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Abstrakt 

 

Författare: Jennie Lindqvist 

Svensk titel: Introduktionsprogrammet Språkintroduktion ur ett lärarperspektiv 

English Title: The language introduction program from a teacher’s perspective 

Antal sidor: 35 

 

Syftet med studien är att beskriva hur undervisningen för nyanlända elever i 

gymnasieåldern arrangeras i en liten kommun i södra Sverige, i synnerhet gällande 

modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och ämnesinriktad 

språkundervisning, samt hur lärare och programansvariga på skolan upplever att 

undervisningssituationen påverkar dessa elevers studieresultat, både i svenska och i 

övriga ämnen på grundskolenivå. Frågeställningarna i studien är följande: Hur beskriver 

en lärare och en programansvarig organisationen av undervisningen på 

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion? Hur uppfattar en lärare och en 

programansvarig att elevernas studieresultat i svenska och övriga grundskoleämnen 

påverkas av modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och 

ämnesinriktad språkundervisning? Två kvalitativa informantintervjuer är genomförda 

och resultatet visar att kommunen arrangerar studiehandledning på modersmål och 

ämnesinriktad språkundervisning, men inte aktivt driver frågan 

modersmålsundervisning. Resultatet visar vidare att studiehandledning på modersmål 

och den ämnesinriktade språkundervisningen ännu inte har gett några mätbara resultat, 

eftersom det i strukturerad form är ett relativt nytt inslag i undervisningen. Lärare och 

programansvariga förväntar sig dock att det på längre sikt kommer ge goda resultat.  

 

Nyckelord 

Andraspråksinlärning, modersmålsundervisning, studiehandledning, ämnesinriktad 

språkundervisning.
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1 Inledning 

 

Arbetet handlar om hur undervisningen för nyanlända elever i gymnasieåldern arrangeras i en 

liten kommun i södra Sverige, i synnerhet gällande modersmålsundervisning, 

studiehandledning på modersmålet och ämnesinriktad språkundervisning, samt hur lärare och 

programansvariga på skolan upplever att undervisningssituationen påverkar dessa elevers 

studieresultat, både i svenska och i övriga ämnen på grundskolenivå.  Det finns omfattande 

forskning om förstaspråkets och modersmålsundervisningens betydelse för 

andraspråksinlärningen, men jag vill ta reda på hur detta implementeras i den praktiska 

verksamheten. Studiehandledning på elevernas modersmål är som metod ett relativt nytt 

begrepp, och likaså den ämnesinriktade språkundervisningen. Jag vill ge en inblick både i den 

praktiska implementeringen av metoderna i verksamheten och i pedagogernas perspektiv på 

dessa metoders inverkan på elevernas studieresultat. 

 

1.1 Bakgrund 

Ungdomar som anländer till Sverige som flyktingar, asylsökande eller anhöriginvandrare i 

gymnasieåldern ställs inför en enorm arbetsuppgift när de börjar i den svenska skolan. De ska 

samtidigt som de inhämtar ett nytt språk tillgodogöra sig ämnesundervisning motsvarande nio 

års grundskola, i vilken undervisningen bedrivs på elevernas andraspråk. De elever som har 

målsättningen att få behörighet att söka nationellt ungdomsgymnasieprogram är dessutom 

under tidspress, eftersom nationellt gymnasium kan sökas senast det år eleven fyller 19 år. 

Det innebär i praktiken att en elev som anländer till Sverige vid 16 års ålder har maximalt 

fyra år att läsa in nio års skolkunskaper i svenska, engelska, matematik och ytterligare minst 

fem ämnen, där i princip all undervisning är på målspråket. Dessutom måste eleven först få 

grundläggande kommunikativa kunskaper i svenska för att kunna delta i 

ämnesundervisningen. 

 

Det finns enligt Skolverket
1
 ingen klar, allmängiltig definition av vad begreppet nyanländ 

innebär. I Skolverkets allmänna råd definieras gruppen enligt följande: ”Med nyanlända 

elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, 

gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt 

                                                 
1
 Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Stockholm: Skolverket. 
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eller inte alls behärskar det svenska språket.”
2
. I definitionen finns ingen tidsgräns för hur 

länge en elev kan ses som nyanländ, inte heller ger man något begrepp för de elever som 

nyligen anlänt till Sverige, men har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Det finns 

också stora skillnader mellan flyktingar, asylsökande, anhöriginvandrare och 

spontaninvandrare, såväl när det gäller social, etnisk och språklig bakgrund som i studievana, 

attityder och hälsa. Dessa skillnader tas ingen hänsyn till i begreppet nyanländ. Begreppet 

nyanländ kommer fortsättningsvis att användas i enlighet med Skolverkets definition. 

 

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion, som eleverna placeras i när de anländer till 

Sverige i gymnasieåldern, är ett individuellt anpassat program där eleverna har möjlighet att 

utifrån sin egen språkliga och kunskapsmässiga nivå läsa in språk- och ämneskunskaper 

motsvarande svensk grundskola. Det kan finnas strukturella variationer mellan olika 

kommuner i hur undervisningen organiseras för dessa elever, till exempel i fråga om 

undervisningstid, gruppsammansättningar, integrering med övriga gymnasieprogram, 

möjlighet till ämnesstudier, tidpunkt att introducera ämnesstudier, samt möjlighet till 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. 

 

Den skola, på vilken jag har genomfört studien, ligger i en liten ort i en landsbygdskommun. 

På skolan finns sju nationella gymnasieprogram, samt Introduktionsprogrammet. I nära 

anslutning till skolan finns också kommunal vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Lärarna 

som arbetar på gymnasieskolan har oftast elever från många olika program. Många av dem 

har också kurser på vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan, utöver sina kurser på 

gymnasiet. Klasserna på gymnasieskolan är små på de praktiska programmen, medan 

Introduktionsprogrammet, i synnerhet inriktningen Språkintroduktion, växer i takt med att 

fler och fler nyanlända kommer till kommunen. 

  

Alla som undervisar i svenska som andraspråk ställs inför utmaningen att få eleverna att tala 

så mycket svenska som möjligt. I språkhomogena grupper blir det lätt att eleverna talar 

förstaspråket med varandra, både i syfte att förklara innehållet i undervisningen för varandra 

och av andra anledningar. I detta sammanhang är det intressant att diskutera såväl vilka 

fördelar som kommer av att använda förstaspråket i inlärningen av andraspråket och i övrig 

                                                 
2
 Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, s 1. Stockholm: Skolverket. 
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ämnesundervisning som hur utvecklingen av förstaspråket påverkar skolprestationerna i 

förstaspråket och övrig ämnesundervisning. Följaktligen behöver man också diskutera på 

vilket sätt förstaspråket kan användas och vilka strukturer och metoder som är gynnsamma 

för inlärningen av andraspråk och andra skolämnen. Elever med annat förstaspråk har, dock 

med vissa begränsningar, enligt skollagen
3
 rätt till modersmålsundervisning, men det åligger 

varje enskild kommun att bestämma om utformningen av densamma. Vissa skolor kan också 

erbjuda studiehandledning på förstaspråket. 

 

Förstaspråket har i tidigare forskning kallats hemspråk eller modersmål, vilket är 

problematiskt då individen inte nödvändigtvis talar språket hemma, och då moder och barn 

inte alltid har samma förstaspråk. Även begreppet förstaspråk kan vara missvisande, då det 

förutsätter att individens först inlärda språk också är det som är starkast och som individen 

identifierar sig med. Det nya språket som man ska lära sig benämns oftast som målspråk eller 

andraspråk i forskning och facklitteratur. Termen andraspråk stämmer inte alltid ur den 

synpunkten att individen kan ha fler än ett språk med sig och att svenskan då blir tredje, 

fjärde eller femtespråk, men på grund av att terminologin används i litteraturen och i 

Skolverkets publikationer, och med givna begränsningar i åtanke, kommer benämningarna 

första- och andraspråk användas i den här texten.  

 

Elever som anländer till Sverige innan 16 års ålder placeras i förberedelseklass på 

grundskolan och har därför andra strukturella förutsättningar än de som kommer i 

gymnasieåldern. De som anländer efter 19 års ålder har ingen möjlighet att söka nationellt 

gymnasium och kommer inom en relativt kort tidsperiod att gå över i vuxenutbildning.  

 

1.2 Avgränsning 

Studien kommer endast att beröra tidigare nämnd kommun. En jämförelse mellan flera 

kommuner hade varit intressant, men alltför tidskrävande. Vidare berör studien endast hur 

lärare bedömer att modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och 

ämnesinriktad språkundervisning påverkar de nyanlända elevernas studieresultat. Studien 

behandlar således inte elevernas etniska och språkliga bakgrund, studievana, 

hemförhållanden, attityder eller motivation. Även dessa faktorer spelar roll ifråga om 

                                                 
3
 SFS 2010:800, 15 kap. 19 §. Skollag. Sockholm: Justitiedepartementet. 
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skolframgångar, och därför kommer jag i diskussionsavsnittet ta hänsyn till att även dessa 

faktorer påverkar studieresultaten. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att beskriva hur undervisningen för nyanlända elever i gymnasieåldern 

arrangeras i en liten kommun i södra Sverige, i synnerhet gällande modersmålsundervisning, 

studiehandledning på modersmålet och ämnesinriktad språkundervisning, samt hur lärare och 

programansvariga på skolan upplever att undervisningssituationen påverkar dessa elevers 

studieresultat, både i svenska och i övriga ämnen på grundskolenivå.  

 

Mina frågeställningar är som följer: 

 

- Hur beskriver en lärare och en programansvarig organisationen av undervisningen på 

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion? 

  

- Hur uppfattar en lärare och en programansvarig att elevernas studieresultat i svenska 

och övriga grundskoleämnen påverkas av modersmålsundervisning, 

studiehandledning på modersmålet och ämnesinriktad språkundervisning? 
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3 Teorianknytning 

 

3.1 Krashens input-hypotes 

I litteraturen kring språkinlärning finns flera centrala teorier, som har haft stort inflytande på 

undervisning i Svenska som andraspråk (SVA) och på forskningen om densamma. Krashens 

input-hypotes beskrivs av Cummins
4
 som en utgångspunkt, från vilken han sedan utvecklar 

egna teorier om hur andraspråksinlärningen ska fokuseras. Krashens teori utgår ifrån att all 

input som en individ utsätts för måste vara begriplig för att ligga till grund för en 

språkinlärningsprocess. Det räcker alltså inte med att höra och läsa ett språk för att lära sig, 

språket måste också vara begripligt. Men medan Krashen hävdar att begriplig input är den 

kausala faktor som avgör till hur hög grad språkinlärningen lyckas och att användandet av 

språket endast gör nytta ur den synpunkten att det kan bidra till att göra språket begripligt, 

anser Cummins att det inte räcker med begriplig input. Han beskriver inlärningsprocessen 

som ett samspel mellan tre huvudkomponenter; innehåll, språk och språkanvändning. Fokus 

på den första komponenten, innehållet, hjälper till att göra inflödet begripligt och ger eleven 

möjlighet att utveckla en kritisk läs- och skrivkunnighet. Fokus på den andra komponenten, 

språket, ger en medvetenhet om språkets form och struktur, samt möjlighet för eleven att 

utveckla en förmåga att kritiskt analysera form och språkbruk. Fokus på den tredje 

komponenten, språkanvändningen, ger eleven möjlighet att använda språket för att bilda ny 

kunskap, skapa texter och agera socialt med hjälp av språket. I samspel med dessa tre 

komponenter sker interaktionen mellan lärare och elev. 

 

3.2 Prismamodellen 

En annan modell för att förklara andraspråksinlärning presenteras av Thomas och Collier
5
. 

Prismamodellen beskriver den kognitiva, den akademiska och den språkliga utvecklingen, 

som ständigt samspelar varandra och med sociokulturella processer. Modellen kan tyckas 

enkel, men beskriver ett komplext system av processer som är beroende av varandra för att 

utvecklingen av andraspråket ska lyckas. Den språkliga utvecklingen innefattar både 

muntliga och skriftliga färdigheter både i elevens första- och andraspråk. Här menar Thomas 

                                                 
4
 Cummins, J (2001). Instructional conditions for trilingual development, International journal of bilingual 

education and bilingualism, 4:1, 61-75, DOI: 10.1080/13670050108667719. 
5
 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 

series, No. 9. 
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och Collier att ett välutvecklat förstaspråk är en förutsättning för en hög kognitiv och 

akademisk utveckling i andraspråket. Den akademiska utvecklingen inkluderar språkstudier, 

men även ämnesstudierna i till exempel matematik, naturkunskap och samhällskunskap. 

Akademiska framsteg är dessutom språkutvecklande, då eleven dels ökar sitt ordförråd dels 

för språket till en högre kognitiv nivå.  

 

Thomas och Collier slår fast att det är mest effektivt att utveckla de akademiska färdigheterna 

genom förstaspråket och komplettera med ämnesinriktad undervisning i andraspråket. Om 

den akademiska utvecklingen avbryts eller skjuts upp, riskerar man att sämre studieresultat i 

ett långsiktigt perspektiv, eftersom eleven i ett sådant fall hamnar långt efter de jämnåriga 

förstaspråkseleverna. Thomas och Collier lägger stor vikt vid betydelsen av att den kognitiva 

utvecklingen fortsätter via förstaspråket under skoltiden. De tvåspråkiga elever som når hög 

kognitiv utveckling i båda språken når längre än enspråkiga elever gällande kognitiva 

färdigheter. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kognitiva, akademiska och språkliga färdigheter i 

hög utsträckning påverkas av varandra. Utveckling i alla tre områden är en förutsättning för 

varje enskild färdighet, därmed kan andraspråksundervisningen inte enbart fokusera på 

språkutveckling, utan även ämneskunskaper och uppgifter som ställer högre kognitiva krav 

måste ingå i undervisningen för att eleven ska kunna nå en högre språklig nivå. 

 

3.3 Think tank model 

Förhållandet mellan första- och andraspråksinlärningen kan ses ur två mosatta perspektiv. I 

det ena, som av Cummins
6
 förklarar som the balance effect theory, ser man språkförmågan 

hos tvåspråkiga individer som två separata behållare, där språken är helt skilda från varandra. 

Utveckling av det ena språket sker på bekostnad av det andra. En följd av detta skulle bli att 

undervisning på andraspråket är att föredra framför undervisning på förstaspråket, eftersom 

utveckling av förstaspråket skulle inverka negativt, och fylla utrymme i, 

”andraspråksbehållaren”. Cummins menar att stor del av forskningen talar emot the balance 

effect theory, och förespråkar istället the think tank model, som istället menar att samma 

kognitiva och akademiska processer används i båda språk hos en tvåspråkig individ. 

                                                 
6
 Cummins, J (1981). Bilingualism and minority-language children. Language and literacy series, 99-0580538-9. 
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Utveckling av förstaspråket sker inte på bekostnad av andraspråket, snarare berikar det 

utvecklingen av detsamma. Eftersom samma kognitiva processer ligger till grund för 

språkförmågan, ger språkutveckling i endera språket en utveckling för den generella 

språkförmågan hos individen.  

 

3.4 Ackulturation 

Ackulturation är den kulturella förändringsprocess som sker i mötet mellan två separata 

kulturer.
7
 När en minoritetsspråkselev kommer i kontakt med en majoritetskultur, uppstår 

fyra olika sätt för individen att förhålla sig till den; assimilation, rejektion, dekulturation och 

integration. Assimilation innebär en identifiering med majoritetsspråket och 

majoritetskulturen på bekostnad av det egna språket och den egna kulturen. Rejektion innebär 

ett avståndstagande från majoritetens kultur och språk och en stark identifiering med den 

egna kulturen och språket. Dekulturation är en oförmåga hos individen att identifiera sig med 

någondera av kulturerna och integration är identifiering av både den egna och majoritetens 

kultur och språk.
8
 Vilken strategi som väljs har avgörande betydelse för individens 

skolframgång.
9
 Cummins menar vidare att i de fall där assimilation används som strategi, går 

inlärningen av andraspråket ofta snabbt till en början eftersom individen har en positiv 

inställning till det nya språket. Kortsiktigt är det en bra strategi för andraspråksinlärningen, 

men på grund av avståndstagandet från det egna språket, sker detta på bekostnad av 

möjligheten att använda förstaspråket för att uttrycka komplexa tankar och känslor. De 

individer som använder rejektion eller dekulturation får ofta sämre studieresultat, medan de 

som använder integration som strategi klarar språkinlärningen lika bra som individerna som 

använder assimilation. Skillnaden är att de som använder integration i högre utsträckning 

utvecklar sitt förstaspråk och därmed får bättre förutsättningar för sin personliga utveckling. 

Cummins drar slutsatsen att en strävan efter att elever använder integrationsstrategin kommer 

att medföra fördelar för eleverna i andraspråksinlärningen.
10

 Thomas och Collier
11

 menar att 

                                                 
7
 Collier, C (1987). Comparison of acculturation and education characteristics of referred and non-referred 

culturally and linguistically different children. Theory, research and applications: Selected 
papers from the annual meeting of the national association for bilingual education (16th, Denver, Colorado, 
March 30-April 3, 1987). 
8
 Cummins, J (1981). Bilingualism and minority-language children. Language and literacy series, 99-0580538-9. 

9
 Collier, C (1987). Comparison of acculturation and education characteristics of referred and non-referred 

culturally and linguistically different children. Theory, research and applications: Selected 
papers from the annual meeting of the national association for bilingual education (16th, Denver, Colorado, 
March 30-April 3, 1987). 
10

 Cummins, J (1981). Bilingualism and minority-language children. Language and literacy series, 99-0580538-9. 
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en tydlig framgångsfaktor i tvåspråkiga elevers skolprestationer är att det finns en 

sociokulturell kontext, där tvåspråkigheten betraktas som en tillgång snarare än som ett 

hinder för inlärningen. Man skulle kunna tänka sig att en sådan sociokulturell kontext 

underlättar för eleverna att välja en integrations- eller assimilationstrategi snarare än en 

rejektions- eller dekulturationsstrategi. 

                                                                                                                                                        
11

 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 
series, No. 9. 
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4 Tidigare forskning 
 

Thomas och Collier
12

 har i sin forskning om språkutveckling kommit fram till att den främsta 

faktorn för en andraspråkselevs skolframgångar är utvecklingen av förstaspråket. Elever med 

starkt utvecklat förstaspråk klarar sig bättre i skolan ur ett långsiktigt perspektiv. Thomas och 

Collier menar att den största framgångsfaktorn är formell skolning i förstaspråket och att det 

beror på att de kognitiva och akademiska färdigheterna i förstaspråket kan föras över till 

andraspråket. Vidare menar de att ju mer akademiskt arbete eleverna gör i förstaspråket, 

desto bättre skolresultat totalt sett. Thomas och Collier
13

 visar också att det finns en risk för 

kognitiva svårigheter i andraspråket, i de fall då förstaspråksutvecklingen avbryts för tidigt. 

De lägger stor vikt vid betydelsen av en fortsatt kognitiv utveckling, via förstaspråket, genom 

skoltiden. Den kunskapsbas och de kognitiva färdigheter som finns i ett utvecklat förstaspråk 

kan då föras över till andraspråket. 

 

Att en elev använder sitt förstaspråk hemma har en rad positiva effekter.
 
Kommunikationen 

mellan föräldrar och barn är viktig för barnets kognitiva utveckling
14

, men för att effekten ska 

bli optimal, är det viktigt att skolan förmedlar en positiv inställning gentemot förstaspråket 

för att  eleven ska kunna använda de strategier för ackulturation som Collier
15

 kallar 

integration eller rejektion, snarare än assimilation eller dekulturation. Med de sistnämnda 

strategierna blir resultatet ett avståndstagande från det egna språket och kulturen, med vidare 

följd att förstaspråksanvändningen hemma begränsas.  

 

Cummins
16

 menar att den kognitiva utveckling som blir resultatet av kommunikationen 

mellan föräldrar och barn får inte full effekt om den sker på andraspråket, såvida inte 

föräldrarna är helt bekväma i att föra kognitivt krävande samtal just på andraspråket. Han 

finner inga negativa effekter av förstaspråksanvändning hemma, och avfärdar de teorier som 

                                                 
12

 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 
series, No. 9. 
13

 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 
series, No. 9. 
14

 Cummins, J (1981). Bilingualism and minority-language children. Language and literacy series, 99-0580538-9. 
15

 Collier, C (1987). Comparison of acculturation and education characteristics of referred and non-referred 
culturally and linguistically different children. Theory, research and applications: Selected 
papers from the annual meeting of the national association for bilingual education (16th, Denver, Colorado, 
March 30-April 3, 1987). 
16

 Cummins, J (1981). Bilingualism and minority-language children. Language and literacy series, 99-0580538-9. 
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menar att förstaspråksanvändningen tar värdefull tid från andraspråksinlärningen, såsom 

beskrivs i the balance effect theory. Snarare ser han att tvåspråkighet ger positiva 

intellektuella och akademiska fördelar för eleven. Förstaspråksanvändningen står därför inte i 

opposition till andraspråksinlärningen, utan ses som en tillgång för den totala 

språkutvecklingen. 

 

Hakuta, Butler och Witt
17

 har i sin studie undersökt hur lång tid det tar för andraspråkselever 

att lära sig engelska i fyra skoldistrikt, två i Kalifornien och två i Canada, med syfte att påvisa 

hur lång tid andraspråkselever behöver anpassad språkundervisning. De har analyserat 

elevernas muntliga och akademiska språkfärdigheter ur en flera olika aspekter och dragit 

slutsatserna att det tar mellan tre och fem år för en andraspråkselev att uppnå muntliga 

språkkunskaper och mellan fyra och sju år att uppnå ett akademiskt språk. Andraspråkselever 

behöver tid att utveckla sina språkliga och akademiska kunskaper för att nå samma nivå som 

de jämnåriga förstaspråkseleverna. Detta försvåras av att förstaspråkseleverna inte står stilla 

och väntar på andraspråkseleverna, utan att även förstaspråkselevernas utveckling är en 

pågående process. Andraspråkseleverna måste alltså både språkmässigt och akademiskt 

utvecklas i en betydligt snabbare takt för att ha en chans att nå samma nivå. Det innebär att 

undervisningen inte kan planeras enbart utifrån den språkliga utvecklingen, utan dessutom 

måste ta hänsyn till andra akademiska behov.  

 

Bylund, Abrahamsson och Hyltenstam
18

 har genomfört en studie på 30 tvåspråkiga individer 

med spanska som förstaspråk, som kommit till Sverige innan fyllda 12 år. Vid testtillfället var 

genomsnittsåldern på deltagarna 29,3 år. Man har testat deltagarna i grammatik, semantik och 

språkinlärningsförmåga och resultaten visar både på en korrelation mellan språkfärdigheten i 

första- och andraspråket, och på en korrelation mellan färdigheter i första- och andraspråket å 

ena sidan och individens språkinlärningsförmåga å andra sidan. De deltagare som i testerna 

visade en språkförmåga i förstaspråket som är nära nivån för språkförmågan hos en 

motsvarande enspråkig spansktalande individ, tenderade också att visa en språkförmåga på 

andraspråket nära nivån hos en enspråkig svensktalande individ. På samma sätt tenderade de 

individer som presterade lågt på testerna i spanska att även prestera lågt på testerna i svenska. 

                                                 
17

 Hakuta, K, Butler, Y G & Witt, D (2000). How long does it take english learners to attain proficiency? The 
University of California Linguistic Minority Research Institute Policy Report 2000-1. 
18

Bylund, E., Abrahamsson, N. & Hyltenstam, K. (2012). Does L1 maintenance hamper L2 nativelikeness? A 
study of L2 ultimate attainment in early bilinguals. Studies in Second Language Acquisition, 34, 215-241. 
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Detta säger enligt författarna emot de teorier som vill mena att användning av förstaspråket 

inverkar negativt på andraspråksutvecklingen.   

 

Thomas och Collier
19

 har i en annan studie  påvisat positiva effekter av tvåspråkig 

undervisning. Undervisning enbart på andraspråket kan ge snabba resultat i början, men 

stagnerar ofta så snart uppgifterna blir mer kognitivt krävande, medan tvåspråkig 

undervisning ger långsiktigt bättre resultat. Thomas och Collier framhäver tre punkter i 

undervisningen som är avgörande för andraspråkselevers skolframgång. Det första är att 

eleverna så länge som möjligt ska få kognitivt komplexa instruktioner på förstaspråket, som 

kompletteras med kognitivt komplexa instruktioner på andraspråket. Detta ger långsiktiga 

resultat som håller i sig även efter den tvåspråkiga undervisningen är avslutad. Det andra är 

ett ämnesöverskridande samarbete, där man bearbetar ämnesstoffet på både första- och 

andraspråket. Det tredje är en sociokulturell kontext där tvåspråkigheten ses som en 

berikande, positiv faktor. 

 

Norén
20

 visar i sin studie att tvåspråkig undervisning, där instruktionerna sker både på första- 

och andraspråket, ger generella fördelar i elevernas skolprestationer i matematik. Hon har 

genom deltagarobservationer, intervjuer och informella samtal kartlagt den tvåspråkiga 

matematikundervisningen på fem skolor i Mellansverige. Hon menar att de ökade 

skolframgångarna beror på flera olika faktorer. Det faktum att eleverna får instruktioner och 

förklaringar även på sitt förstaspråk ger dem möjligheter att få både ord, begrepp och kontext 

förklarade för sig i problemlösningsuppgifter, vilket eleverna själva ansåg hjälpte dem att lära 

sig matematik. Hon konstaterar att den tvåspråkiga undervisningen blir mer explicit och 

transparent, då den i högre grad tenderar att vara lärarledd och gemensam, till skillnad från 

den traditionella matematikundervisningen där eleverna ofta arbetar självständigt utifrån 

kursboken. Norén menar vidare att den tvåspråkiga undervisningen höjer modersmålets status 

hos eleverna, vilket ger en positiv attityd till undervisningen och därmed även bidrar till 

elevernas studieframgångar. 

 

                                                 
19

 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 
series, No. 9. 
20

 Norén, E. (2008). Bilingual students´mother tongue: a resource for teaching and learning mathematics. 
Nordic Studies in Mathematics Education, 13 (4), 29-50. 
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I den praktiska undervisningen menar Lucas och Katz
21

 att läraren kan dra nytta av elevens 

förstaspråk, även utan att själv behärska det. Eleverna kan sinsemellan diskutera begrepp på 

förstaspråket för att sedan arbeta med dem på andraspråket. Även Cummins
22

 ser fördelar 

med att använda förstaspråket för att skissa och editera texter, för att sedan översätta dem till 

andraspråket. Han menar att det, förutom att stimulera kognitiv och akademisk utveckling, 

sätter fokus på elevens redan befintliga färdigheter istället för på bristerna. 

 

Modersmålsundervisning är visserligen bra, men inte tillräckligt anser Thomas och Collier
23

. 

Eleven måste få tillgång till språkstöd i samtliga ämnen på schemat för att kunna tillgodogöra 

sig ämnesundervisningen. Undervisning enbart på andraspråket bromsar den kognitiva och 

akademiska utvecklingen- utveckling i samtliga ämnen är nödvändigt för att ge eleven 

förutsättningar för goda skolprestationer. Dessutom måste eleverna komma ikapp de 

jämnåriga förstaspråkseleverna, vilket blir omöjligt om inte ämnesstudierna påbörjas i ett 

tidigt stadium. Inte bara form och struktur, utan också innehåll i andraspråksundervisningen 

är viktigt. Thomas och Collier menar att andraspråksundervisningen måste ske kring ett 

kognitivt komplext innehåll,  som helst ska vara kopplat tilll ämnesundervisningen. Då blir 

innehållet relevant och ger bättre resultat än om undervisningen fokuseras på språkstruktur. 

Till en början behöver även andraspråkselevernas ämnesundervisning vara separerad från 

förstaspråkselevernas för att kunna tillhandahålla tillräckligt språkstöd, men man får inte 

vänta för länge med att integrera andraspråkseleverna i den ordinarie undervisningen med 

tanke på mängden stoff eleverna behöver ta in för att komma ikapp och hålla jämna steg med 

de jämnåriga förstaspråkseleverna. Det är viktigt att eleverna får en klar bild av vilka krav 

som så småningom kommer att ställas på dem. 

 

                                                 
21

 Lucas, T & Katz, A (1994).  Reframing the debate: The roles of native languages in english-only programs for 
language minority students. TESOL Quarterly, Vol. 28, No. 3, Special-Topic Issue: K-12 (Autumn, 1994), pp. 537-
561. 
22

 Cummins, J (2001). Instructional conditions for trilingual development, International journal of bilingual 
education and bilingualism, 4:1, 61-75, DOI: 10.1080/13670050108667719. 
23

 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 
series, No. 9. 
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5 Metod 

 

5.1 Metodval 

Syftet med studien är att beskriva hur undervisningen för nyanlända elever i gymnasieåldern 

arrangeras i en liten kommun i södra Sverige, i synnerhet gällande modersmålsundervisning, 

studiehandledning på modersmålet och ämnesinriktad språkundervisning, samt hur lärare och 

programansvariga på skolan upplever att undervisningssituationen påverkar dessa elevers 

studieresultat, både i svenska och i övriga ämnen på grundskolenivå. Kvale och Brinkmann
24

 

menar att metodvalet måste utgå ifrån syftet med studien. I de forskningsfrågor som 

formuleras med frågan hur, kan kvalitativa metoder lämpa sig, medan de forskningsansatser 

som strävar efter att generalisera och förutsäga kräver metoder med ett större urval av 

informanter. Enligt Kvale och Brinkmann syftar inte kvalitativ forskning till att dra större 

slutsatser. Den ska istället ha en deskriptiv funktion, där nyanser och beskrivningar får ett 

större utrymme. Beskrivningar av specifika situationer och händelser blir centralt, istället för 

den möjlighet till generalisering och kategorisering som kännetecknar kvantitativa metoder. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud
25

 menar vidare att samtalsintervjuer dels ger 

en möjlighet för informanten att lämna oväntade svar, som inte hade varit möjliga i till 

exempel enkätundersökningar med fasta svarsalternativ, och dels att det ger forskaren en 

möjlighet att följa upp de initiala svar som informanten lämnar i intervjusituationen. Ett av 

samtalsintervjuernas huvudsyften är att synliggöra, snarare än generalisera. Alvesson
26

 menar 

att utfallet av en intervju till stor del påverkas av graden av struktur i intervjusituationen. I en 

löst strukturerad intervju kan materialet lätt bli spretigt och det blir svårt att täcka in det tema 

som studien ska undersöka, medan en strängt strukturerad intervju begränsar möjligheterna 

att följa upp intressanta trådar som inte fanns med i ursprungsplaneringen.  

 

Utifrån mitt syfte föll valet av metod på samtalsintervjuer. Studien gör inga anspråk på att 

vara allmängiltig, utan endast att beskriva situationen i den undersökta kommunen. Jag har 

utformat mina intervjuer på ett semistrukturerat sätt, med fasta intervjufrågor (bilaga A) men 

också utrymme för informanterna att utveckla sina svar.  

                                                 
24
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25 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L (2012). Metodpraktikan : Konsten att studera 
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26
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Esaiasson et al.
27

 presenterar olika användningsområden för intervjumetoden. Syftet med min 

studie faller under två av dessa. Den första berör de situationer, där det inte finns någon 

tidigare forskning. Intervjuerna blir där ett sätt att få en första överblick över 

forskningsfrågan. Den andra används i de forskningsfrågor som handlar om hur människor 

själva upplever sin omvärld. De övriga användningsområdena som Esaiasson et al. beskriver 

handlar om utvecklande av teorier och begrepp, teoriprövning samt som ett komplement till 

annan forskning, men inget av dessa områden berör min studie. 

 

5.2 Urval 

Av praktiska skäl valde jag att utföra min studie i en mindre kommun i södra Sverige, som 

jag har kommit i kontakt med under min utbildning. Den undersökta kommunen har en 

tydligt uttalad strävan efter att utveckla sin andraspråksundervisning på gymnasieskolan i 

riktning mot ämnesinriktad språkundervisning och studiehandledning på modersmålet. Detta 

var en förutsättning för att min studie skulle bidra med nya infallsvinklar. 

 

Esaiasson et al.
28

 menar att centralitet är den vanligast förekommande urvalsprincipen för 

informantintervjuer. Det vill säga att man intervjuar de personer som har störst inblick i det 

man vill undersöka. Även Alvesson
29

 talar om vikten av kvalitetsurval i informantintervjuer, 

alltså att man väljer intervjupersoner som är särskilt relevanta som informanter i den 

forskningsfråga man vill undersöka. I min studie valde jag att intervjua de två 

programansvariga på Introduktionsprogrammet. Ursprungligen var min tanke att ställa 

samma intervjufrågor till båda, men under processen blev det tydligt att de har väsentligt 

skilda arbetsuppgifter, kompetensområden och roller i verksamheten. Den första informanten 

är huvudansvarig på Introduktionsprogrammet och har ansvar för administration och 

övergripande planering. Därför fokuserade jag intervjun av henne på programstruktur, 

praktiskt upplägg och övergripande frågor. Hon kommer fortsättningsvis i texten kallas för 

samordnaren. Den andra informanten har också programansvar, men hennes ansvarsområden 

handlar om den pedagogiska planeringen och utvecklingen av programmet. Därför 
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fokuserade jag intervju av henne på den faktiska undervisningsmetodiken. Hon kommer 

fortsättningsvis i texten att kallas för pedagogen. 

 

Under Introduktionsprogrammen (IM) på skolan finns inriktningarna Språkintroduktion, 

Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion och Individuellt 

alternativ. Språkintroduktionen är uppdelad i tre olika grupper från A-C utifrån elevernas 

språkliga nivå, där C-gruppen är nybörjargruppen och A-gruppen läser kurser motsvarande 

svenskt högstadium. Eleverna på Introduktionsprogrammet kan vara från 15 år, om de fyller 

år på höstterminen, till och med den termin de fyller 20 år. Just nu är det cirka 60 elever totalt 

på Introduktionsprogrammet, varav majoriteten finns på Språkintroduktionen. 

 

Samordnaren är ansvarig för elevhälsan på skolan. Hon undervisar i alla tre grupper på 

Språkintroduktionen, samt på Preparandutbildningen. Utöver detta administrerar hon samtliga 

elever på IM. Samordnaren har trettio års pedagogisk erfarenhet och startade upp 

språkintroduktionen, som då kallades IVIK, på skolan för sex eller sju år sedan. Hon berättar 

att det var större fokus på svenskaundervisningen från början, men det erbjöds även andra 

ämnen som samhällskunskap och engelska.  

 

Pedagogen är förstalärare och undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska på 

IM-programmet. Hon är också ansvarig för modersmålsundervisningen, studiehandledning på 

modersmål och den pedagogiska inriktningen på Introduktionsprogrammet. Hon undervisar 

på grundskolenivå i B-gruppen och A-gruppen på Språkintroduktionen, på Programinriktat 

individuellt val och i Preparandklassen. Pedagogen har arbetat i fem år i verksamheten och 

innan dess har hon undervisat på högstadiet och på SFI, d v s Svenska för invandrare i 

vuxenutbildningen. 

 

5.3 Genomförande 

Båda intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser under arbetstid. Intervjuerna, 

varav den första tog cirka 20 minuter och den andra cirka 40 minuter, utgick ifrån en 

intervjuguide (bilaga A), men i den första intervjun framkom att de båda informanternas 

arbetsuppgifter och kompetensområden skiljer sig avsevärt från varandra. Intervjun av 

samordnaren fokuserades därför endast på Tema 1, som handlar om organisation och 
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elevunderlag, medan intervjun av pedagogen fokuserades på Tema 2, 3 och 4, vilka 

behandlar modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och ämnesinriktad 

språkundervisning. Alvesson
30

 menar att flexibilitet och improvisation hör till i den 

kvalitativa intervjusituationen. Det man från början har planerat fungerar inte alltid i 

praktiken och då behöver man anpassa intervjumaterialet. Jag frångick därför den 

ursprungliga planeringen och riktade istället in respektive intervju mot informantens 

huvudsakliga kompetensområde. Alvesson
31

 memar vidare att det är optimalt att spela in och 

sedan göra utskrifter av intervjuerna för att underlätta arbetet med tolkning och analys, även 

om transkriberingsarbetet är tidsödande. Jag valde att spela in och transkribera båda 

intervjuerna. 

 

5.4 Metodkritik 

Esaiasson et al.
32

 framhåller framför allt de begränsningar som en kvalitativ forskningsansats 

medför i fråga om mölighet till generalisering och kategorisering, samt möjlighet att dra 

framåtblickande slutsatser. Alvesson
33

 menar att även om den kvalitativa metoden ger 

möjlighet till rikare beskrivningar, måste man samtidigt ta hänsyn till de sociala och språkliga 

faktorer som påverkar intervjupersonernas svar. De erfarenheter och upplevelser som 

intervjupersonerna bär med sig kan inte alltid förmedlas till den intervjuande forskaren. 

Samtidigt måste man både vara medveten om att intervjupersonen påverkas av andra faktorer 

än de som är synliga för forskaren i intervjusituationen och att den tolkning av svaren som 

forskaren självgör påverkas av den egna förförståelsen. Esaiasson et al.
34

 menar att 

intervjupersoner som man inte känner sedan tidigare är att föredra framför personer man har 

en professionell relation eller en vänskapsrelation till, beroende på att man redan har mycket 

av den information som man ska fråga om i intervjusituationen. Detta gäller i synnerhet för 

respondentintervjuer, där man vill ha så stor spridning som möjligt på intervjupersonerna. De 

informanter som jag har intervjuat har jag redan innan intervjuerna träffat och arbetat 

tillsammans med under en kort period, men dessa intervjupersoner går inte att ersätta med 
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andra på grund av de nyckelpositioner som de besitter i verksamheten. Med detta i åtanke har 

jag lagt särskild vikt vid att fråga även om de detaljer som jag redan innan intervjuerna har 

fått ta del av. 

 

Esaiasson et al.
35

 hävdar att vid den tidpunkt när man når teoretisk mättnad, alltså när fler 

intervjuer inte ger särskilt mycket ny information, är det dags att sluta intervjua. Även om jag 

gör bedömningen att fler intervjupersoner i min studie inte skulle ge någon djupare inblick i 

frågeställningarna som sådana, tror jag att intervjuer med verksamma lärare i olika ämnen på 

introduktionsprogrammet skulle kunna ge en bredare bild av undervisningssituationen. Detta 

var dock inte möjligt av tidsmässiga skäl i den här studien. Kvale och Brinkmann
36

 anser att 

ett fåtal intervjupersoner gör intervjustudien mer lätthanterlig för forskaren därmed ger större 

möjlighet till noggrannhet genom hela studien.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Kihlström
37

 menar att en studies reliabilitet handlar om till vilken grad resultatet är trovärdigt. 

För att öka trovärdigheten i min studie har jag valt att intervjua två yrkesaktiva personer med 

gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete med nyanlända. Intervjuerna spelades in för att så 

långt som möjligt undvika att mina egna tolkningar påverkade det redovisade resultatet samt 

för att säkerställa att ingen information missades. Vidare menar Kihlström att validiteten 

handlar om studiens giltighet. Eftersom studien endast behandlar två enskilda personers 

upplevelser, är det alltså inte möjligt att dra några allmängiltiga slutsatser av den. Däremot 

kan studien ge en inblick i dessa två pedagogers syn på verksamheten och på hur 

undervisningsmetoderna påverkar elevernas studieresultat.  

 

5.6 Etiskt förhållningssätt   
Kvale och Brinkmann

38
 presenterar ett antal etiska frågor, vilka man som forskare måste ta 

hänsyn till i samband med den kvalitativa intervjun. Flera av dem berör konfidentialitet, 

anonymitet och konsekvenser för intervjupersonen, men just dessa frågor blir mindre aktuella 

                                                 
35 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L (2012). Metodpraktikan : Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 4. Uppl., Stockholm : Norstedts juridik. 
36

 Kvale, S & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
37

 Kihlström, Sonja. (2006). Intervju som redskap. I J. Dimenäs. Lära till lärare. Att utveckla 
läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 
metodik. Borås: Högskolan i Borås. 
38

 Kvale, S & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
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i min studie. De två informanterna säger själva att de inte har någon önskan att vara anonyma 

eller att deras intervjusvar ska behandlas konfidentiellt, utan uttrycker snarare en förhoppning 

att studien kan synliggöra aspekter av den befintliga verksamheten som i sin tur kan ligga till 

grund för vidare utveckling av den pedagogiska praktiken. Det etiska dilemmat blir istället 

dels huruvida jag som forskare kan hålla mig objektivt inställd till en verksamhet som jag 

redan har en viss förförståelse för och dels i vilken grad jag kan bibehålla ett kritiskt 

perspektiv till en undervisningsmetod som jag har egna värderingar om. Detta har jag haft i 

åtanke under studiens genomförande för att minska risken för att mina personliga värderingar 

och förväntningar skulle påverka resultatet. 
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6 Resultat 
 

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras ämnesvis, med bakgrundsinformation om 

organisationen, bakgrundsinformation om eleverna samt elevernas studieresultat under de 

första tre rubrikerna. Under efterföljande fyra rubriker presenteras informanternas 

uppfattningar om modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och på svenska, 

samt ämnesinriktad språkundervisning utifrån studiens frågeställningar. Avslutningsvis 

presenteras några konkreta exempel på hur pedagogerna arbetar ämnesinriktat, samt deras 

tankar om framtiden. 

 

6.1 Organisation    

Samordnaren berättar att organisationen för Språkintroduktionen ser ut som följer. C-gruppen 

är den första språkgruppen, där eleverna framför allt läser svenska men även har lektioner i 

bild samt idrott och hälsa. I B-gruppen undervisas man även i matematik, engelska, 

naturorientering, samhällsorientering och hemkunskap. För att vara behörig att söka praktiskt 

gymnasieprogram behöver man betyg i åtta ämnen och för teoretiskt program behöver man 

betyg i tolv ämnen. I A-gruppen läser man totalt 13 ämnen, för att det ska finnas utrymme att 

nå full behörighet även om man skulle misslyckas i ett ämne. Om det kommer elever som är 

analfabeter finns ett samarbete med den kommunala vuxenutbildningen så att eleven kan 

delta i alfabetiseringsundervisningen där, eftersom det är för litet elevunderlag för att driva en 

separat analfabetgrupp på gymnasieskolan. Det är ett kontinuerligt intag på 

Språkintroduktionen. Eleverna grupperas efter sina individuella förutsättningar och 

förflyttningar sker fortlöpande mellan grupperna. 

 

6.2 Elevernas bakgrund 

Samordnaren säger att det finns en stor variation i elevernas språkliga och akademiska 

bakgrund. Några har goda kunskaper från hemlandet och andra har inte gått i skolan alls. Ofta 

är det bara det egna talspråket man behärskar om man inte har gått i skolan i hemlandet. 

Samordnaren menar att en god skolbakgrund från hemlandet ger mycket bättre 

förutsättningar för att klara skolan i Sverige. Pedagogen berättar vidare att de flesta eleverna 

har utomeuropeiska språk som modersmål, varav farsi, dari, somaliska och arabiska är de 

huvudsakliga språkgrupperna. Enstaka elever har andra modersmål, till exempel bosniska och 
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thailändska. Några har god skolbakgrund, i synnerhet elever med arabiska som modersmål, 

medan andra har mycket begränsade ämneskunskaper.  

 

Pedagogen menar också att de som har god skolbakgrund också har bättre förutsättningar att 

klara studierna i Sverige. Om de har  kunskap med sig kan de lättare applicera den på det nya 

språket. Ju mer de har studerat i sitt hemland, desto lättare blir det att komma framåt i det 

svenska språket. När de börjar komma längre upp i ämnesstudierna, motsvarande 

högstadienivå eller gymnasienivå, är det inte säkert att man har läst så långt i hemlandet. Då 

krävs studiehandledning i ämnet för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att klara 

studierna. Studiehandledningen behöver i det fallet vara på svenska, eftersom det innebär att 

man behöver lära sig de begrepp och uttryckssätt som de behöver för att förmedla sig i det 

ämnet på svenska. De största svårigheterna och det som tar längst tid för eleverna på den 

nivån brukar vara att formulera sig skriftligt. 

 

6.3 Studieresultat 

Pedagogen menar att studieresultaten för eleverna på Språkintroduktionen ser bra ut, eftersom 

svensklärarna på Språkintroduktionen samarbetar med gymnasielärarna i de olika ämnena 

och därmed kan hjälpa eleverna på ett bättre sätt, när de vet vad som kommer att krävas av 

eleverna längre fram i studierna. Samordnaren delar pedagogens uppfattning att 

studieresultaten för eleverna på Språkintroduktionen ser mycket bra ut generellt sett. Många 

av eleverna kan söka vidare till nationellt gymnasieprogram efter att ha slutfört sina studier 

på Språkintroduktionen. Samordnaren poängterar dock att det inte räcker med att komma in 

på programmet, man måste också ha tillräckliga kunskaper att klara av studierna på 

gymnasienivå. Det gäller ju inte bara att komma in, det gäller ju att komma ut också med 

huvudet högt, säger hon. Ungefär 15-20 elever brukar gå vidare till gymnasiet varje år. 

 

6.4 Modersmålsundervisning 

Varje kommun är skyldig att försöka ordna modersmålsundervisning om det finns minst fem 

elever i samma språkgrupp som efterfrågar det. Pedagogen berättar att 

modersmålsundervisningen i kommunen anordnas centralt, gemensamt med grundskolan, 

under förutsättning att man får tag på en modersmålslärare. Undervisningen ligger utanför 

skoltid, på eftermiddagar eller helger, och man läser det som enskilt ämne. Svårigheten, 
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menar pedagogen, är att hitta en lärare som har tillräcklig kompetens att undervisa i 

modersmålet. På Språkintroduktionen är det just nu ingen som deltar i 

modersmålsundervisning. Dels är det ingen som har efterfrågat det och dels har skolan inte 

aktivt drivit frågan gentemot eleverna. Istället för att försöka motivera eleverna att delta i 

modersmålsundervisning, som blir ännu ett ämne att betygsprövas i, har man valt att fokusera 

på studiehandledning på modersmålet. Pedagogen påpekar också att det finns praktiska 

svårigheter kring modersmålsundervisningen, till exempel att det är svårt för de elever som 

bor i samhällena runt omkring centralorten att ta sig till modersmålsundervisningen när den 

bedrivs på kvällar och helger, eftersom det inte finns bussförbindelser som passar. Pedagogen 

tror att en orsak till att modersmålsundervisningen inte efterfrågas av eleverna beror på att 

eleverna hellre vill fokusera på att lära sig det svenska språket.  

 

6.5 Studiehandledning på modersmål 

Pedagogen berättar att studiehandledningen på modersmål bedrivs i två olika former. Dels 

finns en språkassistent på arabiska i C-gruppen på Språkintroduktionen och dels erbjuds 

studiehandledning online. Språkassistenten kan vara med och stötta i samtliga ämnen, medan 

det online endast handlar om studiehandledning i matematik och engelska. Studiehandledning 

online erbjuds i de språk där det finns stort elevunderlag, till exempel dari, arabiska, 

somaliska och serbokroatiska, för de elever som ämnesläraren och svenskläraren tillsammans 

bedömer har ett behov av extra stöttning. Pedagogen berättar: Det kan mycket väl vara så att 

de har läst en del om det innan också, men det är att man formulerar sig annorlunda på 

svenska som gör att det blir lite svårt att förstå.  

 

Än så länge kan man inte se några tydliga resultat av studiehandledningen på modersmål när 

det gäller elevernas studieresultat i ämnena, menar pedagogen, eftersom den delen av 

verksamheten inte har varit igång så länge att man har haft möjlighet att utvärdera den.  Hon 

berättar att eleverna själva säger att de upplever att det är lättare att förstå undervisningen när 

de får förklaringar på sitt modersmål. De får en fördjupad förståelse då de kan hänvisa till 

begrepp och namn på sitt eget språk, säger pedagogen. 

 

Studiehandledning online sjösattes förra året av grannkommunen. Pedagogen berättar att de 

provade konceptet redan förra terminen, men att det då krockade med elevernas övriga 
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schemalagda lektioner på ett sätt som gjorde att kontinuiteten uteblev. I år däremot erbjuds 

studiehandledning online framför allt för språkintroduktionseleverna istället för de elever som 

går på nationella gymnasieprogram, vilket gör att schemat lättare kan anpassas. 

 

Praktiskt fungerar studiehandledningen på det sättet att flera elever samtidigt kopplar upp sig 

online mot en lärare som håller en interaktiv lektion på elevernas modersmål. Lärarens har en 

genomgång och sedan kan eleverna ställa frågor och framföra önskemål om vilka moment de 

behöver extra förklaringar om. Studiehandledningen erbjuds en timme i veckan. 

 

6.6 Studiehandledning på svenska 

Pedagogen berättar att skolan har en mer utvecklad verksamhet när det gäller 

studiehandledning på svenska, som hon menar är viktigare för eleverna när de börjar läsa 

andra ämnen som de kanske inte varit i kontakt med tidigare. När de inte har några begrepp 

för ämnet i sitt eget modersmål behöver de mer stöd i det nya språket, som ligger till grund 

för deras fortsatta studier.  

 

Pedagogen säger att studiehandledningen från början innebar att svenskläraren använde en 

svensklektion för att förbereda eleverna på materialet inför till exempel en fysiklektion. 

Sedan hade de sin fysiklektion på traditionellt sätt, varefter eleverna bearbetade och 

reflekterade över materialet på nästkommande svensklektion. På det viset fördubblade man 

tiden som eleverna hade till förfogande att arbeta med ämnet, vilket behövdes eftersom det 

till så stor del handlade om språkinlärning. Detta kallade man från början studiehandledning, 

men det utvecklades med tiden och man övergick mer och mer till det man kallar 

ämnesinriktad språkundervisning.  

 

6.7 Ämnesinriktad språkundervisning 

I nuläget har man på skolan börjat implementera ett arbetssätt där man i varje ämne arbetar 

med det ämnesspecifika språket, så kallad ämnesinriktad språkundervisning, inte bara för 

andraspråkselever utan även för elever med svenska som modersmål. Man arbetar med 

ämnesspecifika ord, fraser, begrepp och texter och arbetar vidare med det under 

svenskalektionerna. Man försöker plocka ut specifika ord och specifika sätt att tala, sätt att 

skriva, sätt att fomulera sig i de olika ämnena, berättar pedagogen. Praktiskt fungerar det så 
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att ämnesläraren tar fram det material som han eller hon tänker använda i 

ämnesundervisningen. Svenskläraren tar del av materialet och fyller på med de språkliga 

delarna. Sedan genomförs en gemensam examination, som ämnesläraren bedömer utifrån 

kunskapsmålen för ämneskurserna och svenskläraren bedömer utifrån de språkliga 

kunskapsmålen. Pedagogen säger: Ämnesläraren och svenskläraren jobbar tillsammans med 

ett nästan helt gemensamt material. Det vill säga att ämnesläraren plockar ut och visar 

stommen i sin lektionsplanering och vecka för vecka ger svenskläraren det materialet som de 

har jobbat med. Sen kan man som svensklärare då fylla på och jobba språkligt med 

begreppen och texterna och sedan tillsammans göra någon slags examination av temat. 

 

Pedagogen berättar att det förra terminen inte var riktigt lika strukturerat som under 

nuvarande läsår. Då var det enskilda lärare som arbetade ihop, men inte på det övergripande 

sätt som nu. För A-gruppen, som läser alla grundskoleämnen, ges nu studiehandledning på 

svenska i samtliga ämnen, för att öka elevernas förståelse och nå snabbare resultat. Även B-

gruppen, som inte har kommit lika långt i sin språkundervisning som A-gruppen, har 

studiehandledning på svenska i de ämnen som de läser utöver svenskämnet. De flesta berörda 

ämneslärare är involverade i den ämnesinriktade språkundervisningen, vilket enligt 

pedagogen även för med sig andra fördelar: Det ger lärarna möjlighet att själva reflektera 

över vad det är som kan vara svårt i ämnet att förstå. Vilka ord, vilka begrepp är ovanliga? 

Det ger en bättre förståelse för läraren också vad eleven kan ha nytta av och vad eleven kan 

ha för bekymmer, vilket gör att man kan leda dem framåt på ett bättre sätt. Pedagogen säger 

att hon viker ett till två lektionspass i veckan på detta för vardera gruppen. 

 

Pedagogen ger ett exempel på hur den ämnesinriktade språkundervisningen kan gå till, när 

man arbetar med ett tema i biologi. Då har ämnesläraren haft genomgång och eleverna har 

arbetat på biologilektionen med uppgifter. Efter det får eleverna på svensklektionen sitta i 

grupp och tillsammans förklara, formulera och sedan redovisa för klassen vad de begrepp 

som de gått igenom på biologilektionen betyder och hur man kan använda dem. Det handlar 

om att lära sig att kommunicera muntligt på svenska, förmedla kunskap till andra och att 

kunna formulera sig skriftligt. Då får eleverna träna på att leta fakta, samt på att formulera sig 

muntligt och skriftligt. De ökar också sitt ordförråd. Pedagogen säger att lärarna tillsammans 

försöker plocka ut de nyckelbegrepp som man använder i det aktuella ämnet. Hon ger 

exempel från biologin: Man ska inte säga att ’vi slängde ett frö i jorden’ till exempel, eller ’vi 
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la ett frö i jorden’, utan ’planterade’. […] Vi ska inte säga ’glas’ utan vi ska säga ’behållare’ 

när det är det ämnet. 

 

6.8 Framåtblickar  

Pedagogen anser att den ämnesinriktade språkundervisningen bör vara ett prioriterat område 

inom undervisningen på IM-programmet. Än så länge är arbetssättet, i den form som det nu 

bedrivs, relativt nytt på skolan. Pedagogen berättar: 

Än så länge så har vi inte jobbat med det så länge att vi kan se några direkta, 

mätbara resultat av det, men vi upplever ändå att eleverna får en bättre 

förståelse för ämnet när de inte får lika mycket att koncentrera sig på. När de 

får en uppgift som spänner över två ämnen, får de längre tid på sig att fokusera 

på den och koncentrera sig på att göra själva uppgiften bra både ur ett 

språkligt perspektiv och ur ett ämnesperspektiv. Så vi upplever ändå att 

eleverna får mer fördjupade kunskaper och ett bättre sätt att formulera sig. 

 

Den ämnesinriktade språkundervisningen är enligt pedagogen nyckeln till goda studieresultat 

för eleverna. Dels ger det eleverna fördjupade kunskaper och ett bättre sätt att formulera sig, 

och dels ger det lärarna en bättre förståelse för vilka bekymmer eleverna kan ha med den 

språkliga aspekten av ämnesundervisningen. Jag tycker att det ska vara ett prioriterat 

område i undervisningen på introduktionsprogrammet, att man via svenskan jobbar med 

studiehandledning, att man jobbar mot de ämnena som de läser för att nå resultat snabbt och 

för att ge eleverna en bättre förståelse för ämnet, säger pedagogen.  

 

Pedagogen tror att arbetet med ämnesinriktad språkundervisning kommer att fortsätta. Om 

framtiden säger hon följande:  Jag tänker att det ser ut som så att man jobbar mer integrerat 

över ämnesgränserna kring eleverna och får dem att nå längre i ämnena genom att jobba så 

här strukturerat språkligt. Jag tror att eleverna kommer kunna uppvisa högre och bättre 

studieresultat med det här sättet att arbeta. Genom att kartlägga elevernas behov kan man 

som lärare föra dem längre och stötta dem att nå bättre studieresultat i ämnesstudierna. 

Pedagogen tror inte heller att det blir på bekostnad av svenskämnets övriga moment. Den 

praktiska undervisningen i svenska kan lika gärna utgå ifrån ämnestexter som någon annan 

text, men det blir ett mer effektivt sätt att använda undervisningstiden. 
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7 Analys 

 

7.1 Modersmålsundervisning 

Syftet med min studie är  dels att beskriva hur undervisningssituationen för nyanlända elever 

i gymnasieåldern uppfattas av de yrkesverksamma på Introduktionsprogrammet 

Språkintroduktion, och dels hur de yrkesverksamma upplever att undervisningssituationen 

påverkar elevernas generella studieresultat.  

 

Vad som  tydligt framkommer i resultatet är att modersmålsundervisningen i den undersökta 

kommunen inte är en prioriterad verksamhet. Just nu deltar ingen av eleverna på 

Språkintroduktionen i modersmålsundervisning.  Pedagogen berättar att skolan inte aktivt 

drivit frågan om modersmålsundervisning och jag tolkar det som att man av två olika 

anledningar har undlåtit att driva frågan från skolans sida. Den första aspekten är att man 

tycker att det tar värdefull tid i anspråk, eftersom det blir ännu ett betyg för eleverna att sträva 

efter. Detta går stick i stäv mot vad Thomas och Collier
39

 beskriver med sin prismamodell, 

där de poängterar att den kognitiva, akademiska och språkliga utvecklingen går hand i hand, 

både gällande första- och andraspråket. De menar att ett välutvecklat förstaspråk är en 

förutsättning för hög kognitiv utveckling och goda akademiska prestationer. Detta stöds även 

av Cummins
40

 think tank model, som menar att samma kognitiva processer används i både 

första- och andraspråket, vilket i praktiken innebär att modersmålsundervisningen bör ha en 

god effekt för elevernas utveckling av båda sina språk.  

 

Den andra aspekten, som också är den som jag från intervjusvaren tolkar som avgörande, är 

att skolans inställning till modersmålsundervisningen handlar om praktiska svårigheter.  

Resultatet visar att det är svårt att hitta modersmålslärare som är tillräckligt kompetenta för 

att undervisa på ett fullgott sätt.  Det är uppenbart att de fördelar både prismamodellen
41

 och 

think tank model
42

 påvisar för språkutveckling i förstaspråket inte kan förverkligas i 

                                                 
39

 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 
series, No. 9. 
40

 Cummins, J (1981). Bilingualism and minority-language children. Language and literacy series, 99-0580538-9. 
41

 Thomas, W & Collier, V (1997). School effectiveness for language minority students. NCBEResource collection 
series, No. 9. 
42

 Cummins, J (1981). Bilingualism and minority-language children. Language and literacy series, 99-0580538-9. 
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modersmålsundervisningen. Vidare menar Hakuta, Butler och Witt
43

 att det tar fyra  till sju år 

för en andraspråkselev att uppnå akademiska språkfärdigheter, vilket innebär att det finns en 

avgörande tidspress för de elever som har ambitionen att söka in på nationellt gymnasium 

efter avslutade studier på Språkintroduktionen.  

 

Det är tydligt i intervjusvaren att eleverna inte har efterfrågat modersmålsundervisning, vilket 

kan förklaras av Colliers
44

 teorier om ackulturation. Resultatet vittnar om att eleverna är  mer 

fokuserade på att lära sig det nya språket än att lägga tid på undervisning i modersmålet. Jag 

tolkar det som att eleverna antingen  använder den strategi som Collier kallar för integration, 

där de kan identifiera sig både med både sin ursprungliga kulturtillhörighet och den nya 

majoritetskulturen, eller att de inte kan identifiera sig med någondera, det som Collier kallar 

för dekulturation.  Det är uppenbart att det finns ett bristande intresse för  

modersmålsundervisning. Enligt Collier finns det två strategier för eleverna att hantera 

ackulturationsprocessen. Antingen används ovan nämnda dekulturationstrategi eller den 

strategi som Collier benämner assimilation, som innebär att de tar till sig den nya kulturen på 

bekostnad av den gamla. För skolprestationerna är assimilation en bättre strategi än 

dekulturation, visar Colliers
45

 studie, även om integration är en signifikant bättre strategi.  

 

Det är uppenbart från intervjuerna att lärarna inte tycker att det är någon idé att anordna 

modersmålsundervisning, eftersom det på grund av brist på kompetenta lärare inte är 

praktiskt möjligt att anordna fullgod undervisning i ämnet. 

 

7.2 Studiehandledning på modersmål 

I intervjuerna framgick att studiehandledning på modersmålet bedrivs på två olika sätt. Det 

ena innebär att det finns en språkassistent, som stöttar eleverna på arabiska i 

nybörjargruppen. Han närvarar i samtliga ämnen för att göra informationen begriplig för de 
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elever som saknar kunskaper i det svenska språket. Detta går helt i linje med Krashens input-

hypotes, som hävdar att språkinlärning kräver begriplig input för att kunna äga rum. Vidare är 

det tydligt att språkassistenten ger tillfälle för eleverna att använda sitt förstaspråk för att 

diskutera och reflektera över strukturerna i det nya språket, såsom Cummins beskriver i sin 

think tank model
46

.  Det är uppenbart att det av ekonomiska skäl inte finns någon möjlighet 

för skolan att ha språkassistenter på alla modersmål, vilket innebär en snedfördelning av 

resurser till förmån för de elever som har arabiska som modersmål.  

 

Trots att även studiehandledning online erbjuds på ett begränsat antal språk, är det tydligt att 

de båda lärarna ändå tycker att det täcker upp behovet för stora delar av elevgrupperna. 

Förutom att studiehandledning i form av ämnesundervisning på modersmålet gör innehållet 

begripligt, såsom Krashens input-hypotes menar är en förutsättning för språkinlärningen, ger 

det även möjlighet för eleverna att utveckla de akademiska och kognitiva färdigheter som 

Thomas och Collier
47

 beskriver i prismamodellen. Samordnaren och pedagogen uttrycker 

samstämt att elevernas upplevelser av studiehandledning på modersmålet i form av 

ämnesundervisning online är positiva. 

 

7.3 Ämnesinriktad språkundervisning 

Det är tydligt att lärarna delar Thomas och Colliers
48

 uppfattning om att 

andraspråksinlärningen inte bara handlar om det nya språket, utan även om den generella 

språkutvecklingen, samt den kognitiva och akademiska utvecklingen. I intervjuerna framkom 

att den ämnesinriktade språkundervisningen blir än viktigare för eleverna ju längre upp i 

utbildningssystemet de är, eftersom de då befinner sig på en akademisk nivå som de kanske 

inte har hunnit nå i sitt förstaspråk.  

 

Genom att metodiskt arbeta över ämnesöverskridande kan man enligt intervjusvaren 

effektivisera undervisningen. Såsom Hakuta, Butler och Witt
49

 beskriver, behöver 

andraspråkselever lång tid för att nå samma språkliga och akademiska nivå som jämnåriga 
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förstaspråkselever. I intervjusvaren framhålls att den ämnesinriktade språkundervisningen ger 

större möjlighet för eleverna att klara sina ämnesstudier, men inte på bekostnad på andra 

moment i svenskundervisningen. Man kan fortfarande arbeta med de moment som ingår i 

kursplanen för svenska som andraspråk, men genom att utgå ifrån den kontext och det 

material som ingår i ämnesundervisningen. Med gemensamma examinationer kan man 

bedöma eleverna utifrån kunskapskraven både i det aktuella ämnet och i svenskämnet. Det 

innebär att man genom att samordna undervisningen kan lägga ner mer tid på varje tema och 

därmed stötta eleverna till att fördjupa sin förståelse och nå både snabbare och bättre 

studieresultat. 

 

Den ämnesinriktade språkundervisningen i den form den nu bedrivs är ett relativt nytt 

arbetssätt i verksamheten, vilket medför att det ännu inte går att dra några definitiva slutsatser 

om hur det påverkar elevernas generella studieresultat. Trots detta  är det tydligt att 

pedagogen tror att den ämnesinriktade språkundervisningen är nyckeln till goda studieresultat 

på sikt för eleverna. Det är uppenbart att hon tycker att det dels ger eleverna djupare 

kunskaper både språkligt och ur ett ämnesperspektiv, och dels att lärarna får en bättre 

förståelse för elevernas förutsättningar och därmed också har bättre möjligheter att stötta dem 

att nå bättre långsiktiga resultat, generellt sett.  
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Diskussion 

 

Jag ämnade med min studie ta reda på hur de yrkesverksamma på Introduktionsprogrammet 

Språkintroduktion i en liten kommun ansåg att modersmålsundervisning, studiehandledning 

på modersmålet samt ämnesinriktad språkundervisning påverkar andraspråkselevernas 

generella studieresultat.  

 

7.4 Metoddiskussion 

För de frågeställningar som studien utgått ifrån, är det knappast möjligt att använda något 

annat än en kvalitativ metodansats enligt de definitioner som Kvale och Brinkmann
50

 

beskriver. Däremot skulle resultatet kunnat bli något bredare med fler informanter, till 

exempel fler pedagoger från samma skola. Med kompletterande enkäter kunde man ha fått en 

fingervisning om huruvida de båda informanternas uppfattningar är representativa för 

yrkesverksamma inom Introduktionsprogrammet generellt sett, eller om deras åsikter skiljer 

sig från majoriteten. Även om studiens syfte inte innefattade möjligheten till generaliseringar 

till andra verksamheter, kunde en sådan aspekt vara intressant för tolkningen av de resultat 

som framkommit i studien.  

 

Urvalet till studien, som redan från början var ganska snävt med endast två informanter, 

gjordes på grund av studiens begränsade omfattning. I intervjuerna framgick efter hand att 

den ena informanten inte var så insatt i den metodologiska aspekten av verksamheten, utan 

snarare var fokuserad på den administrativa. Detta medförde en oväntad bredd i intervjuerna, 

där den ena intervjun till stor del fokuserades på den organisatoriska delen och den andra 

intervjun på den pedagogiska. Nackdelen blev dock att det inte blev möjligt att jämföra de 

båda intervjusvaren med varandra, eftersom de två informanterna inte fick samma frågor. 

 

Ytterligare en aspekt av studien är den begränsade tid, som verksamheten på ett strukturerat 

sätt bedrivit studiehandledning på modersmål och ämnesinriktad språkundervisning. Det hade 

varit mer gynnsamt, för att få tydligare resultat, att genomföra studien när dessa metoder varit 

en del av verksamheten under en längre tid. Kanske skulle informanterna haft klarare insikt i 
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metodernas påverkan på elevernas studieresultat då. Kanske skulle skolan också ha hunnit 

utvärdera metoderna.  

 

7.5 Resultatdiskussion 

Trots att mycket forskning visar att ett starkt utvecklat förstaspråk är en betydande 

framgångsfaktor för studieframgångar även på andraspråket, har man i den undersökta 

kommunen valt att inte fokusera på modersmålsundervisningen. Det betyder inte 

nödvändigtvis att man inte förstår eller håller med om vikten av ett välutvecklat förstaspråk, 

utan snarare kan det betraktas som ett utfall av att teori och verklighet inte alltid är fullt ut 

förenliga. Om det inte finns praktiska förutsättningar att anordna modersmålsundervisning av 

god kvalitet, står man inför valet att antingen acceptera en sämre kvalitet på 

modersmålsundervisningen eller att lägga resurserna på annan verksamhet som man 

uppskattar ger bättre resultat för eleverna. I den undersökta kommunen har man valt det 

senare alternativet och fokuserat resurserna på studiehandledning på modersmålet och än mer 

på den ämnesinriktade språkundervisningen. Med det sagt är det ändå eftersträvansvärt för 

skolan att kunna erbjuda fullgod modersmålsundervisning för sina andraspråkselever, med 

tanke på de språkliga, kognitiva och akademiska fördelar som det ger. 

 

Något som man skulle kunna undersöka vidare på skolan är hur man kan stötta eleverna att 

finna en bättre ackulturationsstrategi. Det skulle kunna medföra att man ger dem bättre 

möjligheter att klara den svenska skolan. Här kan också skolans attityder till 

modersmålsundervisningen spela stor roll. Om man från skolans håll visar att man prioriterar 

modersmålsundervisningen, sänder man också signaler till eleverna att utvecklingen av 

modersmålet är något man ska värdesätta. 

 

Studiehandledningen på modersmål är inte heller en helt oproblematisk fråga, med tanke på 

de sociala komplikationer det kan medföra. Att det språkligt och akademiskt är effektivt att 

ha en språkassistent i klassrummet för de elever som har arabiska som modersmål är givet, 

men det medför också sociala spänningar i klassrumssituationen när eleverna upplever att 

vissa språkliga och kulturella grupper förfördelas. Frågan blir då om fördelarna för de 

arabisktalande eleverna att ha en språkassistent i klassrummet blir på bekostnad på övriga 

elevers inställning till den svenska skolan och även i förlängningen det svenska samhället.  
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Ur ett ackukturationsperspektiv
51

 kan det ställa till med bekymmer, i synnerhet om de elever 

som har andra modersmål än arabiska upplever att det arabiska språket och i förlängningen 

även den arabiska kulturen värdesätts högre än till exempel den somaliska eller afghanska. 

Risken finns då att de hänfaller till att välja strategierna rejektion, d v s att man håller fast vid 

sin egen kultur och tar avstånd från den nya, eller dekulturation, där man förkastar både den 

gamla och den nya kulturen.  

 

Studiehandledningen på modersmål som bedrivs online berörs dock inte av denna 

problematik, eftersom inga andra elever än de som deltar påverkas. Där finns också möjlighet 

för större del av eleverna att delta, eftersom studiehandledningen online erbjuds på fler språk. 

När eleverna befinner sig i början av sin andraspråksinlärning, finns det språkliga hinder för 

att utföra kognitivt och akademiskt krävande uppgifter. Där kan studiehandledningen på 

modersmålet fylla en viktig funktion i att erbjuda en plattform där eleverna kan utmanas både 

kognitivt och akademiskt, utan att begränsas av språkliga tillkortakommanden.  

 

Man kan utifrån tidigare forskning konstatera att språkinlärning inte bara handlar om 

grammatikkunskaper och ordförråd
52

, utan även innehåll och språkanvändning. Det är inte 

heller enbart utveckling av de språkliga färdigheterna som krävs för att en elev ska nå goda 

studieresultat, utan den språkliga utvecklingen är tydligt beroende av elevens kognitiva och 

akademiska utveckling
53

. Därför måste undervisningen anpassas för att säkerställa att alla 

dessa faktorer simultant utvecklas. Den ämnesinriktade språkundervisningen tillgodoser fler 

aspekter av elevens totala utveckling än vad en traditionell ämnesundervisning gör, eftersom 

språkundervisningen blir kontextbaserad och därmed även fokuserar på den innehållsliga 

delen av språket, och ämnesundervisningen blir språkligt bearbetad. Än viktigare är att man i 

samarbetet mellan språk- och ämnesundervisning på ett naturligt sätt kan arbeta med 

språkanvändningen i form av nyckelbegrepp och formuleringar, på det sätt som beskrivs i 

intervjuerna. Språkanvändningen i ett bredare kommunikativt perspektiv kräver inte bara 
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formkunskap och ordförråd, utan även en djupare förståelse för de betydelseskillnader som 

finns mellan synonymer och de små språkliga nyanser som avgör i vilket sammanhang olika 

ord passar. Mer tid kan läggas på varje tema, vilket innebär att eleverna får betydligt mer tid 

och bättre resurser att genomföra sina uppgifter med hög kvalitet och flera led av bearbetning 

och reflektion.  

 

7.6 Sammanfattande diskussion 

Båda de intervjuade personerna delar uppfattningen att studiehandledningen på modersmålet 

och den ämnesinriktade språkundervisningen långsiktigt kommer att ge goda resultat, men 

ännu är det inte möjligt att se några mätbara resultat. Det hade varit intressant att följa upp 

andraspråkselevernas resultat i kommunen i ett långsiktigt perspektiv med den 

ämnesinriktade språkundervisningen i fokus, och kanske även jämföra dessa resultat med 

andra kommuner med liknande förutsättningar men andra undervisningsmetoder. Dock kan 

denna studie ge en inblick i hur den praktiska verksamheten kan se ut. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att språklärare och ämneslärare har ett gemensamt ansvar för 

elevernas generella studieframgångar. De andraspråkselever som för första gången möter den 

svenska skolan i gymnasieåldern har en diger uppgift att läsa in hela den svenska grundskolan 

på en mycket begränsad tid. Akademiska och språkliga färdigheter hänger ihop och går inte 

att separera till olika schemalagda ämnen, utan det krävs ett ämnesöverskridande samarbete 

för att effektivisera undervisningen och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att klara den 

svenska skolan.  
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta vem du är och vilken roll du har i skolans organisation? 

2. Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden har du? 

3. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med nyanlända ungdomar? 

 

Tema 1 – organisation och elever 

1. Hur ser organisationen av IMSPR (Introduktionsprogrammet Språkintroduktion) 

ut för nyanlända elever i åldern 16-19 år? 

2. Hur ser studieresultaten generellt ut för eleverna på IMSPR? 

3. Vilken språklig bakgrund har eleverna på IMSPR? Vilken skolbakgrund har de? 

Hur väl behärskar de sitt modersmål? 

4. Anser du att elevernas språkliga bakgrund påverkar deras generella 

studieresultat? I så fall, på vilket sätt? 

5. När introduceras andra ämnen än svenska för de nyanlända eleverna? I vilken 

ordning? Hur är övrig ämnesundervisning organiserad? 

6. Hur bedömer du att eleverna klarar av övrig ämnesundervisning? Vilka 

områden/moment är svåra? Hur blir studieresultaten? 

 

Tema 2 - modersmålsundervisning 

1. Hur ser organisationen ut kring modersmålsundervisningen i kommunen? 

2. Hur ställer sig eleverna till erbjudandet om modersmålsundervisning? Hur 

många deltar? Vilka? Vad tror du påverkar elevernas beslut om att delta eller 

inte? 

3. Anser du att modersmålsundervisningen påverkar elevernas generella 

studieresultat? I så fall, på vilket sätt? 

4. Har du några exempel på situationer där du har märkt att 

modersmålsundervisningen påverkat undervisningen i övriga ämnen?  

5. Finns det andra aspekter av modersmålsundervisningen som du tycker är viktiga, 

som ännu inte har kommit fram i intervjun? 

 

 



  
 

II 

 

Tema 3 – studiehandledning på modersmålet 

1. Hur arrangeras studiehandledning på modersmålet? Vilka elever erbjuds detta? 

2. Anser du att studiehandledningen på modersmålet påverkar elevernas 

studieresultat i ämnet? På vilket sätt? 

3. Kan du ge några exempel på elever som har deltagit i studiehandledning på 

modersmålet? Hur har det fungerat? 

4. Finns det andra aspekter av studiehandledning på modersmålet som du tycker är 

viktiga, som ännu inte har kommit fram i intervjun? 

 

Tema 4 – ämnesinriktad språkundervisning 

1. Hur arbetar man på skolan med ämnesinriktad språkundervisning? Vilka lärare 

är involverade? Vilka elever berörs? I vilken omfattning arbetar man med detta? 

På vilket sätt? 

2. Anser du att den ämnesinriktade språkundervisningen påverkar elevernas 

generella studieresultat? I så fall, i vilka ämnen? På vilket sätt? 

3. Kan du ge några praktiska exempel på hur ni arbetar med ämnesinriktad 

språkundervisning? Hur har det fungerat? Kan du ge exempel på hur det har 

fungerat kring enskilda elever? 

4. Finns det andra aspekter av ämnesinriktad språkundervisning som du tycker är 

viktiga, som ännu inte har kommit fram i intervjun? 

 

 


