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Abstract 
 

This study aims to give an account of five teachers’ views and understandings of second 

language (L2) learners’ previous knowledge, as well as, their linguistic and cultural 

backgrounds. This is carried out by the means of qualitative interviews, where the sampling 

consists of five primary school teachers at various schools. The findings are presented and 

analyzed using a thematic analysis. Furthermore, the study indicates that teachers in general 

have a positive attitude to learning more about their L2 learners’ prior knowledge and 

backgrounds, both for the pupils, as well as, their own sake. However, they know very little 

about it, and there are shortcomings in the knowledge of what the appropriate approach might 

look like in order to find out about this. Lastly, the study also shows that teachers strive to 

become better at identifying the L2 learners’ backgrounds and previous knowledge. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att beskriva vad fem lärare har för syn på och kunskaper om 

andraspråkselevers tidigare kunskaper, samt språkliga och kulturella bakgrund. Detta 

genomförs med en kvalitativ intervjumetod där urvalet består av fem klasslärare på olika 

lågstadieskolor. Resultatet presenteras och analyseras med hjälp av en tematisk analys. 

Studien visar att lärarna generellt ser positivt på att känna till sina andraspråkselevers 

förkunskaper och bakgrund, för både eleven och deras egen skull. Dock vet de ytterst lite, 

samt brister i kunskapen om hur tillvägagångssättet kan se ut för att ta reda på det. Studien 

visar även att lärarna vill bli bättre på att undersöka andraspråkselevers bakgrund.  
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1. Inledning 
 

De senaste 50 åren har migrationen till Sverige ökat, och därmed även den kulturella och 

språkliga mångfalden i den svenska skolan (Wedin, 2011; Skolverket, 2014). Efter att flertalet 

gånger ha diskuterat svensk skola med mina vänner med migrationsbakgrund, har en bild 

framträtt av att de under skoltiden känt ett utanförskap på grund av okunskap, bland etniskt 

svenska elever och lärare. Det har framkommit att de känt att lärarna aldrig intresserat sig för 

deras bakgrund och kultur. Flera gånger har jag hört att de känt sig missförstådda och med 

tiden sakta glidit in i ett utanförskap, där de antingen bara haft sig själva eller umgåtts med 

andra elever med migrationsbakgrund, där man känner någon form av tillhörighet. Det har 

även påverkat flera av dem på så sätt att de dragit sig undan, låtsats som att de förstått delar av 

undervisningen som de förväntats förstå, men som de i själva verket inte haft en aning om. På 

så sätt har de anpassat sig efter det svenska samhällets förväntningar. De har ofta upplevt att 

de i någon form, vare sig det har varit skämtsamt eller allvarligt, blivit utsatta för glåpord och 

trakasserier på grund av sin etniska härkomst. Efter sådana diskussioner har mina tankar och 

reflektioner ständigt återkommit till att det beror på just bristande kunskap bland allmänheten, 

och att detta skulle kunna minskas och förhoppningsvis försvinna om skolan verkade för att 

medvetandegöra lärare och elever. Om man som lärare intresserade sig för att ta reda på 

elevers kultur och förkunskaper och lät eleverna själva berätta om det, så kanske det kunde 

leda till en förståelse och samtidigt öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning 

oberoende av bakgrund.  

 

Vår läroplan framhåller vikten av att alla elever ska ha samma förutsättningar i skolan: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011. s. 8). Den betonar också att 

läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Skolverket, 2011. s. 14). 
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Löwing och Kilborn (2007) diskuterar i sin bok Språk, kultur och matematikundervisning 

vikten av att lärare tar reda på den kultur som elever med migrationsbakgrund har, för att 

kunna få förståelse och hjälpa dem på rätt sätt i deras kunskapsutveckling. Det är, enligt 

Löwing och Kilborn (2007), viktigt för att elever med migrationsbakgrund ska få samma 

förutsättningar i svensk skola som etniskt svenska elever, vilket även vår läroplan poängterar, 

som citaten ovan visar. Även Skolinspektionen har i en granskning kommit fram till att ett 

nära samarbete mellan all personal på skolan vad gäller undersökning av nyanländas 

förkunskaper, är en förutsättning för deras inlärningsprocess (Skolverket, 2014d). Samtidigt 

visar även granskningen att ett sådant samarbete sällan förekommer i svensk skola. Utifrån 

dessa fakta över brister arbetar Skolverket för tillfället med att ta fram ett 

kartläggningsmaterial.  

Med detta i bagaget är det intressant att undersöka om lärare i den svenska skolan undersöker 

förkunskaper samt kulturell och språklig bakgrund bland elever med migrationsbakgrund. Jag 

kommer fortsättningsvis i studien även att använda benämningen andraspråkselever och 

nyanlända, beroende på sammanhanget.  

 

2. Syfte 
 

Med utgångspunkt i antagandet att en människas förkunskaper har betydelse för fortsatt 

lärande är syftet med studien att undersöka fem lärares syn på och kunskaper om 

andraspråkselevers tidigare kunskaper, samt språkliga och kulturella bakgrund. Då 

migrationen till Sverige har ökat, är det relevant att få en bild av i vilken grad kartläggning av 

andraspråkselever genomförs i svensk skola.    

2.1 Frågeställningar 
 

De specifika frågeställningar studien utgår från är: 

 

 Vilken hållning har lärare till kunskap om elevers förkunskaper samt kulturella och 

språkliga bakgrund? 

 

 I vilken grad undersöker läraren sina andraspråkselevers bakgrund och förkunskaper? 
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3. Litteraturgenomgång 
 

Nedan presenteras relevant litteratur samt tidigare forskning i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Under rubrik 3.2 presenteras forskning om det sociokulturella lärandet 

kopplat till skolans värld. Därefter följer ett kapitel om de tysta regler som man i den svenska 

skolan förväntas kunna, även om man inte har växt upp i Sverige. I kapitel 3.4 berörs språkets 

och kulturens betydelse för inlärning och avslutningsvis tas nyanländas integration i den 

svenska skolan samt kartläggning av nyanlända elever upp. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter, Sociokulturellt perspektiv på 
lärande 

 

Studien tar avstamp i Lev Vygotskijs teori om ett sociokulturellt lärande (Säljö, 2014). Lev 

Vygotskij var en rysk psykolog som forskade kring människans inlärning och utveckling. 

Hans teori baseras på att individen lär i samspel med andra, i ett så kallat sociokulturellt 

lärande. Detta perspektiv har kommit att tillämpas i svensk undervisning (Gibbons, 2012), och 

kommunikation och samspel betonas starkt i den läroplan vi har idag, vilket bland annat 

följande citat visar:  

 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 

utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är 

delar av en helhet. (Skolverket, 2011. s. 10) 
 

Det sociokulturella perspektivet bygger, som tidigare nämnts, på att lära och utvecklas i 

interaktion med andra människor. Man lär och formas av sin omgivning och utvecklas 

ständigt som människa. Språket utvecklas som en konsekvens av det sociala samspelet 

(Haglund, 2004; Säljö, 2014). Säljö (2014) menar att skolan är en stor del av det sociala 

lärandet, samtidigt som andra sociala sammanhang, där kunskapsförmedlingen inte är 

avsikten, även har en viktig roll, som t.ex. inom vänskapskretsen. En människa kan lära något 

av varje social interaktion som hon får nytta av i framtiden. Vygotskij talade om människans 

proximala utvecklingszon, vilket innebär att det ett barn gör tillsammans med någon som 

redan har kunskapen idag, kan barnet göra på egen hand i morgon, med andra ord barnets 

närmsta utvecklingszon (Kroksmark, 2011). Den proximala utvecklingszonen är dit barnet är 

på väg härnäst i sin utveckling. Man lär sig tillvägagångssättet och tänkandet, och kan 

använda sig av det för att själv klara uppgiften senare. När Vygotskij kopplar det till 
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kunskapsförmedlingen mellan lärare och elev, menar han att läraren hela tiden måste ta reda 

på var eleven är i sin kunskapsutveckling och vart den är på väg. Läraren måste tänka längre 

fram och planera hur man kontinuerligt ska kunna hjälpa barnet mot sitt nästa delmål 

(Kroksmark, 2011). Gibbons (2012) kopplar den proximala utvecklingszonen till 

andraspråkselevers språkinlärning och menar att det sociala samspelet utmanar 

andraspråkselever att våga och lära sig att tillämpa svenska språket på andra sätt. Det svenska 

språket är enligt många lärare en viktig del för att eleven ska ha en god framtid med bra 

förutsättningar i det svenska samhället (Bunar, 2010; Gibbons, 2012). 

 

Forskning har visat att socialt samspel är en ytterst viktig faktor för att lära sig ett andraspråk 

och att elever lär sig bäst där språket förekommer i naturliga sammanhang (Kroksmark, 

2011). Enligt Vygotskij är skolan essentiell i det sociala samspelet när det kommer till att 

påverka tänkandet hos elever (Kroksmark, 2011). 

3.2 Svenska skolans tysta regler 
 

Enligt Wellros (1998) är det främst normer som gör människor till främlingar. Därför är det 

viktigt att som enskild individ vara medveten om de normer som gäller i den egna kulturen, 

för att kunna möta det som för en själv är annorlunda. Sjögren, Runfors och Ramberg (1996) 

menar att för att kunna förstå hur det känns att komma till en främmande miljö, där folk är 

blinda för ens okunskap, måste man först själv uppleva det. Det går inte att ha kunskap om 

alla kulturer, men det är möjligt att lära sig om hur den egna kulturen skapar misstolkningar, 

och att inse att den inte är det enda rätta. Enligt Sjögren, Runfors och Ramberg (1996) måste 

undervisningen anpassas efter barnets världsbild, och läraren bör tänka på att beröra sådant 

som kultur i undervisningen för att öka förståelsen hos omgivningen och samtidigt minska 

främlingsfientligheten. Lärare ska lära sig av elever på samma sätt som elever lär sig av 

lärare. ”Om lärare vill få sina elever att lära sig i skolan, måste de själva lära sig om barnens 

värld och inkludera den i undervisningen” (Sjögren, Runfors, Ramberg, 1996. s. 36). Kilborn 

och Löwing (2008) diskuterar vikten av att undersöka andraspråkselevers bakgrund, bland 

annat förkunskaper, hemkultur och hur ett ämne kommuniceras i hemkulturen. Enligt dem har 

det visats att dessa faktorer kan skilja sig avsevärt beroende på vilken kultur man har. Syftet är 

att få en förståelse och kunna hjälpa eleven att få så bra förutsättningar som möjligt i den 
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svenska skolan. Sjögren Runfors och Ramberg (1996) menar att språk och kultur starkt hör 

ihop, och att det tar tid att förändra de mönster och den förståelse man lärt sig från födseln. 

Kilborn och Löwing (2008) tar även upp skolans och lärarens roll i att introducera 

andraspråkselever i de tysta regler vi har i den svenska skolan. Dessa regler och värderingar 

måste kontinuerligt diskuteras och kopplas till hur man gör i andraspråkselevens hemkultur. 

Säljö (2014) menar att för att förstå innebörden av en text eller ett uttalande, och för att lära 

sig något av det, måste sammanhanget vara tydligt. Det räcker alltså inte enbart att förstå det 

svenska språket för att förstå innebörden, det krävs även en stor kunskap om det svenska 

samhällets kultur, sociala koder m.m. Gibbons (2012) talar om texter som vi tolkar utifrån 

våra förkunskaper. I exempelvis svenska texter antar skribenten oftast att läsaren har en form 

av förkunskaper som är vanliga i den svenska kulturen. Det är lättare att förstå om man kan 

relatera till texten, och det går inte om inga tidigare erfarenheter i ämnet finns. Säljö (2014) 

menar att för att förstå en text räcker det inte med att kunna sätta ihop bokstäver till ljud och 

meningar, det krävs även att man har en sorts förkunskap om kulturella mönster och fenomen 

i bagaget. De tysta regler som behöver beröras bör enligt Wellros inkluderas i en särskild 

språkundervisning (Kilborn och Löwing, 2008; Wellros, 1998). 

 

Wedin (2011) beskriver lärare som ofta ser sin egen synvinkel som den rätta och naturliga, 

och att barn som socialiserats på samma sätt gynnas i undervisningen, samtidigt som elever 

från andra kulturer med andra synsätt diskrimineras. Löwing och Kilborn (2008) samt Wedin 

(2011) tar upp att svenska lärare behöver ta av sina kulturella glasögon för att kunna sätta sig 

in i andra kulturers kontexter. 

 

Bunar (2010) pratar om att genomskåda den kulturella koden. Han menar att de elever som 

har fått hjälp att kunna anpassa sig till den kulturella kod som gäller i svenska klassrum har 

klarat sig bättre vad gäller framgång i skolans värld. Han skriver att intervjuer med nyanlända 

elever har visat att det som främst påverkar deras inkludering i skolan är enskilda individer i 

barnets omgivning som stöttar, bryr sig om och framförallt engagerar sig i barnet. Det kan 

vara klasskamrater eller enskilda lärare. Finns inte detta stöd för eleven är det svårt att ensam 

möta och förstå skolans krav, vilket medför försvårade möjligheter att lyckas.  
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3.3 Språkets och kulturens betydelse för inlärning 
 

Wellros (1998) menar att språket och kulturen är så nära sammankopplade att de nästintill är 

omöjliga att dela på; språket är en del av kulturen. Att kunna ett språk är, som tidigare nämnts, 

inte enbart ord och grammatik, utan så mycket mer. På samma sätt som man som svensk anser 

att något är onaturligt i andras språk och kulturer, anser säkerligen även andra är onaturligt i 

det svenska språket och den svenska kulturen (Wedin, 2011).  

Lgr 11 betonar vikten av att varje elev ska ha förståelse för olika språk och kulturer efter 

grundskolan: 

(…) kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, (Skolverket, 2011. s. 14) 
 

Eftersom utvecklingen sker i ett socialt skeende integreras människan i kulturen och kulturen 

sägs därför enligt Vygotskijs perspektiv vara social (Kroksmark, 2011). Gibbons (2012) talar 

likt Bunar (2010) om att man måste ”knäcka den kulturella koden” (Gibbons, 2012. s. 83). Till 

skillnad från Bunar syftar Gibbons på språkets betydelse och hur eleven måste förstå hur det 

ska anpassas och användas i olika sammanhang. Man ska alltså inte enbart lära sig språket, 

man måste även lära sig om språket. Individen ändrar sitt språkbruk beroende av situation och 

sammanhang. Hon skiljer bland annat på kultur- och situationskontext. I hemmet kan man tala 

på ett sätt medan man i undervisningen talar på ett annat sätt. Individer i en kultur delar till 

viss del samma åsikter och kan därför förstå kulturbundna situationer utan att behöva uttala 

det. I vissa sammanhang känner man sig tryggare med sitt språk och vågar utmana sig, medan 

man i andra sammanhang känner sig mindre trygg. Sjögren, Runfors och Ramberg (1996) 

menar att språk inte enbart handlar om att prata tekniskt korrekt, utan även om att ha kunskap 

om hur man ska justera det efter sammanhang och situation. Gibbons (2012) tar upp att man 

har lättare att kommunicera på sitt andraspråk med en omgivning man känner sig trygg med. 

Som liten lär man sig sitt förstaspråk och under uppväxten hur man ska anpassa språket till 

olika sammanhang. Andraspråkselever har, till skillnad från etniskt svenska elever, en 

betydligt större utmaning. De ska lära sig själva språket samtidigt som de ska lära på det språk 

som är nytt för dem. Gibbons (2012) refererar till Cummins som menar att andraspråket 

anpassat till vardagliga situationer lär man sig relativt snabbt, medan det andraspråk som 

används i kunskapsrelaterade sammanhang tar betydligt längre tid.  
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Gibbons (2012) anser att andraspråkselever kontinuerligt behöver språkstöd, för att kunna 

tillgodogöra sig de kunskaper som elever med förstaspråket tar till sig på grund av att de inte 

behöver fokusera på själva språket. Hon menar även att det är klasslärarens uppgift att se till 

att eleven tillgodogör sig kunskap, samtidigt som den språkliga utvecklingen fortskrider, men 

att många lärare inte fått utbildning i andraspråksutveckling. Läroplanen pekar även på att det 

är lärarens uppgift att se till att eleven: ”får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” 

(Skolverket, 2011. s.14). Läraren behöver därför känna till elevernas förstaspråk.  

 

Gibbons (2012) påpekar vikten av att stötta andraspråkselever i klassrummet. Läraren stöttar 

eleven där det behövs, och detta övergår sedan till att eleven klarar det själv. Det är dock 

viktigt att eleven själv får försöka, och själv får göra längre uttalanden. Det är nämligen då 

språket tränas som mest. Gibbons (2012) menar vidare att alla elevers språkutveckling gynnas 

av att ha andraspråkselever i klassen, detta för att läraren måste lägga större vikt vid att tänka 

över vad för sorts språk som figurerar i klassrummet. Amerikansk forskning, av Thomas och 

Collier, har visat att andraspråkselever som får stöd i både första- och andraspråket, har större 

möjlighet att utvecklas och lyckas i skolan (Gibbons, 2012; Wedin, 2010). Sjögren, Runfors 

och Ramberg (1996) instämmer i att det är lättare att lära sig ett andraspråk, om man har god 

kunskap i sitt förstaspråk. Detta menar även Bunar (2010), som poängterar att handledning 

och undervisning på modersmålet medför att eleven kan tillämpa sina kunskaper, samt ta till 

sig nya kunskaper i alla ämnen fullt ut.   

 

För att förstå innebörden av vad någon säger måste förkunskaper finnas, för att kunna relatera 

till det och sätta det i ett sammanhang. När man hör något relaterar man till sina förkunskaper 

och tidigare erfarenheter, och förstår utifrån dem. Vi förutsäger texten med hjälp av rubriker 

och bilder, utifrån våra förkunskaper. I ett klassrum med elever från flera olika kulturella 

bakgrunder måste läraren, enligt Gibbons (2012) och Wedin (2011), först bygga upp någon 

form av gemensam förförståelse, så att alla har samma förutsättningar att följa med. Läraren 

bör till exempel tänka igenom vilka svårigheter, i form av kultur och språk, som eleven 

kommer möta. Om eleven exempelvis ska läsa en text bör läraren därför, till att börja med, 

prata om texten så att alla elever skapar sig en förförståelse, och efteråt sammanfatta texten. 

Som lärare är det därför även viktigt att inte ta för givet att elever har vissa förkunskaper. 

Wedin (2011) menar att om läraren antar att alla elever har samma grundläggande kulturella 
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förförståelse som läraren själv, så är risken att elever med annan kulturell bakgrund hamnar 

utanför. Hon nämner också vikten av att skolan respekterar elevers bakgrund, så att de inte ska 

behöva välja mellan kulturer. Wedin (2011) tar upp olika exempel, där den svenska skolan ger 

elever uppgifter som förutsätter svensk kulturell förförståelse. Hon talar vidare om vikten av 

språklig inkludering. Att välja texter från andra kulturer för exempelvis högläsning i 

klassrummet, kan öppna möjligheter till samtal och lärande, för både lärare och elever. När 

det kommer till skrivande och berättande bör läraren uppmuntra elever, som har svårt för 

svenska, att försöka på sitt förstaspråk, för att sedan få stöd och hjälp att översätta till 

svenskan. För att ytterligare inkludera språkliga olikheter bör andraspråkselever stöttas i att 

använda sina kunskaper på båda språken, när eleven bott en längre tid i Sverige (Wedin, 

2011). Sjögren, Runfors och Ramberg (1996) menar att för stort fokus ligger på enbart det 

svenska språket, och att lärare ofta förespråkar det svenska språket för att klara sig i Sverige.  

 

Svenskbehärskning kopplas starkt till barnens chanser att ”klara sig” och betraktas som nyckeln till 

fortsatt utbildning, till arbetslivet och till en framtid i Sverige. (Sjögren, Runfors och Ramberg, 1996. 

s. 50) 

 

3.4 Nyanländas integration i svensk skola 
 

Enligt 14 § i svensk skolförordning 2011:185 gäller följande 

 

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, 

anordnas för 

 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in 

från skolor i utlandet, och 

 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt 

umgängesspråk med en vårdnadshavare. (Sveriges riksdag, 2011) 
 
 

Skolinspektionen (Skolverket, 2013) slår fast att nyanlända elever inte alltid får den 

utbildning de har rätt till. Kommunerna brister ofta i bedömningen av varje individs tidigare 

kunskaper och förutsättningar, vilket medför att dessa elever får sämre möjligheter att lyckas i 

den svenska skolan. Andraspråkselevers resurser tillvaratas i liten utsträckning, när de 

egentligen borde vara en tillgång för det svenska samhället. Skolan bidrar på detta sätt till att 
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försvåra integrationen. I Skolverkets kvalitetsgranskning 2010 av språk- och 

kunskapsutveckling framgår följande: 

 

I granskningen påpekas att personalen ska ha höga förväntningar på eleverna och inleda 

med att kartlägga elevernas förutsättningar och förkunskaper. Det är också mycket 

betydelsefullt att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i all ämnesundervisning. 
(Skolverket, 2013. s.10) 
 

Vidare skriver Skolverket (2014) att utforskning av elevens förkunskaper ska ske fortlöpande 

i samarbete mellan elev, klasslärare och övriga involverade lärare. Detta för att optimera 

elevens förutsättningar för en åldersanpassad inlärning. Wedin (2011) menar att det också är 

viktigt att läraren är medveten om sociala koder i elevens kultur, för att kunna anpassa 

undervisningen efter de olika elevernas förutsättningar. Berörda lärare bör tillsammans 

diskutera hur man ska lägga upp undervisningen, så att det gynnar barnet på bästa sätt.  

 

Utan lärare med kunskap om de särskilda villkor som gäller för elever som lär sig på sitt 

andraspråk riskerar till exempel vissa elever att få problem med den grundläggande läs- och 

skrivutvecklingen vilket är svårt att reparera senare. (Wedin, 2011. s. 62). 
 

Enligt Bunars (2010) rapport behandlas elever med migrationsbakgrund ofta efter vad de inte 

kan, i stället för att man tar vara på deras styrkor. Man jämför dessa elever med de etniskt 

svenska, och strävar efter att försvenska dem. Han tar upp forskning som visat att lärare 

försöker tona ner andraspråkselevers kulturella bakgrund i skolan, och satsar på att eleverna 

ska kunna bra svenska, för att de ska bli så lika majoritetsgruppen som möjligt, samt ha goda 

förutsättningar för framtiden i det svenska samhället. Även Haglund (2004) menar att det i 

många klassrum strävas efter att minska olikheter bland eleverna. Cederberg (2006) beskriver 

i sin avhandling hur en grupp utländska kvinnor har lyckats bra i svensk skola. Det 

gemensamma för dessa är att de alla anpassat sig efter den svenska skolan, i stället för att 

skolan anpassats efter dem. Kvinnorna har lärt sig de tysta regler som finns, och anpassat sitt 

beteende efter hur de förväntas vara i den svenska skolans klassrum. På detta sätt har de 

undvikit att göra kulturella misstag, utan hjälp från skolan med avkodning av de dolda regler 

som finns.   

 

Wedin (2011) skriver att det i den svenska skolan har visat sig att man enbart tillfredsställer en 

liten del av flerspråkiga elevers behov. Forskning har visat att modersmålsundervisning, 
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tillsammans med undervisning i svenska som andraspråk, är de två viktigaste delarna i 

skolutvecklingen för andraspråkselever. Det är även i dessa ämnen som det finns minst 

utbildade lärare, vilket även Bunar (2010) påpekar. Vad gäller skriftspråket visade en 

undersökning att andra skriftspråk än svenskans enbart kom på tal om någon elev själv tog 

upp det (Bunar, 2010). Ser man utifrån det sociokulturella perspektiv som Vygotskij 

framtonar, bör man se samspelet mellan språk och kunskap vid barnets språkutveckling. Det 

är viktigt att undervisningen utgår från varje elevs tidigare erfarenheter och kunskaper oavsett 

bakgrund, och att alla behandlas med samma respekt, utan fördomar (Wedin, 2011). Enligt 

Sjögren, Runfors och Ramberg (1996) vill varje barn lära sig, och det är skolans uppgift att se 

till att barnet upplever att det har respekt från sin omgivning. Det är även läraren som har 

uppgiften att undersöka vad barnet har i bagaget, både vad gäller språk och kultur. Vidare 

menar Sjögren, Runfors och Ramberg (1996) att man som lärare tillbringar för mycket tid på 

att enbart bygga upp elevens språkliga kunskaper, i stället för att stötta barnet i sin 

kunskapsinlärning genom att bekräfta och lyssna.  

 

Bunar (2010) tar upp att forskning visat att en bra kommunikation med hemmet stärker 

skolgången för elever med migrationsbakgrund. Dock har många av dessa föräldrar ett starkt 

förtroende för den svenska skolan, och ser det därför som att deras krav skulle kunna skada 

barnet. Nyanlända föräldrar bör därför få reda på sina rättigheter, så att de kan involveras så 

tidigt som möjligt i barnets skolgång. Även Lgr 11 poängterar vikten av kommunikation med 

hemmet: ”samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler 

som en grund för arbetet och för samarbete” (Skolverket, 2011. s. 13). Wedin (2011) refererar 

till ett franskt projekt, där föräldrar till elever med migrationsbakgrund fick möjlighet att 

informera i klassen, om sin kulturella och språkliga bakgrund. Detta medförde att intresset 

och förståelsen ökade hos de franska eleverna, samtidigt som det gynnade 

andraspråkseleverna på så sätt att de vågade uttrycka sig på båda språken. Wedin (2011) 

skriver vidare att lärare som förstått betydelsen av hur språk används i andraspråkselevers 

hem, lättare kan integrera detta i sin undervisning. Att avmystifiera begrepp som kultur, 

svenskt o.s.v. är av stor vikt för det dagliga arbetet i skolan (Bunar, 2010). 
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3.4.1 Kartläggning av nyanlända elever 
 

En granskning som gjorts av skolinspektionen visade att för att lyckas ge elever med 

migrationsbakgrund en god utbildning i svensk skola, krävs kunskap, samarbete och ansvar, 

från samtlig personal på skolan. Granskningen visar även att detta inte förekommer på särskilt 

många av de medverkande skolorna, utan tvärt om, att man inte samarbetar, planerar och 

anpassar utbildningen efter de behov som finns hos nyanlända elever. Det som dock finns på 

en del av skolorna, är engagemang från enskilda lärare som lägger ner mycket tid på att hjälpa 

dessa elever, utan stöd från kollegor och skolledning. Flertalet av de lärare som medverkat 

anser att de inte har tillräcklig kunskap om hur de ska undervisa andraspråkselever, och att 

den enskilda läraren får stå för ansvaret själv (Skolverket, 2014d). Bunar (2010) menar att 

lärare ofta ser nyanlända elever som ett problem för undervisningen. Skolinspektionens 

granskning visar även att majoriteten av de nyanlända eleverna vill lära sig, men känner 

frustration på grund av att de inte begriper lektionsinnehållet (Skolverket, 2014d). Brink 

Pinto, (Skolinspektionen, webbinarium, 2014, 2 juni) har tagit fram en modell (figur 1.0), som 

visar vad som kännetecknar de klassrumssituationer som nyanlända elever möter, enligt vad 

som framkommit av skolinspektionens granskning. 

 

 Figur 1.0 (Skolinspektionen, webbinarium, 2014, 2 juni) 
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Klassrummet längst ner till vänster kännetecknas av lågt stöd och låga utmaningar, och är ofta 

en sorts förberedelseklass som nyanlända elever börjar i. Störst fokus ligger här på att lära sig 

svenska språket. Elever kopplar inte undervisningen till sina egna förkunskaper, och blir 

omotiverade för att de inte utmanas. 

 

Klassrumssituationen högst upp i vänstra hörnet har lågt stöd men stora utmaningar. Här finns 

ofta elever som placeras direkt i en vanlig klass. Det kännetecknas av att läraren är ensam i 

undervisningen, och kan inte ge mycket stöd till den enskilda andraspråkseleven. Eleverna 

behandlas som att alla har samma förutsättningar i svenska språket. Det blir svårt för den 

nyanlända att ta till sig ny kunskap, och många upplever ett misslyckande. 

 

Längst ner i högra hörnet av figuren förekommer ofta förberedelseklassen som fungerar 

relativt bra. Utmaningarna är små, medan stödet är stort. Här arbetar ofta välutbildade lärare, 

som brinner för att undervisa andraspråkselever. Stort fokus läggs på omsorg. Eleverna blir 

ofta stillastående i sin kunskapsutveckling då de får lägga stort fokus på att lära det svenska 

språket för att kunna börja i en ordinarie klass, och blir därför omotiverade.  

 

Den fjärde klassrumssituationen, högst uppe i högra hörnet, kännetecknas av höga utmaningar 

och starkt stöd. Här anpassas undervisningen, och eleverna får tillgång till stöd i form av 

lärare och material. Eleverna får ofta hög självkänsla och blir motiverade att lära sig 

(Skolinspektionen, webbinarium, 2014, 2 juni).  

 

För att nå det fjärde klassrummet ute på skolorna krävs, som kvalitetsgranskningen 

(Skolverket, 2014d) visade, att hela skolans personal tar ett gemensamt ansvar för att de 

nyanlända eleverna får den utbildning de behöver, att rektorn tar ett ansvar att se till att 

uppföljning sker, och att kommunen ställer krav på skolan och visar att denna fråga är viktig 

(Skolinspektionen, webbinarium, 2014, 2 juni).  

 

Det stödmaterial som finns för lärare idag angående mottagande och integration av elever i 

svensk skola, påpekar att det inte räcker med att undersöka elevernas kunskaper. Vikt måste 

även läggas på att kartlägga elevens livserfarenheter. I vilken grad skolorna tar hjälp av detta 

stödmaterial varierar dock (Skolverket, 2013), och Skolverket (2014c) betonar att 
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utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i Sverige man är. Skolverket arbetar i dagsläget 

med att även ta fram ett material som ska hjälpa skolor att kartlägga nyanlända elever, och 

skapa så kallade ämnesprofiler som stöd för att kunna planera undervisning för den enskilda 

eleven (Skolverket, 2014a). Lärarna behöver få en inblick i hur eleven tidigare undervisats 

och vilka kunskaper den inhämtat. Planeringen ska ske med utgångspunkt i elevens styrkor, 

och fokus ligger även på att medvetandegöra eleven om vad som förväntas av den. 

Ämnesprofilen ska hjälpa till att synliggöra för både lärare och elev, var eleven är i dagsläget 

och vart den är på väg, samtidigt som detta kontinuerligt måste följas upp. Materialet 

förväntas vara färdigt 2016 (Skolverket, 2014b).    

 

Anna Kaya är en verksam lärare, som bloggar om sin upplevelse inifrån skolans värld, bland 

annat om nyanländas mottagande och utbildning i svensk skola. Hon menar att läraren måste 

ta reda på så mycket som möjligt av elevens bakgrund och tidigare erfarenheter, för att få 

möjlighet att tillgodose elevens behov av en välplanerad individanpassad undervisning (Kaya, 

2015, 26 februari). En tidig pedagogisk kartläggning är viktig främst för eleven, men även för 

den enskilda läraren, och för att kommande lärare ska kunna fortsätta kartläggningen anser 

hon. Vidare skriver hon att hon tillsammans med andra lärare efterfrågar ett sådant material 

som kan hjälpa dem i kartläggningen av eleverna (Kaya, 2015, 27 februari).  

 

Det finns två saker som vi som arbetar med nyanlända elever länge har längtat efter. Det handlar 

dels om att vi saknar ett kartläggningsmaterial för att kunna ta reda på vad eleverna har för 

kunskaper när de kommer till Sverige, dels saknar vi ett bedömningsmaterial för att dokumentera, 

följa och bedöma elevernas språkutveckling på svenska (Kaya, 2012, 30 november). 

 

 

3.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 

Både läroplanen och Vygotskij förespråkar att lära i samspel med andra människor, och barnet 

lär sig bäst där språket förekommer i naturliga sammanhang (Skolverket, 2011; Säljö, 2014). 

Det tar tid att förstå och tillgodogöra sig andra mönster än dem som byggts upp sedan födseln, 

och barnet behöver därför hjälp från skolan att förstå och se ett sammanhang i de svenska 

normer och regler som förekommer i skolans värld (Gibbons, 2012). Läraren måste ständigt 

planera för hur arbetet ska se ut för att nå barnets nästa utvecklingszon, och för att kunna göra 

det är det viktigt att läraren känner till var barnet är i sin utveckling, samt vad och hur barnet 
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tidigare lärt sig (Löwing & Kilborn, 2008; Gibbons, 2012). Många lärare ser dock att det 

viktigaste att fokusera på för nyanlända elever är svenska språket, då detta krävs för att få en 

god framtid i Sverige (Bunar, 2010; Gibbons, 2012). Som lärare bör man integrera 

andraspråkselevers kultur i undervisningen, och uppmuntra dessa elever att tillämpa 

förstaspråket och den egna kulturen i undervisningen, och då krävs det att läraren är insatt i 

andra kulturer. Något som ställer höga krav på lärarna. Många lärare har dock svårt att se att 

andra sätt än deras eget kan vara rätt, och de andraspråkselever som lyckats knäcka den 

kulturella kod som finns i svensk skola har lyckats bättre än de som inte har det. Det strävas 

alltså åt att minska olikheter i klassrummet (Wedin, 2011; Bunar, 2010; Gibbons 2012).  

 

En granskning av Skolinspektionen (2014b) visade att det som främst gynnade 

andraspråkselever i deras skolutveckling, var samspel mellan lärare och skolledning i att 

tillsammans kartlägga elevens förkunskaper, och kontinuerligt följa upp behov och 

utveckling. Det var dock inte många skolor som arbetade på det sättet, och de nyanlända 

eleverna får inte den utbildning de har rätt till. Fokus läggs på det eleverna inte kan, i stället 

för att bygga vidare på det de har med sig i bagaget. Flertalet lärare menade att de inte har 

kunskapen om hur de ska undervisa andraspråkselever, och på många skolor finns outbildade 

modersmålslärare och svenska som andraspråks-lärare. Granskningen visade även att 

klasslärarna ensamma får ta ansvar för sina andraspråkselevers integration, och de elever som 

känner att de fått hjälp och stöd i skolan har främst fått det från enskilda individer 

(Skolinspektionen, 2014b; Bunar, 2010). Skolverket håller i nuläget på att ta fram ett 

kartläggningsmaterial för att ge skolan en grund att jobba från, vid mottagandet av nyanlända 

(Skolinspektionen, 2014b). Det är främst dessa trådar jag kommer att spinna vidare på i min 

analys av resultatet.  

 

  



 

15 

 

4. Metod 
 

För att läsaren ska försäkras om att forskningen är tillförlitlig beskrivs hur tillvägagångssättet 

sett ut, för att komma fram till resultatet (Kvale och Brinkmann, 2014). Denna studie är 

utarbetad med hjälp av en kvalitativ intervjumetod.  

4.1 Design 

Före valet av metod läste jag in mig på skillnader och likheter mellan olika metoder, och kom 

fram till att en kvalitativ metod skulle passa bäst. Målet är främst att fördjupa mig i vad lärare 

anser om att känna till andraspråkselevers bakgrund, och om de faktiskt undersöker den. När 

frågan handlar om just ”hur” anser Kvale och Brinkmann (2014) att en kvalitativ studie oftast 

lämpar sig bäst. Då jag inte hade stor förkunskap angående vad lärare anser om just detta, 

ville jag få möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna så att intervjuerna gav svar på 

studiens frågeställningar, och därmed kunde uppfylla studiens syfte.  

I denna kvalitativa studie har jag formulerat frågor med utgångspunkt i teman, och använt det 

som enligt Patel och Davidson (2011) kallas en semistrukturerad kvalitativ intervju, som 

datainsamlingsmetod. Sedan gjordes en tematisk analys av svaren, vilket innebär att jag funnit 

framträdande mönster i lärarnas intervjusvar och ordnat dessa i tre olika teman: Lärares syn 

på vikten av att känna till, metoder för att ta reda på, samt skillnader i kunskaper om elevers 

språkliga och kulturella förkunskaper.  

I studiens genomförande har jag utgått från Kvales och Brinkmanns (2014) sju stadier, som 

förklarar hur en intervjuundersökning kan gå till. Jag har även utgått från deras riktlinjer över 

vad man bör tänka på när man intervjuar. Exempelvis när det kommer till hur man inleder en 

intervju, hur man ställer frågor, samt hur man avslutar intervjun.  

4.2 Urval  

För att få ett representativt urval av informanter ville jag ha variation i ålder och kön, samt att 

alla arbetade på olika lågstadieskolor. Trost (2010) menar att man bör tänka igenom de olika 

variablerna man vill att urvalet ska bestå av, och sedan försöka fylla dessa. Önskvärt hade 

varit att få 8 eller fler respondenter, men begränsningen av tid gjorde att jag inte kunde 
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fortsätta med intervjuförfrågningar. Jag fick till slut fem respondenter och den variation i 

urvalet som önskades. Två av dessa är kvinnor och tre män, och alla är etniskt svenska. 

Respondenterna har tilldelats fiktiva namn. Hildur är 53 år och arbetar som klasslärare på ett 

lågstadium där ca 30% är andraspråkselever. Yngst av lärarna är Adam, 24 år, som är 

klasslärare på lågstadiet där ca 25% är andraspråkselever. Erika, 31, och Jörgen, 46 arbetar 

båda som klasslärare på samma lågstadieskola. På skolan går inte många andraspråkselever, 

ca 5%. Melker, 45, är klasslärare på en lågstadieskola där ca 15% är andraspråkselever.  

4.3 Intervjuguide 
 

Vid utformandet av studiens intervjuguide fördjupade jag mig i tidigare forskning som var av 

relevans för studien, för att kunna utforma passande intervjufrågor. Under hela processen 

fanns syfte och frågeställningar i åtanke, och jag förberedde mig med både öppna frågor och 

mer specifika, för att vara förberedd beroende på om respondenten gav långa eller korta svar. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskning visat att man får fullständigast svar genom 

just öppna frågor, och att man som intervjuare måste anpassa frågorna till den som intervjuas. 

Intervjuguiden användes som en utgångspunkt, men följdfrågorna formades efter 

respondentens svar, varför intervjuerna kom att se olika ut.  

 

Jag har försökt sträva efter att lyssna aktivt på respondenternas svar, och varit väl påläst på 

tidigare forskning. Detta för att kunna känna av vilket spår i svaren som skulle följas upp, för 

att ge svar på studiens frågeställningar (Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuguiden finns 

som bilaga 1. 

4.4 Genomförande 

När intervjuguiden var färdigställd gjordes en testintervju på en bekant, för att få en bild av 

om frågorna skulle fungera i de kommande intervjuerna. Syftet med en pilotstudie är att testa 

för att se om frågorna håller, är tydliga och eventuellt behöver omformuleras innan utförandet 

på den representativa gruppen (Patel & Davidson, 2011). Enbart frågornas formuleringar 

ändrades efter denna testintervju, och innehållet kvarstod. Jag märkte dock att det var svårt att 

hålla sig till de frågor jag formulerat, och valde att utgå från de största frågorna för att sedan 

eventuellt ställa de mindre om tillfället uppmuntrade det.   
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Kontakten med intervjupersonerna togs via telefon, då jag ville vara säker på att få tag på en 

person som uppfyllde de variabler som nämnts tidigare. Var och en blev informerad om syftet 

med studien, att de är anonyma för allmänheten, samt fick en förfrågan om inspelning av 

intervjun. Samtliga av de som tackade ja accepterade att intervjun skulle komma att spelas in. 

När det var dags för intervju tog jag med fika och begav mig till respektive skola för att möta 

upp respondenten. Väl där talade jag först allmänt med dem för att skapa någon form av 

kontakt innan själva intervjun, och få dem att bli mer bekväma innan ljudupptagningen sattes 

på. Vid avslutandet av intervjun summerade jag det som sagts och gav respondenten 

möjlighet att komplettera de svar som getts, som även Kvale och Brinkmann (2014) 

uppmanar att man bör göra.  

4.5 Databearbetning 

Då intervjun var genomförd antecknade jag kort konklusionen av samtalet, för att inte 

glömma bort sådant som är levande under intervjun, som till exempel känslor, tonläge och 

kroppsspråk. Detta menar Kvale och Brinkmann(2014) upphör att existera vid 

transkriberingen och är enbart åtkomligt för dem som deltar under själva intervjun.  Enligt 

Patel och Davidson (2011) har man nytta av att göra en så kallad löpande analys direkt efter 

genomförd intervju, för att inte glömma bort den levande interaktionens karaktär, och för att 

ha hjälp i den avslutande analysen.  

Efter intervjun transkriberades det inspelade samtalet, och jag omvandlade 

intervjurespondenternas talspråk till ett mer formellt skriftligt språk, och fick därigenom 

möjlighet att jämföra respondenternas svar med varandra. Ett formellt skriftligt språk menar 

Kvale och Brinkmann (2014) lämpar sig bättre för att återge vad en intervjuperson menar. 

Inspelningarna av intervjuerna blev cirka 15-25 min långa och sidantalet för transkriptionerna 

varierade mellan fyra och sex sidor per intervju. Efter det tolkade och analyserade jag svaren 

med utgångspunkt i syfte, frågeställningar och tidigare forskning, och jämförde lärarnas svar. 

En svårighet jag upplevde under arbetet var att välja ut vilka teman i respondenternas svar jag 

skulle inrikta mig på, då intervjuerna gav mycket och brett material. Efter grundlig 

genomgång av litteratur och tidigare forskning kopplat till syftet och intervjusvaren, såg jag 

dock flera framträdande mönster, vilket resulterade i de teman som tas upp i uppsatsen.  
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie finns det ett antal punkter jag som forskare ska 

förhålla mig till. En av dessa punkter är kravet om studiens tillförlitlighet, reliabilitet. 

Godtagbar reliabilitet går ut på att det resultat som presenteras ska vara pålitligt. Dessutom 

ställs krav på datainsamlingens validitet, vilket innebär att de data som insamlas är relevant 

för studiens syfte (Hassmén och Hassmén, 2008). Kvalitativa studier påverkas dock av olika 

faktorer, som bland annat forskarens förförståelse och tolkningar, samt det mänskliga 

närvarandet vid intervjun (Trost, 2010; Larsson, 1994)  

Denna studie anser jag uppfyller kraven för pålitlighet och validitet. Före första intervjun 

gjorde jag en pilotstudie, för att se om frågorna var relevanta för studiens syfte. De blev även 

granskade av min handledare, som gav råd och synpunkter på vad som behövde ändras eller 

tänkas på. Vid intervjutillfälle, samt analys och tolkning, försökte jag hela tiden tänka på att 

vara så objektiv som möjligt för att inte lägga egna värderingar i det som sades, vilket Trost 

(2010) och Larsson (1994) påpekar är en svårighet, då varje individs förförståelse alltid 

påverkar på något sätt. Jag har även strävat efter att beskriva detaljerat hur genomförandet av 

studien gått till, för att öka pålitligheten.   

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
 

Då en vetenskaplig studie genomförs finns ett antal krav att uppfylla för att den ska vara etiskt 

korrekt. En viktig aspekt av detta är hur man skyddar de medverkande i studien (Larsson, 

1994). Svårigheter som uppstår är bland annat hur man som intervjuare kommer in på djupet 

av respondentens förförståelse, samtidigt som man måste se upp för att inte respondenten 

känner sig kränkt (Kvale och Brinkmann, 2014).  En annan viktig aspekt är hur man förhåller 

sig till sanningen och bland annat inte undanhåller något man vet eller förvränger 

respondenternas svar (Larsson, 1994; vetenskapsrådet, 2011).  

 

Individskyddskravet som skyddar de medverkande i studien innefattar samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Dessa fyra krav, kopplat till den kvalitativa studie jag genomfört, går ut på att respondenterna 

informerades om de villkor och rättigheter som gällde, att deltagandet var frivilligt och att 
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rätten att avbryta intervjun när som helst fanns. Respondenterna försäkrades om att deras 

medverkande var konfidentiellt och att ingen utomstående kom åt de uppgifter som rör 

respondenternas identitet, samt att det insamlade materialet från intervjuerna enbart används 

till den forskning de blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2011). Vid varje intervju 

informerades respondenterna om individskyddskravet och deras rättigheter, och vid 

transkriberingen fick varje respondent ett fiktivt namn. 

 

4.8 Metoddiskussion 
 

Valet av metod för studien var relativt enkelt, då en kvalitativ intervjustudie var mest 

tidseffektiv för vad som ryms inom ramen för detta examensarbete. Vid exempelvis en 

kvantitativ metod kommer man inte in på djupet av respondenternas förförståelse på samma 

sätt, då ingen möjlighet till följdfrågor finns. Jag ville få en djupare förståelse för vad lärare 

anser om att känna till elevers bakgrund, och därför var intervjuer en nödvändighet. De frågor 

som ligger till grund för undersökningen kan inte formuleras på ett sådant sätt att de ger en 

rättvis bild genom exempelvis en kvantitativ undersökning. För att förstå hur lärarna tänker 

behövde jag ställa frågor som ger förklarande svar. Undersökningen är relevant då den ökade 

migrationen till Sverige har medfört att vi i svensk skola fått fler andraspråkselever, som ska 

ges samma likvärdiga utbildning som etniskt svenska elever. Enligt min mening, är det därför 

av stor betydelse att få en bild av i vilken grad kartläggning av dessa elevers förkunskaper och 

kulturella bakgrund genomförs. 

 

Det negativa med valet av en kvalitativ intervjumetod är dock att urvalet blir litet, och ger 

därför inte möjlighet att generalisera resultatet ur ett bredare perspektiv (Trost, 2010). 

Analysarbetet är även omfattande, och det lägger stort ansvar på mig som intervjuare att tolka 

resultatet på ett sådant sätt att det inte blir missvisande. Trots att det är svårt att hålla ett 

opartiskt förhållningssätt, har jag under analysprocessen försökt hålla mig så objektiv som 

möjligt genom att ständigt påminna mig själv om att hålla en god forskningsetik, det vill säga 

att försöka undvika att lägga värderingar i respondenternas svar. En viktig del av intervjuandet 

var att se till att respondenterna kände sig bekväma i situationen på ett sådant sätt att de 

vågade återge en korrekt bild av sina upplevelser av och erfarenheter i studiens ämne, samt att 
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de inte skulle känna sig kränkta på något sätt (Kvale och Brinkmann, 2014). Detta upplevde 

jag dock som problematiskt vid enstaka tillfällen, då frågornas karaktär gick in på djupet i hur 

dessa personer arbetar och fungerar som lärare. Jag upplevde att vissa respondenter reagerade 

på när jag ställde frågor om något som de själva verkade anse vara bristfälligt. För att 

tillförlitligheten ska bli så hög som möjligt har jag detaljerat dokumenterat de olika 

forskningsstegen. Vidare har jag använt citat i resultatdelen för att återge en korrekt bild av 

respondenternas svar.  

 

I efterhand anser jag dock att vissa av intervjuguidens frågor kunde ha varit bättre 

formulerade och omfattande. Exempelvis borde jag ha frågat om skolorna har några riktlinjer 

för hur arbetet med nyanlända elever bör se ut, för att få en förståelse för hur stödet till lärarna 

ser ut från ledningen. Jag anser ändå att frågorna täcker det som var avsett att undersöka, och 

för att försäkra mig om det gjordes en pilotstudie.  
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5. Resultat 
 

Under denna rubrik presenteras det resultat som framkommit av studien. Resultatet utgår från 

undersökningens syfte och specifika frågeställningar, och presenteras i tre teman som 

framkommit av likheter mellan intervjuerna. Jag beskriver vad som framkommit ur 

intervjuerna kopplat till studiens teorier, och förstärker med citat från respektive lärare. För att 

ge svar på studiens frågeställningar avslutas kapitlet med en slutsats- och resultatdiskussion.  

 5.1 Lärarnas syn på vikten av att känna till 

andraspråkselevers bakgrund och förkunskaper 
 

På frågan om vad lärarna anser om att ha kunskap om sina andraspråkselevers kulturella 

bakgrund och förkunskaper, samt hur detta påverkar eleven, menar samtliga att det är viktigt 

och påverkar eleven positivt. Flera av lärarna talar om en fördjupad förståelse för dessa elever, 

och att man lättare kan anpassa sin undervisning efter individens kunskaper och tidigare 

erfarenheter, vilket även Sjögren, Runfors och Ramberg (1996) belyser. Läraren Jörgen 

menar, likt Wedin (2011), att man bör uppmuntra eleverna att berätta om sin bakgrund och att 

det gynnar alla elever i klassrummet. Jörgens svar visar även att det sociokulturella lärandet är 

positivt, då han menar att alla kan lära av andraspråkselevers berättande om den egna 

kulturen.  

[1]  

Jag tycker det är viktigt att de eleverna får chansen att berätta om sina liv, vad de har för 

traditioner (…) Får jag chansen att få dem att prata om sin kultur så tar jag den, det kan alla lära av 

(Jörgen) 
 

Melker berättar att denna kunskap är viktig, men att huvudansvaret ligger hos 

modersmålsläraren, då han inte anser sig ha särskilt bra kunskap om olika kulturer. Enligt 

hans svar tycks han inte se det egna ansvaret, och samarbetet bland de berörda lärarna på 

skolan ser ut att vara liten. 

[2] 

Jag ser det som en självklar och viktig del av arbetet, men modersmålsläraren har störst ansvar för 

just detta eftersom jag inte är så insatt i kultur och sådant där (Melker) 

 

Erika nämner att det någon gång skulle vara roligt att anpassa undervisningen efter den 

enskilda eleven, som ett tillägg till den vanliga undervisningen, vilket tycks handla om 

enstaka tillfällen och inte som en kontinuerlig del av undervisningen.  
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[3] 

Någon gång skulle det vara kul att kunna anpassa lektionen efter deras kultur som ett komplement till den 

vanliga undervisningen (Erika) 

 

Adam påpekar att han har alldeles för lite tid att ta reda på den enskilda elevens kulturella 

bakgrund, men att man behöver vara bekant med den för att inte kränka någon. Något som 

även läraren Jörgen poängterar. Adam menar även att man behöver anpassa sin undervisning 

efter alla elever, och att den enskildas kultur därför inte kan beröras. Majoriteten i Adams 

klass är dock likt Adam själv etniskt svenska, och delar därför liknande kulturella 

förförståelse, till skillnad från de enstaka andraspråkseleverna i klassen. Lärarna nämner inget 

om att det är positivt att känna till elevens bakgrund för barnets utbildning, eller för att kunna 

anpassa undervisningen efter barnets förförståelse. 

[4] 

Det är bra så att man inte i undervisningen tar upp något som är känsligt för eleven, t.ex. ett krig 

om den kommer från det (…) Tyvärr har man ju som lärare inte jättemycket tid att lägga på varje 

elev (…) man behöver ju anpassa efter alla elever så jag lägger inte jättestor vikt i den enskilda 

kulturen (Adam) 

 

[5] 

Är man insatt i elevens kultur behöver man inte vara rädd för att trampa någon på tårna, genom att 

kränka dem (Jörgen) 
 

Lärarna Hildur, Melker och Erika anser alla att förståelsen för den enskilda eleven ökar om 

omgivningen har kunskap om elevens kulturella bakgrund. Deras svar tolkar jag som att 

förståelsen är den främsta orsaken till att man bör känna till bakgrunden. Sjögren, Runfors 

och Ramberg (1996) påpekar att omgivningens kunskap om just kulturen, är viktig för att öka 

förståelsen och minska främlingsfientligheten. Lärarnas svar kan även tolkas som att kunna 

anpassa undervisningen efter elevernas närmaste utvecklingszon, om kunskapen om kultur 

och tidigare erfarenheter finns. Erika menar att man bör känna till bakgrunden för att kunna 

stötta eleven, genom att beröra sådant som är bekant för den. Som tidigare forskning visar är 

stöttning en viktig del i andraspråkselevers lärande (Gibbons, 2012).  

[6] 

Det påverkar eleverna positivt eftersom skolan och läraren har en större förståelse för hur elevens 

kultur ser ut och var eleven härstammar ifrån (Hildur) 

[7] 
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Bara positivt (...) Det är viktigt att man förstår en elevs historia för att nå fram till den, man får 

liksom mer förståelse för den eleven (…) Ja alltså på så sätt att man vet vad den varit med om 

(Melker) 
[8] 

Det är såklart positivt (…) det är såklart bra så man kan göra lite saker som de är bekanta med 

(Erika) 

 

Läraren Jörgen belyser mer konkret att ny kunskap bygger på tidigare kunskap och 

erfarenheter, likt den proximala utvecklingszon som Vygotkijs teori förespråkar. Hans svar 

kan tolkas som att en bra grund i förstaspråket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra 

sig det nya språket. Fokus ligger här på det eleven kan, och inte vilken kunskap den brister i. 

Tidigare forskning visar att lärare annars ofta fokuserar på det eleven inte kan (Bunar, 2010). 

Han menar även att undervisningen underlättas för både den enskilda eleven och läraren, om 

läraren har kunskaper om bakgrund och förkunskaper, då undervisningen på så sätt kan 

individanpassas. Jörgen tar, likt Gibbons (2012) upp vikten av att stötta eleven i det språkliga 

lärandet. 

[9] 

Får elever med annat modersmål chansen att översätta ord från svenska till sitt språk tror jag att de 

svenska orden sätter sig bättre (…) Jag tycker att man ska ta vara på elevens förkunskaper och 

bakgrund när man har lektioner för att underlätta för eleverna, om det går såklart. Sedan 

underlättar det för mig som ska undervisa (…) På så sätt att jag vet hur jag ska anpassa lektionen 

efter det de kan (Jörgen) 
 

 5.2 Lärarnas metoder för att ta reda på förkunskaper hos 

elever med migrationsbakgrund 

 

Överlag menar flera av lärarna att de kartlägger elevens förkunskaper. Främst genom att fråga 

eleven själv eller prata med elevens tidigare lärare. Hildur anser att man bör skapa en god 

relation till varje elev, och att bakgrund och förkunskaper är en självklarhet att undersöka, 

bland annat för att eleven ska känna att läraren inte behöver lämna över allt ansvar till 

andraspråksläraren, och som tidigare citat visar, att det är viktigt att skolan har förståelse för 

eleven. Hon menar även att hon inte gör någon skillnad på sina elever vad gäller 

undersökning av förkunskaper. De förkunskaper hon beskriver tolkar jag av hela intervjun 

som att det både är vad eleven kan i form av ämneskunskaper och vad eleven har för kulturell 

bakgrund. Av intervjun framgår att hon undersöker elevens förkunskaper genom att prata med 

eleven. 
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[10] 

När en ny elev kommer till skolan oavsett bakgrund påbörjas ett arbete kring att skapa en relation 

till denna elev (…) Jag som pedagog välkomnar eleven och visar denne till rätt plats både i grupp 
och skola, sedan kollar jag såklart vad den har för förkunskaper som jag sa tidigare, det gör jag 

med alla elever (…) Jag vill att eleven ska vara delaktig i undervisningen och inte känna att jag 

bara överlåter allt till svenska som andraspråks-läraren.  (Hildur) 
 

Melker talar om att specialpedagogen på skolan han arbetar på sammanställer ett dokument 

med de speciella förhållanden kring eleven, som man som lärare bör veta. De speciella 

förhållanden han tar upp är bland annat vilket förstaspråk en elev har, och om eleven behöver 

särskilt stöd i undervisningen. Både Melker och Hildur menar att man kontaktar skolan där 

eleven gått tidigare och frågar om de förkunskaper eleven har. Melker nämner inget om det 

egna ansvaret att undersöka elevens förkunskaper, eller att lärarna samarbetar kring det.  

[11] 
Man tar del av överlämning från tidigare lärare eller relevanta dokument (…) Dokument kan vara 

något som skolans specialpedagog skapat om det finns några särskilda förutsättningar kring en 

elev, med språk och sådant där (…) ja eller om vi behöver sätta in mer stöd under lektionerna 

(Melker) 

[12] 

Det kollar jag genom att prata med skolan som dom kommer ifrån (Hildur) 

 

 

Erika berättar att de på skolan tar reda på vilket modersmål eleven har, men att de inte är lika 

noga med att undersöka kulturen. Den främsta anledningen till att de kollar upp språket är 

enligt Erika för att kunna ge eleven rätt modersmålslärare. Hon nämner inget om att känna till 

förkunskaper, utan språket är det som är i fokus och ett måste att känna till för 

modersmålsundervisningen skull.  

[13] 

Nej kulturen kollar vi inte upp men språket måste vi ju veta så att de kan få rätt modersmålslärare 

(Erika) 

Första gången Adam möter en ny elev pratar han med eleven för att få en djupare kontakt och 

bild kring elevens bakgrund och familjeförhållanden. Om eleven tidigare inte gått på någon 

svensk skola säger även Hildur och Jörgen att de pratar direkt med eleven. Jörgen har även 

tagit reda på en del av det han vet genom att söka på internet, och han anser sig göra så gott 

han kan.  

[14] 

När jag träffar en elev första gången så försöker jag få en bra personkontakt och pratar med eleven 

kring hans bakgrund och familjeförhållanden (Adam) 

[15] 

Ja om dom inte har haft någon skola innan så blir det svårt, då pratar jag väl med eleven (Hildur) 
[16] 
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Jag har dels hört en del av eleverna berätta om sin bakgrund, och en del har jag vetat sedan tidigare 

eller läst mig till (…) Ja alltså hur det funkar i deras kultur (…) Jag kollar upp det så gott det går 

(Jörgen) 

  

Hildur menar vidare att hon har bra koll på sina elever med migrationsbakgrund, främst det 

förstaspråk de har, men att kulturen är svår att komma ihåg. Det tycks, likt Erikas svar, vara 

språket som är det viktiga och inte kulturen eller förkunskaperna.  

[17] 

Jag har koll på dem, den ena pratar engelska och den andra arabiska(…) Nej jag kan väl inte sådär 
jättemycket om kulturen (…) Det är svårt att komma på något om kulturen nu bara sådär (Hildur) 

 

Efter vidare samtal framkommer det att lärarna inte vet så mycket om sina elever med 

migrationsbakgrund som de anser är viktigt att känna till. Dock tolkar jag deras svar som att 

de gärna vill få en större kännedom om bakgrunden. Hildur som tidigare nämnde att det är en 

självklarhet att undersöka elevens bakgrund medger att hon inte vet så mycket, och den 

kunskap som finns har hon fått genom att fråga eleven.  

[18] 

Jag har egentligen en väldigt liten förkunskap om deras bakgrund, förutom språket, men jag vill 

gärna veta mer. (Jörgen) 

[19] 
Jag vet inte så mycket. Det jag fått reda på såsom språk och religion har jag frågat om (…) ja 

eleven alltså (…) Jag behöver bli bättre på att kolla upp det märker jag nu, jag vet inte varför det 

har blivit som det blivit (Hildur) 

 

Adam ser den första kontakten som det viktigaste tillfället att ta reda på vad eleven har i 

bagaget, och att hans förhoppning är att eleven själv kommer och talar om det som är 

relevant för klassen och läraren att veta. Det framgår dock inte om hans lågstadieelever 

gör det. Han påstår även att han sällan uppmanar eleven att berätta om sin bakgrund, 

som tidigare forskning visar att läraren dock bör göra. 

[20] 

Det är egentligen i den första kontakten med eleven som jag frågar om kultur och sådant, sedan 

trappas det ner under åren (…) Jag hoppas att eleven berättar för mig och klassen om det är något 

vi behöver veta, men jag borde ta ett större ansvar det kan jag stå för (…) Jag har varit ganska 

dålig på att uppmuntra eleven att berätta om där den kommer ifrån (Adam) 
 

Erika förlitar sig på att modersmålsläraren står för det största stödet till andraspråkseleven, 

och att hon informeras om det hon behöver veta. Erika anser dock att även hon borde kunna ta 

ett större ansvar för att inhämta information om eleverna. Melkers svar tolkar jag som att han 

anser att det enbart är modersmålslärarens ansvar att känna till elevens kulturella bakgrund, 

och att klassläraren inte behöver ta på sig den uppgiften. 
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[21] 

Jag tänker att de får hjälp via hemspråksläraren och att den läraren säger till mig vad jag behöver 
veta. Fast det är klart, jag skulle ju kunna fråga mer, det skulle jag (Erika) 

[22] 

Jag vet inte mycket om deras kultur, det går ganska bra ändå, de får ju hjälp av svenska som 

andraspråks-läraren (Melker) 

 

Erikas svar tolkar jag som att andraspråkselever kan vara en problematik för undervisningen, 

då hon använder ord som att vara ”skonade” från att ha andraspråkselever på skolan. Tidigare 

forskning visar även att en del lärare verkar se det som ett problem att ha andraspråkselever i 

klassrummet, bland annat för att de inte vet hur de ska anpassa undervisningen efter deras 

förkunskaper. Kroksmark (2011) påpekar att andraspråkslever lär sig bäst genom naturliga 

sammanhang, vilket jag kopplar till Erikas svar om att de andraspråkselever som går på den 

skola hon arbetar på kommer in fort i undervisningen, främst genom leken. Enligt intervjun 

kommer dessa elever in i klassen genom att de anpassar sig efter majoritetsgruppen, de lär sig 

hur svenska barn leker och beter sig i undervisningen. Tidigare forskning visar även att det är 

just genom anpassning som många andraspråkselever klarat sig bäst i svensk skola.  

[23] 

Vi har varit ganska skonade från det på den här skolan (…) förstå mig nu rätt, men vi har knappt haft 

några elever som inte har kunnat svenska. Men de som vi har haft som kommer från ett annat land men 

som kan svenska har kommit in som vanligt i en klass och det har funkat, de kommer in fort (…) genom 
leken. (Erika) 

 

5.3 Skillnader i kunskap om språkliga och kulturella 

bakgrunder 
 

Vad lärarna vet om sina etniskt svenska elever respektive de med migrationsbakgrund skiljer 

sig åt beroende på vem av lärarna man frågar. De verkar dock alla överens om att det är en 

skillnad även om det inte är avsiktligt från lärarens håll. Anledningar som tidsbrist och att 

man har för många elever i klassen framstår som den främsta faktorn till detta, men Jörgen 

menar även att elever med svensk bakgrund hellre berättar om sin bakgrund än vad elever 

med migrationsbakgrund gör. Han nämner dock ingen orsak till varför det är så. 

[24] 

För mig är det skillnad, eftersom jag inte alltid har hunnit satt mig in i deras kultur. Om jag har 15 

eller fler andra elever blir det svårt att hinna med det också. Självklart är mitt mål att jag innan 

mottagande av en elev med migrationsbakgrund vill veta så mycket jag kan, sedan får jag ju reda 

på mycket via utvecklingssamtalen (Hildur) 
[25] 

Det är nog en liten skillnad mellan dem även om man inte vill att det ska vara det. Jag vill ju att 

alla ska känna en gemenskap och känna sig trygga när de är i klassrummet och de med 
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migrationsbakgrund kan ha varit med om något traumatisk så det blir att man tar hänsyn till det. 

Men oftast vet man mer om de etniskt svenska eleverna eftersom de har lättare att berätta om sin 

egen bakgrund (Jörgen) 
[26] 

Det är skillnad, men ändå inte jättestor (Adam) 
 

Melker däremot anser sig ha lika stor kunskap om alla elever oavsett bakgrund, men när 

det kommer till andra länders kulturer så påstår han att kunskapen fallerar. Adam påstår 

att han fördelar tiden rättvist mellan att undersöka sina etniskt svenska elevers bakgrund 

som sina elever med migrationsbakgrund. Dock har även han mer kännedom om den 

svenska kulturen.  

[27] 

Jag vet ungefär lika mycket eller lite om alla egentligen (…) Som sagt, jag vet inte mycket om 

andra kulturer och religioner (Melker) 

[28] 

Jag tycker inte att jag har lagt ner mer tid på att ta reda på saker om mina svenska elever jämfört 
med de icke-svenska. Sedan är det klart att man har mer koll på den svenska kulturen eftersom jag 

själv är svensk (Adam)  

 

På frågan vilka redskap som krävs och om lärarna har dessa redskap för att ta reda på elever 

med migrationsbakgrunds kultur och språk, verkar de överens om att de inte har det. Jörgen 

menar att mer utbildning i undervisning av andraspråkelever behövs. Detta stärker 

skolinspektionens granskning som visade att de medverkande lärarna inte ansåg sig ha den 

kunskap som krävs för undervisning av andraspråkselever (Skolverket, 2014d).  

[29] 

Ärligt talat vet jag inte riktigt hur jag ska göra (…) Jag skulle väl kunna kolla upp det via nätet 

eller så, nej jag vet inte (Hildur)  

[30] 

Det beror helt på eleven och dess situation, men nej egentligen inte (…) man behöver mer 

utbildning i det tror jag (Jörgen) 

Läraren Melker menar dock att man annars kan ta hjälp av andra på skolan som har mer 

kunskap om hur man tar reda på förkunskaper, bland annat modersmålsläraren. Det är dock 

inget i intervjun som indikerar att han själv tar initiativet att undersöka dessa elevers bakgrund 

och förkunskaper.  

[31] 

I de flesta fall. Annars finns kompetensen alltid på skolan i form av annan personal som elevens 

modersmålslärare till exempel (Melker) 

 

Enbart Erika nämner kontakten med hemmet när hon menar att man skulle kunna prata med 

föräldrarna för att ta reda på elevens förkunskaper. Tidigare forskning visar att det påverkar 
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eleven positivt att läraren har en god kommunikation med hemmet. Dock tolkar jag utifrån 

hela intervjun sammantaget som att Erika inte tar kontakt med hemmet.  

[32] 

Det är nog där skon klämmer, jag vet egentligen inte riktigt hur jag ska göra för att ta reda på det 

mer än att prata med eleven eller möjligtvis föräldrarna (Erika) 

 

Avslutningsvis sammanfattar Jörgen hur han anser att det är för en elev med 

migrationsbakgrund att komma till svensk skola. 

[33] 

Man har inte samma förutsättningar när man kommer till en ny skola i ett nytt land, det får man 

inte på många år (Jörgen) 
 

5.4 Slutsats och resultatdiskussion 
 

Vilken hållning har då lärare till kunskap om elevers förkunskaper, samt kulturella och 

språkliga bakgrund? Och i vilken grad undersöker läraren sina andraspråkselevers bakgrund 

och förkunskaper? 

Den gemensamma reaktionen från lärarna är, av svaren att döma, att de är positiva till att ta 

reda på sina andraspråkselevers förkunskaper och kulturella bakgrund. Det är dock ingen som 

närmare beskriver eller ger sig in på djupet om varför det är så pass viktigt som de påstår. 

Samtidigt som lärarna anser sig ha god kunskap om sina elevers bakgrund, är den 

kartläggning som de främst tar upp vilket förstaspråk eleverna har, medan sådant som kultur, 

ämneskunskaper samt vad och på vilket sätt eleven tidigare lärt sig, hamnar i bakgrunden. 

Anledningen till att känna till elevens kultur, tycks främst vara att ha förståelse för eleven och 

att inte kränka någon. Att känna till förkunskaper framstår som bra för att någon gång kunna 

anpassa efter andraspråkseleven, och inte att anpassa all undervisning efter den. Erikas svar, 

citat [13], framstår dock som att det egentligen inte är så viktigt att känna till förkunskaper. 

Hon menar att man ”måste” veta språket, för att eleven ska få rätt modersmålslärare. Vidare 

tolkar jag utifrån citat [23] att Erika ser en problematik i att ha andraspråkselever i 

klassrummet, då hon använder uttryck som att vara ”skonade” från det. Tillvägagångssättet 

för att kartlägga andraspråkselevers bakgrund skiljer sig inte mycket åt bland lärarna. De 

pratar med eleven, eller tidigare lärare om eleven gått i svensk skola innan. När lärarna svarar 

är det ofta tveksamheter om hur de går tillväga, som exempelvis citat [15] visar där Hildur 

berättar att hon ”väl” pratar med eleven om det inte finns någon tidigare lärare att fråga. 

Frågan är då om hon faktiskt gör det. Jag tolkar det som att lärarna ofta anser att det är någon 
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annans ansvar att undersöka andraspråkselevens förkunskaper, och ofta är det 

modersmålsläraren eller svenska som andraspråks-läraren som anses ha det ansvaret.  Under 

intervjuernas gång och en djupare diskussion kommer det fram att samtliga lärare vet väldigt 

lite om sina andraspråkselever. Några skyller på tidsbrist och att de inte vet hur de ska gå 

tillväga för att ta reda på det. Adam räknar med att eleven själv kommer och berättar om 

sådant som är relevant för honom och klasskamraterna att veta, frågan är om så unga elever 

kan veta vad som faktiskt är relevant för läraren. Dessutom menar Jörgen att svenska elever 

hellre berättar om sin bakgrund, vilket man då kan undra varför det är så. Kontakt med 

hemmet tycks inte vara något som lärarna har, mer än möjligtvis utvecklingssamtalen som 

Hildur nämner. Erikas citat [32] visar att hon skulle kunna prata med föräldrarna, men det 

framgår inte om hon gör det. Flera lärare kommer till insikt under samtalets gång, och inser 

att de borde göra ett större jobb för att kartlägga sina elevers förkunskaper. Jörgen påpekar att 

han gärna vill veta mer, men det framgår inte tydligt vad det är som hindrar honom och de 

andra lärarna att undersöka bakgrunden.  
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6. Diskussion 
 
 

Studien visar enligt min bedömning att de fem intervjuade lärarna har långt kvar till att uppnå 

den fjärde klassrumssituationen, med starkt stöd och höga utmaningar, som Brink Pinto 

(Skolinspektionen, 2014, 2 juni) beskriver i sitt webbinarium. För tillfället verkar det mer som 

att samtliga befinner sig i det scenariot där andraspråkselever möter lågt stöd och höga 

utmaningar. Att lärarna anser att det är viktigt att kartlägga sina elevers förkunskaper är bra, 

men frågan är om lärarna är medvetna om att de gör det i en så pass liten utsträckning. Det 

verkar först som om de tror att de gör det, för att sedan inse att de inte gör det. Några intar 

försvarsposition och menar att de gör så gott de kan, vilket enligt min bedömning framstår 

som att de inte ser det som tillräckligt viktigt, eller inte ser sitt eget ansvar och i stället anser 

att någon annan ska göra det. De tycks inte ha reflekterat särskilt mycket över det tidigare, 

vilket inte är konstigt om varken direktiv eller stöd getts från skolledningen. Den enda 

kartläggningen som framgår tydligt att den faktiskt görs är vilket förstaspråk en elev har, men 

hjälper det läraren och eleven i undervisningen? Hur påverkar det eleven om den inte får börja 

där den faktiskt är i sin kunskapsutveckling? Om läraren inte vet var barnets nästa 

utvecklingszon är, blir det omöjligt att planera undervisning som utmanar den enskilda eleven, 

vilket leder till ett avstannande i kunskapsutvecklingen. Med utgångspunkt i intervjuerna 

tycks lärarna inte få något stöd varken från kollegor eller ledning i undersökningen av 

andraspråkselevers förkunskaper. Det är förstås hos skolledningen som det största ansvaret 

ligger. Det verkar heller inte finnas något uttalat på skolorna om hur de ska arbeta för att 

kartlägga nyanlända elever, då lärarna inte vet hur de ska gå tillväga. Det 

kartläggningsmaterial som skolverket nu är i full gång att ta fram kommer troligtvis att bli till 

hjälp för dessa lärare, då de vill bli bättre på att undersöka saken. Som Brink Pinto 

(Skolinspektionen, 2014, webbinarium, 2 juni) påpekar tror även jag att skolorna behöver ett 

högre krav från kommunen att ta denna fråga på allvar. Att lärarna själva brister i kunskapen 

om kartläggning av andraspråkselever kan vara anledningen till att de inte vet var de ska 

börja, och att de kanske inte vet vad de ska fråga sina andraspråkselever om. Detta kan i så 

fall vara liknande för andraspråkseleven som kommer till svensk skola. Hur ska den eleven 

veta vad den ska fråga om?  
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Att det är skillnad i vad lärarna vet om sina etniskt svenska elever, respektive de med 

migrationsbakgrund, framgår tydligt. Något som dock väckte min fundering var Jörgens 

påstående om att svenska elever är mer benägna att berätta om sin kulturella bakgrund. Vad är 

det som gör det? Känner de sig mer bekväma med omgivningen eftersom majoriteten delar 

liknande kulturella förkunskaper, eller uppmuntras de mer av omgivningen?  

 

Enligt tidigare forskning, som tas upp i bakgrunden, framgår det att elever med 

migrationsbakgrund behöver mycket stöd redan från första dagen i svensk skola, och att de 

påverkas positivt om lärarna samarbetar och stöttar dem genom hela skolgången. Elever som 

anpassar sig efter det svenska samhället har visats få bäst skolframgång, och enligt lärarnas 

intervjusvar låter det som att även de anser att eleverna behöver anpassa sig. På vilket sätt 

påverkar det eleven och samhället att dessa elever, som inte får tillräckligt stöd från sina 

lärare, kanske går ur skolan utan att ha uppnått kunskapskraven?   

 

Att eleverna kommer in fort i undervisningen, som någon lärare påpekade, är något som enligt 

min uppfattning framstår som att de anpassar sig. Som inledningen visar, där mina vänner 

med migrationsbakgrund berättat om hur de upplevt att de kommit in i svensk skola, stämmer 

inte detta alls. De förklarar i stället att de efter försök att bli förstådda, har gett upp och glidit 

in i ett utanförskap. Jag tror att det behövs ett stort stöd till lärarna, främst från skolledningen, 

för att detta ska förändras. Det är, som tidigare nämnts, trots allt skolledningen som ska ta det 

ansvaret.  

 

 

6.1 Fortsatt forskning 
 

Då studiens frågeställningar har väckt mitt intresse skulle det vara intressant att gräva djupare 

i ämnet och även intervjua nyanlända elever om hur de upplever att de blir bemötta i svensk 

skola. Det finns tidigare forskning om detta, dock inte tillräckligt, men man vet att det är ett 

problem ute i skolorna. Därför är mitt förslag till fortsatt forskning att göra en liknande 

undersökning på ett betydligt större urval efter att de fått ta del av det kartläggningsmaterial 

som Skolverket förväntas vara klara med år 2016.   
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