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Sammandrag 

Det svenska samhället är idag mångspråkigt och mångkulturellt vilket avspeglar sig i skolans 

klassrum, där flertalet lärare möter flerspråkiga elever i den ordinarie undervisningen. I ljuset 

av denna mångkulturella kontext blev det övergripande syftet att undersöka om skolor kan 

erbjuda en likvärdig och fullgod utbildning för elever med annat modersmål än svenska, där 

skolans kunskapsförmedlande och sociala funktion upprätthålls.  

 

Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv.  Forskningsansatsen är empiriskt 

kvalitativ med fenomenografiskt angreppsätt men innehåller även kvantitativa inslag. För att 

svara på uppsatsens frågeställningar utifrån olika perspektiv har triangulering använts. En 

webbenkät har genomförts och fyra semistrukturerade intervjuer.  

 

Resultatet visar att det finns goda ambitioner hos informanterna att tillgodose flerspråkiga 

elever den utbildning de har rätt till enligt skollagen. Men brist på studiehandledare och 

modersmålslärare samt resurser gör att flerspråkiga elever inte ges en skolgång, där de får 

samma möjligheter att utvecklas så långt som det är möjligt. Dessutom råder ett visst 

bristtänkande hos lärarna som gör att de inte ifrågasätter sin egen kompetens, 

undervisningspraktik eller utmanar den enspråkliga ideologi som finns i majoritetssamhället. 

Slutsatsen är att skolan inte är fullt redo att fylla sin sociala och kunskapsmässiga roll i 

relation till de flerspråkiga elever och kan i nuläget inte erbjuda en god och likvärdig skola av 

jämbördig kvalitet för alla. 
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Abstract 
Swedish society is multilingual and multicultural which is reflected in the school's 

classrooms, where most teachers face multilingual pupils into mainstream education. In light 

of this multicultural context was the overall aim to investigate whether schools can provide an 

equal education for pupils with a mother tongue other than Swedish. And if school can 

function as a knowledge provider and take its social role.  

 

The essay is based on a socio-cultural theory perspective. The research is qualitative empirical 

with a phenomenographic approach. The essay also contains quantitative elements. To answer 

the essay questions from different perspective has an online survey been conducted and four 

semi-structured interviews, namely triangulation. 

 

The result shows that there are good aspirations to meet the multilingual pupils and give them 

the education they are entitled under the Education Act. But the lack of tutors, language 

teachers and resources means that multilingual pupils are not given a school where they get 

the same opportunities to develop as far as possible. In addition, there is a certain lack of 

thinking among teachers so they do not question their own competence, teaching practice or 

challenge the one language ideology found in the majority society. The conclusion is that the 

school is not yet ready to fulfill its social and educational role in relation to the multilingual 

pupils and is currently unable to provide a good and equivalent education of equal quality for 

all. 
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1. Inledning 

Idag är det ett faktum att det svenska samhället är flerspråkigt. Mer än 1/5 av befolkningen 

har ett annat förstaspråk än svenska och det talas sannolikt 150-200 olika språk i landet varav 

de största troligen är arabiska, finska, de sydslaviska språken och spanska (Institutet för språk 

och folkminnen 2014). Det flerspråkiga Sverige av idag är en följd av historiska och 

sociopolitiska skeenden där invandring och globalisering lett till en omstöpning av de svenska 

demografiska och sociala förhållandena. Under de senaste åren har det även skett en kraftig 

ökning av asylinvandring, främst från utomeuropeiska länder.  Skolan kännetecknas därmed 

av en allt högre grad av ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald.  

 

Trots att Sverige har realiserat flera viktiga utbildningspolitiska reformer, med syftet att 

stödja, tillvarata och utveckla den språkliga mångfalden i skolan, som hemspråksreformen, 

införandet av ämnet svenska som andraspråk och studiehandledning på modersmålet, finns 

det, bland annat som ett resultat av en otillräcklig implementering på olika nivåer, stora brister 

i det svenska systemet menar Hyltenstam och Lindberg (2012:32).  

 

Böhlmark och Holmlund (2011) påpekar i sin studie 20 år med förändringar i skolan. Vad 

har hänt med likvärdigheten? att dagens mångkulturella samhälle med olika kulturer, språk, 

normer och värderingar står inför en tuff utmaning när det gäller elevers rätt till en likvärdig 

utbildning av hög kvalitet.  För att kunna erbjuda en likvärdig skola där alla individer oavsett 

etnicitet, kultur och språk kan utveckla sin kapacitet maximalt måste skolan lägga om 

organisation och arbetssätt och fördela resurser på rätt sätt. Hyltenstam och Milani (2012) 

undrar om dessa nödvändiga förändringar som krävs sker tillräckligt snabbt eller inte.  

1.1 Syfte och frågeställning 

De demografiska förhållandena i Sverige har förändrats under de senaste årtiondena men 

frågan är om skolan i samma takt har hunnit anpassa sig till de aktuella omständigheterna, och 

numera kan erbjuda en god och likvärdig skola för flerspråkiga elever. Mot bakgrund av allt 

detta är mitt övergripande syfte att ta reda på om den svenska skolan är redo för de förändrade 

demografiska och sociala villkoren.   

 

Mina frågeställningar är:  
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1. Kan den svenska skolan fylla sin sociala och kunskapsmässiga roll och ge en likvärdig 

utbildning?  

2. Finns det en utarbetad språkpolicy för hur språklig och kulturell mångfald ska hanteras ute 

i skolorna? 

3. Vilka synsätt finns det hos lärare kring flerspråkighet och flerspråkiga elevers utbildning?    

1.2 Begreppskategorisering 

Under arbetets gång har jag märkt att elever som inte uppfattas som svenska benämns och 

kategoriseras på olika sätt av såväl forskare som statliga myndigheter och lärare. Lahdenperä 

(1997:58) uttrycker sig såhär:  

 
 Eftersom det inte finns någon entydig och klar definition av begreppet invandrarelev finns 

 det spelrum för lokala definitioner samt individuella tolkningar. Den minsta gemensamma 

 nämnaren för begreppet invandrarelever är att det inte upplevs vara svenska.   

 

Skolverket benämner minoritetselever som ´elever med utländsk bakgrund´1. Andra begrepp 

som används är ´nyanlända elever´ och ´sent nyanlända elever2. Ytterligare benämningar på 

gruppen är andraspråkselever, tvåspråkiga elever, elever med invandrarbakgrund..  

 

Jag har valt att till övervägande delen använda benämningarna flerspråkiga elever och 

flerspråkighet3. Gällande begreppet flerspråkiga elever syftar jag på elever med annat 

modersmål än svenska, vilka inte alltid bara är tvåspråkiga, utan också flerspråkiga. Sålunda 

inbegrips både andraspråkselever, nyanlända och övriga tvåspråkiga elever i begreppet 

flerspråkiga elever.  För att markera skillnaden i tillbringad tid i Sverige används även 

benämningen nyanländ. I kapitlet Bakgrund och nuläge använder jag i huvudsak Skolverkets 

(2016a) och SCB:s definition ´elever med utländsk bakgrund´ vid referering till källan. 

                                                           
1 Skolverket (2016a) och i SCB:s löpande statistik används benämningen ´elev med utländsk bakgrund ´i betydelsen: Eleven är född 
utomlands eller är född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Motsatsen: ´elev med svensk bakgrund´: Eleven är född i Sverige 
och har minst en förälder född i Sverige. 

2 Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har 
påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ 
efter fyra års skolgång här i landet. Sent anländ elev avses elever som när det anländer till Sverige påbörjar något av grundskolans fyra sista 
år, eller som börjar direkt i gymnasieskolan (Skolverket 2016a) 

3 Flerspråkighet: användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan gälla samhällen eller individer. Flerspråkighet och 
tvåspråkighet är principiellt samma fenomen (Nationalencyklopedin 2016). 
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2. Bakgrund  

Andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar. Mer än var femte elev i grundskolan 

har utländsk bakgrund, antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med annat 

ursprung4. Under 2015 skedde en dramatisk ökning av antalet nyinvandrade som fått 

konsekvenser på en rad områden i samhället, inte bara skolan. Andelen nyanlända elever det 

vill säga elever som har invandrat under de senaste fyra åren uppgick läsåret 2014/15 till 4,7 

procent i grundskolan (Skoverket 2016a). Asylinvandringen till Sverige förväntas fortsätta att 

öka de närmaste åren. Under perioden 2015–2020 beräknas 68 000 barn i åldrarna 0–6 år och 

84 000 barn i åldrarna 7–15 år invandra (SCB 2016).  

 

Elever med utländsk bakgrund är en heterogen grupp som sinsemellan uppvisar mer 

skillnader än likheter gällande språklig, kulturell och social bakgrund, ålder, antal tillbringade 

år i Sverige, föräldrarnas utbildningsnivå och så vidare. De har därmed olika förutsättningar 

och behov, vilket ställer krav på skolans förmåga att kartlägga de flerspråkiga elevernas 

kunskaper men också beredskap att utifrån elevernas högst varierande behov, kunna erbjuda 

effektiva och språkutvecklande insatser (Hyltenstam & Lindberg 2012: 41).   

 

Enligt Skolverkets rapport från 2016 Invandringens betydelse för skolresultaten är det ett 

faktum att elever med utländsk bakgrund har svårare att uppnå de kunskapskrav som ställs 

och de har i genomsnitt lägre skolresultat än elever med svensk bakgrund. I synnerhet de 

elever som invandrat efter ordinarie skolstart, där 50 % år 2015 saknar gymnasiebehörighet. 

Liksom för andra elevgrupper finns det dock stora skillnader i måluppfyllelse bland elever 

med utländsk bakgrund (Skolverket 2016a).  

 

Skolverkets rapport (2016a) visar att betydelsen av att vara utrikesfödd har ökat under senare 

år. En delförklaring till detta är att elevgruppen i högre grad kommer från utomeuropeiska 

länder med lägre utbildningsnivå och med ett modersmål som gör det svårare att lära sig 

svenska än tidigare generationers invandrare, som främst var från Europa. En annan 

förklaring är att elevernas föräldrar har en relativt lägre utbildningsnivå, vilken dessutom har 

sjunkit de senaste åren. En tredje förklaring är att den genomsnittliga invandringsåldern ökat 

med två, vilket illustreras i tabell 1, nedan (Skolverket 2016a)  

                                                           
44 Cirka 35 % av eleverna har utländsk bakgrund (Skolverket 2016a). 
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Tabell 1. Andelen elever med utländsk bakgrund årskurs 9, 1994-2015 *.  (Hämtad från Skolverket 2016a) 

 

Förutom det faktum att elever med utländsk bakgrund blir allt fler i den svenska skolan visar 

tabellen att den genomsnittliga invandringsåldern har ökat med två år – från sju år till nio år – 

under perioden 2007-2010. Detta innebär en förkortad studietid att lära sig svenska och kan 

förklara varför elevgruppen, jämfört med motsvarande grupp vid mitten av 2000-talet, 

försämrat sin behörighetsgrad till gymnasiet. Den grupp som har svårast att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås i grundskolan är de nyanlända5 (Skolverket 2016a).  

 

Även Böhlmark och Holmlunds (2011:2) studie visar att utländskföddas skolresultat hänger 

samman med invandringsålder och ursprungsland. Böhlmark och Holmlund (2011:2) skriver:  
 
 Grupper som har särskilt svårt att uppnå grundskolans kunskapsmål är första generationens 

 invandrarbarn som kommit till Sverige efter skolstartsåldern och därmed inte har hela sin 

 skolgång i det svenska systemet samt barn med rötter i utomeuropeiska länder.  
 

Böhlmark och Holmlunds (2011: 2-3) studie pekar även på boende- och skolsegregationen det 

vill säga en högre andel invandrare i närområdet och i skolan, som förklaring till varför 

språkfärdigheterna och därmed den totala kunskapsinhämtningen ibland släpar efter hos 

flerspråkiga elever, även hos de som är födda och uppvuxna i Sverige.  

 

Skolverkets rapport (2016a) visar att invandringen haft betydelse för skolresultaten men säger 

inget om skolan blivit bättre eller sämre på att utbilda flerspråkiga elever. Då de försämrade 

                                                           
5 Enligt Skolverkets statistisk från läsåret 2013/14 blev endast 27 procent av de nyanlända elever som lämnade årskurs 9 behöriga till 
gymnasieskolans nationella program (Skolverket 2016a). 
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resultaten i skolan delvis hänger samman med invandring behöver skolan fördela resurser och 

stöd samt anpassa utbildningen så att även de flerspråkiga eleverna, i synnerhet de nyanlända, 

ges så goda förutsättningar som möjligt att nå målen menar Bunar (2015: 29-32). Vidare 

påpekar Bunar (2015: 44), att nyanlända är en av de mest utsatta grupperna i skolsystemet och 

likvärdighetsmålet är som mest urholkat i relation till deras utbildningsvillkor och därför 

måste de nyanländas utbildningsrättigheter börja tas på allvar.   

2.1 Förberedelseklass – direktintegrering 

Enligt Bunar (2015:14–15) är de två vanligaste organisatoriska sätten att ta emot nyanlända 

förberedelseklass och direktintegrering. Direktintegrering innebär att eleven slussas direkt in i 

ordinarieklass med olika typer av stöd till exempel studiehandledning medan 

förberedelseklass innebär att eleven delvis eller helt läser främst svenska separat. Det finns 

brister och fördelar med båda modeller. Den främsta kritiken mot förberedelseklasser är att 

den minskar tillgången till arenor där det finns svenskspråkiga barn och risken finns att 

inkludering och integration fördröjs. En annan kritik som förs fram är att eleven riskerar att 

hamna alldeles för lång tid i förberedelseklassen, med otillräcklig individanpassning.  

Fördelen är att eleven får landa i en lugn och trygg miljö med mycket stöd, i vilken de lär sig 

grundläggande svenska och kulturella koder samtidigt som deras kunskaper kartläggs. De som 

förespråkar direktintegrering motiverar detta utifrån inkludering och att de får undervisning i 

alla ämnen med ämnesbehöriga lärare. Nackdelarna med direktintegrering är att stödet som 

utlovas ofta uteblir, att eleven blir språkligt passiv och kan få svårt att hitta kamrater. 

Direktintegrering ses ofta som en ”politiskt korrekt” åtgärd men risken finns, om stöd och 

resurser uteblir, att det istället blir en inkluderande exkludering (Nilsson 2015:71–74).   

 

Enligt Bunar (2015)  finns ingen universallösning för vilken organisationsmodell som ska 

användas vid mottagning av nyanlända utan han förespråkar flexibla lösningar som är 

anpassade efter elevers individuella behov, skolans särskilda villkor och elevunderlag. 

Axelsson (2015:129–132) menar att polariseringen mellan antingen direktintegrering och 

förberedelseklass gör att skolor och kommuner sällan låter elevens förutsättningar och behov 

påverka utformningen av mottagningen på ett mer djupgående sätt. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

För att förstå den svenska skolans och det svenska samhällets förhållningssätt till flerspråkiga 

elever har jag valt ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. I avsnittet ges en 
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överblick över begreppet språkideologi, eftersom de språkideologiska strömningarna i 

samhället genomsyrar den sociokulturella diskursen, som i sin tur sätter ramarna för de 

flerspråkiga elevernas möjligheter till en fullgod utbildning.  

2.2.1 Språkideologi 

Hyltenstam och Milani (2012:111) påpekar att begreppet språkideologi är svårdefinierat och 

mångtydigt. Oklarheten bottnar i att olika teoretiska ramverk lägger in sin betydelse i ordet 

samtidigt som begreppet är belastat med flera politiska bibetydelser. Hyltenstam och Milani 

(2012) åberopar Blommaert och Slembroucks (1998) vida definition: “any constellation of 

fundamental or commonsensical, and often normative, ideas and attitudes related to some 

aspect(s) of social ‘reality´” (s.25). Hyltenstam och Milani (2012:111) tolkar detta som ”ett 

allmänt system av idéer, vilka ligger till grund för allting en talare yttrar eller gör” och inte 

som en term för en specifik grupps värderingar och övertygelser. Lärares attityder, 

värderingar och bemötande, men inte bara lärares förhållningssätt, utan alla yttranden om 

språk, inverkar således i elevens identitetsskapande menar Hyltenstam och Milani (2012:112).  

 

Idag är det gängse inom sociolingvistiken att språk är kopplat till attityder, identiteter, politik, 

ideologier och makt. De språkliga ideologierna som finns i samhället avgör exempelvis vilka 

språk eller språkliga varieteter som har hög respektive låg status. Vidare organiserar de 

kunskapsordningar, makthierarkier och dominansförhållanden, vilka upprätthålls och utövas i 

olika sociala praktiker och handlingar exempelvis i skolan. Dessa maktstrukturer är 

förhandlingsbara i varje situation gällande regler, skyldigheter och rättigheter vilket i 

förlängningen möjliggör sociala och samhälleliga förändringar. För individens del handlar det 

om ett identitetsskapande och därmed handlar språkideologier inte bara om språk utan är alltid 

inbäddade i frågor om makt och identitet (Werndin 2010:15, 99-100).  

 

Språkideologier i ett nationalstatssammanhang omfattar ofta idéer om enspråkighetens- och 

den språkliga homogenitetens överlägsenhet, och kan ses som den drivande kraften bakom 

spridningen av dominerande språk på andra språks bekostnad. Detta har lett till att det svenska 

samhället, trots en utbredd flerspråkighet och officiell flerspråkig språkpolitik, domineras av 

en enspråkig ideologi, där samhällets beslut och åtgärder i relation till flerspråkiga baseras på 

”etablerad forskningsbaserad kunskap men lika oftare eller kanske oftare på myter och 

ogrundade föreställningar” anser Hyltenstam och Milani (2012:20).  
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2.3 Utbildningsreformer: modermålsundervisning och svenska som andraspråk 

Hemspråksundervisning och studiehandledning på modersmålet, som sedan 1997 går under 

namnet modersmålsundervisning samt svenska som andraspråk, hädanefter förkortat till SVA 

är två utbildningsreformer som är av betydelse för flerspråkiga elever. Hemspråksreformen 

klubbades igenom efter ett enstämmigt riksdagsbeslut 1977, och gav alla med annat 

modersmål än svenska rätt till hemspråksundervisning. Jämlikhetstanken, att alla oavsett 

bakgrund skulle nå skolresultat i enlighet med sin potential, men också valfrihetstanken, att 

alla skulle ha möjlighet att bevara sin etniska identitet och ha tillgång till sitt kulturella arv, 

låg bakom beslutet (Municio 1987:47–48).  

 

Med facit på hand kan det tyckas märkligt att det politiska etablissemanget inte förstod vidden 

av de djupgående praktiska konsekvenserna av hemspråksreformen för samhället, skolan och 

för den enskilda individen. Att från ett år till ett annat hitta lärare för över 80 språk, producera 

lämpligt undervisningsmaterial, lösa schema- och lokalproblem samt hitta ekonomiska medel 

är inget som görs i en handvändning. Den politiska enigheten bakom hemspråksreformen 

förklaras av Hyltenstam och Milani (2012:62–63) med att invandrar- och minoritetspolitik 

både var och är lågt prioriterade politiska frågor vilket gör att beslut som rör dessa frågor ofta 

fattas lättvindigt utan någon större kunskap, intresse och granskning samt av den dåvarande 

politiska maktens vilja att sätta Sverige på kartan som ett mångkulturellt föregångsland.  

 

Ämnet svenska som andraspråk (SVA) har en kort och ryckig historia, och har precis som 

modersmålsundervisningen ofta blivit ifrågasatt inom både forskning och 

skolintegrationspolitiken. Inte sällan har ämnet kommit att fungera som en bricka i ett 

integrationspolitiskt och språkideologiskt spel (Hyltenstam & Milani 2012:77–78).  I slutet av 

1980-talet blev svenska som andraspråk ett självständigt ämne i svensk skola och i slutet av 

1990-talet blev ämnet behörighetsgivande till universitets- och högskolestudier och 

jämbördigt med ämnet svenska (Tingbjörn 2004: 743-759).  

 

Tanken att dela upp svenskämnet i svenska och SVA gjordes med syftet att tillmötesgå de 

flerspråkiga elevernas behov av särskild svenskundervisning och som en strävan från politiskt 

håll att bryta den enspråkiga och monokulturella politiken och ge erkännande åt den språkliga 

och kulturella mångfalden. Men i praktiken menar en del, att uppdelningen i två svenskämnen 
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snarare har bidragit till både exkludering och assimilering än det har främjat likvärdighet och 

inkludering (Hyltenstam & Milani 2012:82). 

2.3.1 Lagar och styrdokument 

I den gällande skollagen (SFS 2010:800 10§) för grundskolan 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 2.  eleven har grundläggande kunskaper i språket (SFS 2010:800). 
  

Lagen ger alltså elever med annat modersmål rätt till modersmålsundervisning. Dock finns 

vissa förbehåll i lagen och skolans skyldighet upphör i de fall då det inte finns en lämplig 

lärare att tillgå eller när det finns färre än fem elever med ett gemensamt modersmål i 

kommunen (SFS 2010:800 10§). 
 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4§ skolförordningen:  

 
 En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 

 erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats 

 på ett annat språk än modersmålet får ge studiehandledning på det språket istället 

 för på modersmålet, om det finns särskilda skäl (SKOLFS 2010:185). 

 

Elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska eller riskerar att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen har alltså även rätt att få stöd i 

form av studiehandledning på sitt modersmål. Enligt lagen finns inga godtagbara skäl, till 

exempel brist på pengar eller personal, till att elever i behov av studiehandledning inte ska få 

det. Studiehandledningen syftar inte på att ge eleven undervisning i sitt modersmål utan den 

ska ge handledning på modersmålet och därmed stödja eleven i ämnen där språkkunskaperna i 

svenska inte räcker till. Detta äger rum genom att studiehandledaren successivt inför nya 

begrepp och fördjupar det eleven redan behärskar. Studiehandledaren är således inte enbart 

ämneslärarens passiva instrument för förmedling av ämnesstoffet utan en aktiv utvecklare av 

elevens språk- och ämneskunskaper (Skolverket 2015b) 

 

I skollagen (SFS:2011 kap 5 14§) står det att kommunerna ska anordna SVA ´om det behövs´ 

för elever med annat språk än svenska som modersmål samt för elever med svenska som 
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modersmål som gått i skolor utomlands. Även flerspråkiga elever som har svenska som 

huvudsakligt umgängesspråk med en av vårdnadshavarna inbegrips i målgruppen. Det är 

rektorn som fattar beslut om vilka elever som får undervisningen. Undervisning i SVA 

ersätter undervisning i svenska, därmed är SAS ett eget ämne och ett av skolans kärnämnen.  

2.3.2 Implementeringsproblematik: modersmålsundervisning och svenska som andraspråk 

På politisk nivå har modersmålsundervisningen kontinuerligt haft ett starkt stöd i Sverige i 

motsats till många andra jämförbara länder. Trots detta intar modersmålsundervisningen en 

marginaliserad position i skolan och präglas av en komplex implementeringsproblematik vad 

gäller organisation, innehåll, lärarkompetens och attityder till ämnet (Hyltenstam & Milani 

2012:65–71). En delförklaring till problematiken menar Hyltenstam och Milani (2012:62–65) 

beror på att mångfalds – och integrationspolitiken inte var och är helt förankrad på folklig 

nivå i samhället, vilket gör att negativa attityder till språklig, kulturell och etnisk mångfald 

samt en assimilatorisk enspråkig ideologi tenderar att leva kvar även i skolans värld.  

 

Även implementeringen av SVA har varit av varierande kvalitet och bidragit till ämnets låga 

status och legitimitetsproblem. Ämnet har betraktats som ett stödämne, med möjlighet för 

eleven att kompensera sina brister i svenska språket, men också som ett komplement till 

svenskämnet för svagpresterande elever och/eller elever med viss social bakgrund 

(Hyltenstam & Lindberg 2012: 28). Genom att ämnet fått ett ”subtraktivt och kompensatoriskt 

innehåll” menar Cummins (2000:45) att eleverna förs in i en slags monokultur, där 

enspråkighet ses som enda förevisare.   

2.4 En likvärdig skola  

Likvärdighet är ett mångfacetterat begrepp med många tolkningar. I svensk utbildningspolitik 

har likvärdighet ofta fått betydelsen ´jämlikhet`. Jämlikhetsmålet, att minimera och utjämna 

de faktorer som individen inte själv kan påverka som uppväxtförhållanden, gener och 

bostadsort kom på 1900-talets mitt få betydelsen lika tillgång till utbildning, det vill säga 

ingen fick utestängas från utbildning på grund av yttre faktorer som kön, socioekonomisk 

bakgrund, bostadsort och etnicitet. Men i samband med de många organisatoriska reformerna 

under 1980–90-talet då skolan går från en enhetsskola till ett mer decentraliserat och 

marknadsorienterat skolssystem med ökad valfrihet, förändras innebörden i begreppet till att 

mer betraktas som individuella behov och möjligheter i skolans verksamhet (Böhlmark & 

Holmlund 2011: 5). Denna förskjutning mot en mer ambitiös tolkning av alla barns lika 
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möjligheter oavsett vidkommande faktorer som kön, etnisk eller social tillhörighet är något 

som idag präglar likvärdighetsbegreppet (Skolverket 2003: 152-155). 

  

Det finns två olika sätt att tolka likvärdighet. Å ena sidan tolkas likvärdighet ur ett 

uppifrånperspektiv som samma undervisning, där strävan blir, med utgångspunkt i sociala 

behov och förnuftsmotiv, att skapa och organisera ett enhetligt samhälle. Å andra sidan kan 

likvärdighet betraktas utifrån ett underifrånperspektiv som samma möjligheter, vilket ger 

individer och grupper rätt att behandlas olika i syftet att uppnå likvärdighet (Hyltenstam & 

Lindberg 2012:36–37; Axelsson 2015: 97-98). 

 

Bunar (2015:98) menar att de olika likvärdighetstolkningarna skapar oenighet, hos lärare och 

utbildningsansvariga, om lämpliga åtgärder för att garantera en likvärdig utbildning för elever 

med annan språklig och kulturell bakgrund än majoritetens. Bunar (2015: 15-17) anser att 

likvärdighet inte automatiskt uppnås genom att alla undervisar samma saker på samma sätt 

eller att alla elever deltar i samma undervisning oberoende av deras behov och förutsättningar 

utan likvärdighet kan bara garanteras genom anpassade pedagogiska praktiker som uppskattar 

mångfalden och ser alla människor som unika. Utbildningssystemens förmåga att anpassa 

utbildningen till varierande villkor och förutsättningar spelar därför en nyckelroll. 

 

Noterbart i Böhlmark och Holmlunds (2011:6-8) studie är att familjebakgrundens betydelse 

för vilken skola eleven går i har ökat markant sedan friskolereformen vilket lett till en ökad 

skolsegregation. Även i Skolverkets rapport Lägesbedömning 2015 påvisas den ökade 

skolsegregationen, som förklaras med att elever med starkare socioekonomisk bakgrund 

oftare väljer en annan skola än den närmaste och går i högre grad i en fristående skola samt att 

elever med svensk bakgrund söker sig bort från kommunala skolor där andelen elever med 

utländsk bakgrund är hög. Om inga åtgärder görs för att dämpa eller kompensera för den 

ökade skolsegregationen riskerar svagare elevgrupper, exempelvis nyanlända elever, att 

drabbas negativt, både vad gäller skolresultat och framtidsutsikter (Skolverket 2015a: 20-11).  
  

Böhlmark och Holmlund (2011:6) menar att en likvärdig skola inte bara handlar om ett 

jämlikhetsmål utan det finns även rättvise- och samhällsekonomiska effektivitetsmotiv bakom 

utjämnandet av livsmöjligheter i ett tidigt skede. De positiva samhälleliga sidoeffekterna av 

en skola av bra kvalité är bland annat lägre kriminalitet, bättre hälsa och en jämnare 
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fördelning av humankapital.  Motsatsen, att inte erbjuda alla möjligheter till en god likvärdig 

utbildning kan få negativa samhällsekonomiska konsekvenser.  

 

Mot bakgrund av att nästan var fjärde elev med utländsk bakgrund lämnar skolan utan 

behörighet, att jämföra med var tionde elev med svensk bakgrund, är Hyltenstam (2007:46) 

kritisk till skolans förmåga att erbjuda en likvärdig utbildning och säger att:  

 
 Det är uppenbart att skolan inte lyckats ge elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning 

 som den de inhemskt svenska eleverna får. Skälen till detta är sammansatta och måste bland 

 annat antas omfatta ett antal viktiga psykosociala och kulturella faktorer (s.46). 

2.4.1 Likvärdighet i lagar och styrdokument 

Från och med juli 2011 tillämpas en ny skollag (SFS 2010:800) i den svenska skolan där 

likvärdighetsbegreppet kan delas in i tre aspekter:  

 

1) Lika tillgång till utbildning (SFS 2010: 800 1 kap. 8§). 
  

 Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

 tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag 

  

2) Lika kvalitet på utbildningen (SFS 2010: 800 1 kap. 9§). 

 
 Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 

 oavsett var i landet den anordnas  

 

Ordet kvalitet nämns inte i texten ovan men begreppet likvärdig åsyftar just på 

kvalitetsaspekten det vill säga att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda 

målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Likvärdig handlar därmed om 

måluppfyllelse och inte om likformighet, det vill säga att alla skolor ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika utan verksamheten bör anpassas efter 

lokala förutsättningar och önskemål (Skolverket 2012:11).  

 

3) Kompensatoriska åtgärder för att kunna ge lika möjligheter (SFS 2010:800 1 kap. 4 §). 
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 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

 och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

 skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
 

Den tredje, sista och mest framskrivna aspekten i den nya skollagen är alltså dess 

kompensatoriska strävan det vill säga att utbildningen inte bara ska ge alla tillgång till 

utbildning av likvärdig kvalitet utan även ska ta hänsyn till olika elevers behov och sträva 

efter att kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade villkor 

(Böhlmark & Holmlund 2011:5). Likvärdighetsbegreppet har därmed vidgats och omfattar 

numera också en individ – och behovsanpassad undervisning där varje elev ska ges stöd 

utifrån sina individuella förutsättningar och behov.  Huvudmännens ansvar är att omfördela 

resurser eller på annat sätt kompensera individer så att kön, socioekonomisk bakgrund och 

etnicitet inte påverkar elevens utbildning och kunskapsutveckling (Skolverket 2012: 11-13). 

 

De två första aspekterna i skollagen kan sägas vara absoluta krav det vill säga staten kräver 

att skolan ska ge alla elever lika tillgång till utbildning av jämbördig kvalitet. Huruvida det i 

praktiken är möjligt att uppnå dessa absoluta krav är däremot en annan fråga. Det är 

exempelvis en orimlighet att alla lärare och skolor är lika duktiga på att ge samtliga elever 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Dock kan skolor vara mer eller mindre likvärdiga 

i dessa avseenden. Med avseende på den sista aspekten, att kompensera för skilda 

förutsättningar, ställs inga absoluta krav utan det handlar om en strävan efter att utjämna. 

Strävansaspekten försvårar dock att mäta och avgöra när skolsystemet är tillräckligt bra på att 

kompensera för elevernas olika förutsättningar (Skolverket 2012:12-13).  

 

Även i Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 

2015), under rubriken En likvärdig utbildning, finns krav på lika tillgång, lika kvalitet, behov- 

och individsanpassning samt kompensatoriska åtgärder. Inte heller i Lgr 11 syftar en likvärdig 

utbildning på likformighet i betydelsen likadan överallt utan om en behovsanpassning till 

elevers olika sociala hemförhållanden och andra förhållanden som skiftande språkkunskaper 

och olika kön.  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det rektorn som ansvarar för det systematiska 

kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå. För att kunna ge nyanlända elever och övriga flerspråkiga 

elever en god utbildning krävs tydliga rutiner för alla berörda men också möjligheter till 
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delaktighet, samverkan och tillfällen till dialog. Ett välfungerande kvalitetsarbete kräver även 

en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan huvudman, rektor, lärare och övrig skolpersonal, 

där var och en utifrån sin roll och sitt uppdrag, tar ett gemensamt ansvar för att utveckla 

verksamheten (Skolverket 2016b:18).  

 

Samma bestämmelser som gäller alla elever omfattar även de flerspråkiga eleverna. Förutom 

detta finns det sedan 1 januari 2016 bestämmelser som riktar sig specifikt till nyanlända 

elever, vilka syftar till att stärka de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas så långt som 

möjligt i relation till utbildningens mål. En åtgärd handlar bland annat om att mottagning av 

nyanlända elever sker i form av förberedelseklass och ”möjligheter till prioriterad timplan i de 

obligatoriska skolformerna samt språkintroduktion i gymnasieskolan” (Skolverket 2016b:13). 

Detta innebär att förberedelseklass har förts in i lagstiftningen som en skolform för nyanlända. 

I de allmänna råden för nyanlända står det vidare att undervisning i SVA, 

modersmålsundervisning samt studiehandledning vid behov är några ytterst viktiga 

komponenter för att främja skolframgång för nyanlända (Skolverket 2016b: 28-31). 

2.5 Tidigare forskning  

I kapitlet redogörs för forskning och teorier om flerspråkiga elevers inlärning. 

2.5.1 Modersmålets betydelse  

Att en utveckling av förstaspråket6 och en anpassad andraspråksutveckling är nycklar till 

gynnsam språkinlärning och framgång i skolan är forskarkåren tämligen enad om. 

Modersmålet har även stor betydelse för barnets identitet och självkänsla (se Cummins 1979, 

Collier & Thomas 1997, Axelsson 2013 m.fl.). Collier och Thomas (1997:15) skriver:   

 
 The first predictor of long-term school success is cognitively complex on-grade level academic 

 instruction through students’ first language for as long as possible (at least through grade 5 or 

 6) and cognitively complex on-grade level academic instruction through the second 

 language (English) for part of the day (s. 15).   

 

En studie gjord av Hill (1995), baserad på resultat av djupintervjuer av 42 gymnasieungdomar 

i 17 årsåldern från olika minoritetsgrupper som haft modersmålsundervisning från förskola 

                                                           
6 Jag använder förstaspråk synonymt med modersmål. NE:s definition: Förstaspråk, en individs modersmål och Skolverkets (2008) 
definition: Förstaspråk, är barnets första språk - särskilt när detta inte är modersmål för en eller båda föräldrarna. 
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och hela sin skoltid, visar på modersmålets betydelse för skolframgång. Genom att titta på 

deras betyg såg Hill (1995) att de elever som gått i modersmålsundervisning under hela sin 

skolgång hade generellt bättre betyg i svenska, engelska och matematik än de som inte fått 

modersmålsundervisning. Andra slutsatser som Hill drog var att de upplevde större trygghet 

och trivsel i skolsituationen än andra invandrarelever. Modersmålsundervisningen visade även 

ha en avgörande betydelse för elevernas identitetsutveckling (Axelsson 2013:558).  

 

Även om forskarna är ense om modersmålets betydelse finns det enligt Lindberg (2002) en 

seglivad myt kvar i samhället, att modersmål och flerspråkighet hämmar språk- och 

kunskapsutvecklingen och att språk därför behöver hållas isär. Forskarna menar dock att det 

inte finns någon motsättning mellan långsiktiga satsningar på modersmålet och svenska utan 

språken berikar och kompletterar varandra och underlättar både individens språkliga, 

kognitiva såväl som personliga utveckling (Lindberg 2002: 23-24).  

 

Bunar (2010:71) säger att ”såväl forskningen som den politiska mittfåran är eniga om att 

samtidiga satsningar på modersmål, ämneskunskaper och svenska är varandras komplement 

och inte uteslutande enheter”. Trots detta ser inte alla lärare och skolledare modersmålet som 

en resurs och inlärningssvårigheter tenderar att förklaras av elevens bristande 

svenskkunskaper, fast det i själva verket handlar om lärarnas svårigheter med att finna 

arbetssätt som tillvaratar olika språk i inlärningen av svenskan (Lahdenperä 1997:122).  

2.5.2 Cummins teorier: BICS, CALP och interdependenshypotesen 

Cummins (1979, 1981) har utarbetat två centrala teorier, isbergsmodellen (iceberg model) och 

interdependenshypotesen (the dual iceberg model), som åskådliggör förstaspråkets betydelse 

för språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. Kortfattat tar isbergsmodellen sin 

utgångspunkt i en uppdelning av två typer av språkfärdigheter i andraspråksutvecklingen. Å 

ena sidan BICS (Basic Interpersonal Communicative skills) det d.v.s. det funktionella 

vardagsspråket, baskunskaperna, å andra sidan CALP (Cognitive and Academic Language 

Profiency), d.v.s. det akademiskt, kontextoberoende språkbruket. BICS och CALP används 

ofta för att visa på skillnaderna i tidsåtgång för att förvärva sig de olika språkfärdigheterna. 

Inlärning av CALP är komplext och tidskrävande och tar cirka fem till sju år att tillägna sig, 

att jämföra med BICS som tar cirka två till fem (Axelsson 2013:552–554).  
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Interdependenshypotesen innebär att baskunskaperna (BICS) måste läras in för varje språk 

separat medan skolspråket (CALP), de kognitiva och akademiska språkfärdigheterna på ett 

första- och andraspråk kan vara uttryck för en och samma underliggande förmåga, ”common 

underlying profiency” (CUP) som överförs mellan personens första- och andraspråk. CUP 

bidrar på lång sikt till att elever som redan har utvecklat akademiska färdigheter i sitt 

förstaspråk tenderar att bli bättre på att tillägna sig liknande färdigheter i sitt andraspråk.  

 

Sett ur Cummins (1979, 1981) teorier blir modermålsundervisning, studiehandledning och 

tvåspråkig undervisning viktiga stöd för inlärning av majoritetsspråket och skolspråket. Att 

bara använda andraspråket blir en för tuff uppgift eftersom det nya språket inte på lång tid 

fungerar som ett effektivt stöd för minnet och tänkandet.  Därför bör en del av undervisningen 

ske på förstasspråket där eleven kan använda språket som tankeverktyg (Axelsson 2013: 552-

564). Några förslag från Axelsson (2013: 558-561, 571-572), på hur en tvåspråkig utbildning, 

där undervisning i och på modersmålet skulle kunna möjliggöras i svensk kontext är: att 

erbjuda undervisning på modersmålet i ett ämne per läsår eller ett temaområde per termin på 

modersmålet, ge mindre uppgifter (t.ex. skriva loggbok) på modersmålet som redovisas på 

modersmålet eller på andraspråket. Arbetssättet förutsätter dock ett samarbete mellan 

ämneslärare, modersmålslärare och SVA lärare samt mellan skolan och föräldrarna. 

2.5.3 Interdependens i ett vidare perspektiv 

Collier och Thomas (1997, 2002) har i en omfattande longitudinell studie undersökt 

tvåspråkiga elevers skolframgång i USA. Under 20 år har de följt 42 000 elever med annat 

modersmål än engelska som gått minst fyra år på de skolor som studien omfattar. Ett centralt 

resultat är, att det är en tidskrävande och svår process att få hela sin skolgång på sitt 

andraspråk. Collier och Thomas (1997) har vidgat Cummins (1981) interdependenshypotes 

och menar att följande faktorer är viktiga i en framgångsrik skolgång för flerspråkiga elever: 

 

1. Sociokulturellt stödjande miljö. En sociokulturellt stödjande miljö genomsyras av positiva 

värderingar till kulturell och språklig mångfald, där elevens identitet blir bekräftad genom att 

undervisningen tar tillvara på elevens intressen, bakgrund, behov och förutsättningar 

(Axelsson 2013:554–561).  
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2) Språkutveckling. Språkutveckling måste ske utifrån ett additivt förhållningssätt där 

andraspråksutveckling sker parallellt med en fortsatt utveckling av förstaspråket i en atmosfär 

där båda språken och kulturerna värderas högt (Axelsson 2013: 554).  

 

3) Ämnesutveckling. Ämnesutvecklingen ska ske på förstaspråket på åldersadekvat nivå tills 
eleven har tillräckliga kunskaper för att ta till sig ämnet på andraspåket. När eleven har 

grunden i andraspråket bör alla skolämnen bli en central del i andraspråksutvecklingen 

(Axelsson 2013:555).  

 

4) Kognitiv utveckling. Kognitiv utveckling som är en livslång, naturlig och omedveten 

process, ska påbörjas direkt och för att utveckla tänkandet behövs stöttning, inte förenkling, 

av kognitivt krävande uppgifter på både förstaspråket och andraspråket (Axelsson 2013:555).  

 

Alla komponenter samverkar och är beroende av varandras och ses som lika viktiga och 

nödvändiga för en god språk- och ämnesutveckling (Axelsson 2013: 555). Även för de 

nyanlända eleverna är Collier och Thomas (1997) fyra komponenter av avgörande betydelse 

för en framgångsrik undervisning menar Axelsson (2013: 555, 561).  

2.5.4 Utarbetandet av en språkpolicy  

I takt med en ökad kulturell och social mångfald och en spridning av språknivåer i 

klassrummet uppstår nya krav på en adekvat organisation, nya undervisningssätt och en 

lärarkår som är, väl insatt i den heterogena elevgruppens behov och förutsättningar, och som 

är beredd att utmanas i sin lärarroll men också villig att utmana sina egna attityder och de 

maktförhållanden som finns i samhället och som återspeglas i skolan (Cummins 2000:7-8). 

Med anledning av detta föreslår Cummins (2000:4) att skolor utarbetar en språkpolicy som 

utgår från en språklig och kulturell helhetssyn.  

 

Cummins (2000:7) har utarbetat en modell för inlärning av det kunskapsinriktade språket som 

underlättar och främjar utvecklandet av en god studiemässig förmåga för flerspråkiga elever 

och som kan fungera som utgångspunkt för en diskussion kring utarbetandet av en policy för 

språk och likvärdighet i skolan. Modellen (figur 1) visar tre olika fokusområden: fokus på 

innehåll, språk och språkanvändning för undervisning av språkfärdigheten i det 

ämnesinriktade språket. Cummins (2000: 8-15) menar att i samspelet mellan lärare och elev 

måste elevernas kognitiva engagemang vara maximalt om eleven ska göra studiemässiga 
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framsteg. Samtidigt måste interaktionen mellan lärare och elev bekräfta elevernas kulturella 

och språkliga identitet. Det inbördes förhållandet mellan identitetsinvestering och kognitivt 

engagemang gör att elevernas självkänsla och engagemang stärks genom att de lär sig men 

eleverna kommer endast vilja investera i inlärningsprocessen om de känner att läraren tycker 

om dem, respekterar och uppskattar deras kunskap och bakgrunder.  
 

Figur 1: Att utveckla en god studiemässig förmåga enligt Cummins (Hämtad från Axelsson 2013:550) 

 

Cirkeln i mitten representerar det interpersonella rummet som skapas i interaktionen mellan 

lärare och elev. I detta rum, som Vygotsky kallar den närmaste utvecklingszonen, sker en 

inlärning och ett kunskapsskapande samtidigt som identiteter förhandlas. Cummins (2000:7) 

menar att i kontexter där social orättvisa existerar mellan individer med olika språklig, 

ekonomisk och sociokulturell bakgrund är denna interaktion aldrig neutral utan den medför att 

maktrelationer antingen utmanas eller förstärks. Identitetsförhandlingen mellan lärare och 

elev påverkas därmed av hur de samhälleliga maktförhållandena ser ut. När flerspråkighet ses 

som ett problem som ska lösas förmedlas indirekt en signal till eleven att den bör lämna sitt 

språk och sin kultur utanför skolans väggar. Cummins (2000:13) skriver att:  

 
 Strategier och arbetsformer blir därför endast effektiva endast när lärare och elev byggt upp en relation 

 präglad av respekt, förtroende och bekräftelse, när eleverna känner sig välkomna in i 

 inlärningsgemenskapen och stöttade i den oerhörda ansträngning som det innebär att komma i kapp 

 studiemässigt, och när eleverna känner att deras lärare tror på dem och förväntar sig att de 

 ska lyckas i skolan och i livet.  
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2.5.5 Åtgärder och krav  

Hyltenstam och Lindberg (2012: 38-42) har sammanfattat vad som behöver göras för att 

flerspråkiga elever ska lyckas i skolan. Deras slutsatser är att språkutvecklingen av de 

flerspråkiga eleverna bör ske på tre fronter med SVA, SVA för nyanlända, 

modersmålsundervisning och språkutvecklande ämnesutveckling. Höga förväntningar har 

också visat sig vara en framgångsfaktor. Axelsson (2013) tillägger att skolan måste 

uppmuntra språklig heterogenitet och ge de flerspråkiga eleverna möjligheter att utnyttja alla 

sina språkliga resurser i sitt lärande i stället för att de tvingas in ”i ett ´ett språk i taget´-

tänkande där deras handlingsutrymme begränsas till endast ett av de språk som ryms i deras 

språkliga repertoar” (Ibid 2013: 572).  

 

Hyltenstam och Lindberg (2012: 7-18) menar att mångfaldsarbetet och ansvaret för de 

flerspråkiga eleverna är en angelägenhet för alla lärare, inte bara språklärare. Vidare menar de 

att krav måste ställas på professionaliteten hos berörda inom skolorganisationen till exempel 

att lärare såväl som skolledare har kunskap om flerspråkighet och lärande på bred front samt 

att det finns lärare med specialkompetens i SVA. Detta förutsätter omfattande 

kompentensutvecklingsinsatser för verksamma lärare, men också att lärarutbildningarna tar 

sitt ansvar och anpassar utbildningen så den bättre passar till den nya mångkulturella 

vekligheten (Hyltenstam & Lindberg 2012: 38-39; Lappalainen 2005:58). Granskningar av 

lärarutbildningar visar dessvärre på stora brister och fortfarande utexamineras lärare med 

mycket begränsad beredskap inför skolans språkliga och kulturella mångfald (Lappalainen 

2005: 58). Tallberg-Bromans (2000:58) studie visar exempelvis att skolledare i invandrartäta 

skolor anser att blivande lärare är dåligt förberedda på den verklighet de möter i skolan.  

3. Metod 

3.1 Forskningsansats  

Utifrån uppsatsens föreliggande problem gjordes en inventering över vilka metoder som 

kunde tänkas vara användbara.  Patel och Davidsson (2003:9) skriver att: Ett forsknings- eller 

utredningsarbete börjar alltid med ett problem. Varje forskningsbart problem kan belysas ur 

två perspektiv, kvalitativt och kvantitativt. Något förenklat handlar dessa termer om hur 

forskaren väljer att generera, bearbeta och samla in data (Patel & Davidsson, 2003:14). 

Fördelar och nackdelar med de två perspektiven måste vägas mot vad man vill veta, det vill 



19 
 

 

säga syftet. Metodernas användbarhet beror alltså på vilka forskningsfrågor som ställs. Det är 

även viktigt att vara medveten om att de två olika metodiska ansatserna ger olika datasvar och 

(Kvale 1997:69). Larsson (1986:41) klargör att:  
 

 Forskning är ett vanskligt företar, där svårigheterna att upptäcka något intressant är stora.(…) 

 Ett olämpligt metodval resulterar nästan alltid i att man minskar möjligheterna att 

 få fram ett intressant resultat. Och det är resultatet som räknas. 

 

Det centrala i kvalitativa metoder är att man söker finna de kategorier, beskrivningar eller 

modeller som bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden. Kvalitativ forskning 

kräver därför en noggrann läsning av de empiriska data som samlats in för att kunna förmedla 

komplexiteten i hur människor uppfattar sin omvärld och hur någonting är beskaffat. 

Kvalitativ data inbegriper sålunda alltid en tolkningsprocess där forskaren producerar mening 

ur ´rådata´. Kvalitativ metod har sina rötter i den hermeneutiska traditionen där tolkning och 

mening ses som oupplösligt bundna till varandra, därför kan inte meningsstruktur observeras 

utan måste erövras genom tolkning och förståelse (Szklarski 2002:1).  

 

Inom paradigmet kvalitativ forskning har det utkristalliserats en rad olika kvalitativa 

forskningsinriktningar som till exempel fenomenografi. Det var den svenska pedagogen 

Ference Marton som på 1970 – talet grundade fenomenografin som är ett empirinära och 

induktivt förhållningssätt. Fenomenografin vill beskriva och förstå variationer i sättet att 

erfara verkligheten (Larsson 1986:23).  

 

Föreliggande uppsats är i huvudsak kvalitativ till sin natur med en inriktning som placerar den 

inom den fenomenografiska familjen. Det finns kvantitativa inslag i sättet att bearbeta den 

insamlade informationen.  

3.2 Datainsamlingsmetod och urval 

Enligt Denscombe (2009) finns det fyra huvudsakliga datainsamlingsmetoder för att samla in 

empiriska data: frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor. Det finns inga 

vattentäta skott för vilken datainsamlingsmetod som ska användas inom en specifik strategi 

utan valet måste baseras på metodens användarbarhet för att uppnå syftet (Ibid 2009:183).  
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Metodologisk triangulering är en vanlig form inom samhällsforskningen och innebär en 

kombination av olika datainsamlingsmetoder. Triangulering innebär att man ser på 

problemfrågan utifrån flera perspektiv för att få en större förståelse och för att säkerställa 

fyndens validitet. En fördel med detta tillvägagångssätt är att fynden kan bekräftas eller 

ifrågasättas vid en jämförelse av data. En annan fördel är att styrkor från olika 

datainsamlingsmetoder kan kombineras och på så sätt komplettera varandra (Denscombe 

2009:185–187). I uppsatsen har både enkät och intervju använts. 

 

Då syftet var att få svar på om skolor idag kan axla ansvaret, att ge flerspråkiga elever den 

utbildning de har rätt till valdes ansvariga huvudmän för skolan, en rektor och lärare ut som 

urvalsgrupp. Forskningsfrågan kom av denna anledning att ses utifrån flera perspektiv och 

nivåer. För enkäten användes ett icke slumpmässigt, typiskt bekvämlighetsurval vilket innebär 

att informanterna valdes ut ur tillgänglighetsaspekt och för att informanterna var typiska för 

den bakomliggande populationen för studien (Trost 1994: 28-34; Denscombe 2009: 39-40). 

 

Även intervjuinformanterna valdes ur ett icke sannolikhetsurval. Tre intervjuinformanter kom 

att handplockas utifrån ett så kallat subjektivt urval, vilket förutsätter en viss kännedom om 

vilka som anses kunna bidra med värdefull och relevant kunskap om problemfrågan.  Det 

subjektiva urvalet mynnade ut i ett snöbollsurval som innebar att en person hänvisade till en 

annan person med relevans för undersökningsfrågan (Denscombe 2009: 37-38). Det tänkta 

intervjuurvalet växte därmed från tre till fem personer. Dock valde en av dessa två att inte 

medverka. Det slutliga antalet intervjuer landade sålunda på fyra intervjuer. 

3.2.1 Enkät 

Enkäten liknar i mångt intervjun med den stora skillnaden att informanten själv skriver ner 

sina svar. Det finns inte heller någon intervjuperson närvarande vilket är en fördel då 

forskarens påverkan på informanten, den så kallade intervjuareffekten, undviks. Enkät gör det 

möjligt att nå ut till ett stort antal personer och lämpar sig därför väl om forskaren vill få ett 

brett underlag (Denscombe 2009:209). Nackdelar med att använda enkät är den överhängande 

risken för bortfall, svarens begränsade natur men också svårigheten att kontrollera 

sanningshalten i svaren. Vidare saknas även möjligheten att ställa uppföljningsfrågor och på 

så sätt fånga upp ofullständiga svar (Hayes 2000: 70-71). Det finns olika former av enkäter 

såsom enkät som utförs på plats och webbenkät. En fördel med valet av webbenkät är att 



21 
 

 

informanterna kan välja när, hur och var de vill besvara frågorna. Det är även billigt och 

tidsbesparande för forskaren (Trost 1994: 9). 

 

Mitt val av datainsamlingsmetod i form av webbenkät motiveras främst genom att detta 

verktyg passar för uppsatsens syfte och frågeställning. Valet grundas vidare på övriga ovan 

uppräknade förtjänster som exempelvis fördelen att fånga upp ett stort antal informanter.  

3.2.2 Intervju 

En intervju skiljer sig från ett vanligt samtal eftersom intervjun inbegriper en rad antaganden 

och kunskaper om situationen vilka normalt inte associeras med en tillfällig konversation 

(Denscombe 2009: 231). Intervjun innefattar alltid ett informerat och juridiskt samtycke vilket 

innebär att informanten är medveten om och har gett sitt godkännande till att materialet 

används i forskningssyfte. En intervju innefattar även en protokollföring samt en i förväg 

uppgjord dagordning (Denscombe 2009: 231-232).  

 

Enligt Kvale (1997:9) är den kvalitativa forskningsintervjuns syfte att söka förstå världen ur 

de intervjuades synvinkel. Fördelen med intervju är att forskaren på djupet kan fånga olika 

personers uppfattningar, upplevelser och förståelse av ett fenomen eller ämne, och ge en bild 

av en mångsidig och kanske kontroversiell mänsklig livsvärld. Andra fördelar med intervju är 

att svarsfrekvensen är hög eftersom intervjuer vanligtvis är avtalade på förhand. Även 

möjligheten att komma åt privilegierad information är en förtjänst. Vidare innebär 

direktkontakt under intervjun att validiteten säkerställs. Detta då data kan kontrolleras 

beträffande riktighet och relevans under tiden som data samlas in genom att intervjuaren 

ställer utfyllande och justerande frågor (Denscombe 2009: 232-233). En nackdel med 

intervjun är att den är tidskrävande och besvärlig. Vid intervjuer är exempelvis data inte 

förkodade som vid enkäter utan data är relativt öppen och gör därmed analysen baktung. En 

fara vid intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, att den intervjuade påverkas av 

forskarens identitet och vid användandet av metoden bör forskaren vara medveten om att vad 

informanten säger att de gör, tänker och tycker inte per automatik återspeglar sanningen (Ibid 

244-245, 267-268).  

 

Intervju med aktörer på olika nivåer inom skolorganisationen, som kompletterande metod till 

enkät, valdes för att få en än mer heltäckande bild över skolsituationen för flerspråkiga elever.  
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3.2.3 Utformning och genomförande av enkät 

För att utforma enkäten valdes det webbaserade formulärverktyget Google Formulär. 

Verktyget är gratis, kan användas fritt och är användarvänligt. Dessutom erbjöd det ett 

analysverktyg för att bearbeta insamlad data. Enkäten var utformad med både fasta frågor där 

informanten endast kunde välja vissa svarskategorier och öppna frågor som gav utrymme för 

egenformulerade svar. Det finns fördelar och nackdelar med båda frågekategorierna. Till 

exempel tillåter den fasta frågan färre nyanser i frågan samt minskar möjligheten för 

informanterna att uttrycka sina synpunkter på ett tillfredsställande sätt men underlättar å andra 

sidan analysarbetet. Angående validitetsaspekten bör extra vaksamhet ges de fasta frågorna 

som är extra känsliga för forskarens egna personliga åsikter och bias, och som kan påverka 

informanten att svara på ett visst sätt och därmed ge en snedvriden bild. Fördelen med öppna 

frågor är att mer information synliggörs. Nackdelen är att de ger forskaren råa data som är 

svårare att jämföra och analysera. För informantens del kan de öppna frågorna kännas 

betungande då de kräver större ansträngning (Denscombe 2009: 221; Hayes 2000: 81-82).  

 

Enligt Denscombe (2009:217) är identifiering av nyckelfrågorna och precisionen i 

frågeformuleringen av stor vikt för att uppnå validitet. Innan jag skickade ut enkäten lät jag 

därför fyra personer komma med kommentar kring enkätens innehåll och form. Efter utförd 

´mini´ pilotstudie plockades en del frågor bort, andra omformulerades och ordningsföljden på 

frågorna justerades. Enkäten bestod av tre delar, där den första delens frågor var av 

bakgrundskaraktär och syftade till att få en överblick över informanternas arbetsområde och 

behörighet. I del två fick informanterna ge sin bild av de förutsättningar och kunskaper som är 

av betydelse för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning. Den tredje och sista delen syftade 

till att ta reda på informanternas syn på och attityder till flerspråkighet. 

 

Enkäten spreds dels via e-post till lärare i Varbergs kommun dels via webblänk (se bilaga 2) 

som klistrades in på det sociala nätverket Facebook (www.facebook.com) till mina vänner 

och vänners bekanta. Enkäten fick sedan besvaras av personer som använder Facebook och 

som arbetar inom skolan men också av de lärare som fått e-post med infogad webblänk. 

Användandet av två distribueringsformer gjordes för att få tillgång till ett stort antal röster och 

därmed en önskan om hög svarsfrekvens. Totalt var det 43 stycken som deltog i enkäten, 

varav 40 stycken var lärare. Övriga tre som besvarade enkäten var en skoladministratör, en 

http://www.facebook.com/
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rektor och en studievägledare. Jag har valt att låta deras svar ingå i resultatsammanställningen 

eftersom de ingår i skolans organisation.  

3.2.4 Utformning och genomförande av intervju 

Kvale (1997:91) skriver att nyckelfrågorna; vad, varför och hur bör besvaras innan intervjun 

genomförs. Eftersom syftet redan var klart behövdes svar på vad och hur sökas. Via 

litteratursstudier förvärvades nödvändig förkunskap om problemområdet samt kunskap om 

intervju- och analystekniker. För att ge ram åt intervjun upprättades en intervjuguide (se 

bilaga 1) med bestämda frågeområden ordnade i en viss följd men med tanken att ordningen 

vid behov kunde skiftas under intervjuns gång. Vid skapandet av intervjufrågorna försökte jag 

följa forskningslitteraturens råd om att konstruera entydiga, direkta och konkreta frågor 

liksom att undvika långa, ledande och hypotetiska frågor (Kvale 1997: 120-121). 

  

De fyra intervjuerna utformades som semistrukturerade intervjuer vilka byggde på likartade 

frågor och ämnen som skulle behandlas. Semistrukturerade intervjuer valdes då de är mer 

lätthanterliga för analys än ostrukturerade intervjuer men mer flexibla än helt strukturerade 

intervjuer eftersom intervjuaren har möjlighet att styra samtalet åt mer specifika frågor men 

också vidareutveckla svar och därigenom få mer uttömmande svar (Denscombe 2009: 234). 

 

Innan intervjun skickades en förfrågan om deltagande ut via mail till berörda. I mailet 

framgick vem jag var, syftet med intervjun, beräknad tidsåtgång för intervjun samt att 

deltagandet var frivilligt och intervjun var konfidentiell. Totalt genomfördes fyra intervjuer 

med intervjuguiden som utgångspunkt och med likartade frågor. Av fem kontaktade valde en 

person att inte medverka. Övriga tillfrågade gav sitt samtycke och godkände en inspelning av 

intervjun. Rektorn ville vara anonym medan övriga kunde tänka sig att delta med verkligt 

namn. Jag har dock valt att inte använda någon av informanternas riktiga namn. Två av 

intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte på respektive informants arbetsplats, och 

spelades in via diktafon och kom sedan att transkriberas. Av olika skäl genomfördes två 

intervjuer per telefon. Även dessa intervjuer spelades in med diktafon men kom av tidsskäl 

inte att transkriberas. För att skapa förtroende och ett gott klimat vid intervjun inleddes 

intervjun med kort presentation av syftet, vilka etiska aspekter som gällde samt intervjuns 

upplägg. Därefter följde några inledande och neutrala bakgrundsfrågor, vartefter frågorna blev 

mer specifika och sonderande med ett aktivt lyssnande från mitt håll (Kvale 1997: 123-126). 
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För att få en helhetsbild av organisationen i Varbergs kommun verkade det lämpligast att 

starta högst upp i hierarkin. Därför kontaktades först Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och 

en intervju med vice ordförande i BUN genomfördes via telefon. Därefter genomfördes en 

traditionell intervju med grundskolechefen. Grundskolechefen bollade mig sedan vidare till 

chefen för Enheten för nyanlända och modersmål och en telefonintervju genomfördes. 

Slutligen gjordes en rektorsintervju. Rektorn rekommenderade ytterligare en intervju med en 

rektor för en skola som historiskt sett haft låg frekvens av flerspråkiga elever men som 

genomgripande förändrats gällande det etniska, språkliga och kulturella grundvalet det sista 

året.  Kontakt togs men tyvärr ville inte rektorn delta.  

3.2.5 Dataanalys av metoderna 

Vid analysen av enkätdata användes Google Formulärs resultatanalys. Resultatet och 

variationer i informanternas uppfattning presenteras i figurer och i löpande text.   

 

Semistrukturerade intervjuer kan analyseras på flera sätt (Hayes 2000: 124). Genom att 

kvalitativ metod, inspirerad av fenomenografin, har använts bearbetades intervjuerna med 

hjälp av en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen är inte fördomsfri utan försöker 

använda alla de perspektiv som finns till hands som tolkningsmöjligheter. Detta 

tillvägagångssätt ställer krav på forskarens förtrogenhet och förförståelse om föremålet för 

analysen (Larsson 1986: 21-23).  Larsson (1986:20) menar vidare att avsikten med en 

kvalitativ fenomenografisk analys är att ”finna kvalitativt skilda kategorier” i vilka 

uppfattningarna kan beskrivas. Det handlar om att gestalta hur ett fenomen på olika sätt 

framstår hos människor. I denna studie handlar det exempelvis om det finns kvalitativt skilda 

sätt att se på skolans beredskap och möjlighet att erbjuda likvärdig utbildning hos 

informanterna. Fenomenografin syftar sålunda till att ta reda på hur omvärlden ter sig för 

människor och handlar om att analysera det manifesta innehållet för att förstå meningen och 

utifrån detta skapa innehållsbundna beskrivningskategorier (Larsson 1986: 21-23).  

 

Analysarbetet startade med inläsning av det empiriska materialet för att få en helhetsblick. 

Sen riktades fokus på att sortera upp materialet i likheter och olikheter för att konstruera 

sammanställande mönster och prova dessa mot utsagorna. Därefter reducerades informationen 

i preliminära beskrivningskategorier i vilka nyckelord och citat klipptes ur informanternas 

utsagor. Arbetet krävde åtskilliga genomläsningar och medförde en revidering av kategorier 
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under arbetes gång tills kategorindelningen föreföll konstant. Slutligen studerades de olika 

uppfattningarnas relation till varandra.   

3.3 Validitet och reliabilitet 

Enligt Denscombe (2009:378) avgörs forskningskvaliten av i vilken grad kraven på validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet uppnås. Med validitet menas att empirin bör vara valid och 

relevant det vill säga mäta det man önskar mäta. Med reliabilitet menas hur tillförlitlig 

undersökningen är. Som forskare måste du vara medveten om att du som forskare i en 

kvalitativ studie både är mätinstrument och uttolkare av resultatet vilket kan påverka vad som 

mäts och tillförlitligheten i det som mäts (Denscombe 2009: 378-386; Larsson 1986: 11). 

Genom att använda metodologisk triangulering samt empiriinsamling på flera nivåer inom 

problemområdet torde validitetsaspekten i tillräcklig grad vara uppfylld. Hög reliabilitet 

uppnås om samma resultat kan uppnås vid en upprepning av undersökningen. Reliabiliteten 

vid kvalitativa studier kan alltid ifrågasättas eftersom en replikering av undersökningen kan 

vara svår att efterhärma. Främst på grund av att en intervju alltid är resultatet av den kontext 

som omger utförandet.  För att kunna replikera studien har jag försökt vara tydlig med själva 

genomförandet. Jag har även använt mig av lättanvända och välrenommerade verktyg; 

Diktafon, en APP som gav god ljuduppspelning och Google Formulär. Då analysen utfördes 

av Google Formulär minskade även den mänskliga faktorn.  

4. Resultat  

4.1 Resultatredovisning av enkät 

4.1.1 Del 1: Bakgrundsfakta 

Ämnesbehörighetsgraden hos informanterna var mycket hög. 39 av de 43 informanterna hade 

en lärarexamen som motsvarar de ämnen som de undervisar i. Av de återstående fyra 

informanterna uppgav en informant att den delvis undervisade i ämnen som motsvarar 

lärarexamen. Övriga tre var studievägledaren, administratören och rektorn7.  
 

 

                                                           
7 Den övervägande delen av informanterna arbetade i årskurs 4-9. Av 43 stycken arbetade 8 i F-3, varav två av lärarna även tjänstgjorde i 4-

6. 18 tjänstgjorde i 4-6, av dessa undervisade två även i F-3 och tio av dem undervisade också i 7-9. Övriga sex undervisade enbart i 4-6. I 

årskurs 7-9 undervisade totalt 22, varav tio enbart i 7-9, tre även i gymnasiet och övriga i årskurs 4-9. Av de 43 informanterna undervisade 

totalt sju stycken på gymnasiet, tre av dessa var även nere i årskurs 7-9.  
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Figur 2: De ämnen som informanterna undervisar i 

 

I figur 2 framgår det att majoriteten av informanterna undervisar i svenska, ofta i kombination 

med ett eller flera andra ämnen. De vanligaste ämneskombinationerna var svenska/so-ämnen, 

svenska/matematik/engelska, svenska/svenska som andraspråk matematik/no-ämnen samt 

svenska/engelska. Ingen modersmålslärare eller slöjdlärare deltog i enkäten. Överlag fanns 

det en bra spridning av både ämne och årskurs hos informanterna.  

 
Figur 3: Antal högskolepoäng i svenska som andraspråk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående kompetens och behörighet i SVA visar figuren att nästan 63 % inte har några 

högskolepoäng i ämnet SVA medan 21 % (åtta) av informanterna har upp till 30 hp. 7 % (tre) 

av informanterna har mer än 61 hp i SVA. Två av dessa tre arbetar på gymnasiet och en i 

årskurs 7-9. Fyra har 31-60 hp i SVA. Samtliga som undervisar i SVA har behörighet i ämnet. 

4.1.2 Del 2: Förutsättningar för en likvärdig skola 

Lokal arbetsplan 
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På frågan om det finns en lokal arbetsplan för hur flerspråkighet och kulturell mångfald ska 

hanteras på skolan svarade 16 av 43 nej, sju svarade att det fanns. Övriga 20 svarade vet ej.  

 

Möjlighet att delta i modersmålsundervisningen 

I figur 4 framgår att ca 60 % har möjlighet att delta i modersmålsundervisningen medan 28 % 

av de elever som har rätt till modersmålsundervisning inte erbjuds denna rättighet. Sex av 

informanterna har valt alternativet övrigt och svarar att de inte vet. Några av informanterna 

har valt att kommentera sitt svar och här följer två lärarcitat:  

  
 Nej, vissa modersmål finns det inte pedagoger att få tag till. 

  

 Ja, i den utsträckning det finns  modersmålslärare. Det finns några språk där kommunen inte 

 fått tag på modersmålslärare.  
 

Figur 4: Möjlighet att delta i modersmålsundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiehandledning 

På frågan om det finns studiehandledning för elever med behov av studiehandledning svarade 

majoriteteten ja (16 st.) eller ja, men bara i vissa ämnen (21 st.) medan sex svarade att det inte 

fanns studiehandledning tillgänglig. 

 

Synen på studiehandledarens roll och kompetens 

I figur 5 nedan illustreras resultatet, som var likartat, för de båda påståendena; I vilken grad 

ses studiehandledaren som en ämneskunnig, pedagogisk och didaktisk resurs till 

ämnesläraren samt I vilken grad är studiehandledaren förtrogen med svensk skola, 

kursplaner och styrdokument? Flertalet av informanterna valde alternativet vet ej. Gällande 
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det första påståendet instämmer tre av de 43 informanterna helt i påståendet, åtta instämmer i 

hög grad, 14 instämmer delvis och tre instämmer i låg grad i påståendet. Övriga valde vet ej. 
 

Figur 5: Studiehandledarens kunskaper och förtrogenhet med svensk skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av informanterna påpekar bristen av utbildade studiehandledare som kan hjälpa eleverna 

med skolämnet och säger såhär:  

 
 När jag undervisar i SO – ämnena märker jag att studiehandledarna inte kan det som 

 undervisningen  handlar om, vilket är fullt förståeligt. Men det gör det ännu svårare för våra 

 andraspråkselever att ta till sig  undervisningens innehåll samt alla ämnesspecifika begrepp.  
 

Ytterligare en informant är inne på samma spår och menar att studiehandledaren mer fungerar 

som tolk än som studiehandledare:  

 
 Studiehandledaren översätter mest ord som tas upp snarare än stöttar upp det  innehållsliga, 

 funderar ibland över vilken ämneskompetens studiehandledaren har.   
 

Resurser och kunskaper 

Angående i vilken grad informanterna upplevde sig ha tillräckliga resurser och kunskaper för 

att hjälpa andraspråkslever mot måluppfyllelse svarade mer än hälften att de i ganska liten 

grad samt i mycket liten grad hade tillräckliga kunskaper och resurser (21 respektive 5).   
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Figur 6: Finns tillräckliga resurser och kunskaper? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 18 som svarat att de i mycket hög grad (4st) och i ganska hög grad (14st) hade 

tillräckliga kunskaper var majoriten lärare i svenska i kombination med annat ämne, SVA – 

lärare eller arbetade i årskurs F-3. Fem svarade att de i mycket liten grad hade tillräckliga 

kunskaper och resurser. Två av dessa hade ämneskombinationen matte/no, två informanter 

hade so/idrott respektive so/matte, en var studievägledare. I svaren går det även att utläsa att 

samtliga av de lärare som undervisar i praktiska ämnen som idrott, musik och hemkunskap 

upplevde att de i ganska liten grad hade tillräckliga kunskaper och resurser.  

 

Hur upplever lärarna samarbetet med studiehandledare/modersmålslärare?  

Enkätsvaren visar att 24 av 43 upplever att samverkan fungerar i liten grad (18st.) och i 

mycket liten grad (6st.). Tre säger att samverkan fungerar i hög grad och resterande är av 

uppfattningen att samverkan och samarbetet fungerar i ganska hög grad. En av de tre som 

menar att samarbetet fungerar i hög grad kommenterar såhär:  

 
 Samarbetet mellan modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare/klasslärare beror helt 

 på inställningen från ämnesläraren/klassläraren. Ser man det som en fördel att använda sig av 

 elevens modersmål för att snabbt nå målen i de olika ämnena utöver svenskan så fungerar 

 samarbetet. Koncentrerar läraren sig på att ´enbart´ lära eleven svenska så kanske man inte ser 

 lika många fördelar (Lärare på språkintroduktionen, 61 hp i SVA).  
 

En av informanterna som tyckte att samarbetet fungerar i mycket liten grad pekar på praktiska 

problem och säger såhär:  

 
 Det behövs mer samarbete och bättre schemaläggning så att samverkan kan bli möjlig.  
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Hur ser lärare på deltagande i modersmålsundervisningen?  

Av enkätsvaren att döma är övervägande del positiva till modersmålsundervisningen och 

uppmuntrar i mycket hög grad/i ganska hög grad eleverna att delta. Ingen informant valde 

alternativet i mycket liten grad och endast fyra uppmuntrade i ganska liten grad deltagandet. 

 

Har andraspråkselever svårare att uppnå kursmålen än övriga elever? 

Majoriteten det vill säga 34 var av uppfattningen att flerspråkiga elever har svårare att uppnå 

kursmålen medan nio upplevde att de inte hade svårare att uppnå kursmålen. Här följer några 

av informanternas förklaringar till svårigheterna:  

 
 Resurser saknas (Lärare åk. 4-9, so/idrott och hälsa).  

 

 Andraspråkselever saknar skolgång, eller haft bristfällig skolgång (Lärare åk. 7- 9, ma/no).  

 

 Tidsaspekten är även avgörande, dvs. att det är orimligt att tillägna sitt ett centralt innehåll och 

 utveckla förmågor på endast några månaders tid (Lärare åk. 4-6, sv/so).  

 

 De får inte tillräckligt med hjälp (Lärare åk. 4-9, sv/ma/eng).  

 

 På grund av att de är vana vid andra typer av undervisningen och inte vana att arbeta i grupp 

 (Gymnasielärare i engelska).  

 

 De flesta andraspråkselever har precis eller nyligen kommit till Sverige. Kan inte svenska alls 

 (Lärare åk. 7-9, ma/no).  

 

 Jag tror att det beror på att det är svårt att veta vad eleven verkligen kan när den inte kan 

 uttrycka sig på  svenska (Lärare i F-3, ma). Språket begränsar (Lärare åk. 4-9, sv/sas). 

 

 De jag har är inte lika bra på svenska som de svenska barn som har infödda svenska föräldrar 

 (Lärare åk. 1-7, ma/no/teknik).  

  

 Att den enda elev jag har. Inte kan varken engelska eller svenska (Lärare åk. 4-6, ma/no). 
 

Är skolan anpassad till de nya demografiska och sociala förhållandena? 

I figur sju visas ett något brokigt svar på frågan. Tre menar att deras skola är anpassad till 

rådande situation och instämmer helt. Lika många instämmer i hög grad. Intressant vore att 

veta om de arbetar på samma skola eller inte. Fyra är av uppfattningen att deras skola inte alls 
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är anpassad till de nya demografiska och sociala förhållandena och tio instämmer i låg grad 

till påståendet. 13 intar mittposition och instämmer delvis.  

 
Figur 7: Är skolan anpassad till de nya demografiska och sociala förhållandena? 

 

4.1.3 Attityder och värderingar samt avslutande kommentar 

Flerspråkighet - en tillgång eller en hämmande faktor? 

Informanterna fick ta ställning till följande två påståenden:  

 

• Påstående 1: Flerspråkighet hämmar språk – och kunskapsutvecklingen och 

möjligheten att nå skolframgång.  

• Påstående 2: Flerspråkighet är en tillgång i språk- och kunskapsutvecklingen. 

I figur 8 visas resultatet av de två påståenden. Överlag visar svaren en positiv syn på 

flerspråkighet. Övre cirkeln visar exempelvis att 60 % av informanterna inte alls instämmer 

med påstående 1. Endast 7 % (3st) instämmer i hög grad med påståendet. De tre som menade 

att flerspråkighet hämmar språk- och kunskapsutvecklingen var 7-9 lärare i svenska/moderna 

språk, gymnasielärare i svenska/engelska samt 7-9 lärare i musik med mer än 61 hp SVA.   

 

Resultatet i den nedre cirkeln visar att majoriteten av informanterna ser flerspråkighet som en 

tillgång genom att de antingen instämmer helt eller instämmer i hög grad med påståendet. 

Dock är det fler som ställer sig något tveksamma genom att de valt alternativet instämmer 

delvis. Dock är det ingen som instämmer i låg grad eller inte alls i påståendet.  



32 
 

 

Figur 8: Flerspråkighet – en hämmande faktor eller en tillgång? 

 
 

Tillåts andraspråkselever att tala sitt modersmål i klassrummet? 

Av enkätsvaren går det att utläsa att informanterna ställer sig förhållandevis positiva till att 

modermålet används i klassrummet. Nio svarade att eleverna i mycket hög grad får använda 

modersmålet i klassrummet, tio i ganska hög grad. Totalt nio svarade att eleverna i ganska 

liten respektive i mycket liten grad får använda modersmålet i klassrummet. Elva valde 

alternativet vet ej. Här följer några kommentarer:  

 
 Det beror på hur långt de kommit i sin utveckling i svenska språket. Vid studiehandledning kan 

 det vara viktigt med modersmålet (Lärare åk. 4-9, ma/musik/sv) 

 
 Bara tillsammans med studiehandledare. Vi har inte flera elever med samma modersmål i 

 samma klass (Speciallärare, åk F-9) 

 

 Om det är naturligt är det förstås tillåtet (Lärare åk. F-3, ma/no/sv) 

 

 I mycket liten grad. Helst inte för jag förstår inte vad de säger. Men det förekommer (Lärare åk. 

 1-7, ma/no/teknik) 
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 I mycket hög grad, På mina lektioner får de lov att göra det. Särskilt då det gäller det vi arbetar 

 med på lektionen (Lärare åk. 7-9, ma/no) 

 

Integreras modersmålet i ämnesundervisningen? 

På frågan i vilken grad modersmålet integreras i ämnesundervisningen svarade tre i mycket 

hög grad och fem i ganska hög grad. Tolv svarade att modersmålet i ganska liten grad 

integrerades i ämnesundervisningen och nio svarade i mycket liten grad. Tio valde alternativet 

vet ej. Några kommentar som följde var:  
 

 I mycket hög grad, I alla fall vid mina lektioner (Lärare åk. 7-9, ma/no).  

  

 Ämnesundervisningen kan tas med till modersmålstillfällena men inte tvärt om (Speciallärare).  

 

 Det tror jag inte. Inte i mina ämnen i alla fall (Lärare åk. 1-7, ma/no/teknik) 

 

Övriga kommentarer 

Enkäten avslutades med möjligheten att lägga till en kommentar. Några kommentarer var: 

  
 Jag anser att situationen kring nyanlända är tämligen stressad och ofta sker allt för snabba och 

 icke genomtänkta nödlösningar. Det är svårt för en kommun att ta ansvar/ dela ut dessa för 

 elever. Varför inte göra större klasser med få och rätt utbildade och duktiga pedagoger i stället 

 för massa smågrupper med ofta  outbildade och därav många resurser som kostar mycket 

 (Lärare åk. 7-9, sv/so). 

 

 Mer samarbete krävs mellan alla berörda (Lärare åk. 7-9, musik).  

 

 Samarbetet mellan modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare/klasslärare beror helt 

 på inställningen från ämnesläraren/klassläraren. Ser man det som en fördel att använda sig av 

 elevens modersmål för att snabbt nå målen i de olika ämnena utöver svenskan så fungerar 

 samarbetet. Koncentrerar läraren sig på att "enbart" lära eleven svenska så kanske man inte 

 ser lika många fördelar (Lärare, språkintroduktion). 

 

 Elever som har flera språk får sällan tillfälle att visa detta i klassrummet (Lärare åk F-6, 

 sv/ma/eng). 

 

 Har tillräckliga kunskaper, men otillräckliga resurser. Känner mig ständigt otillräcklig. Skulle 

 behövas ytterligare en heltidstjänst i SVA (Lärare åk. 4-9, sv/sas). 
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4.2 Resultatredovisning intervjuer 

Resultatet av intervjuerna är indelade i följande beskrivningskategorier: Beskrivning av 

aktuell situation och dess villkor, utmaningar, åtgärder, integrering och kvalitetsarbete. 

Dessa har sorterats in under det övergripande temat Likvärdig utbildning (se tabell 2). Vissa 

utsagor kan inordnas i mer än en kategori men finns endast beskrivna under en kategori.  

 
Tabell 2: Redovisning av övergripande tema och underliggande kategorier. 

 
 

Endast materialet med relevans för nedanstående kategorier kommer att presenteras. 

Utsagorna redovisas både med citat, av mig sammanfattad text samt i tabellform. I 

resultatredovisningen används följande förkortningar: grundskolechef (GRC), chefen för 

enheten för nyanlända och modersmål (CENM), vice ordförande i Barn- och 

ungdomsnämnden (BUN) samt rektor för en grundskola (RE). Eftersom rektorn vill vara 

anonym kommer jag kalla skolan där han arbetar för Varbergsskolan (VBGskolan).  

4.2.1 Beskrivning av aktuell situation och dess villkor 

Här presenteras uppfattningar kring den aktuella situationen men också de villkor som 

föreligger för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning det vill säga möjlighet till 

modersmålsundervisning, svenska som andraspråk, studiehandledning, behöriga lärare etc.  

 

Finns det en utarbetad språkpolicy för hur frågor som har med språk och kulturell 

mångfald ska hanteras?  
I Varbergs kommun finns ingen utarbetad policy för hur frågor som har med språk och 

kulturell mångfald ska hanteras (GRC, CENM, BUN) däremot finns vissa riktlinjer (GRC) 

och kommunen arbetar utefter Skolverkets riktlinjer (BUN). Inte heller på VBGskolan finns 

en upprättad språkpolicy.  

 

Likvärdig utbildning 
 

Beskrivning av aktuell 
situation och dess villkor 

  

Kvalitetsarbete Utmaningar Integrering Åtgärder 
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 Ja, alltså vi har ju lång och mångårig erfarenhet av tvåspråkiga eleverna och familjerna. Och jag 

 kan inte säga att det är någon speciell modell, men vi, alltså alla elever som har alltså inte 

 tillräckligt utvecklat svenskt språk dom väljer... eller dom arbetar ju med svenska som språk, 

 som ämne. Sedan och alltså där  igen har vi ju byggt upp ett sätt eller en modell, så hur vi arbetar 

 med dom här. Och det kan ju se väldigt, väldigt individuellt ut (RE).  
 

Kan modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och SVA erbjudas?  

Totalt är det drygt 900 grundskole – och gymnasieelever som har modermålsundervisning i 

Varbergs kommun (CENM). Av grundskoleeleverna är 68 nyanlända och satta i SVA 

undervisning (GRC). I de flesta fall kan modersmålsundervisning erbjudas.  
 

 Ja, alltså att det måste ju finnas underlag och då har vi ju dom här små språken där det ibland 

 har varit svårt att då, ja det skall ju vara ett antal av fem elever/…/ Det är tre elever till exempel 

 i italienska vet jag att vi har haft så få ansökningar. Och då har vi inte hunnit rekrytera behörig 

 lärare (…)Men att dom, där det är fler än fem då, då har vi lärare i detta (GRC).  

 

I undantagsfallen saknas alltså behörig modersmålslärare eller är antalet elever färre än fem.  
 

CENM har personalansvar för modersmålslärare och studiehandledare och har sedan jul 2015 

satt igång ett omfattande rekryteringsarbete för att hitta lämpliga modersmålslärare och 

studiehandledare, med önskemålet att de har en utbildning eller erfarenhet från hemlandet 

eller svensk utbildning. Men säger CENM:  

  
 Detta klarar vi inte idag. I vissa språk är det svårt eller omöjligt att få tag på modersmålslärare. 

 (…) när det gäller studiehandledning kan detta oftast ordnas men inte i den omfattning 

 som skolorna efterfrågar. 

 

På Varbergsskolan kunde modersmålsundervisning och studiehandledning samt svenska som 

andraspråk erbjudas till de som önskade (RE). På VBG skolan finns en hög andel 

arabisktalande barn och en studiehandledare anställd på 80 % för dessa barn. RE säger:  

 
 Vi har ju en studiehandledare som bara jobbar här. En 80 % tjänst/…/det har ju blivit väldigt, 

 väldigt lyckat.  

 

Rektorn är dock medveten om problematiken kring att hitta modersmålslärare och former för 

studiehandledning. 
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 Men jag vet ju att det är ju jättesvårt. Dels att hitta modersmålslärare med en formell 

 utbildning, sedan då, just studiehandledningen som kommer med dom nyanlända och även då 

 tvåspråkiga elever som behöver hjälp att nå dom kunskapskraven i ämnena, med sitt modersmål, 

 det är jättesvårt att hitta (RE).  

 

På VBGskolan är det väldigt individuellt om man läser SVA eller svenska. RE säger:  

 
 Det är väldigt individuellt hur dom gör. Där man har ett utvecklat svenskt språk…även om man 

 är tvåspråkig, då läser man ju svenskämnet. 

 

Det är rektorn som avgör i samråd med ansvarig lärare och SAS lärare. RE påpekade att:  

 
 Det är ju en kartläggning som ligger till grund, där man gör en skattning, uppskattning, kommer 

 den här eleven att klara av svenskämnet eller bedömer man att, nej, vi börjar med att läsa 

 svenska som andraspråk.  

 

Rektorn säger att föräldrarna ibland motsätter att deras barn deltar i modersmålsundervisning 

(citat 1) eller SVA (citat 2). Han säger:  

 
 Om vi börjar med modersmål så är ju det, alltså där säger ju all forskning att med ett 

 välutvecklat  modersmål så kommer man att utveckla ett svenskt språk. Och det är ju ingen 

 konkurrens språken emellan. Det är ju också en uppfattning som många har. Att, ja, men som 

 förälder till exempel då, att, nej, men vi skall prata svenska. Nej, nej, nej säger jag då. Ni skall 

 liksom prata på erat modersmål och liksom, utveckla och underhålla det. Så lär vi eleven 

 svenska utifrån alla grammatiska sätt och korrekta sätt i skolan. Så kommer man att ha då en 

 tvåspråkig elev och det är ju en otrolig resurs (RE).  

 

 (…) utan att dom vet vad det innebär så har man en uppfattning om att det är  inte värt, alltså 

 det har en lägre rang om man säger så. Men då när man förklarar vad det innebär och att det 

 har samma status när man söker vidare till gymnasiet, så då får man en bättre förståelse (RE)  

 

Även GRC påpekar betydelsen av modersmålet och säger: 
 

 Det är jätteviktigt att underhålla och utveckla även modersmålet och i kombination med svenska 

 som andraspråk och svenska…(GRC). 

 

Uppfylls kraven på en likvärdig och fullgod utbildning för de flerspråkiga eleverna? 
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BUN:s uppfattning om den aktuella situationen är att man i stort kan uppfylla kraven på en 

likvärdig utbildning, men menar att:  

 
 Det stora problemet är bristen på behöriga lärare och modersmålslärare men också andra 

 yrkeskategorier som special- och socialpedagoger. Dessutom råder en lokalbrist vilket gjort att 

 antalet undervisningstimmar legat på en alltför låg nivå.  

 

Framförallt är BUN bekymrad över de nyanländas situation men har stor tillförsikt till att de 

riktade statsbidragen som tilldelats Varbergs kommun ska lösa en del av problemen.   

 

CENM säger att organisationen fortfarande är i sin linda, och att man håller på att bygga upp 

rutiner och en organisation. Bland annat har man startat upp ett nätverk för erfarenhetsutbyte. 

Från och med februari i 2016 har man gått från förberedelseklass till direktintegrering då 

trycket av nyanlända varit stort. Skiftet motiveras även utifrån integrationsfördelar. Skolorna 

står numera själva för kartläggningen med hjälp av ett mobilt expertteam (CENM).  

 

Rektorn menar att det finns en viss oro kring situationen med främst de nyanlända.  

 
 Jo, men alltså den här oron. Och det handlar ju, alltså vi pratar ju mycket om det, både alltså i 

 rektorsgruppen och i den här arbetsgruppen så just dom skolorna där man inte har 

 erfarenheten, hur jobbar man med SVA elever? (RE)  

 

Anser du att det finns tillräcklig kunskap och kompetens kring andraspråksinlärning, 

flerspråkighet och mångfaldsfrågor i kommunen, i skolorna, hos rektorer och lärare?  

Informanterna uppfattning i frågan gick delvis isär, vilket visas i tabell tre nedan, kolumn ett 

till fyra. I kolumn fem visas vad samtliga var överens om.  

 
Tabell 3: Uppfattning om kompetens kring flerspråkighet och mångfaldsfrågor: olikheter och likheter 

Kolumn 1 

CENM 

Kolumn 2 

GRC 

Kolumn 3 

RE 

Kolumn 4 

BUN 

Kolumn 5 

Likhet 

”Nej, det 

behövs 

fortbildnings- 

insatser för 

lärare och 

rektorer”.  

”Ja, det finns hög 

kompetens. 

Givetvis kan en 

ökad utbildning 

ge fler 

kunskaper”. 

”För egen del är jag påläst och 

kunnig, mina anställda är också 

insatta och kunniga. Vi är en 

skola som har långvarig 

erfarenhet av tvåspråkiga elever, 

mångfaldsfrågor. Däremot vet jag 

”Nja, både och. Har stor 

tilltro på pedagogerna 

och rektorerna i skolan. 

Att de gör sitt bästa och 

har kompetens och stort 

kunnande. Men att det 

Det behövs 

mer 

utbildning… 



38 
 

 

att det ser lite olika ut bland 

skolorna i Varberg. En del skolor 

saknar erfarenhet och många 

lärare har ingen erfarenhet eller 

kunskap om andraspråksinlärning. 

Här behöver skolor som vi, 

bidra/…/utbildning är utbildning 

och det kommer man aldrig 

ifrån”.  

saknas resurser. I BUN 

har vi regelbundna träffar 

där mångfaldsfrågor 

diskuteras, så ja…men 

utbildning behövs alltid”.  

  

4.2.2 Kvalitetsarbete  

Under denna kategori redovisas infomanternas utsagor kring måluppfyllelse, det fortlöpande 

kvalitetsarbetet och säkerställningen av kvalitetsarbetet.  

 

Hur kvalitetssäkrar skolan utbildningen för andraspråkselever? 
CENM menar att ett omfattande arbete sker just nu med förbättra kvalitén till exempel genom 

regelbundna utvecklingssamtal. Enheten arbetar även intensivt med att skapa bättre 

förutsättningar för samarbete mellan modersmålslärare och ämneslärare. CENM säger: 
 

 I dagsläget stressar modersmålslärare runt till olika skolor och har alldeles för lite kontakt 

 med övriga lärare. Bättre rutiner behövs för att minska restiden till förmån för mer tid på 

 skolan. Genom att ändra tjänstekonstruktionerna så att lärare i de stora språken får längre 

 sammanhängande pass/skola  kommer förhoppningsvis innebär att de praktiska möjligheterna 

 för samarbete kommer att förbättras. 

 

Vidare kommer enheten att följa upp varje nyanländ elev genom att begära in utvärderingar 

av eleven skolgång. Utvärderingen kommer sedan att ligga till grund för planering av fortsatt 

studiehandledning förklarade CENM.   

 

GRC menar att kvalitetsarbetet sker direkt genom att varje elev kartläggs och utifrån 

kartläggningen sätts stöd in för eleven. Eleven får omgående modersmålsstöd, SVA- och 

svenskaundervisning. Flerspråkiga elever som varit i Sverige längre tid än fyra år behandlas 

på samma sätt som övriga elever av de lärare som undervisar eleven, och där kontinuerliga 

utvecklingssamtal bildar underlag för eventuella åtgärder.  
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Rektorn för VBGskolan menar att kvalitetsarbetet sker fortlöpande och att man eftersträvar en 

individanpassning.  

 
 Man gör ju det liksom, man gör ju sitt bästa absolut. Och det är oftast väldigt, väldigt bra. Men 

 självklart, kan man alltid förbättra saker och ting (RE). 

 

Att rikta resurserna på rätt saker och där behovet är som störst är faktorer i kvalitetsarbetet 

som enligt RE är viktigast. RE kan dock se ett problem med elever som börjar sent.  

 
 Jag ser ett större problem med dom som kom i sjuan, åttan /…/Och det är... men där tänker man 

 ju på förvaltningen att, dom eleverna skall ju... alltså där får ju skolorna mer resurser för SVA-

 ämnet för äldre  elever. Så det är väldigt tydligt uttalat. Också en ny skrivelse som började gälla 

 här rätt så nyligen. Att skolorna ska alltså då erbjuda mer och också då kompenseras 

 mer för att möjliggöra detta med SVA för då, på högstadiet /…/ Ja, alltså alla modersmål, 

 studiehandledning och SVA, intensifieras i... för dom äldre eleverna. Och det kan jag ju, alltså 

 det är ju helt rätt. Sedan kan jag ju tycka att, ja, dom yngre eleverna behöver ju ha sitt. Och, 

 men det är en annan resursfördelningsfråga (RE).  

 

BUN menar att en anpassad studiegång är viktigt. Problemet är att få tag i personal, vilket 

BUN menar är en arbetsgivarefråga. Arbetsgivaren måste erbjuda befintliga lärare 

vidareutbildning. En kontinuerlig dialog förs med skolledare och lärare för att stötta upp i 

kvalitetsarbetet till exempel med riktade resurser. Avgörande i kvalitetsarbetet är, att utöka 

antalet undervisningstimmar för de nyanlända. BUN menar: 
 

 Att det inte får bli isolerade undervisningstillfällen i t.ex. SAS eller modersmålsundervisningen, 

 att man bara sjunger deras sång. 

 

För att säkerställa kvalitén är samtliga överens om att utbildning, utbildad personal men även 

nätverksträffande är viktigt. Och att uppföljning är viktigt till exempel via individuella 

studieplaner, utvecklingssamtal och utvärderingar. Nedanstående citat illustrerar detta.  

 
 Utbildade pedagoger med SVA utbilning, och att SVA undervisning sker i största möjliga 

 utsträckning i  elevens naturliga sammanhang t.ex. i klass. Utbildning via skolverket och 

 nätverksträffar (GRC). 

 
 Från enheten kommer vi nu begära in utvärderingar av varje nyanländ elevs skolgång (CENM). 
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 Skolan måste vara mer flexibel och inte så trögrörlig och framförallt individanpassas i högre 

 grad än nu. Här är det viktigt att upprätta individuella studieplaner (BUN) 

 

Informanternas tankar angående andraspråkselevers måluppfyllelse 

Rektorn var införstådd med det faktum att en högre andel av de tvåspråkiga eleverna inte når 

målen, och förespråkade tidiga insatser och ett metodiskt arbete. Men också att BUN skjuter 

till mer resurser.  

 
 Det ser man ju alltså att, det finns ju en högre andel tvåspråkiga elever som inte når 

 kunskapskraven i andra ämnen. Men alltså, jag tänker då att, med tidiga insatser, 

 alltså redan ifrån förskoleklass och upp i åren innan man kanske då får sitt första betyg, 

 att man jobbar väldigt intensivt. Och metodiskt i dom tidigare åren. /…/Utan... men 

 det krävs ju både resurser. Och sedan, det tar ju tid. Språk tar ju tid. Jag tycker inte det 

 egentligen är anmärkningsvärt. Men jag förstår ju att vi lever i ett måluppfyllelsesamhälle. 

 Och om man nu kommer som kanske i sjätte klass. Svårt att komma ikapp och så./.../ det handlar 

 ju om att fördela resurser, att förvaltningen prioriterar rätt…(RE) 

 

Även inom BUN finns en medvetenhet om att äldre nyanlända har svårare att nå målen. 

Därför har åtgärderna intensifierats och en ny rutin och fördelningsmodell har skapats.  

 
 Ja, men högstadiet där som sagt, där får ju skolorna mer resurser för SVA-ämnet för äldre 

 elever. Så det  är väldigt tydligt uttalat. Också en ny skrivelse som började gälla här rätt så 

 nyligen. Att skolorna alltså skall då erbjuda mer och också då kompenseras mer för att 

 möjliggöra detta med SVA för då, på högstadiet. Ja, alltså alla modersmål, 

 studiehandledning och SVA, intensifieras i... för dom äldre eleverna. Och det kan 

 jag ju, alltså det är ju helt rätt. Sedan kan jag ju tycka att, ja, dom yngre eleverna behöver ju ha 

 sitt. Och, men det är en annan resursfördelning (BUN).  

4.2.3 Utmaningar 

Tabell 4 visar vilka utmaningar som ses vara betydelsefulla i arbetet med att tillgodose en 

likvärdig utbildning. Likheter mellan informanterna har sammanfattats i den sista femte 

kolumnen. Deras olika och i vissa fall lika uppfattning visas i övriga kolumner. 

 
Tabell 4: Utmaningar för att tillgodose likvärdig utbildning, likheter och olikheter. 

CENM RE GRC BUN Likheter 

”Att 

direktintegrering 

”Oron i samhället i stort 

och de negativa attityder 

”Utmaning att få 

behöriga pedagoger i 

”Pengar saknas 

till lokaler, till 

Rekrytering av 

kompetent och 
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inte bara blir att 

eleven rent fysiskt 

integreras i 

klassrummet, att få 

in den nyanlände i 

ett socialt 

sammanhang/…/ 

Ser även en stor 

utmaning med SVA 

undervisning där 

stor lärarbrist 

råder ./…/ 

Utmaning är även 

att hitta bra former 

för samarbete 

mellan 

lärarkategorier”. 

som finns till flerspråkiga, 

men också få alla lärare att 

arbeta som språklärare 

/…/ ”Nej, men alltså det är 

ju en utmaning att 

fortfarande självklart att nå 

individen /…/ nyanlända 

dom har ju väldigt varierad 

nivå. Och där är en 

utmaning att, att liksom 

hitta individen och 

samtidigt få in individen i 

en gruppering och, men 

där finns det ju också bra 

kartläggningsmaterial. På 

Skolverket där som vi 

följer. /…För skolor som 

saknar erfarenhet är hela 

situationen, en stor 

utmaning…” 

olika språkgrupper om 

frågan handlar om 

modersmålsstöd och 

studiehandledning. Om 

det handlar om att 

tillägna sig svenska och 

få ett fungerande 

vardagsspråk är det 

utmaningen. Att 

komma in i den 

svenska kulturen. Vi 

märker en stor 

ambition från 

nyanlända att lära sig 

svenska och den 

svenska kulturen”. 

olika pedagoger 

som 

specialpedagoger, 

modersmålslärare. 

Men också svårt 

att rekrytera. 

Utmaning handlar 

också om att få in 

föreningsvärlden, 

speciellt när det 

gäller 

integrering”.   

behörig personal 

ser samtliga 

som den stora 

utmaningen.  

 

Integrering.  

 

 

Att en stor utmaning ligger i att rekrytera behörig och kompetent personal är samtliga rörande 

överens om. Rektorn på VBGskolan menar att det inte bara är svårt att rekrytera SVA lärare 

utan lärare i alla årskurser och ämnen. RE säger: 

 
 Alltså nu är vi ju mitt i krisen om man får uttrycka sig så. Med behöriga lärare. I alla ämnen, 

 alla kategorier. Alltså vi är ju nere i förskolan, förskolelärare, fritidspedagoger och lärare. Det 

 är... nu har vi  sådan jättekulmen av barnantal också som gör att vi måste rekrytera väldigt 

 mycket. Och jag har ju känt liksom dom sista åren att nu händer det. Alltså det man har 

 pratat om, det händer nu. Vi är jätteoroliga. 

 

Vidare menar informanterna att integration är en viktig fråga dels i skolan men också i 

samhället i stort. Att hitta individens nivå och därifrån individanpassa undervisningen anser 

RE vara ytterligare en utmaning medan GRC pekar på vikten av att få ett fungerande 

vardagsspråk.  
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4.2.4 Integration  

I föregående beskrivningskategori var samtliga informanter eniga om att integration är en 

utmaning för skolan och samhället. BUN menar exempelvis att det inte bara är skolans 

ansvar, utan föreningslivet måste bli mer delaktiga och ta sitt ansvar i integrationen (BUN).  

 

Varbergs kommun har sedan februari 2016 valt direktintegrering och grundar valet på 

integrationsfördelarna. Att eleven direkt kommer in i det sociala samspelet och möjligheten 

att tillgodogöra sig det svenska språket i autentisk miljö. Följande citat belyser detta.  

 
 I klassen arbetar skolan, läraren med integration, och där, där skapas möjligheter för 

 nyanlända att  tillgodogöra sig det svenska språket både på en akademisk, skolnivå och 

 vardagsspråk t.ex. på raster och i matsal. Jag menar att det är i vardag och mötet med 

 andra elever som nyanländ får stora möjligheter att tillägna sig språk, och lära  sig kulturella 

 yttringar och svenska elevers sociala samspel (GRC). 

 

 Viktigt för nyanlända elever att komma in i ett socialt sammanhang. Att integrering av 

 nyanlända ska  vara en angelägenhet för all och inte mest vila på modersmålsläraren eller 

 studiehandlerande axlar. Sen är modersmålslärare en mycket viktig del i detta (CENM).  

 

RE ser både integrationsfördelar med den direktintegrering som nu är ett faktum i Varberg 

men också en del problem i de fall då rutin och resurser saknas8.  

 
 Vi har ju en bra rutin. Och med tillägg/…/med det nya relativt nya materialet ifrån Skolverket, 

 då tycker jag att (…) vi gör det (... ) Jag är jättenöjd i vårat mottagande där. Jag 

 behöver inte att det är någon central enhet för att det är ju ändå vi och läraren här 

 som skall liksom möta och ha 100 % koll på eleven. Så att ett team skulle lösa det. Eller en 

 mottagningsgrupp och sedan föra över det. Då tycker jag det är mycket bättre som det är idag. 

 Att vi gör det själva. (…)men på dom skolorna, det finns inte överallt.(…) men förhoppningsvi 

 så skapar man ju sig rutinerna och vi har ju nätverk för liksom, hur gör ni som har hållit 

 på länge och, ja, vi fick våran första nyanlända och vad skall vi göra, ungefär. Men att, 

 där får vi ju hjälpas åt (RE). 

  

                                                           
8 RE arbetar på den mest invandrartäta skolan i Varberg sen flera år tillbaka. Cirka 20 % av eleverna har annat modersmål än svenska (RE).  
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Kategorin tangerar även frågan om skolsegregation.  I både GRC och BUN:s beskrivning 

framgår det att vissa skolor har fler nyanlända än andra på grund av närhetsprincipen det vill 

säga skolors närhet till flyktingförläggning (GRC & BUN).   

 
 Det finns nyanlända elever på alla skolor. Några skolor ligger nära så kallade EVAK och på de 

 boendena, på de skolorna är det fler nyanlända än övriga. Skolor som ligger i Varbergs 

 stadskärna har många andraspråkselever, och också nyanlända men främst andra 

 generationens invandrare. Alla elever placeras i klass på den skola de tillhör. Den skola som 

 ligger i upptagningsområde där de bor (GRC). 

4.2.5 Åtgärder 

Här redovisas informanteras uppfattning kring de åtgärder som behövs för att tillgodose 

andraspråkselevers skolgång. Kategorin redovisas i form av tabell.  

 
Tabell 4: Åtgärder 

CENM RE GRC BUN 

Bättre förutsättningar 

för samarbete mellan 

modermålslärare/studie

handledare och övriga 

lärare – ska åtgärdas i 

höst genom ändrade 

tjänstekonstruktioner 

där modersmålslärare 

/studiehandledare får 

längre 

sammanhängande pass 

på skola. 

Fortbildningsinsatser 

för modersmålslärare 

/studiehandledare 

Nätverksbyggande 

Bättre schemaläggning för att 

kunna samverka med ordinarie 

lärare. Få in tydligare rutiner 

när det gäller 

modersmålslärare och 

studiehandledare. Att de är 

knutna till team och enheter. 

Nära samarbete krävs med 

Enheten för modersmål. 

Att vi ställer krav på stat, 

skolverk, lärarutbildningar så 

att det erbjuds utbildning. Så 

att man har möjlighet att gå.  

Tänka mer 

samhällsekonomiskt, att de 

tvåspråkiga kommer ut kan 

flera språk.  

Säkerställa så att alla 

elever får tillgång till 

modersmålsundervisning 

och studiehandledning 

om så behov finns och att 

vårdnadshavare/god 

man/skola ansöker om 

det.  

Att svenska erbjuds från 

dag 1. Det är viktigt att 

den nyanlända elever 

snabbt kan fortsätta sin 

kunskapsresa och då är 

svenska språket en 

nyckel.  

Minska trögrörligheten och 

öka flexibiliteten när det 

gäller andraspråkselever 

skolgång.  

Skapa samarbete med 

kultur och 

fritidsförvaltningen. 

Minska skolsegregationen 

genom att mer aktivt styra. 

Sätta större krav på 

arbetsgivaren ”Kommunen

- rektorer” – att få sina 

anställda att vilja utbilda 

sig, få behörighet i SAS.  



44 
 

 

5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Metodkritik 

Att distribuera via Facebook visade sig vara ett enkelt sätt att få svar på enkäten. Huruvida 

svarsfrekvensen var hög eller låg kan jag dock inte uttala mig om då jag inte vet exakt hur 

många av mina Facebookvänner som faktiskt arbetar inom skolan. Inte heller vet jag med 

säkerhet hur många som fick ta del av webblänken via e-post då den först distribuerades ut till 

rektorer på skolorna som i sin tur bads sprida den vidare till övrig personal. Ett annat problem 

med förfarandet är att jag inte säkert kan veta vem som besvarat enkäten. Inte heller kan jag 

fånga upp eventuella missuppfattningar vilket är en svaghet med studien eftersom det kan 

snedvrida resultatet. Exempelvis kom en informant ha ett ambivalent ställningstagande till de 

två påståenden som syftade till att undersöka om flerspråkighet är en tillgång eller hämmar 

språkutvecklingen. Som forskare måste jag vara medveten om att detta kan påverka 

reliabiliteten och ställa frågan om påståendena var missledande, otydliga eller om det berodde 

att informanten inte läst frågan tillräckligt noga (Denscombe 2009: 225-227; Trost 1994:58).   

 

Två av de fyra intervjuerna kom inte att transkriberas, vilket kan inverka negativt på 

reliabiliteten, eftersom det försvårar för andra forskare att granska den transkriberade texten. 

Dock finns samtliga intervjuer i en ljudupptagning. Vidare har den sammanfattande texten 

skickats i retur till berörda informanter som bekräftat underlaget. Även det faktum att två av 

de fyra intervjuerna genomfördes per telefon kan påverka reliabiliteten. 

5.2 Resultatdiskussion: enkät 

Fler än hälften av lärarna upplevde att de saknade resurser och kunskaper för att kunna stötta 

de flerspråkiga. Framför allt efterfrågade lärare i matematik, praktiska och naturorienterade 

ämnen mer kunskaper och resurser för att möta de flerspråkiga elevernas, och i synnerhet 

nyanländas individuella behov. Resultaten kongruerar väl med vad forskningen (se Cummins 

2000; Hyltenstam & Lindberg 2012) säger, nämligen att det finns ett behov av 

kompetensutveckling av verksamma ämneslärare där de ges kunskap om språkutvecklande 

arbetssätt, andraspråksinlärning och flerspråkighet. Resultatet visar vidare att lärare i SVA, 

svenska och svenska i kombination med annat ämne i högre grad upplever ha de kunskaper 

och resurser som behövs. Att språklärare anser sig ha mer kunskaper beror kanske på att de 

har en språkutbildning. En annan orsak bakom diskrepansen kan bero på en utbredd enspråkig 

ideologi, i vilken alla förväntas lära sig majoritetsspråket (Hyltenstam & Lindberg 2012:40). 
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Följden blir att mer resurser, i relation till andra skolämnen såsom praktiska och 

naturorienterande ämnen, fördelas till just ämnet svenska varpå språklärare upplever att de har 

mer resurser än övriga lärare. 

 

Cummins (2000:8) menar att avsaknaden av en lokal arbetsplan försvårar igångsättandet av en 

förändringsprocess där lärare utmanar sin lärarroll, sin egen undervisningspraktik och rådande 

maktrelationer. Att endast sju lärare säger sig ha en lokal arbetsplan blir mot bakgrund av 

Cummins (2000) forskning oroväckande, eftersom diskussioner kring förändring av 

organisation och undervisningssätt för att bättre anpassas till mångfalden riskerar att bli 

bortprioriterade, vilket gör att makthierarkier upprätthålls och de traditionella pedagogiska 

praktikerna permanentas (Ibid 2000: 8-10).  

 

Enligt Skolverket (2015b) ska studiehandledning stödja och utveckla elevens ämneskunskaper 

via modersmålet. Detta kräver att studiehandledaren är pedagogiskt och didaktiskt 

ämneskunnig och inte, som vissa informanter påvisar, mer fungerar som en tolk än en aktiv 

utvecklare av språk- och ämneskunskaper. Att flerspråkiga elever misslyckas för att de inte 

kan visa sina kunskaper på svenska är inte en utbildning som är likvärdig och rättvis. Det är 

istället en utbildning som överensstämmer med vad Cummins (2000:45) säger, en ”subtraktiv 

och kompensatorisk” undervisning där eleven tvingas in i ”ett språk i taget-tänkande”, vilket 

starkt begränsar de flerspråkiga elevernas möjligheter att nå skolframgång.  

Ett bristfälligt samarbete mellan ämneslärare och studiehandledare, vilket utkristalliserades i 

enkätresultatet, försvårar flerspråkiga elevers möjlighet att nå skolframgång. Att skapa 

förutsättningar till samarbete och samverkan exempelsvis via lämplig schemaläggning är 

rektorns ansvar men det kräver också att ämneslärare intar ett additivt förhållningssätt och ser 

en vits i att samarbeta med studiehandledaren (Axelsson 2013:555; Axelsson 2015: 130-131).  

 

Att flerspråkiga elever har svårare att uppnå målen framgår av Skolverkets rapport (2016a). 

Svårigheterna att nå målen förklarades av informanterna med bland annat resursbrist, elevens 

bristande kunskaper i svenska samt kort eller bristfällig skolbakgrund. Inte många av lärarna 

ifrågasatte sin egen kompetens, undervisningspraktik eller förhållningssätt utan hänvisade 

främst till bristen på resurser och brister hos eleven. Att inte ifrågasätta och utmana sina egna 

attityder och sitt eget förhållningssätt gör att den enspråkliga ideologi som finns i och utgår 

från majoritetssamhället upprätthålls och fortsätter spridas menar Cummins (2000:6-8).  
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Enligt Collier och Thomas (1997) är en sociokulturellt stödjande miljö en viktig faktor för 

skolframgång. I en sådan miljö ses flerspråkighet som en tillgång. Vidare lyfts elevernas 

kunskaper och erfarenheter fram om modersmålsanvändning i klassrummet är tillåtet 

(Axelsson 2013:554).  Resultatet av enkätstudien visar en positiv attityd till flerspråkighet, 

modersmålsundervisning och en förhållandevis positiv inställning till användandet av 

modersmålet i klassrummet. Villkoren för en sociokulturellt stödjande miljö tycks därmed 

finnas. Detta förutsätter dock att informanterna svarat vad de faktiskt tycker, tänker och gör 

och inte vad de tror är rätt svar utifrån förväntningar och önskningar (Denscombe 2009:225).  

5.3 Resultatdiskussion: intervju 

Det finns ingen utarbetad policy för hur arbetet med flerspråkiga elever ska utformas i 

Varbergs kommun men däremot följs Skolverkets riktlinjer, skollagen och skolförordningen. 

 

Studiehandledning bör vara en självklar komponent för de elever som ännu inte kan svenska 

tillräckligt för att utveckla ämneskunskaper menar Axelsson (2013:572). Resultatet visar att 

den stora bristen på lämpliga modersmålslärare och studiehandledare gör att alla inte ges 

studiehandledning och modersmålsundersvisning. I dagsläget kan därför inte Varbergs 

kommun svara upp mot skollagens krav om studiehandledning på modersmålet för alla med 

behov. Modersmålsundervisning erbjuds dock inom skollagens gränser det vill säga om det 

finns modersmålslärare till hands och/eller om det är fler än fem elever med samma språk i 

kommunen (SFS 2010:800).  Forskare är idag överens om ett utbyggt modersmål är en 

förutsättning för en lyckad andraspråks- och kunskapsinlärning (se Axelsson 2013; Collier & 

Thomas 1997; Cummins 1979,1981 m.fl.). Därför är det anmärkningsvärt att huvudmännen 

för skolan inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att exempelvis minska bristen på 

modersmålslärare och studiehandledare då detta inte är något nytt fenomen utan alltsedan 

hemspråksundersvisningen infördes på slutet av 70-talet har detta varit ett problem.  

 

Dessutom råder brist på SVA-lärare och avsaknaden av behörig och kompetent personal i 

SVA gör att flerspråkiga elever inte får den utbildning de har rätt till. Hur kommer det sig att 

inga kraftansamlingar har gjorts i ett tidigt skede för att öka tillgången till SVA-lärare? 

Hyltenstam och Milani (2012:79) menar att SVA-ämnet kämpar med en låg status och 

legitimitet. Att få vill utbilda sig till SVA-lärare kan bottna i att SVA- lärare överlag har lägre 

status än många andra lärarkategorier, att resurserna är otillräckliga, och att man som lärare 
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får kämpa hårt för elevernas utbildningsrättigheter. Om kommunens huvudmän har för avsikt 

att skapa en likvärdig utbildning är det hög tid att komma till handling och råda bot på den 

lärarbrist och resursbrist som finns och har funnits ett tag.  Vidareutbildning tar tid och kräver 

ansträngning. Genom att premiera komptensutveckling till intresserade lärare exempelvis 

genom att erbjuda arbetsförkortning med bibehållen lön kanske fler kan lockas till studier. 

 

Hyltenstam och Milani (2012:20) anser att beslut och åtgärder rörande de flerspråkiga 

elevernas utbildning inte alltid baseras på vad forskning säger, utan tas utan sakkunskap, och 

grundas i många fall på grundlösa överväganden. Därför måste professionaliteten öka hos 

skolledare, genom att de ges kunskap om flerspråkighet och lärande på bred front. Hos både 

GRC och RE finns en god kunskap om andraspråksinlärning och flerspråkighet. Beslutet att i 

en handvändning övergå till direktintegrering, trots att det inte finns kunnande, erfarenhet och 

kompetens på flertalet skolor, tyder på dock på ett mer aningslöst förfarande hos BUN och 

CENM. Antagandet tolkas mot bakgrund av RE:s oro över att många skolor saknar erfarenhet 

och står oförberedda för att ta emot nyanlända. CENM och BUN motiverar beslutet med 

integrationsfördelar och att eleven får möjlighet att lära sig språket i en autentisk miljö. Jag är 

dock något skeptiskt till direktintegrering som bästa väg för social integration och språk- och 

kunskapsinhämtning. Nilsson (2015) menar att risken finns att det istället blir en exkluderande 

inkludering. Samtidigt finns det nackdelar även med det andra alternativet, förberedelseklass, 

därför måste kommunen menar både Bunar (2015) och Axelsson (2015) finna flexibla 

organisatoriska lösningar som i första hand tar hänsyn till att det handlar om elever med högst 

varierande behov, erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och anlag snarare än nyanlända. 

Det är nämligen mer som skiljer nyanlända elever åt än som håller dem samman som grupp.   

 

Böhlmark och Holmlunds studie (2011: 6-8) visar att elever med svensk bakgrund i stor 

utsträckning söker sig bort från invandrartäta skolor, vilket har resulterat i en ökad 

skolsegration. Åtgärder måste därför sättas in för att dämpa eller kompensera för den ökande 

sorteringen av elever på olika skolor annars riskerar svagare elever att få sämre skolresultat 

och mindre fördelaktiga framtidsutsikter. BUN är medvetna om förekomsten om viss 

skolsegration och säger sig vilja påverka genom att aktivt styra. Idag utgår man från 

närhetsprincipen vid elevplacering vilket gjort att några få skolor fått ansvar för alla 

nyanlända. Det är därför upp till bevis för de kommunala huvudmännen i Varberg, att gå till 

handling för att motverka en ökad sortering av elever på olika skolor.  
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5.4 Slutsatser  

Syftet med studien var att undersöka om den svenska skolan är redo att möta de förändrade 

demografiska och sociala villkoren, föranledda av migration, globalisering och ökad 

asylinvandring, som idag är ett faktum i Sverige. Resultatet visar att skolan inte fullt ut är 

redo att fylla sin sociala och kunskapsmässiga roll och erbjuda en fullgod och likvärdig 

utbildning för alla. Det finns dock utan tvivel goda ambitioner och intentioner hos huvudmän, 

rektorer och lärare. Men det skriande behovet av behörig personal, resursbristen samt 

organisationens tillkortakommanden gällande möjligheter till god samverkan mellan 

modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare/klasslärare är flera hinder på vägen. Att 

som Varbergs kommun satsa på nätverkande och kollegialt lärande kan dock vara en bra 

lösning för att skapa ytor för diskussion, samverkan och delaktighet och i förlängningen 

utvecklandet av nya didaktiska, pedagogiska och organisatoriska grepp för att kunna erbjuda 

en bra utbildning. Resultatet av en sådan breddad kompetens är inte bara till nytta för de 

flerspråkiga eleverna utan för alla elever i ett klassrum.   

 

Att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka flerspråkiga elevers rätt till likvärdig och god 

utbildning har varit lärorikt. Bilden som framträder är komplex och tyder på många 

samverkande faktorers betydelse för att tillgodose flerspråkiga elevers behov och möjlighet 

till skolframgång. Styrdokumenten är tydliga med vad som gäller och vem som bär ansvaret. 

Trots detta visar resultatet att skolan inte fullt ut tar sitt ansvar och visar hänsyn till 

flerspråkiga elevers individuella behov till exempel gällande modersmålsundervisning, 

studiehandledning och att möta behöriga och lämpliga lärare.  

 

I såväl enkät som intervjuresultatet framgår hinder för samarbete och samverkan mellan olika 

lärarkategorier. Axelsson (2013, 2015) menar att en skolas inställning och attityd avgör hur 

samarbetet mellan SVA-lärare, modersmålslärare, studiehandledare och ämneslärare 

integreras. En levande språkpolicy som Cummins (2000) förespråkar kan vara en lösning för 

att utmana och förändra förhållningssätten och medvetandegöra för alla parter om betydelsen 

av ett gott samarbete för att de flerspråkiga elevernas ska ha möjlighet att lyckas.  

 

Elever med annat modersmål än svenska har en dubbel arbetsuppgift eftersom de ska lära sig 

ämnesinnehåll och ett nytt språk för detta samtidigt. För att klara uppgiften är 

modersmålsundervisning och studiehandledning vid behov självklara komponenter som både 
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bidrar till språk, - ämnes, - och identitetsutveckling menar Axelsson (2013:572). Detta ställer 

dock krav på skolledaren att skapa goda möjligheter till samverkan och samarbete mellan 

studiehandledare/modersmålslärare och ämneslärare. Men också krav på en ökad medvetenhet 

om vikten av ett sådant samarbete, hos i synnerhet ämneslärarna.  

 

Vidare pekar forskningen på betydelsen av additivt och interkulturellt förhållningssätt där 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt individanpassas (se Axelsson 2013; Collier & 

Thomas 1997; Cummins 1979, 1981). En del lärare, främst i matematik, praktiska och 

naturorienterade ämnen, säger sig sakna kunskaper för att hjälpa flerspråkiga elever att nå 

kursmålen. Avsaknaden av kunskaper om språkutvecklande arbetssätt och organisatoriska 

hinder som försvårar ett samarbete mellan olika lärarkategorier, väcker frågan om det är 

rimligt att en ämneslärare ska kunna anpassa undervisningen så att alla elever oberoende av 

språklig, kulturell och etnisk bakgrund likvärdigt kan tillgodose sig undervisningen. 

Slutsatsen är att det krävs omfattande kompetensinsatser av främst ämneslärare så att deras 

professionalitet även innefattar en språklig dimension. Krav, på att lärarutbildningar tar sitt 

ansvar och möjliggör en utbildning så att framtida lärare kan göra, åtminstone en del av, 

innehållet begripligt för de flerspråkiga eleverna, är också viktigt och väsentligt.   

 

Det är uttalat i skollagen (SFS 2010:800) att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers 

olika behov, vilket också förtydligas i läroplanen (LGR 11): ”Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov”. Mot bakgrund av kommunens tvärvändning att gå från 

förberedelseklass till direktintegrering, istället för att fundera över andra organisatoriska 

lösningar anpassade till de aktuella villkor och förutsättningar som finns i Varbergs skolor i 

Varberg, ställer jag mig frågande till om tillräcklig hänsyn har tagits till den heterogenitet och 

mångfald som kännetecknar skolan idag. Skolorganisationens aktörer måste medvetandegöras 

det faktum att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla utan olika, nya, flexibla och 

bättre vägar måste hittas för att möjliggöra en god, rättvis och likvärdig skola för alla.   

 

Att utveckla sina kunskaper på ett andraspråk är en tidskrävande och tuff process. Därför 

måste ämnesutvecklingen till en början ske på förstaspråket på åldersadekvat nivå tills eleven 

har tillräckliga kunskaper för att ta till sig ämnet på andraspåket (Axelsson 2013: 559). 

Genom att förklara uteblivna framgångar med bristande språkkunskaper gör att mest tid ägnas 

åt att inhämta kunskaper i svenska istället för att utveckla och förstärka de kunskaper eleven 

har med sig. Följden blir att flerspråkiga elever går miste om en bra start och möjlighet att 
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utvecklas så långt som möjligt. Då Cummins (1979,1981) teorier om CALP och BICS visar 

att den underliggande förmågan kan föras över till andraspråket borde därför större fokus i 

skolan ligga på dess kunskapsuppdrag snarare än att rätta in de flerspråkiga i den enspråkiga 

ideologin, där kunskaper i det svenska språket värdesätts högst och ses som det enda viktiga.   

 

Det finns troligen inte någon skola som inte har en ”likvärdig skola för alla” som mål. Det 

svåra är att nå dit. Resultatet visar att det finns många goda ambitioner och de åtgärder som är 

tänkta och som syftar till att skapa möjlighet för nätverkande erfarenhetsutbyten och som 

bidrar till ett kollegialt lärande kan bli viktiga komponenter i arbetet mot en än mer 

fungerande och likvärdig skolverksamhet, i vilken huvudmän, rektorer och lärare känner ett 

delat ansvar för de flerspråkiga eleverna. Även arbetet som påbörjats av CENM som syftar till 

att förbättra och underlätta möjligheterna för samverkan mellan olika lärarkategorier är en 

viktig pusselbit. Och visst kan BUN:s förslag om en utökning av undervisningstimmar vara en 

annan viktig del men kvantitet får inte gå före kvaliteten.  

 

Den växande skillnaden i måluppfyllelse mellan elever med svensk bakgrund och utländsk 

bakgrund är också oroväckande ur ett likvärdighetsperspektiv. Om vi fortsätter att 

underutbilda flerspråkiga elever och negligera deras utbildningsrättigheter, flerspråkighet och 

kunskaper kan det i det långa perspektivet få förödande socioekonomiska konsekvenser för 

hela samhället.   

5.5 Slutord 

Min lärarerfarenhet består till övervägande del av undervisning av elever med svenska som 

modersmål i psykologi och religion på Komvux men de senaste åren har inneburit en 

förskjutning mot undervisning av flerspråkiga elever i både SVA som i andra skolämnen. 

Skiftet medförde att jag blev medveten om att flerspråkiga elevers rätt till en likvärdig 

utbildning inte alltid är en självklarhet hos huvudmän, rektorer och lärare och att jag som 

SVA lärare många gånger får, dels kämpa för de flerspråkiga elevernas rätt till adekvat 

undervisning dels kämpa mot de ofta negativa attityder och värderingar som finns hos en del 

skolpersonal. Valet av övergripande ämnesområde för uppsatsen var därmed givet från början, 

nämligen att undersöka om flerspråkiga elever erbjuds en likvärdig och fullgod utbildning.  

Resultatet, att skolan inte kan tillgodose flerspråkiga eleverna den utbildning de har rätt är inte 

överraskande eftersom jag hade en viss kännedom om exempelvis problematiken att hitta 
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behörig och lämplig personal. Positiva svar av resultatet är att det finns en stor vilja att ta itu 

med de utmaningar som finns och en nyfiken framåtanda, vilken speglas i de många tänkta 

åtgärder som är planerade. Det skulle därför vara roligt att i en framtida uppsats undersöka om 

de tänkta åtgärderna blev en verklighet.  

Metodvalet och empirinsamlandet gav svar på de frågor jag ställde inledningsvis men det 

skulle vara intressant att se vad en observationsstudie av exempelvis lärares 

undervisningspraktik och förhållningssätt till flerspråkighet, skulle gett för empiriskt material 

eftersom det som sägs inte alltid överensstämmer med det som faktiskt görs eller tänks i 

verkligheten. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Intervjufrågor (Grundskolechefen, BUN):  

• Ungefär hur många elever i Varberg är andraspråkselever (läs här: har rätt till 
modersmålsundervisning).  

• Är andraspråkselever/nyanlända jämt fördelade i kommunens skolor eller har vissa skolor procentuellt 
mer andraspråkselever/nyanlända än andra? 

• Finns det en utarbetad språkpolicy i Varbergs Kommun för hur frågor som har med språk och kulturell 
mångfald ska hanteras?  

• Vad ser du som utmaningar för att kunna tillgodose att andraspråkselever får den utbildning som de har 
rätt till enligt lagen? 

• Hur tillgodoser grundskolan i Varberg andraspråkselevers behov gällande social integration och 
möjlighet till språk, - kunskaps, och identitetsutveckling? 

• Vilka åtgärder anser du behövs i det fortsatta arbetet för att kunna tillgodose andraspråkselevers 
möjligheter till en god och likvärdig utbildning? 

• Hur kvalitetssäkrar skolan utbildningen för andraspråkselever? 
• Anser du att det finns tillräcklig kunskap och kompetens kring andraspråksinlärning, flerspråkighet och 

mångfaldsfrågor i kommunens skolor, hos rektor och lärare? 
 

Intervjufrågor (rektor) 

• Hur många andraspråkselever finns på skolan? 
• Arbetar man på skolan efter någon språkpolicy? 
• Hur stor del av eleverna på skolan har svenska som andraspråk?  
• Har alla elever med annat modersmål möjlighet till modersmålsundervisning och vid behov 

studiehandledning på modersmålet?  
• Anser du att svenska som andraspråk och modersmål är viktiga ämnen för att garantera en likvärdig 

utbildning för elever med flerspråkig bakgrund?  
• Hur fungerar samarbetet mellan ämneslärare, klasslärare, studiehandledare och modersmålslärare? Hur 

kan du som rektor få samarbetet att fungera ännu bättre? 
• Hur tillgodoser grundskolan i Varberg andraspråkselevers behov gällande social integration och 

möjlighet till språk, - kunskaps, och identitetsutveckling? 
• Vad ser du som utmaningar för att kunna tillgodose att andraspråkselever får den utbildning som de har 

rätt till enligt lagen? 
• Vilka åtgärder anser du behövs i det fortsatta arbetet för att kunna tillgodose andraspråkselevers 

möjligheter till en god och likvärdig utbildning? 
• Hur kvalitetssäkrar skolan utbildningen för andraspråkselever? 
• Anser du att det finns tillräcklig kunskap och kompetens kring andraspråksinlärning, flerspråkighet och 

mångfaldsfrågor på skolan? 
 

Intervjufrågor (Enheten för nyanlända och modersmål) 

• Vad är syftet med er verksamhet? Hur tillgodoser ni andraspråkselevers behov gällande social 
integration och möjlighet till språk, - kunskaps, och identitetsutveckling? 

• Vad ser du som utmaningar för att kunna tillgodose att andraspråkselever får den utbildning som de har 
rätt till enligt lagen? 

• Vilka åtgärder anser du behövs i det fortsatta arbetet för att kunna tillgodose andraspråkselevers 
möjligheter till en god och likvärdig utbildning? 

• Hur arbetar ni för att kvalitetssäkra utbildningen för andraspråkselever? 
• Anser du att det finns tillräcklig kunskap och kompetens kring andraspråksinlärning, flerspråkighet och 

mångfaldsfrågor i kommunens skolor, hos rektor och lärare? 
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Bilaga 2: Enkäten 

Enkäten i sin helhet finner du här: http://goo.gl/forms/EUDblJAUuNC7y6Py1 

 

 

http://goo.gl/forms/EUDblJAUuNC7y6Py1
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