszonen samt scaffolding. 

Teori från andraspråksforskningen som begreppen BICS och CALP samt Cummins 

fyrfältsmodell användes även som analysbegrepp. 

I presentationen av informanternas citat under rubrik Resultat och analys, har de ändrats till att 

bli mer läsvänliga. De har då en mer skriftspråklig karaktär utan att essensen har förändrats. 
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5.4 Analysmetod    

En fördel med att transkribera intervjun själv, är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

att tolkningen av materialet inleds redan där. Även Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

forskare som transkriberar sina intervjuer själva börjar analysera intervjun redan vid 

transkriberingstillfället. Dalen (2015) menar däremot att det redan är under intervjutillfället som 

analysprocessen börjar genom att forskaren under samtalets gång iakttar informanten. Innan 

transkriberingarna genomfördes bestämdes att dialekter skulle skrivas om till skriftspråk. Det 

bestämdes även att pauser, betoningar och kroppsspråk med betydelse för informantens utsaga 

skulle tas med i transkriberingen. Detta för att underlätta det språkliga jämförandet av de 

transkriberade intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är en förutsättning att 

enas om tillvägagångssättet vid transkriberingen. Samtliga transkriberade intervjuer lästes 

sedan av oss båda för att därefter börja analyseras. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver 

att en del i bearbetningen av att analysera materialet är att läsa det flera gånger för att sedan 

sålla och reducera materialet. Detta innebär att materialet blir mer överskådligt och det är lättare 

att se vad som ska synliggöras i analysen kopplat till vald teori i studien.  

Analysmetoden som använts i denna studie är meningskoncentrering, vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver som en slags kategorisering av de transkriberade intervjuerna. 

Meningskoncentrering utgår från kodning vilket innebär att texten bryts ner till mindre delar 

för att lättare ge en översikt. Analysen genomförs i fem steg där det första innebär att forskaren 

får ett helhetsintryck genom att läsa alla intervjuer. Sedan bestäms meningsenheterna som 

framkommit och steg tre är att tematisera uttalanden som framkommit i intervjuerna. I det fjärde 

steget ställs teman i relation till studiens syfte. I det sista steget formas de centrala delarna 

samman till en skildrande utsaga. Samtliga transkriberingar lästes för att få en helhet i 

informanternas uttalanden och sedan markerades orden: verktyg, metoder, material, strategier 

samt möjligheter med överstrykningspennor i olika färger. Samma ord fick samma färg i alla 

transkriberingar för att lättare kunna se samband. Utifrån bearbetningen framträdde fyra teman: 

Kartläggningens funktion för litteracitetsarbetet, Lärarnas metoder för att utveckla litteracitet, 

Stöttning för att utveckla litteracitet samt Möjligheter och hinder för att utveckla nyanlända 

elevers litteracitet. De fyra temana jämfördes sedan mot studiens syfte. Resultatet av insamlat 

datamaterial har sedan analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna sociokulturellt 

perspektiv och teoribildning från andraspråksforskningen. Det sociokulturella perspektivet har 

de centrala begreppen scaffolding och den proximala utvecklingszonen. I Cummins 

fyrfältsmodell är BICS och CALP centrala begrepp. Analysbegreppen har sedan kopplats till 

resultatets olika delar.  

5.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Svensson och Ahrne (2015) menar att tillförlitligheten i en kvalitativ studie är av stor vikt och 

anger ett par faktorer som kan öka den. En av dessa är transparens vilket innefattar att forskaren 
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noggrant beskriver hur arbetsgången sett ut i valet av metod genom att både för- och nackdelar 

lyfts. Tillförlitligheten ökar genom att forskaren är medveten om eventuella svagheter i studien 

och även lägger fram dem, samt att det finns med i studien hur diskussionen kring valet av 

metod har gått till. Hänsyn har tagits till detta genom att utförligt beskriva de olika delarna i 

arbetsgången samt studiens styrkor och svagheter. Trots svårigheterna att få lärare att tacka ja 

till att delta i studien upplevdes en mättnad i informanternas svar. Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) uppstår en mättnad när forskaren börjar känna igen svarsmönstren hos 

informanterna, vilket indikerar att fler intervjuer inte behöver genomföras, eftersom underlaget 

troligtvis inte skulle tillföra något ytterligare. En annan aspekt är att de tio informanterna har 

stor geografisk spridning där ingen av dem kommer från samma skola eller kommun. Att 

informanterna kommer från olika delar av Sverige och en mättnad uppstod i deras svar anser vi 

styrker studiens tillförlitlighet. Vi är dock medvetna om att bara genom att vara 

yrkesverksamma i samma skolform och undervisa nyanlända elever kan ha påverkat 

informanternas svar. Dalen (2015) menar att den egna förförståelsen kan både påverka 

informanterna under intervjun men även vid analysen av datamaterialet. Även Denscombe 

(2018) anger att informanten blir påverkad av forskaren och kontexten vid en intervju. Detta 

tog vi hänsyn till genom att försöka ha en neutral, nyfiken och icke värderande ingång i 

intervjusituationen. Samtidigt förstår vi att detta är ett förhållningssätt som kräver en forskare 

med erfarenheter av att intervjua, vilket vi har en begränsad erfarenhet av. Vi är även medvetna 

om att informanterna har gjort ett urval i det de har berättat, vilket också är en nackdel med 

intervjuer, menar Bryman (2011) som anger att informanterna gärna vill ge en positiv bild av 

sig själva. Detta kan också härledas till att ett par informanter ansåg att deras svar hade blivit 

bättre om de fått frågorna i förväg. Vi var dock intresserade av informanternas autentiska 

utsagor, vilket vi också anser styrker studiens tillförlitlighet, eftersom deras utsagor inte är 

tillrättalagda i den meningen. För att ytterligare öka tillförlitligheten tillfrågades informanterna 

i slutet av intervjun om de ville tillägga något samt om det gick bra att ta kontakt igen med 

ytterligare frågor. Detta bör göras vid intervjuns avslut menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015).  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att tillförlitligheten kan ruckas om forskaren 

inte beskriver tillvägagångssättet för att få tag på informanter till sin studie. Att hitta tio 

informanter som ville delta i studien visade sig vara en stor utmaning. Flertalet av de lärare som 

tillfrågades ansåg att de hade för lite erfarenhet och kunskaper av att arbeta med nyanlända 

elever. I både samtyckesblanketten och i förfrågan via sociala medier använde vi oss av ordet 

erfarenheter, vilket lärarna refererade till att de saknade. Därmed kan vi omedvetet ha påverkat 

dem att avböjda sin medverkan i studien. Om dessa lärare hade tackat ja, är vi medvetna om att 

resultatet kan ha kommit att se annorlunda ut. Ett par intervjuer med lärare verksamma i årskurs 

7–9 i grundsärskolan hann genomföras, innan de sista informanterna från nationellt program i 

gymnasiesärskolan tackade ja till att medverka i studien. Därmed valdes de genomförda 
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intervjuerna med lärare från årskurs 7–9 bort. För att öka tillförlitligheten i föreliggande studie 

har därför en noggrann redogörelse av urvalsprocessen skrivits fram. 

En studies giltighet tillgodoses om det som var avsett att undersökas blivit undersökt, menar 

Kvale och Brinkmann (2014). Utifrån studiens två frågeställningar formulerades en 

intervjuguide. Intervjuguiden utformades tillsammans och låg till grund för intervjuerna. För 

att försäkra oss om att intervjufrågorna var tydliga och gav svar på det som avsågs genomfördes 

två pilotintervjuer. Pilotintervjuerna bidrog med att frågor utvecklades och lades till samt att 

studiens syfte bedömdes bli besvarat. Intervjuguiden bidrog även till att säkerställa att alla 

informanter gavs möjlighet att besvara samtliga frågor. Därmed bidrog intervjuguiden till att 

öka studiens giltighet. Innan intervjuerna påbörjades påmindes informanterna om studiens 

syfte. Detta för att också öka studiens giltighet.  

Innan transkriberingen av intervjuerna bestämdes att informanternas pauser, betoningar och 

kroppsspråk skulle skrivas ut medan dialekter skulle skrivas om till skriftspråk. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det är en förutsättning att komma överens om hur transkriberingen 

ska genomföras för att kunna jämföra data. För att öka studiens giltighet lyssnades först 

intervjuerna igenom för att få en helhetsbild av samtalet. Detta för att undvika missförstånd vid 

transkriberingen och senare vid analysen.  

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Studiens forskningsetiska överväganden utgår från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Som forskare menar Ahlberg (2009) att det är angeläget att alltid ta hänsyn till forskningsetiska 

frågor samt att alltid respektera det okränkbara människovärdet. Det är även betydelsefullt att 

forskaren är uppmärksam på sin egen position i förhållande till informanterna, utifrån en 

maktdimension, vilket kan innebära att forskaren annars påverkar dem. Detta gäller under hela 

forskningsprocessen.  

Informationskravet innebär, enligt Vetenskapsrådet (2002) att informanterna ska få information 

om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att det kan avbrytas när som helst. Det innebär 

även att informanterna ska få information om att insamlad data endast kommer att användas i 

föreliggande studie. Information ska även ges var det färdiga resultatet offentliggörs. För att 

tillgodose informationskravet kontaktades informanterna innan intervjuerna via mejl, där ett 

missivbrev bifogades med information om studiens syfte och vad deras deltagande innebar. De 

informerades om att deltagandet i studien är frivilligt och att de när de vill har rätt att avbryta 

sin medverkan. Vidare gavs information om att uppgifterna som framkommer hanteras 

konfidentiellt och endast kommer att användas i föreliggande studie, samt att alla uppgifter och 

information som framkommer förstörs efter examensarbetets godkännande. Till sist blev 

informanterna informerade om var de kan hitta studien efter publicering.  
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Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från informanterna (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta krav blev tillgodosett genom att informanterna fick en samtyckesblankett via mejl 

som undertecknades, scannandes in och mejlades tillbaka. Där framgår att de samtycker till att 

delta i studien och att deltagandet är frivilligt. Detta skedde innan intervjuerna 

genomfördes.  Enligt dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation 

(GDPR), som trädde i kraft 2018 måste alla personer som deltar i en studie få information om 

vad personuppgiftsbehandlingen innebär. Information om detta står i missivbrevet där det 

framgår att Karlstads universitet är ansvarig för personuppgifterna i denna studie. Information 

om dataskyddsförordningen står även på samtyckesblanketten som alla informanter skrev på 

innan intervjuerna genomfördes. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska ges konfidentialitet och att inga 

personuppgifter lämnas till utomstående, enligt Vetenskapsrådet (2002). Detta krav har 

tillgodosetts genom att informanternas personuppgifter och data som framkom hanteras på ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dessa. Inga namn, kommuner eller skolor är 

namngivna i studien. Informanterna gavs fingerade namn i bokstavsordningen A-J för att 

ytterligare tillgodose konfidentialitetskravet. Intervjuerna genomfördes i våra respektive hem, 

vilket gjorde att diktafonen inte behövde transporteras mellan olika platser. Diktafonen och 

transkriberingarna förvarades även på ett säkert sätt för att obehöriga inte skulle kunna använda 

dem. När samtliga intervjuer transkriberats raderades ljudfilerna. Detta anser vi styrker 

konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet innebär att data som framkommit endast får användas för det syfte som är 

angivet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav är tillgodosett genom att informanterna via 

missivbrevet fick information om att data som framkommer endast ska användas i denna studie 

och när examensarbetet är godkänt förstörs all data.   

Innan varje intervju påbörjades påmindes informanterna om dessa principer. Genom att följa 

dessa principer menar Kvale och Brinkmann (2014) att deltagarna i studien inte ska komma till 

skada. Ytterligare en del i att värna om informanten är vikten av att forskaren ställer 

forskningsetiskt försvarbara frågor till dem (Loseke, 2013). En betydelsefull aspekt att beakta 

som forskare är att informanterna i undersökningen inte alltid har samma erfarenheter och 

värderingar som forskaren och att det inte ska påverka studien.  

Ett forskningsetiskt dilemma som forskare kan ställas inför beskrivs av Kvale och Brinkmann 

(2014) som viljan att få en intervju djup utan att kränka informanten med känsliga frågor, 

samtidigt som intervjun ska vara respektfull mot informanten utan att det endast blir ytligt 

material. Med hänsyn till detta ställdes endast frågor som hade relevans för studien och 

lyhördhet inför informantens svar beaktades. 
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer först en presentation av lärarna i studien. Därefter redovisas resultatet 

som presenteras i fyra teman: Kartläggningens funktion för litteracitetsarbetet, Lärarnas 

metoder för att utveckla litteracitet, Stöttning för att utveckla litteracitet och Möjligheter och 

hinder för att utveckla nyanlända elevers litteracitet. Efter varje tema görs en analys utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt vilket är ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt 

teoribildning från andraspråksforskningen. 

Presentation av lärarna 

I det följande avsnittet kommer en närmare presentation av informanterna genom uppgifter om 

deras nuvarande uppdrag på skolan, ämnesbehörighet, antal år på gymnasiesärskolan samt 

erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. Som tidigare nämnts är informanternas namn 

fingerade för att säkerställa att hänsyn tagits till konfidentialitetskravet. Lärarna beskrivs 

utförligt eftersom det har betydelse för resultat och analys.  

Anna undervisar i svenska som andraspråk och har 30 högskolepoäng i ämnet. Hon arbetar i 

gymnasiesärskolan sedan 2017. Hennes erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever kommer 

från gymnasiesärskolan men även från fyra år i förberedelseklass. 

Barbro undervisar i svenska som andraspråk och har läst 60 högskolepoäng i ämnet. Hon arbetar 

i särskolan sedan 1995 och har en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning. 

Hennes erfarenhet av att undervisa nyanlända elever kommer från vuxenutbildningen med 

inriktning svenska för invandrare (SFI) men även från gymnasiesärskolan. 

Cecilia undervisar i svenska som andraspråk och har läst 30 högskolepoäng i ämnet. Hon 

arbetar i gymnasiesärskolan sedan 1989 och har en speciallärarexamen med inriktning 

utvecklingsstörning. Cecilia menar att hon har ganska stor erfarenhet av att arbeta med 

nyanlända elever på särskolan. 

Diana undervisar i svenska som andraspråk och har läst 30 högskolepoäng i ämnet. Hon arbetar 

i särskolan sedan 2007 och har en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning. Hon 

beskriver att det kommit fler nyanlända elever till särskolan vilket gjort att hon valt att läsa till 

ämnet svenska som andraspråk för att utöka sina kunskaper. 

Erika undervisar i svenska som andraspråk men är behörig i ämnet svenska. Hon har arbetat i 

gymnasiesärskolan sedan 2010 och har en speciallärarexamen med inriktning 

utvecklingsstörning. Hon har ett års erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever på 

gymnasiesärskolan men har även undervisat nyanlända elever i grundskolans senare år. 

Filippa undervisar i svenska som andraspråk men är behörig i ämnet svenska. Hon arbetar i 

gymnasiesärskolan sedan 2014 och har en speciallärarexamen med inriktning 

utvecklingsstörning. Hon har två års erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever i 
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gymnasiesärskolan. Filippa har på egen hand läst litteratur gällande andraspråksforskning för 

att höja sin kompetens.  

Gudrun undervisar i svenska och är behörig i ämnet. Hon arbetar i gymnasiesärskolan sedan 

2009 och har en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning. Hon har tre års 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. 

Hilda undervisar i svenska och är behörig i ämnet. Hon arbetar i gymnasiesärskolan sedan 2008 

och har en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning. Hon har fyra års erfarenhet 

av att arbeta med nyanlända elever i gymnasiesärskolan. 

Ingrid undervisar i svenska som andraspråk men är behörig i ämnet svenska. Hon arbetar i 

gymnasiesärskolan sedan 2017. Hon har två års erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i 

gymnasiesärskolan men har även sju års erfarenhet av att ha undervisat nyanlända elever i 

grundskolans tidigare år. Ingrid har genom tidigare arbetsgivare fått fortbildning inom 

andraspråksområdet.  

Jenny undervisar i svenska och är behörig i ämnet. Hon arbetar i gymnasiesärskolan sedan 2015 

och har en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning. Hon har ett års erfarenhet 

av att arbeta med nyanlända elever i gymnasiesärskolan. 

6.1 Kartläggningens funktion för litteracitetsarbetet 

Under denna rubrik kommer resultatet att redovisas som svarar på den första frågeställningen 

”Vilka verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla 

nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan?” Detta avsnitt kommer att behandla lärarnas 

verktyg, material och strategier för att utveckla litteracitet. Resultatet presenteras med hjälp av 

underrubrikerna: Kartläggning, Kulturell bakgrund, Modersmål och litteracitet samt Strategier 

och material. 

6.1.1 Kartläggning 
De flesta lärarna beskriver att en central del i undervisningsplaneringen utgår från elevens 

kartläggning. Det är där lärarna får information om bland annat elevens kunskaper på 

modersmålet och tidigare skolbakgrund. För att bygga på elevens kunskaper i litteracitet ger 

den kartläggningsdelen svar på flera frågor som rör elevens kunskaper att läsa, skriva och 

samtala på elevens starkaste språk. Det starkaste språket är ofta modersmålet, men kan även 

vara ett språk eleven har goda kunskaper i och har använt i skolan tidigare. Några lärare 

beskriver hur de utgår från kartläggningen för att planera undervisningen: 

Om eleverna har tidigare skolbakgrund försöker jag att utgå ifrån det de har med sig. Den ger ju 

mig kunskaper om eleven kan läsa och skriva, vilket eller vilka språk eleven pratar. (Erika) 

Jag tar hänsyn till och utgår från elevernas tidigare ämneskunskaper och om de har med sig en 

tidigare skolbakgrund. Jag ser inte eleverna som blanka blad, utan de har kunskaper och 

färdigheter med sig som de ska få visa. Det är mitt jobb att försöka få fram dem. (Filippa) 
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6.1.2 Kulturell bakgrund  
Av de lärare som tagit del av kartläggningen anger hälften att de får vetskap om elevernas 

kulturella bakgrund genom den och att det sedan används i undervisningen. Dessa lärare påtalar 

vikten av att undervisningen kopplas till elevernas länder, språk och kulturer. Genom att ta 

hänsyn till detta underlättas elevernas lärande. En lärare resonerar på följande sätt: 

Om eleverna möter ett innehåll som är anknutet till sin kultur underlättar det läsförståelsen. Har 

jag till exempel elever från Somalia läser vi en faktatext om dromedarer för att det är ett djur de 

känner igen. (Anna) 

6.1.3 Modersmål och litteracitet 
Några lärare anger att de i möjligaste mån väver in elevernas modersmål i undervisningen, 

genom att fråga eleverna vad olika saker heter och ber dem berätta på sitt modersmål. Filippa, 

Diana och Erika beskriver vikten av att elevernas modersmål används och lyfts i klassrummet 

och berättar att eleverna blir stolta och glada när de berättar något på sitt modersmål som 

studiehandledaren sedan översätter till svenska. Hälften av lärarna anger att eleverna har 

studiehandledning på modersmålet och framhåller värdet av det. Detta för att eleverna ska 

kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt och kunna använda sitt modersmål. 

Det är av stor betydelse att eleven ges möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål i både samtal 

och i skrift. Genom studiehandledaren kan eleven visa sina kunskaper och även prata sitt 

modersmål. (Filippa) 

6.1.4 Strategier och material 
Lärarna som tagit del av kartläggningen anger att deras olika strategier och val av material i 

arbetet med de nyanlända eleverna bygger på informationen de fått om eleverna i 

kartläggningen. Några lärare menar att just informationen om elevernas litteracitet och 

kunskaper på modersmålet är betydelsefull för att kunna anpassa material till eleverna. Alla 

lärare som läst elevernas kartläggning anser att den ger en bra bild av elevens nuvarande 

kunskapsnivå. Lärarna beskriver att detta underlättar när de ska utmana eleverna i nästa 

utvecklingszon. Erika beskriver att kartläggningen kan ge riktlinjer om vilken nivå eleven ligger 

på “Jag brukar börja i något som är bekant eller känt sedan innan för att därefter ge eleven 

svårare uppgifter”. Hilda menar att lärare måste våga ställa krav och utmana eleverna och hela 

tiden höja nivån på vad eleverna gör. Lärarna beskriver betydelsen av att ha höga förväntningar 

på eleverna. Om lärarna vet att eleven kan läsa och skriva på modersmålet blir förväntningarna 

högre på eleverna att de ska kunna lära sig det på svenska också.  

De lärare som inte tagit del av kartläggningen och därmed inte har någon information om eleven 

att utgå från, säger att de måste börja med väldigt enkla saker för att försöka hitta elevens 

kunskapsnivå. Övervägande antal lärare som tagit del av kartläggningen har arbetssätt som 

sätter språket i fokus och de betonar vikten av att undervisningen sker tillsammans, att alla lär 

tillsammans. Utifrån vetskapen om vad eleven har för tidigare kunskaper i litteracitet tillverkar 

nästan alla lärare eget material som är anpassat efter elevernas kunskapsnivå och kulturella 
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bakgrund. Lärarna säger att det inte finns färdigt material som är gjort för nyanlända elever i 

gymnasiesärskolan som de kan använda från pärm till pärm. De menar att detta beror på att 

eleverna är på väldigt olika nivåer och har olika kunskaper med sig. Lärarna läser böcker och 

tittar på färdigt material, tar med sig tips från olika ställen för att sedan tillverka eget material 

som är anpassat till eleverna. Ett fåtal lärare säger att de tillverkar eget material utifrån vad 

eleven är intresserad av. 

Ibland har jag bara en elev i klassen som är nyanländ och då är det svårt att ha gruppundervisning. 

Då blir eleven mer språkduschad och jag använder lättare svenska och tar det långsamt. (Hilda)  

Det säger ju mycket om eleven kan läsa och skriva på sitt modersmål och då borde den kunna 

göra det i svenska också. (Diana) 

Jag brukar titta i olika material och sen skapa eget, det går åt mycket tid till att göra eget material. 

Men då känner jag att jag “äger” materialet och innehållet blir mer meningsfullt och anpassat. 

(Erika) 

Jag väljer material utifrån elevens nivå och intressen. Jag vill också att de ska lära sig om vårt 

samhälle och hur vi lever i Sverige. (Jenny) 

6.1.5 Analys av kartläggningens funktion för litteracitetsarbetet 
Lärarna som har läst kartläggningen anger att den ger information om bland annat elevernas 

modersmål, tidigare skolbakgrund och nuvarande kunskapsnivå. Några lärare anger att de väver 

in elevernas modersmål i undervisningen genom att till exempel fråga eleverna vad saker heter 

på deras modersmål, vilket gör eleverna stolta. Rodriguez (2009) beskriver vikten av att lärare 

använder elevens modersmål och andraspråk i undervisningen för att språken bör ha samma 

status i klassrummet. Några lärare i studien beskriver betydelsen av att eleverna får möjlighet 

att använda modersmålet i undervisningen. Modersmålet fungerar då som en brygga över till 

andraspråket och genom detta kan eleverna tillägna sig nya kunskaper. När lärare använder 

denna undervisningsstrategi och uppmuntrar eleverna att använda modersmålet för att skapa 

förståelse, menar Cummins att det ger eleverna goda förutsättningar att utveckla CALP. Flera 

lärare i studien anger att kartläggningen även ger information om elevernas kulturella bakgrund. 

De betonar att det är betydelsefullt att undervisningen knyts an till den kulturella bakgrunden 

för att eleverna ska känna igen innehållet och lättare kunna tillgodogöra sig ett andraspråk.  

De lärare som har tagit del av kartläggningen anger att den ger bra information om elevernas 

kunskapsnivå. Enligt Vygotskij (1934/1999) ska läraren utgå från det eleven kan för att utmana 

eleven i nästa steg i lärandet, vilket är en ständigt pågående process. Detta benämner Vygotskij 

som den proximala utvecklingszonen. Detta menar lärarna att kartläggningen bidrar till.  

De lärare som inte har tagit del av kartläggningen och därmed inte vet något om elevens tidigare 

kunskaper, börjar sin undervisning med att eleven får göra enklare uppgifter för att läraren ska 

få en uppfattning om vad eleven kan. Sharif (2017) betonar att elever inte alltid upplever att 

deras tidigare kunskaper tas tillvara och att undervisningen inte är åldersadekvat. 
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6.2 Lärarnas metoder för att utveckla litteracitet 

Under denna rubrik kommer resultatet att redovisas som svarar på den första frågeställningen 

”Vilka verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla 

nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan?” Detta avsnitt kommer att behandla lärarnas 

metoder för att utveckla litteracitet. Resultatet presenteras med hjälp av underrubrikerna Lära 

tillsammans, Explicit undervisning och Implicit undervisning. 

6.2.1 Lära tillsammans 
Några lärare beskriver att den undervisningsmetod de använder sig av bygger på att lärare och 

elever arbetar tillsammans. Lärarna har i åtanke att eleverna ska höra språket och där de 

tillsammans skapar innehållet i undervisningen som läraren leder. Lärarna utgår inte från någon 

metod utan beskriver en undervisning där alla är aktiva och där både modersmålet och 

andraspråket är närvarande. Undervisningen bygger istället på lärarnas tankar om hur språk och 

lärande går till vilket också är det som styr undervisningen. 

Jag kan inte nämna någon metod riktigt, men jag har olika teorier i min tanke som visar sig i min 

planering, i min organisation och upplägget i min undervisning. (Anna) 

Jag försöker tänka på att eleverna ska få så mycket input som möjligt när vi jobbar tillsammans. 

De lär sig språket genom olika kanaler och där tänker jag mycket multimodalt. Eleverna ska få 

möta text, film och musik. (Cecilia) 

6.2.2 Explicita metoder 
Flera lärare utgår från genrepedagogiken och cirkelmodellen för att utveckla elevernas 

litteracitet genom att skriva olika texttyper. Fördelen beskriver Filippa är att ”Det är en tydlig 

struktur och med genomtänkt arbetsgång för både mig och eleverna”. Lärarna anger att de själva 

är aktiva och modellerar genom att visa hur de tänker. Diana menar att ”Det räcker inte att 

förklara, jag måste synliggöra hur jag tänker med exempel, ibland flera, för att eleverna ska 

förstå.” Lärarna beskriver att metoderna bygger på att utveckla kunskap genom att göra 

tillsammans. Det är gemensamt sökande efter kunskap, gemensam läsning, gemensamt 

skrivande som ska utmynna i en egenproducerad text. Under arbetsprocessen stöttas eleverna 

framför allt med hjälp av läraren och studiehandledningen via modersmålet för att utveckla 

skolspråket genom ämnesspecifika ord. 

Alla våra elever behöver utveckla skolspråket. Här handlar det till exempel om att eleverna ska 

veta vad en rubrik och underrubrik är. Men också att kunna skilja en faktatext från en berättande 

text. (Filippa) 

Det handlar om att alla har rätt att få ett nyanserat språk och ett skolspråk. (Ingrid) 

Några lärare beskriver hur de även arbetar med läsförståelsestrategier som att förutspå 

handlingen, ställa frågor till texten och sammanfatta handlingen. Till varje strategi finns en bild 

kopplad. Det är en metod där läraren arbetar explicit. Att lärarna kan använda den här metoden 
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menar de beror på att eleverna har tillgång till studiehandledning på modersmålet. Lärarna 

beskriver att de börjar med att introducera en strategi i taget. Då är läraren aktiv och visar hur 

strategin ska användas genom att tänka högt och så småningom är det elevernas tur att prova på 

strategin. Diana menar att ”I början är jag väldigt aktiv och visar hur jag tänker. Det är 

jätteviktigt.” När läraren modellerat alla strategier arbetar de med samtal kring boken utifrån 

strategierna. 

När vi har boksamtal eller läser texter, så stannar vi upp i texten. Jag läser en liten bit och sen 

stannar jag och håller upp kortet på spågumman som de har lärt sig vad det betyder. Då säger jag 

”Nu ska vi vara lite spågummor här, vad tror ni kommer hända? Kommer mamma vara hemma 

när flickan kommer hem?” (Ingrid) 

Ett par av lärarna tar upp andra aspekter av att öva på läsförståelsestrategierna för att sedan 

omsätta kunskaperna i praktiken. Lärarna menar att eleverna ges möjlighet till att känna igen 

sig i karaktärer och möta ett innehåll som de inte skulle kunna ta till sig om de läst själva. 

När vi läser tillsammans kan jag i högre utsträckning välja böcker som är elevnära och ta upp 

ämnen som eleverna kan relatera till, än vad de hade kunnat göra om de läste på egen hand. Vi 

har läst om ungdomar som är ensamma i Sverige och hur det är att komma ny till ett land. (Filippa) 

De här eleverna har ju både en intellektuell funktionsnedsättning och är nyanlända. Det kommer 

ta lång tid, om det ens sker, att de kan läsa en åldersadekvat bok. Läsgrupperna blir ett forum där 

tonårsproblem kan tas upp. (Erika) 

6.2.3 Implicita metoder 
Bornholmsmodellen är en annan metod för att utveckla litteracitet, vilket ett fåtal av lärarna 

beskriver att de använder sig av i undervisningen. Bornholmsmodellen går ut på språkträning 

via bland annat språklek med ljud och rim. I lärarnas grupper arbetar de nyanlända eleverna 

självständigt med Bornholmsmodellen via en applikation. Gudrun berättar att 

Bornholmsmodellen framför allt riktar sig till förskoleklass och årskurs 1 men att den kan 

användas ända till årskurs 5. Valet av metod menar Gudrun beror på att de inte vet något om 

elevens skolbakgrund och tillägger: 

Många elever får börja om från början, trots att de har kommit längre i sitt modersmål.  (Gudrun) 

6.2.4 Analys av lärarnas metoder för att utveckla litteracitet 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är interaktion och samspel centrala faktorer för 

att utveckla språk och nya kunskaper (Säljö, 2014). Majoriteten av lärarna anger att de genom 

gemensam och explicit undervisning utvecklar elevernas litteracitet. Den 

undervisningsmetoden är möjlig eftersom eleverna har tillgång till språklig stöttning via 

studiehandledning på modersmålet. Genom att arbeta med genrepedagogiken/cirkelmodellen 

stöttas eleverna under arbetsprocessen genom en tydlig struktur som ska utmynna i en egen 

producerad text. Säljö (2015) menar att scaffolding både kan vara ett intellektuellt och fysiskt 
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stöd som läraren ger eleverna. I takt med att eleverna tillägnar sig den nya kunskapen avtar 

stödet och när eleverna behärskar kunskapen upphör stödet. Enligt Rodriguez (2009) ger 

explicit undervisning och scaffolding de bästa förutsättningarna för att andraspråkselever med 

funktionsnedsättningar ska kunna utveckla litteracitet.  

Cummins (2017) fyrfältsmodell (Figur 1, s. 12) beskriver uppgifter och aktiviteter i skolan 

utifrån kognitiva krav och kontextstöd. Den explicita undervisningen som beskrivs av lärarna 

tolkas utifrån fyrfältsmodellen som kontextbunden. Cummins anger att i undervisning som är 

kontextbunden kan eleverna via interaktion diskutera och samtala om innehållet. Dessutom 

stöttas eleverna via språket och i samspelet mellan deltagarna. Flera av lärarna använder 

modellering som också är en form av scaffolding. Denna undervisningsstrategi menar Cummins 

bidrar till att eleverna ges möjlighet att utveckla CALP. Lärarnas beskrivningar är exempel på 

kognitivt krävande undervisning och som finns i fält A.  

Några elever har inte tillgång till studiehandledning och lärarna beskriver att eleverna arbetar 

individuellt med Bornholmsmodellen via en applikation för att öva på språklek, ljud och rim. 

Gibbons (2016) beskriver efter Mariani (1997) att scaffolding består av en utmaning och en 

stöttning. Utifrån lärarnas beskrivningar erhåller eleverna som arbetar med Bornholmsmodellen 

en låg grad av stöttning. Gibbons (2016) menar att beroende på om uppgifterna har hög eller 

låg kognitiv utmaning befinner sig eleverna i frustrationszonen respektive uttråkningszonen. 

Det optimala lärandet sker när eleven erhåller hög grad av stöttning samt en hög kognitiv 

utmaning. Detta överensstämmer även med Cummins fyrfältsmodell, där nyanlända elever 

undervisas mest effektivt genom kognitivt krävande och starkt kontextbundna uppgifter, fält A. 

Samtliga lärare i studien påtalar att eleverna är i behov av studiehandledning för att kunna ges 

möjlighet till samspel, kommunikation och lärande. Undervisningen bland de lärare som inte 

läst svenska som andraspråk är i mindre grad kontextbunden och har låg grad av kognitivt 

krävande uppgifter. Enligt Cummins fyrfältsmodell befinner sig den typen av undervisning i 

fält D. Då arbetar eleverna mer med individuella uppgifter med låg grad av stöttning. Adesope 

et al. (2011) menar att en undervisning som präglas av samspel och interaktion utvecklar 

andraspråkselevers litteracitet i större omfattning än fonemundervisning.  

6.3 Stöttning för att utveckla litteracitet 

Under denna rubrik kommer resultatet att redovisas som svarar på den andra frågeställningen 

“Hur beskriver lärare i svenska/svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan sina möjligheter 

att utveckla nyanlända elevers litteracitet?” Resultatet presenteras med hjälp av 

underrubrikerna: Vuxenstöd, Visuellt stöd och Verktyg.  

6.3.1 Vuxenstöd 
Samtliga lärare anger betydelsen av att eleverna stöttas via vuxenstöd. Det förekommer till 

exempel i form av en-till-en-undervisning där läraren arbetar direkt med eleven. Hilda beskriver 

hur läsinlärning kan gå till när eleven arbetar individuellt och läraren eller elevassistenten sitter 
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med eleven som en handledare, utan att kunna hjälpa eleven med förståelsen på modersmålet. 

Hilda poängterar att ”Det handlar om att ha en god relation med eleverna, att få dem att våga 

och växa.”  

De lärare som inte har tillgång till studiehandledning på lektionerna beskriver hur de får 

använda mimik och kroppsspråket för att försöka skapa mening hos eleverna.  

Jag tänker i bilder när jag förklarar och använder hela min kropp. Det gäller att vara 

kreativ och flexibel. (Jenny) 

Flera lärare menar att omfattningen av vuxenstöd hela tiden är en bedömningsfråga.  

Det ska inte vara för mycket stöd och det ska inte heller vara för lite stöd, utan det är en 

balansgång. (Cecilia) 

Det jag vet att en elev kan göra självständigt ska eleven få göra självständigt. Min uppgift 

blir att ta fram lite svårare material som angränsar till vad eleven i nuläget behärskar. 

När eleven får en sådan uppgift, ska eleven ha tillgång till vuxenstöd. (Filippa) 

Hälften av lärarna har studiehandledare på elevens modersmål och lärarna framhåller att det är 

grundläggande för elevernas litteracitetsutveckling. Dessa lärare betonar att samarbetet med 

studiehandledarna ger dem förutsättningar att utmana eleven i den proximala utvecklingszonen.  

6.3.2. Visuellt stöd 
Nästan alla lärare beskriver att de använder bilder som visuellt stöd för att förtydliga det de 

pratar om. Detta görs genom att peka på en bild och samtidigt förklara ord och begrepp. Bilder 

används även för att ge eleverna förförståelse och sammanhang, till exempel innan lärarna läser 

en bok. Lärarna visualiserar handlingen genom att rita karaktärerna och förklara vilka som är 

med i boken och vad som kommer att hända. 

Det visuella kan vara bilder på föremål kopplat till ett tema eller kartor. Då är Google maps 

jättebra, var i världen befinner vi oss. Att titta på, här ligger Afghanistan och här ligger Eritrea 

och här är Sverige. (Cecilia) 

 Det kan vara att vi tränar på att skriva en enkel mening som “jag läser” och så har vi bildstöd till 

det. Nästa gång vi ska skriva kanske det blir “jag läser en bok.” Och på så vis bygger vi upp ett 

språk med hjälp av bildstöd. (Anna) 

6.3.3 Verktyg 
Majoriteten av lärarna berättar att de använder digitala lärverktyg i olika former som datorer, 

lärplattor och smartboard som är en interaktiv whiteboard. Genom att ta på tavlan och dra med 

fingret går det att flytta på text och bilder. Den lärare som inte använder digitala lärverktyg 

berättar att det finns datorer men att de väldigt sällan används. Hon uppger att de läser mycket 

böcker och att eleverna då även lär sig om sin omgivning. Ett par lärare anger även att de 

använder film, vanliga spel och annat konkret material för att träna på till exempel olika 
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begrepp. Majoriteten av lärarna som använder digitala lärverktyg, använder program med 

talsyntes och program med dikteringsfunktion där eleven talar in och som resulterar i skriven 

text. 

Vi använder talsyntes framförallt till elever som är tidiga i sin språkutveckling. Där övar eleverna 

sambandet mellan bokstav och ljud. (Diana) 

Eleverna får skriva av en kort text på lärplatta. Då har de texten på papper och övar bokstävernas 

ljud och sedan ord via talsyntesen. (Anna) 

En av lärarna som använder smartboard beskriver hur hon använder den: 

Jag tänker hela tiden på att mitt arbete ska vara språkutvecklande och har en hög medvetenhet 

runt det. Jag använder smartboarden för att förtydliga lektioner och för att eleverna ska kunna 

vara delaktiga genom att dra med fingret på tavlan. (Cecilia) 

6.3.4 Analys av stöttning för att utveckla litteracitet 
De lärare som inte har studiehandledning med på lektionerna beskriver hur de stöttar eleverna 

via kroppsspråket och med hjälp av mimik för att skapa förståelse. Cummins (2017) beskriver 

språkkompetensen BICS genom att eleverna inte behöver behärska andraspråket fullt ut, utan 

får ledtrådar via ansiktsuttryck, gester och ögonkontakt för att förstå sammanhanget. Vidare 

menar Cummins att BICS tar cirka ett till två år för en nyanländ elev att erövra om eleven möter 

språket dagligen. Dessa lärare beskriver även att eleverna har någon form av vuxenstöd i 

undervisningen. Stöttningen av en vuxen ser olika ut och kan ske en-till-en eller i mindre grupp. 

Majoriteten av lärarna beskriver att de stöttar elevernas förståelse med visuellt stöd i form av 

till exempel föremål, bilder och kartor. Stöttningen som lärarna anger att de använder för att 

utveckla nyanlända elevers litteracitet sker via en vuxen eller med visuellt stöd. Säljö (2015) 

beskriver att scaffolding både kan fungera som ett intellektuellt och/eller ett fysiskt stöd, där 

läraren genom sitt förhållningssätt ger eleven detta. Det är lärarens bedömning som avgör vilken 

typ av stöttning eleven behöver. Omfattningen av stöttningen som eleven har tillgång till, menar 

lärarna hela tiden omförhandlas efter elevens kunskapsutveckling. Detta kopplas till Wood, 

Bruner och Ross (1976) beskrivning av scaffolding, genom att läraren har en stöttande och 

uppmuntrande roll tills eleven bemästrar förmågan på egen hand. Stödet tas bort när eleven 

klarar uppgiften.  

Flera lärare använder även lärverktyg i form av lärplattor där elever som är tidiga i sin 

språkutveckling övar på sambanden mellan grafem och morfem. Detta kopplas till den 

proximala utvecklingszonen, där Vygotskij (1934/1999) menar att lärarna utgår från elevens 

nuvarande kunskapsnivå, för att sedan öka svårighetsgraden allt eftersom eleven utvecklas.  
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6.4 Möjligheter och hinder för att utveckla nyanlända 
elevers litteracitet 

I följande stycken kommer resultatet att redovisas som svarar på den andra frågeställningen 

”Hur beskriver lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan 

sina möjligheter att utveckla nyanlända elevers litteracitet?” Resultatet presenteras med hjälp 

av underrubrikerna: Studiehandledning på modersmålet, Lärarens ämneskompetens och 

Organisation. 

6.4.1 Studiehandledning på modersmålet 
Hälften av lärarna anger att de nyanlända elever de undervisar i svenska/svenska som 

andraspråk har tillgång till studiehandledning på modersmålet. Lärarna beskriver hur 

studiehandledningen skapar många möjligheter i undervisningen och som i sin tur ger 

förutsättningar för att eleverna utvecklar sitt andraspråk samt litteracitet. Samtliga lärare anger 

att de vill att eleverna har studiehandledning för att språket inte ska vara ett hinder i elevens 

lärande. Genom studiehandledaren får eleven möjlighet att kommunicera och lära. 

Studiehandledningen är en förutsättning. För elevernas skull men också för min. (Anna) 

Speciellt med stöttningen från studiehandledarna tycker jag att det går bra. (Filippa) 

De lärare som har tillgång till studiehandledning på modersmålet beskriver att samarbetet ger 

dem stöd och större möjligheter att utgå från elevens nuvarande kunskaper för att utveckla 

elevernas litteracitet.   

Jag kan fråga studiehandledaren ”Hur uppfattar du att det här gick? Var det för svårt? Var det för 

lätt?” då vet jag till nästa gång vad jag ska tänka på. (Filippa) 

Vi har ett nära samarbete för att jag ska se vad eleven kan och vad som är svårt och utifrån det 

kan jag förändra uppgifterna som eleverna arbetar med. (Diana) 

Samtliga lärare ger uttryck för att studiehandledning på modersmålet är ett måste för att kunna 

möta de nyanlända eleverna på bästa sätt. Hälften av lärarna i studien berättar att de idag har 

bristfällig eller ingen studiehandledning på modersmålet. Detta skapar även svårigheter i 

kontakten med eleverna eftersom både eleven och läraren blir begränsade på grund av språket. 

Flera av lärarna konstaterar att det är brist på bra studiehandledare med adekvata 

språkkunskaper i svenska. Det får konsekvenser gällande undervisningen och elevernas 

möjligheter att utveckla litteracitet och språkkunskaper. 

Flera elever saknar studiehandledare vilket gör det svårt för alla parter. Eleverna som inte har 

studiehandledning blir sittande och jag måste ägna all tid åt dem. Det är en svår situation för alla. 

(Erika) 

Det är jättesvårt! Om jag inte har en studiehandledare med mig är det i stort sett omöjligt att göra 

någonting. Det måste jag ha med mig! (Filippa) 
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Jag upplever att jag behöver studiehandledningen hela tiden. (Barbro) 

Jag har ingen studiehandledning och jag har alldeles för lite kunskaper för att undervisa nyanlända 

elever. (Gudrun) 

6.4.2 Lärarens ämneskompetens 
I resultatet framkommer att lärarna Anna, Barbro, Cecilia och Diana har läst ämnet svenska 

som andraspråk för att utöka sina möjligheter att möta nyanlända och flerspråkiga elever. Ingrid 

beskriver att hon via sin tidigare arbetsplats fått möjlighet att fortbilda sig inom svenska som 

andraspråk och kunskaper om nyanlända elever. Filippa anger att hon själv läst litteratur och 

tagit del av olika undervisningstips gällande nyanlända elever, som hon sedan omsatt i 

praktiken.  

Jag har stor erfarenhet av att jobba med nyanlända och det var också det som gjorde att jag läste 

till ämnet svenska som andraspråk. För jag tyckte att det var så viktigt att de här eleverna fick bra 

mottagande och utbildning. Utbildningen gav mig nya glasögon. (Cecilia) 

De senaste åren har det kommit fler nyanlända elever till särskolan. Det gjorde att jag läste ämnet 

svenska som andraspråk. Det har gett mig otroligt mycket. Jag tänker och gör annorlunda nu. Det 

måste jag. (Diana).  

Det som är gemensamt för dessa lärare är hur de beskriver sina tankar om språk, undervisning 

och lärande. De anger att undervisningen bygger på gemensamt lärande med interaktion och 

samspel som centrala delar som ständigt är närvarande. Dessa lärare känner även till begreppen 

BICS och CALP eller vardagsspråk och skolspråk. Skolspråket utvecklar de hos eleverna 

genom höga förväntningar och rimliga utmaningar med adekvat stöttning. 

Eleverna har rätt till ett nyanserat språk. Lärare får inte lägga sig på en lägre nivå utan ska vara 

där uppe och försöka! Vi kan inte tänka att den här eleven inte ska få chansen att kunna uttrycka 

sig rikt. (Ingrid) 

Skolspråket behöver eleverna utveckla för att kunna ta sig an skolans texter generellt, men också 

för att kunna delta i den undervisning som eleverna förväntas klara av. Eleverna behöver få 

utmanande uppgifter och med hjälp av stöttningen ska de klara av innehållet. (Anna) 

De lärare som inte har läst ämnet svenska som andraspråk känner inte till begreppen BICS och 

CALP eller vardagsspråk och skolspråk. De känner inte heller till att nyanlända elever ska ha 

en kartläggning med sig när de börjar på gymnasiesärskolan, utöver de fyra utredningar som 

görs i samband med utredning för diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. De nyanlända 

eleverna läser ämnet svenska och undervisningen bygger på individuella uppgifter.  

Jag vet inget om elevernas litteracitet eller skolbakgrund. Jag har ingen aning om vad de kan 

sedan tidigare. (Jenny) 
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Det är inte alltid jag vet något om elevens tidigare skolbakgrund. Jag kan se att eleven inte kan 

bokstäverna och det här enkla i språket. (Gudrun) 

6.4.3 Organisation 
I resultatet beskriver samtliga lärare att undervisningen av nyanlända elever i svenska/svenska 

som andraspråk är ett ensamarbete. Det är oftast en lärare på skolan som är ansvarig, förutom 

på Ingrids skola där flera lärare undervisar nyanlända elever och där ämnena svenska och 

svenska som andraspråk är hopslaget. Mellan lärarna finns inget samarbete. 

Vi har inga undervisningsgrupper i svenska som andraspråk eller någon organiserad lästräning. 

Det måste finnas utrymme för de elever som behöver arbeta mer med ord än de ordinarie 

lektionerna. (Ingrid) 

Några lärare uttrycker också brister i organisationen när det gäller överlämningar av eleverna. 

Det handlar om rutiner för överlämningar och vilken information som skolan får och vad 

konsekvenserna blir. 

Det är viktigt för mig att veta vad eleverna kan och vad de inte kan. Nu famlar jag. (Hilda) 

Det måste ske bättre överlämningar. Nu ser vi bristen för vi får fler och fler nyanlända elever och 

elever med annat modersmål. (Ingrid) 

En lärare samarbetar med modersmålsläraren och beskriver att vinsterna är stora. Det gynnar 

henne, modersmålsläraren och framförallt eleven.  

Vi går tillsammans igenom olika arbetsområden. Eleven får då stöttning via modersmålet för att 

utveckla nya ord och begrepp. Därefter bygger vi på med det nya språket. (Cecilia)  

Utöver Cecilia är det ingen lärare som samarbetar med modersmålsläraren. I ett fall handlar det 

om att eleven har blivit nekad modersmålsundervisning, men i resterande fall är det en fråga 

om organisation. 

Modersmålslärarna befinner sig på olika enheter vilket gör att vi sällan ses. Det är något som 

behöver förbättras men det är en organisatorisk fråga. Jag som lärare i svenska som andraspråk 

saknar information om elevens utveckling på modersmålet.  (Anna) 

Vi samarbetar inte med modersmålslärarna. Det hinner de inte med. (Barbro) 

6.4.4 Analys av möjligheter och hinder för att utveckla nyanländas 

litteracitet 
Lärarna beskriver att adekvat studiehandledning på modersmålet är en avgörande faktor för 

elevens lärande och språkutveckling. Även Cummins (2017) beskriver betydelsen av att 

eleverna använder modersmålet i undervisningen för att skapa förståelse för till exempel 

skolans olika texter. Detta förhållningssätt menar Cummins bidrar till att nyanlända elever 

utvecklar CALP. Samtliga lärare i studien är överens om att denna stöttning är av stor betydelse 
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för att eleven ska utvecklas. Dock anser Windle och Miller (2012) att den typen av stöttning 

endast kan ges av en andraspråkslärare. 

Den proximala utvecklingszonen beskriver Vygotskij (1934/1999) som mellanrummet mellan 

det eleven kan göra på egen hand och det den behöver stöd för att klara. I de fall eleverna har 

tillgång till studiehandledning på modersmålet ges lärarna större möjligheter att utgå från vad 

eleverna redan kan, för att stötta och utmana dem i sin kunskapsutveckling. Då skapas 

förutsättningar att tillägna sig kunskaper i språk och litteracitet på andraspråket. 

Lärarna som inte har läst svenska som andraspråk anger att de inte heller har läst elevens 

kartläggning och ingen av dessa elever har studiehandledning på modersmålet. Lärare anger att 

de inte vet något om elevernas tidigare kunskaper. Vygotskij (1934/1999) menar att läraren ska 

utgå från vad eleven redan kan för att eleven ska kunna ta nästa steg i sin kunskapsutveckling. 

Detta beskriver lärarna som svårigheter, genom att de inte känner till elevens tidigare kunskaper. 

Vygotskij (1934/1999) menar att två avgörande faktorer för att utveckla ett avancerat språk är 

läraren och undervisningen. Lärarna med kompetens inom svenska som andraspråk är väl 

medvetna om skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk respektive BICS och CALP och 

att lärarens roll är central för att eleverna ska utveckla ett skolspråk. För att utveckla CALP 

menar Cummins (2017) att det krävs kognitivt och språkligt mer krävande uppgifter och att det 

är lärarens undervisning som gör detta möjligt.  

6.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna beskriver att de tagit del av kartläggningen och genom 

den fått information om elevernas modersmål, tidigare skolbakgrund och kunskaper i 

litteracitet. Detta underlättar för lärarnas planering av undervisningen och flera lärare menar att 

det är betydelsefullt att knyta an till elevernas kulturella bakgrund och modersmål i 

undervisningen. Elevernas lärande gynnas av att de känner igen det uppgifterna handlar om. 

Samtliga lärare anger att vuxenstöd är den främsta stöttningen till eleverna. Lärarna framhåller 

även att studiehandledning på modersmålet är en förutsättning för att eleverna ska kunna 

tillägna sig litteracitet på ett andraspråk. De lärare som inte har studiehandledare med på 

lektionerna, menar att det är svårt att arbeta språkutvecklande eftersom språket kan bli ett hinder 

då lärare och elever många gånger kan ha svårigheter att förstå varandra. Lärarna som har 

kunskaper i svenska som andraspråk har ett explicit arbetssätt där alla arbetar och lär 

tillsammans i interaktion med varandra. Lärarna modellerar undervisningsinnehållet genom att 

förklara och ge flera exempel på hur de tänker. Lärarna menar att det är betydande att inneha 

höga förväntningar på eleverna med rimliga krav och utmaningar. Dessa lärare känner även till 

begreppen BICS och CALP eller vardagsspråk och skolspråk. De lärare som inte har kunskaper 

i svenska som andraspråk känner inte heller till elevens kartläggning och undervisningen är mer 

implicit genom att eleverna framförallt arbetar självständigt. Resultatet visar även att de lärare 

som har kunskaper i svenska som andraspråk och som har tagit del av kartläggningen även är 



 

36 

 

de lärare som har studiehandledare på elevernas modersmål med under lektionerna. Samtliga 

lärare menar att det inte finns något samarbete med andra lärare runt de nyanlända elevernas 

litteracitetsutveckling utan att det är upp till varje lärare att planera och lägga upp 

undervisningen. Flera lärare påtalar även bristen i organisationen när det gäller överlämnande 

av information om eleverna. Lärarna vet i en del fall ingenting om eleverna när de kommer till 

skolan, utan de får börja från början med att se vad eleverna kan, vilket tar mycket tid i anspråk 

och försvåras av språkliga hinder. Ytterligare något som rör organisationen som de flesta lärare 

belyser, är bristen på samarbete med modersmålslärare. Lärarna önskar att det fanns ett 

samarbete vilket skulle gynna eleverna. 

7 Diskussion 

I detta kapitel kommer först valet av metod att diskuteras och därefter diskuteras studiens 

resultat med utgångspunkt i tidigare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att synliggöra hur några lärare som undervisar i svenska/svenska som 

andraspråk beskriver sina villkor i arbetet med att utveckla nyanlända elevers litteracitet på 

nationellt program i gymnasiesärskolan. För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ 

metod i form av halvstrukturerade intervjuer. Enligt Ahrne och Svensson (2015) behöver 

forskaren fråga människor för att ta reda på hur och varför de handlar som de gör. För att kunna 

besvara studiens syfte formulerades två frågeställningar, som sedan användes för att utforma 

ytterligare frågor till intervjuguiden. Enligt Bryman (2011) ger den halvstrukturerade intervjun 

forskaren möjlighet att vara flexibel gällande till exempel i vilken ordning frågorna ställs. 

Informanternas svar kan under intervjun följas upp för att få en fördjupad bild av deras utsagor. 

Den föreliggande studien planerades först att kompletteras med webbenkäter för att få en 

fylligare empiri. Fördelen med webbenkäter är enligt Lantz (2014) att bearbetningen inte är 

särskilt tidskrävande och att forskaren når ut till fler personer än vid intervjuer. En annan fördel 

menar Bryman (2011) är att personen som besvarar enkäten inte blir påverkad av forskarens 

mimik eller kroppsspråk. Denna påverkan sker dock vid intervjuer, menar Denscombe (2018) 

som anger att både kontexten och deltagarna påverkar varandra. Det är i likhet med vad Bryman 

(2011) beskriver, då informanter generellt vill ge en positiv bild av sig själva och tenderar att 

utelämna fler saker vid en intervju, än vid en enkätundersökning som kan utmana den bilden. 

Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att informantens utsagor kan följas upp eller 

förtydligas medan detta inte är möjligt i en enkät. Till sist valde vi att utgå från en metod på 

grund av tidsaspekten och valet föll på en kvalitativ metodansats med halvstrukturerade 

intervjuer. Svensson och Ahrne (2015) poängterar dock att kombinera flera metoder i en studie 

inte nödvändigtvis innebär att forskaren kommer närmare en sanning.  
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För att besvara studiens syfte och frågeställningar formulerades en intervjuguide. Den bygger 

på vår förförståelse av att arbeta med litteracitet med nyanlända elever i gymnasiesärskolan. 

Genom de två pilotintervjuerna som genomfördes med lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk, fick vi förslag på förtydliganden och tilläggsfrågor som sedan lades till i 

intervjuguiden. Om någon med mer kompetens inom området hade formulerat en intervjuguide 

hade kanske andra frågor använts och därmed hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut. 

Vi har även funderat på hur resultatet hade blivit om de informanter som avböjde sin medverkan 

i studien, på grund av deras egen bedömning att de hade för lite erfarenheter, hade valt att 

medverka. Det är möjligt att detta har påverkat studiens resultat. Dock visar resultat tydliga 

skillnader i hur lärare beskriver sina villkor för att utveckla nyanlända elevers litteracitet.  

7.2 Resultatdiskussion  

I denna del kommer studiens resultat att diskuteras och presenteras via studiens fyra teman: 

Kartläggningens funktion i litteracitetsarbetet, Lärarnas metoder för att utveckla litteracitet, 

Stöttning för att utveckla litteracitet samt Möjligheter och hinder för att utveckla nyanlända 

elevers litteracitet. Resultatet diskuteras utifrån det sociokulturella perspektivet på lärandet, 

teori från andraspråksforskningen, litteratur och styrdokument som presenterats under rubriken 

Bakgrund samt nationell och internationell forskning som redogjorts för under rubriken 

Tidigare forskning.  

7.2.1 Kartläggningens funktion i litteracitetsarbetet 
Det framkommer i resultatet att kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper är central att 

läsa, då lärarna genom den får information om bland annat elevens modersmål, kunskaper i 

litteracitet och tidigare skolbakgrund. När lärarna sedan planerar sin undervisning utgår de från 

kartläggningen i varierande grad. Detta ligger i linje med Nilsson och Bunar (2016) som menar 

att en del i nyanlända elevers lärande är att en kartläggning är gjord som visar elevernas tidigare 

kunskaper. Resultatet visar även att några lärare inte har tagit del av kartläggningen och inte 

heller vet om någon sådan är gjord. Dessa lärare upplever en svårighet i att möta eleven där den 

befinner sig, då de inte har någon information om elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Detta leder till att läraren har svårigheter med att stötta och utmana eleven i den proximala 

utvecklingszonen och eleverna får börja med väldigt enkla uppgifter för att läraren ska kunna 

se vilken kunskapsnivå eleven ligger på. Här dras paralleller till doktorsavhandlingen av 

Nilsson Folke (2017) som synliggjorde att bristfällig kartläggning av elevernas kunskaper ger 

konsekvensen att lärarna har svårt att utgå från elevernas förutsättningar. Eftersom lärarna i 

studien inte tagit del av kartläggningen framgår inte vilken kvalitet kartläggningen håller. Dock 

visar föreliggande studies resultat, betydelsen av att lärarna tar del av kartläggningen, vilket 

annars skapar svårigheter i att anpassa undervisningen. 

Resultatet visade att flera lärare i studien angav att det är betydelsefullt för eleverna att deras 

kulturella bakgrund i form av språk, land och kultur bekräftas och får utrymme i 
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undervisningen. Lärarna menar även att det är betydelsefullt för elevernas lärande att uppgifter 

i undervisningen är kopplat till sådant eleverna känner till sedan tidigare. Detta kopplas till 

Ismail och Yusof (2018) som menar att om elever ska lära sig ett andraspråk måste 

undervisningen ha ett innehåll som eleverna känner igen och är kulturellt kopplade till. Det 

relaterar även till Windle och Miller (2012) som belyser att elevernas motivation att lära ökar 

när lärare är positiva till elevernas språk och kultur. Detta gör att undervisningen uppfattas som 

meningsfull av eleverna.  

Rodriguez (2009) anser att elevens modersmål ska ha samma status som andraspråket i 

undervisningen i klassrummet. Det ställs i relation till resultatet där flertalet lärare uttrycker att 

de uppmuntrar eleverna att använda modersmålet under lektionerna och att eleverna blir stärkta 

av detta. Förutsättningen är att eleverna har studiehandledare som översätter vad som sägs.  

Lärarna menar att studiehandledning på modersmålet är värdefullt för att eleverna ska kunna 

tillägna sig nya kunskaper på andraspråket. Detta kopplas till Bergendorff (2018) som menar 

att studiehandledning på modersmålet är mer angeläget ju äldre eleven är. Anledningen till detta 

är att studiehandledningen är det enda sättet för eleven att kunna förmedla tidigare erfarenheter 

och kunskaper.  

När det gäller material som används i undervisningen anger de flesta lärare att de gör eget 

material som är anpassat efter elevernas kunskapsnivå. Enligt lärarna beror det på att utbudet 

av läromedel för nyanlända elever med en intellektuell funktionsnedsättning är begränsat. Detta 

kopplas till Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) som beskriver att lärarens teoretiska 

kunskaper är grunden till att undervisningen kan förändras och anpassas efter eleverna.     

7.2.2 Lärarnas metoder för att utveckla litteracitet 
I gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket, 2013a) lyfts lärarens roll som central för att alla 

elever ska ges stöd i sin språkutveckling. Studiens resultat visar att majoriteten av lärarna utgår 

från teorier och metoder som bygger på att lära tillsammans med explicita instruktioner, för att 

utveckla litteracitet på andraspråket. Dessa lärare beskriver hur både modersmålet och 

andraspråket är aktiva komponenter för att utveckla litteracitet. Detta innebär att lärandet i 

litteracitetsarbetet sker i en sociokulturell miljö med fokus på kommunikation och ett aktivt 

deltagande. Detta kopplas till Säljö (2014) som anger att interaktion och samspel är två faktorer 

som påverkar lärandet av språk och nya kunskaper, sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande.  

Den övervägande delen av lärarna anger att valet av undervisningsmetod beror på om eleven 

har tillgång till studiehandledning på modersmålet. Dock anger några lärare att deras elever 

saknar studiehandledning på modersmålet vilket också påverkar den typ av undervisning som 

läraren kan erbjuda. Samtliga lärare påtalar att eleverna är i behov av studiehandledning på 

modersmålet för att kommunicera och utveckla litteracitet. Rodriguez (2009) menar att det är 

av stor betydelse att elever med funktionsnedsättning får stöttning på modersmålet för att skapa 

mening och förståelse i utvecklingen av litteracitet på andraspråket. Detta synliggörs även i 
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Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 5 § 4) som understryker att studiehandledning på 

modersmålet ska ges till elever som är i behov av det. Studien visar därför att elevernas 

förutsättningar att tillägna sig litteracitet på andraspråket varierar i hög grad vilket synliggörs i 

avsaknaden av studiehandledning.  

Flertalet lärare arbetar med explicita metoder i undervisningen. Den typen av undervisning visar 

flera studier (Bouchereau Bauer & Arazi, 2011; Nilsson Folke, 2017; Nilsson & Axelsson, 

2013; Windle & Miller, 2012) främjar nyanlända elevers språk och litteracitetsutveckling. 

Exempel på explicita metoder som framkommer i resultatet är det som benämns som 

modellering som innebär att läraren är aktiv, förklarar och instruerar moment i undervisningen. 

Ett par lärare berättar om hur de läser elevnära texter som eleverna kan relatera till för att 

samtidigt öva på läsförståelsestrategierna. Detta kan ställas i relation till Cummins (2011) som 

menar att användandet av elevernas tidigare erfarenheter i samtal om texters innehåll även 

gynnar litteracitetsutvecklingen. Detta styrks även av en tidigare studie genomförd av Alfassi 

et al. (2009) som lyfter fram att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan utveckla 

litteracitet genom explicit undervisning.  

Det framkommer i resultatet att de lärare som inte arbetar explicit, istället utgår från en 

traditionell syn på lärande, där eleverna ska lära sig språket från början genom att öva 

förståelsen för sambandet mellan grafem och fonem samt att rimma. En lärare anger att hon 

inte vet något om elevens tidigare kunskaper och därför valt att arbeta med Bornholmsmodellen, 

som riktar sig till förskolan. Sharif (2017) beskriver hur nyanlända ungdomar uttrycker att deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter saknar legitimitet i svensk skola och att undervisningen inte 

är åldersadekvat. En undervisning som är meningsfull och målorienterad menar Rodriguez 

(2009) är det som skapar goda förutsättningar för lärande hos andraspråkselever med 

funktionsnedsättningar. I Skollagen (SFS 2010:800, kap. 18 § 4) anges att en elev som tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp har rätt att påbörja utbildningen senast vårterminens slut samma 

år eleven fyller 20 år. I relation till det resultat som framkommit och den forskning som 

redovisats samt den målgrupp som Bornholmsmodellen riktar sig till, bedömer vi att 

undervisningsinnehållet kan uppfattas som icke åldersadekvat. Genom att använda sig av denna 

metod bidrar det till att elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter inte ges utrymme i 

undervisningen och osynliggörs.  

Studiens resultat visar att lärarens val av metoder påverkar i vilken utsträckning eleven 

utvecklar litteracitet på andraspråket. Detta går i linje med Tjernberg och Heimdahl Mattson 

(2014) som drar slutsatsen att det är lärarens kunskaper och val i undervisningen som påverkar 

elevernas möjligheter till lärande. Detta anser vi stämmer väl överens med föreliggande studies 

resultat. 

7.2.3 Stöttning för att utveckla litteracitet 
I resultatet framträder en tydlig bild av att lärarna lyfter fram studiehandledning på modersmålet 

som den viktigaste stöttningen för att nyanlända elever ska utveckla litteracitet på sitt 
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andraspråk. Stödet ser ut på olika vis och ges av läraren i mindre grupper, i situationer där 

läraren arbetar enskilt med en elev eller det finns elevassistent som arbetar med eleven. Detta 

kopplas till Gibbons (2016) som beskriver dialog och interaktion som det centrala för lärandet 

i ett sociokulturellt perspektiv. Erfarenheterna en person har från olika situationer och olika 

sociala sammanhang är grundläggande för hur duktig personen blir att använda ett språk och 

vid vilka tillfällen personen kan använda det. De lärare vars elever har studiehandledare med 

adekvata kunskaper i svenska språket, angav att det var den mest betydelsefulla stöttningen för 

eleven i att utveckla ett andraspråk och litteracitet. Detta relateras till Reath Warren (2016) som 

menar att eleverna får tillfälle att visa sina tidigare kunskaper och erfarenheter genom stöttning 

på modersmålet. Det kopplas även till Nilsson Folke (2017) som beskriver att nyanlända elever 

upplever studiehandledning på modersmålet som värdefullt för att de ska tillägna sig 

undervisning i olika ämnen. Resultatet visar att de lärare som inte har tillgång till 

studiehandledning på modersmålet beskriver hur de använder sitt kroppsspråk och mimik för 

att stötta eleverna i undervisningen. Trots detta upplever lärarna svårigheter att kommunicera 

med eleverna. Det kopplas även till Nilsson och Bunar (2016) som belyser att elevens språkliga 

svårigheter lätt hamnar i centrum och därmed blir det en ofullständig bild av eleven. Paralleller 

dras även till Sharifs (2017) avhandling som understryker att eftersom nyanlända elever saknar 

ett andraspråk blir de ofta sedda på ur ett bristperspektiv.  

En annan stöttning som lärarna i hög grad använder sig av är visuellt stöd i form av bilder med 

syftet att förtydliga, förklara och ge eleverna en förförståelse av sammanhanget. Detta 

förknippas med Reath Warren (2016) som anger att studiehandledare på modersmålet bland 

annat får förklara ord och begrepp på andraspråket. Resultatet visar även att lärarna använder 

digitala hjälpmedel som lärplattor, dator och smartboard. Det vanligaste användningsområdet 

för lärplatta och dator var talsyntes som ljudar och läser upp det eleven skriver eller att eleven 

talar in och talsyntesen omvandlar till skriven text. Några lärare använder smartboard för att 

alla ska kunna vara delaktiga samtidigt. Lärarnas utsagor av stöttning till litteracitet kopplas till 

Rodriguez (2009) som menar att lärandet av språk, litteracitet och kunskaper för elever med ett 

andraspråk och funktionsnedsättningar gynnas bäst genom scaffolding. Gibbons (2016) anser 

att den scaffolding som ges ska vara relevant och tas bort när behovet inte finns kvar.  

7.2.4 Möjligheter och hinder för att utveckla nyanlända elevers 
litteracitet 

Studiens resultat visar att lärarens ämneskompetens inom svenska som andraspråk är den faktor 

som avgör vilken typ av undervisning som nyanlända elever i gymnasiesärskolan får tillgång 

till. Att undervisa nyanlända elever med intellektuell funktionsnedsättning ställer ytterligare 

krav på lärarens ämneskompetens. Wolf (2019) anger bland annat att en speciallärare behöver 

kunskaper i hur olika funktionsnedsättningar fungerar och hur det påverkar lärandet. Samtidigt 

menar Windle och Miller (2012) att en lärare som arbetar med nyanlända elever behöver 

kunskaper i hur lärandet av modersmålet går till, respektive hur lärandet av ett andraspråk går 
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till. Majoriteten av lärarna i studien har en speciallärarexamen med inriktning 

utvecklingsstörning och en del av dessa har utöver det läst till ämnet svenska som andraspråk.  

Lärarna beskriver hur undervisningen i svenska som andraspråk är ett ensamarbete. Detta kan 

ställas i relation till Sinkkonen och Kyttäläs (2014) studie där det framkommer att en 

undervisning som bland annat bygger på samarbete mellan två lärare, i både planering och 

undervisning, resulterar i en utbildning av hög kvalitet för nyanlända elever. En annan aspekt 

som lärarna i Sinkkonen och Kyttäläs (2014) studie lyfter fram är att eleverna har tillgång till 

studiehandledning på modersmålet. Utifrån studiens resultat är det ingen lärare som beskriver 

en undervisning där alla dessa tre aspekter tillgodoses.  

Samtliga lärare beskriver betydelsen av att studiehandledning på modersmålet skapar 

möjligheter för att eleverna ska kunna kommunicera på både modersmålet och andraspråket, 

vilket ger förutsättningar för litteracitetsutvecklingen. Detta konstaterar flera studier från 

Norden (Nilsson Folke, 2017; Reath Warren, 2016; Sinkkonen & Kyttälä, 2014) som påpekar 

vikten av studiehandledning för att utveckla litteracitet på andraspråket. I kontrast till den 

nordiska forskningen visar en studie från Australien (Windle & Miller, 2012) samt en studie 

från USA (Adesope et al., 2011) att de inte anger modersmålet som en central faktor i 

utvecklingen av litteracitet på andraspråket. Den nordiska forskningen är i linje med vad lärarna 

i studien beskriver angående modersmålets användning för att skapa möjligheter till att utveckla 

litteracitet. 

Stöttning via studiehandledning på modersmålet, menar Reath Warren (2016) utvecklar både 

litteracitet på modersmålet samt andraspråket. Trots tillgången till studiehandledning 

framkommer det i resultatet att några lärare upplevde studiehandledningen på modersmålet som 

ett hinder. Detta på grund av studiehandledarens icke tillräckliga kunskaper i svenska språket, 

vilket lärarna bedömde påverkade kontakten med eleverna och möjligheten för dem att utveckla 

litteracitet.  

Ganuza & Hedman (2019) understryker vikten av att delta i modersmålsundervisning eftersom 

det gynnar utvecklingen av litteracitet på både modersmålet och andraspråket. I studiens resultat 

framkommer det att endast en av lärarna samarbetar med modersmålsläraren, medan resterande 

lärare angav den rumsliga aspekten som ett hinder till samarbete då de befinner sig på olika 

enheter. Detta går i linje med Averys (2016) studie som påvisade att organisatoriska aspekter 

försvårar samarbetet mellan lärare och modersmålslärare och att konsekvenserna blir att 

pedagogiska samtal om elevens kunskapsutveckling inte äger rum. Den lärare som samarbetar 

med modersmålsläraren beskrev att det gynnade henne själv, modersmålsläraren men 

framförallt eleven, då eleven får möjlighet att använda sitt modersmål som resurs i 

andraspråksinlärningen.  

I studien framkommer det att eleverna som undervisas av en lärare med kompetens i ämnet 

svenska som andraspråk även läser ämnet svenska som andraspråk, medan de som undervisas 

av en lärare i svenska läser ämnet svenska. Det är rektor som avgör om en elev ska läsa svenska 
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som andraspråk och ett kriterium är att eleven har ett annat modersmål än svenska (SFS 

2011:185, kap. 5 § 4). Enligt Bunar (2015) vet inte lärare eller rektorer hur nyanlända elever 

ska mottas i svensk skola. Detta visar även denna studie då flertalet av eleverna läser svenska, 

istället för svenska som andraspråk. Utöver detta menar Windle och Miller (2012) att en 

nyanländ elev endast kan få adekvat stöttning av en andraspråkslärare.  

Utifrån lärarnas två olika kompetenser syns ett tydligt mönster. Lärarna med kompetens i ämnet 

svenska som andraspråk arbetar tillsammans med eleverna och uttrycker betydelsen av att ha 

höga förväntningar med rimliga utmaningar, vilket skapar förutsättningar för att utveckla BICS 

och CALP. Detta är i enlighet med Gibbons (2016) beskrivning av scaffolding – vilket består 

av både stöttning och utmaning som korrigeras allt eftersom eleven utvecklas. I kontrast till 

detta framkommer det att lärare som undervisar i ämnet svenska i högre grad arbetar med 

individuella uppgifter. Lärarna i svenska känner inte heller till BICS och CALP eller 

vardagsspråk och skolspråk, vilket gör att vi drar slutsatsen att eleverna inte har samma 

möjligheter att utveckla CALP, som elever som har en lärare med kompetens inom svenska som 

andraspråk. Detta kopplas till Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) som anger att lärarens 

kunskaper har en betydande roll för elevernas möjligheter till lärande.  

7.3 Slutsats och förslag på vidare forskning 

I studiens resultat framträder två tydliga skillnader gällande hur litteracitetsundervisningen 

organiseras. Detta avspeglas i tre aspekter som framkommer i resultatet och som bedöms vara 

centrala för att utveckla litteracitet, nämligen lärarens ämneskompetens, ämnet som eleven läser 

och stöttning via modersmålet. Val av metod och strategi som läraren använder kommer 

framförallt från lärarens ämneskompetens där den explicita metoden utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, skapar förutsättningar att utveckla litteracitet. Majoriteten av lärarna 

producerar eget material för litteracitetsundervisningen och lärare med ämneskompetens inom 

svenska som andraspråk tar även hänsyn till kartläggningens resultat i planeringen och 

genomförandet av undervisningen. Flertalet lärare i svenska som andraspråk är även medvetna 

om en interkulturell pedagogik där elevens kultur utgör undervisningens innehåll, för att 

underlätta elevens förståelse och därmed kunna utveckla litteracitet på andraspråket. Samtliga 

lärare ser stöttning på modersmålet via studiehandledning och modersmålsundervisning som en 

möjlighet för att utveckla litteracitet. Hindret utgörs av studiehandledarens avsaknad av 

adekvata kunskaper i svenska språket och organisatoriska faktorer gällande 

modersmålsundervisningen, då lärare och modersmålslärare arbetar på olika enheter. Resultatet 

indikerar även att lärare i svenska och med en speciallärarutbildning ser elevens avsaknad av 

ett komplett andraspråk utifrån ett bristperspektiv, där eleven först ska lära sig språket för att 

sedan utveckla andra ämnen. Lärare i svenska som andraspråk beskriver i högre utsträckning 

betydelsen av att utgå från vad eleverna kan och tar tillvara på deras tidigare kunskaper för att 

utveckla skolspråket. Detta synsätt skapar även förutsättningar för att utmana eleven i den 

proximala utvecklingszonen. 
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En slutsats från studien är att lärare i svenska som andraspråk arbetar explicit med språket i 

fokus där lärandet sker tillsammans. Lärarna beskriver att grundtanken med den explicita 

undervisningen bidrar till att eleverna ska ges möjlighet att utveckla CALP.  En fråga som 

väckts utifrån studiens resultat är om det räcker med en speciallärarutbildning med inriktning 

utvecklingsstörning för att kunna möta och utveckla nyanlända elevers litteracitet? Det står i 

examensordningen för speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning att ”… leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever.” (SFS 2017:1111, s. 5). Resultat indikerar att lärare verksamma i gymnasiesärskolan 

även behöver ämneskompetens i svenska som andraspråk, för att kunna utveckla litteracitet på 

andraspråket hos nyanlända elever med intellektuell funktionsnedsättning. En grundläggande 

litteracitet är en förutsättning för att vara delaktig i samhället (Franker, 2016).  

Utifrån studiens resultat och den tidigare forskningen om modersmålets betydelse för att 

utveckla litteracitet, bedöms det vara av intresse att intervjua och observera hur 

modersmålslärare arbetar för att utveckla nyanlända elevers litteracitet på modersmålet. Detta 

för att få ett bredare perspektiv och en helhetsbild av nyanlända elevers litteracitetsutveckling i 

gymnasiesärskolan.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Generella frågor 

• Lärarens uppdrag på skolan - ämnesbehörighet?  

• Lärarens utbildning 

• Speciallärarutbildning? 

• Antal år inom särskolan 

• Erfarenheter av att jobba med nyanlända elever 

 

Frågeställning 1 

”Vilka verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla 

nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan?” 

• Vilka verktyg används i litteracitetsarbetet? 

• Hur väljer du material i undervisningen? 

• Gör du eget material? För att individanpassa? 

• Har du någon strategi när du planerar din undervisning för att det ska gynna eleverna 

individuellt och gruppen som helhet? 

• Arbetar du efter någon metod i litteracitetsundervisningen? 

• Hur utgår du från elevens kartläggning i din undervisningsplanering? 

Frågeställning 2 

Hur beskriver lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk i 

gymnasiesärskolan på sina möjligheter att utveckla nyanlända elevers litteracitet?  

• Finns studiehandledare? 

• Finns det något samarbete med modersmålslärare? 



 

 

• Känner du till elevernas tidigare skolbakgrund? 

• Om ja, hur använder du dig av den informationen i din planering av undervisningen? 

• Hur tar du tillvara elevers tidigare kunskaper i deras litteracitetsutveckling? 

• Hur hittar du elevens proximala utvecklingszon? 

• Hur ser stöttningen ut? 

• Känner du till BICS och CALP? 

• Om ja, använder du den modellen när du planerar din undervisning? 

• Om nej, känner du till vardagsspråk och skolspråk? 

• Om ja, hur tänker du kring vardagsspråk och skolspråk i undervisningen? 

• Hur organiseras litteracitetsundervisningen? Är det samordnat på skolan? 

Avslutande frågor 

• Finns det något du vill tillägga?  

• Får jag återkomma, om det skulle behövas, för att följa upp dina svar? 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Lovisa Jensen och Eva Nygård och vi läser till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning vid Karlstads universitet. Vi läser sista terminen i utbildningen och ska 

skriva vårt examensarbete. Det handlar om hur lärare som undervisar i svenska/svenska som 

andraspråk arbetar med litteracitet med nyanlända elever på nationellt program i 

gymnasiesärskolan.  

Vi vill komma i kontakt med lärare som undervisar nyanlända elever i svensk/svenska som 

andraspråk. Vi samlar in data genom att använda intervju som metod och kommer att spela in 

intervjuerna med hjälp av diktafon. Intervjuerna kommer att genomföras via nätet med hjälp av 

videosamtal. Intervjuerna tar cirka 30 minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande. Namnen på informanterna blir avidentifierade och när 

examensarbetet är godkänt förstörs all insamlad data. Datan kommer endast att användas i 

denna studie och ingen obehörig har tillgång till den. Det färdiga examensarbetet kommer att 

publiceras i DIVA som är ett digitalt arkiv där du sedan kan ta del av studien. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Om du har några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare 

Xxxxx Xxxxxxx, lektor i specialpedagogik. Mejladress: xxxxx.xxxxxx@kau.se 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta. Vi hoppas att du vill delta.  

Med vänliga hälsningar 

Lovisa Jensen   Eva Nygård 

xxxxxxxxx@student.kau.se     xxxxxxxxx@student.kau.se   

  

mailto:dpo@kau.se
mailto:karin.forsling@kau.se
mailto:xxxxxxxxx@student.kau.se
mailto:xxxxxxxxx@student.kau.se


 

 

Bilaga 3 

Förfrågan om att delta i studien som skickades 

via sociala medier 

 
Hej! 

Jag heter Lovisa och läser till speciallärare inriktning utvecklingsstörning vid Karlstads 

Universitet. Jag och min studiekamrat Eva ska nu skriva examensarbete som handlar om hur 

lärare i grundsärskola åk 7–9 och lärare på nationellt program på gymnasiesärskolan arbetar 

med litteracitet med nyanlända elever. Vi har tagit kontakt med 31 särskolor i landet utan 

framgång därför testar vi den här vägen. Finns det någon lärare här som har erfarenhet av att 

undervisa nyanlända med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och som kan tänka sig att 

ställa upp på en intervju som tar cirka 30 minuter? Ta gärna kontakt via pm. Tack på förhand. 

  



 

 

Bilaga 4 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  
Lärares erfarenheter av litteracitetsutvecklande arbetssätt med 

nyanlända elever på nationellt program i gymnasiesärskolan  
 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

 

 

…………………………………………  

Underskrift 

 

 

…………………………………………  …………………………………………

      

Namnförtydligande    Ort och datum 

    

Kontaktuppgifter 

Handledare:  

Xxxxx Xxxxxxx, lektor i specialpedagogik. Mejladress: xxxxx.xxxxxx@kau.se 

 

Studenter: 

Lovisa Jensen   Eva Nygård 

xxxxxxxxx@student.kau.se    xxxxxxxxx@student.kau.se   

 

 

mailto:karin.forsling@kau.se
mailto:xxxxxxxxx@student.kau.se
mailto:xxxxxxxxx@student.kau.se

