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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur direktintegrerade högstadieelever stöttas i
ämnesundervisningen, dels utifrån vad en kommungemensam enhet bistår med och dels utifrån den
stöttning som ges på en enskild skola. Vidare undersöks hur rektor och pedagoger uttrycker sig kring
den stöttning som ges. Undersökningen görs utifrån en sociokulturell teoriram där det betonas att det
är elevernas interaktionella delaktighet som möjliggör lärande och språkutveckling. Med hjälp av
systemisk funktionell lingvistik (SFL) motiveras varför andraspråkselever behöver explicit
undervisning. Som metod används både data- och metodtriangulering. Via en bakgrundsintervju,
insamlade dokument och information från Borås Stads hemsida beskrivs hur den
kommungemensamma enheten organiserar och genomför sitt stöd. Genom deltagande observationer
av tre direktintegrerade elever i två olika klasser samt semistrukturerade intervjuer med skolans rektor
och sju pedagoger undersöks den stöttning som ges på den enskilda skolan.
Trots att den enskilda skolan tillhandahåller mer stöttning än vad den kommungemensamma enheten
erbjuder visar studien att de direktintegrerade eleverna ges begränsade möjligheter till interaktion,
lärande samt språkutveckling i den ordinarie klassrumsundervisningen. Däremot ges både
interaktionell stöttning och explicit språklig stöttning av studiehandledarna och skolans resurspedagog
utanför den reguljära klassen. Vidare framkommer att den osäkerhet som skolans pedagoger uttrycker
kring arbetet med de direktintegrerade eleverna hör samman med oklara uppdrag och en avsaknad av
kompetensutveckling.
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1.

Inledning

Det vanligaste sättet för skolor i Sverige att organisera undervisningen för nyanlända elever i
högstadieåldern har länge varit i särskilda förberedelseklasser. Förespråkarna menar att de nyanlända
eleverna behöver en lugn och trygg start i sitt nya land och hävdar att elever som slussas ut för tidigt
försvinner och tystnar i de ordinarie klasserna. Kritikerna å sin sida menar att förberedelseklasser
segregerar och håller kvar elever alltför länge. Skolinspektionen (2009) ansluter sig till de senare och
skriver bland annat att förberedelseklasser befäster särskiljande och hindrar elever i sin
kunskapsutveckling.
Bunar (2010) skriver att den optimala lösningen av mottagningsklasser, utifrån internationell
forskning, verkar vara en förberedelseklass under en begränsad tidsperiod (6-12 månader) och att
mottagningsklassernas syfte är att ”undvika segregation respektive för tidig integration, som kan sluta
i ännu större segregation och utslagning från skolan” (ibid:110). Utbildningsdepartementet (2013) ger
riksdagsförslag till hur mottagandet och undervisningen av nyanlända bör regleras och också här
konstateras att tiden i förberedelseklass bör begränsas. Enligt de nya riktlinjerna ses ett år, maximalt
två år för de elever som har synnerliga skäl, som en rimlig tid att vistas i förberedelseklass. Syftet med
förberedelseklasserna motiveras av att de nyanlända bör tillägna sig viss kunskap i svenska. Men
redan från början ska eleverna vara inskrivna i en klass och delta i vissa delar av den ordinarie
undervisningen. Man tänker sig att ”Utgångspunkten ska vara att eleven så snart som möjligt ska delta
fullt ut i undervisningens alla ämnen. För att detta ska vara möjligt krävs olika typer av språk- och
kunskapsutvecklande insatser” (ibid:68f). Vilken konkret hjälp eleverna behöver i
ämnesundervisningen redovisas dock inte. Det beskrivs inte heller hur ämneslärarna, svenska som
andraspråkslärarna eller studiehandledarna skulle kunna stötta de nyanlända eleverna i
ämnesundervisningen. Det stöd som förespråkas är främst en pedagogisk kartläggning, utökad
undervisningstid och en prioriterad timplan där man omfördelar tiden mellan olika ämnen så att vissa
ämnen byts ut mot svenska som andraspråk. Om de föreslagna riktlinjerna träder i kraft innebär det att
högstadieskolorna kommer att begränsa elevernas tid i förberedelseklass och att ämneslärarna kommer
att få många nyanlända elever med stora behov av stöttning i sina klassrum.
Eleverna ska, enligt Utbildningsdepartementet (2013), förflyttas till ordinarie klass så snart det är
möjligt men de preciserar inte vad de nyanlända förväntas kunna för att klara av undervisningen i
ordinarie klass. Det enda som skrivs är att de nyanlända ska ha lärt sig viss svenska men de preciserar
inte på vilken nivå eller om svenskan ska vara inriktad på vardagsspråket eller skolspråket. Bailey
(2007) å andra sidan har tydliga förväntningar på vilken kompetens nyanlända behöver innan de börjar
i ordinarie klass. Hon menar att nyanlända behöver vara academically proficient vilket betyder att
eleven kan använda generella och ämnesspecifika ord, att eleven kan använda specifik eller komplex
grammatisk struktur och förstå hur olika språkliga funktioner uttrycks och att dessa färdigheter behövs
för att man ska kunna ta till sig nya kunskaper och färdigheter, interagera i ett ämne och delge andra
information. Vidare menar Bailey att de nyanlända eleverna ska kunna göra ett test i skolspråket,
academic English, för att se om de är redo och har förutsättningar att klara av ämnesundervisningen i
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ordinarie klass. 1 Men lika viktigt som att ge nyanlända rätt stöd och förutsättningar i
förberedelseklasser, så att de ska klara av överflyttningen, är det att adekvat stöd finns för de
nyanlända i de ordinarie klasser eleverna kommer till. Det är detta jag är särskilt intresserad av i den
här didaktiskt inriktade masteruppsatsen.
Axelsson (2013) beskriver ett pågående forskningsprojekt som visar att övergången till de ordinarie
klasserna är den svaga länken i nyanländas skolgång. Hon beskriver hur professionellt
förberedelseklasserna anordnas med utbildade svenska som andraspråkslärare som samarbetar med
modersmålslärare/studiehandledare och hur trygga eleverna känner sig där, men att pedagogerna i de
ordinarie klasserna inte har samma kunskap om de nyanländas lärande vilket gör att
ämnesundervisningen inte anpassas efter de nyanländas behov. Skillnaden mellan den mindre klassen
med explicit språklig undervisning och undervisningen i den ordinarie klassen där eleverna inte följer
med kan bli för stor.
Föreliggande uppsats handlar om Borås Stad som år 2010 tog ett kraftfullt beslut om att
förberedelseklasserna skulle läggas ner. Istället för att ha förberedelseklasser bestämdes att
grundskoleeleverna med stöd av en gemensam skolorganisation, Centrum för flerspråkigt lärande
(CFL), skulle delta i den ordinarie undervisningen. 2011 inrättades CFL som bl.a. kom att ansvara för
modersmålsundervisning, studiehandledning, mottagning och kartläggning samt den första
introduktionskursen som eleverna går i under kartläggningstiden. Efter kartläggningen, på cirka tre
veckor, placeras eleverna ut i grundskolorna där de har tillgång till modersmålsundervisning och
studiehandledning. Idag ansvarar dock CFL för några förberedelseklasser där man bl.a. undervisar i
läs- och skrivinlärning. I uppsatsens bakgrund beskrivs relativt utförligt hur det var tänkt med
direktintegreringen i Borås vid CFLs inrättande, i syfte att läsaren ska förstå mer av hur stöttningen
senare kom att organiseras. Uppsatsens fokus handlar om hur de direktintegrerades ämnesundervisning
kom att fungera våren 2013.
Jag har valt att studera vilken stöttning tre nyanlända elever får i ämnesundervisningen, dels utifrån
vad CFL bistår med och dels utifrån den stöttning som ges på en enskild högstadieskola.
Undersökningen görs utifrån en sociokulturell teoriram där det betonas att det är elevernas
interaktionella delaktighet som möjliggör lärandet och språkutvecklingen. Med hjälp av systemisk
funktionell lingvistik (SFL) motiverar jag varför elever, och särskilt andraspråkselever, behöver bli
medvetna om språkets form och funktion i ämnesundervisningen. Metodiskt använder jag mig av både
data- och metodtriangulering, där olika perspektiv anses öka förståelsen. Via en längre
bakgrundsintervju2, insamlade utvärderingar3 och information från Borås Stads hemsida undersöks hur
CFL organiserar och genomför sitt stöd. Genom deltagande observationer av tre direktintegrerade
elever i två olika klasser och semistrukturerade intervjuer med skolans rektor, ämneslärare,
studiehandledare, samt en resurspedagog undersöks den stöttning som ges på en enskild

1

Bailey är kritisk till de tester som används alltför ofta på skolorna och menar att de endast testar ett
socialt vardagsspråk, vilket främst används utanför skolan, istället för att testa det skolspråk som
faktiskt används i klassrummen.

2

Jag benämner den här intervjun som en bakgrundsintervju, eftersom jag vill kartlägga och förstå så
mycket som möjligt av CFLs verksamhet.

3

På CFL fick jag ta del av de utvärderingar som görs i syfte att ta reda på hur studiehandledningen
fungerar.

2

högstadieskola i Borås. Jag vill också se hur pedagogerna och rektorn på den valda skolan uttrycker
sig kring den stöttning som ges.
Att jag valt att göra studien på ett högstadium beror främst på att det är där de stora utmaningarna
finns både för de direktintegrerade eleverna och för pedagogerna. I takt med att ämneskunskaperna blir
mer specialiserade blir ämnessvenskan svårare. Ju högre upp i årskurserna man befinner sig desto mer
komplext blir ämnesspråket. Att det dessutom blir allt svårare att lära sig ett andraspråk på grund av
ens stigande ålder försvårar situationen ytterligare för de direktintegrerade eleverna som befinner sig
på högstadiet.4
Att Borås Stad med över 100.000 invånare införde direktintegrering som en medveten strategi i syfte
att förbättra de nyanländas skolresultat var något ovanligt och nytt. Fortfarande finns det bara ett fåtal
kommuner i Sverige som agerat på liknande sätt, enligt M. Axelsson (personlig kommunikation, 201305-28). Viss direktintegrering har dock funnits länge i mindre kommuner med få nyanlända och då
man kanske inte haft något alternativ. Stödet som dessa elever fått har varit av varierande omfattning
(Utbildningsdepartementet, 2013:42). Eftersom direktintegreringen som bedrivs i Borås skiljer sig från
de mer traditionella förberedelseklasserna är det intressant att studera den. Dessutom skriver Bunar
(2010) att den svenska forskningen kring nyanlända elever överlag är väldigt begränsad.
Jag definierar nyanlända elever på samma sätt som Utbildningsdepartementet gör (2013:5), nämligen
”elever som anlänt till Sverige och påbörjat sin utbildning i Sverige efter den tidpunkt då skolplikten
normalt inträder, dvs. efter sju, eller om det finns särskilda skäl, åtta års ålder. En elev ska dock inte
längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång”. Definitionen knyter alltså inte uttrycket nyanländ
till elevens kunskaper i svenska utan till tiden i svensk skola. Direktintegrerade elever definierar jag
som de nyanlända elever som direkt deltagit i ordinarie klass, utan att först ha undervisats och befäst
inlärarspråket i en särskild förberedelseklass.
Det bör dock påpekas att nyanlända elever inte är någon homogen grupp utan att de bär på skilda
kunskaper, språk, strategier, erfarenheter etc. vilket gör att de har olika förutsättningar att klara av
skolan. OECD (2013) visade på stora skillnader i läsförmåga mellan olika invandrade 15-åringar. De
tonåringar som hade samma modersmål som målspråket och som kom från ett land med en liknande
utbildningsnivå och levnadsstandard fick inte sämre läsförståelseresultat än de infödda, trots sen
ankomstålder. Däremot visades negativa effekter av sen ankomst5 många år senare, för de inlärare som
kom från länder med lägre utvecklingsnivå samt om de hade ett annat modersmål. OECD (2013)
uppmanar därför till flexibla och individuella anpassningar för de nyanlända samt riktade språkinsatser
så att de negativa effekterna av sen ankomstålder minskas.
Då jag själv arbetat i över 10 år med gymnasieungdomar, i den skolform som numera heter
språkintroduktion, ser jag vilket behov förberedelseklasser fyller samtidigt som jag också ser att
somliga elever isoleras och blir kvar alltför länge. Via arbetet med uppsatsen har jag möjlighet att lära
4

Paradis (2004), Abrahamsson (2012) och Pulvermüller & Schumann (1994) menar att biologiska
mognadsbegränsningar i hjärnan gör språkinlärningen svårare ju äldre man blir och att inlärare som
passerat den ”kritiska perioden” (åldern) inte kan nå infödd nivå. Andra forskare menar istället att det
främst är sociala- och psykologiska faktorer som gör det svårare för äldre inlärare att lära sig ett
andraspråk.

5

Redan vid sex års ålder räknas man ha sen ankomst, enligt OECD (2013).
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mig hur man skulle kunna arbeta mer medvetet med ämnesspråket och på så sätt göra övergången till
ordinarie klass smidigare. Jag hoppas genom uppsatsen kunna göra något för skolan och de nyanlända
elever som ryms där.

1.1 Syfte och frågeställningar
För att förstå de direktintegrerade högstadieelevernas möjlighet till lärande har jag valt att studera hur
de stöttas i ämnesundervisningen och undersöker då både den stöttning som erbjuds via CFLs
organisation och den stöttning som i praktiken ges på den enskilda skolan. Det övergripande syftet är
att förstå hur eleverna stöttas och hur de intervjuade lärarna på den enskilda skolan ser på den stöttning
som ges.
Uppsatsens frågeställningar är:
• Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen ute på skolorna via CFLs
organisation och av vem?
• Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen på den enskilda skolan och av
vem?
• Hur uttrycker sig den enskilda skolans rektor och pedagoger kring den stöttning som ges till de
direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen?

1.2 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det första presenteras syfte och frågeställningar. I det andra
kapitlet redogörs relativt utförligt för hur det var tänkt med direktintegreringen i Borås vid CFLs
inrättande i syfte att läsaren ska få en djupare förståelse för hur stödet senare kom att organiseras. Jag
lyfter också fram det stöd de nyanlända eleverna har rätt till utifrån skollag samt skolförordning och
visar också på den nationella kritik som fanns av förberedelseklasserna. I det tredje kapitlet redogör
jag för studiens teoretiska förankring och utgår då från en sociokulturell teoriram där det betonas att
språkutveckling förutsätter ett deltagande i social interaktion. Jag visar på att eleverna behöver
stöttning i ämnesundervisningen både via modersmålet och via ämnessvenskan. Med hjälp av SFLpedagogiken förklarar jag varför eleverna behöver explicit språklig stöttning i ämnesundervisningen. I
efterföljande metodkapitel beskrivs materialinsamlingsmetoder och analysmetoder. Hur CFL
organiserar och genomför sitt stöd undersöks via en bakgrundsintervju med företrädare för CFL,
insamlade utvärderingar samt information från Borås Stads hemsida. Hur skolan i sin tur stöttar
eleverna i ämnesundervisningen undersöks via deltagande observationer och semistrukturerade
intervjuer med rektor och sju pedagoger på en enskild skola. Kapitlet som behandlar resultatet är
uppdelat i tre delar. Först redogörs för den stöttning som erbjuds via CFLs organisation. Sedan
redogörs för den stöttning jag sett under observationerna på den enskilda skolan och sist visar jag på
den stöttning som det berättas om under intervjuerna. Jag visar också på hur rektorn och pedagogerna
på högstadieskolan uttrycker sig kring den stöttning som ges till de direktintegrerade eleverna i
ämnesundervisningen. Slutligen, i kapitel sex, diskuteras den stöttning som ges.
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2.

Bakgrund

I bakgrundsdelen redogörs först för CFLs inrättande och avskaffandet av förberedelseklasserna i Borås
Stad. Sedan visar jag på den nationella kritik som fanns av förberedelseklasserna vid CFLs inrättande
och sist i kapitlet beskrivs det stöd som de nyanlända grundskoleeleverna har rätt till enligt skollag
(SFS 2010:800) och skolförordning (SFS 2011:185).

2.1 CFL inrättas
För att förstå hur det från början var tänkt med stöttningen av de direktintegrerade eleverna i
ämnesundervisningen redogörs i det här kapitlet för motiv till inrättandet av CFL och avskaffandet av
förberedelseklasserna. Jag visar också på ställningstaganden som förekommer i de dokument som
ligger till grund för omorganisationen av nyanlända i Borås Stad. Faktaunderlaget kommer främst från
lokala dokument i form av protokoll, ett remissförslag, en remissammanställning, en åtgärdsplan samt
den större utredning (Utredning. Borås Stad, 2009) som mynnade ut i ett förslag till organisation för
flerspråkiga elevers utbildning. Då Skolverket kom att prägla processen lyfts de också fram i texten.
Via personlig kommunikation med en utvecklingsledare på Utvecklingsenheten6 i Borås har dessutom
vissa frågor kring Utvecklingsenhetens roll i bildandet av CFL klargjorts.

2.1.1 Motiv till inrättandet av CFL
I remissammanställningen (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a) beskrivs bakgrund och motiv till
den förändrade organisationen. Där framkommer att Skolverkets inspektioner redan 2006 påvisade
brister kring de flerspråkiga elevernas undervisningssituation i Borås Stad.7 Inspektionen visade att
fler elever borde delta i modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk och att grundskolorna
i större utsträckning borde utreda elevernas behov av studiehandledning på modersmålet. I Borås Stads
kvalitetsredovisningar blev det sedan tydligt att andelen elever med utländsk bakgrund och fullständigt
slutbetyg hade minskat under senare år.8 Elever med utländsk bakgrund var därmed ett prioriterat
område eftersom måluppfyllelsen för elevgruppen var låg. Borås Stad (2009) gav ut Åtgärdsplan 2009
där det betonades att elever med utländsk bakgrund skulle ges den kunskap de hade rätt till för att
kunna nå målen. 9 Mot bakgrund av detta gjordes också en utredning av organisationen kring
flerspråkiga elevers utbildning i Borås Stad (Utredning. Borås Stad, 2009) vilken ledde fram till ett
6

Borås Stad tillsatte 2008 Utvecklingsenheten för att ansvara för uppföljning av elevernas
kunskapsresultat samt att genomföra och stödja pedagogiska utvecklingsinsatser.

7

Fram till Skolinspektionens inrättande år 2008 hade Skolverket ansvar för tillsyn och
kvalitetsgranskningar. I och med att inspektionerna togs över av Skolinspektionen fick Skolverket en
mer renodlad roll inom utvärdering och uppföljning.

8

Enligt utvecklingsledaren (personlig kommunikation, 2013-03-25) gjordes kvalitetsredovisningarna
årligen i Borås Stad och i och med bildandet av Utvecklingsenheten 2008 tog de över ansvaret för
kvalitetsredovisningarna.

9

Åtgärdsplan 2009 byggde på den kartläggning som gjordes av Utvecklingsenheten 2008, vilken visade
att de flerspråkiga hade låg måluppfyllelse och att skolorna i Borås Stad använde sig av
modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk i otillräcklig omfattning.
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förslag till organisation och riktlinjer för Borås Stad och kom att ingå i Kommunstyrelsens
remissförslag (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010b).10
I remissammanställningen (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a) motiveras också satsningarna
beträffande modersmålsundervisningen enligt följande:
Både andelen elever med fullständigt slutbetyg och andelen behöriga till gymnasieskolan är lägre i Borås än i
riket som helhet. Forskning visar att modersmålet har stor betydelse för skolframgång bland elever med ett annat
modersmål än svenska.
I Borås deltar 44 % av eleverna med utländsk bakgrund i modersmålsundervisningen, vilket är lägre än
riksgenomsnittet.
(Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a:B241)

Förklaringen till att så få flerspråkiga elever lyckats i Borås berodde enligt ovanstående citat på det
låga antalet elever som läste modersmål. Alltså var det i första hand modersmålsundervisningen som
det behövdes satsas på i den nya organisationen. Att man skrev ”Forskning visar att” var också ett sätt
att ge motivet tyngd och övertyga läsarna. Det framgår dock inte vilken forskning som åberopas.
Vidare motiverades inrättandet av CFL, i remissammanställningen, utifrån ett ekonomiskt perspektiv
där man skrev att tidigare budgeterade medel ibland hamnat i fel verksamhet och inte kommit de
flerspråkiga eleverna till del. Genom att ha en central, i huvudsak anslagsfinansierad, enhet skulle det
garanteras att pengarna användes till de flerspråkiga eleverna. Genom bildandet av en central
organisation önskade man också nå en ökad likvärdighet mellan skolorna i Borås. Sammanfattningsvis
motiveras inrättandet av CFL, i remissammanställningen, av:
• Skolverkets kritik av att för få elever i Borås Stad har modersmålsundervisning, svenska som
andraspråk och studiehandledning.
• Borås Stads kvalitetsredovisningar som visar på bristande måluppfyllelse för elever med utländsk
bakgrund.
• Borås Stads Åtgärdsplan 2009 där alla elevers rätt till kunskap lyfts fram.
• att en likvärdighet mellan skolorna i Borås Stad behövs.
• vad forskningen säger om modersmålsundervisningen.
• att budgeterade medel ska användas rätt.
Den utredning som Borås Stad gav ut 2009 heter Lust att lära- möjlighet att lyckas. Flerspråkiga
elevers undervisning. 11 Remissammanställningens ordval när det gäller att motivera varför ett
inrättande av CFL behövs är i stort sett identiska med utredningen (Utredning. Borås Stad, 2009),
vilket visar på den stora påverkan utredningen har haft i utformandet av CFL.12 Förutom det som
tidigare nämnts om motiven till inrättandet av CFL skriver utredaren 13 också att syftet är att
effektivisera resurserna och att modersmålslärarna är i behov av en chef som kan fånga upp och
vidareutveckla deras kompetens.
10

11

Förslagen till riktlinjer heter Flerspråkiga barn och elever- Förslag till organisation och riktlinjer för Borås
Stad. Förslaget till den nya organisationen finns också i utredningen (Utredning. Borås Stad, 2009).
När utredningen (Utredning. Borås stad, 2009) skrevs var utredaren utvecklingsledare för förskola och
skola i en av Borås kommundelar. Till sin hjälp med att få in underlag till utredningen fanns en
referensgrupp vilken beskrivs i utredningen från 2009.

12

Jämför utredningen (Utredning. Borås Stad 2009 s7-8) och remissammanställningen sB241(Borås Stad.
Kommunstyrelsen, 2010a).

13

När jag skriver utredaren syftar jag till den person som skrev utredningen (Utredning. Borås Stad,
2009).
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Vid införandet av CFL pekar Kommunstyrelsen och utredaren på att en utomstående myndighet,
Skolverket (2006), sett behovet av att förbättra villkoren för de flerspråkiga eleverna och att de
förändringsbehoven väl överensstämmer med de lokala granskningar som gjorts. Men i varken
utredningen (Utredning. Borås Stad, 2009), Kommunstyrelsens remissförslag eller
remissammanställning framgår det tydligt vilken elevgrupp det talas om. Handlar det om att alla elever
med utländsk bakgrund behöver modersmålslärare och studiestöd eller är det främst organisationen
kring de nyanlända som ska förändras? Borås Stads kvalitetsredovisningar visade att andelen elever
med utländsk bakgrund med fullständigt slutbetyg hade minskat och i Åtgärdsplan 2009 beskrivs barn
och elever med annat modersmål än svenska som ett särskilt prioriterat område och man skriver om att
varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till. Enligt Skolverket
(2006) uttrycks aldrig att undervisning i modersmål, svenska som andraspråk eller studiehandledning
på modersmålet främst skulle gälla de nyanlända eleverna, utan snarare att samtliga elever ska få det
stöd de har rätt till.
Just satsningen på modersmålsundervisningen, som är central i den nya organisationen, riktas till
samtliga flerspråkiga elever. Men i övrigt tycks insatserna främst gå till de nyanlända eleverna. I
remissförslaget (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010b:1) beskrivs Utredning. Borås Stad (2009) så
här ”En fördjupad utredning av området genomfördes och hade som mål att föreslå en förändrad
organisation kring såväl mottagandet av nyanlända elever som undervisningen av denna elevgrupp”,
vilket inte kan förstås på något annat sätt än att den nya organisationen i Borås Stad främst handlar om
nyanlända. Trots att Skolverket (2006) och Borås Stads kvalitetsredovisningar snarare visade på
samtliga flerspråkiga elevers behov av förbättringsinsatser beträffande undervisning och studieresultat
kommer insatserna att främst riktas mot de nyanlända.

2.1.2 Utredningens betydelse vid bildandet av CFL
I
granskningen
av
remissförslaget
(Borås
Stad.
Kommunstyrelsen,
2010b)
och
remissammanställningen (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a) ser jag att många formuleringar går
att härleda till utredningen (Utredning. Borås Stad, 2009) vilket gör det angeläget att undersöka hur
utredaren har kommit fram till sina ställningstaganden och att ta reda på vad de grundas på. Några
tydliga ställningstaganden som finns i utredningen redogörs för nedan. Nämligen:
• Modersmålsundervisning är ett effektivt sätt att öka elevernas studieresultat.
• Svenska som andraspråk är ett problematiskt ämne.
• Det är alla lärares ansvar att arbeta språkutvecklande och att ha ett förhållningssätt som inkluderar
andraspråkstalarna.
När utredaren redogör för hur effektivt modersmålsundervisningen kan höja studieresultaten hänvisas
det till forskning. T.ex. lyfts Thomas & Colliers (1997) forskning fram kring tvåspråkiga elevers
skolframgångar i USA som, enligt utredaren, visade att lärandet går långsammare om eleverna endast
får formell undervisning på sitt andraspråk. I de förslag till nya riktlinjer som utredningen mynnar ut i
nämns dock aldrig att nyanlända elever bör ha formell undervisning på sitt första- och andraspråk. En
svensk studie som utredaren refererar till är Hill (1996) som, enligt utredaren, visade att de elever som
kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisningen fick högre betyg i svenska, matematik och
engelska.
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När utredaren däremot skriver om svenska som andraspråk hänvisas det knappt till forskning, utan
snarare till praktisk verksamhet. Hon skriver om skolors problem med att identifiera vilka elever som
ska läsa ämnet och hur länge man ska läsa det. Hon undrar hur länge man ska ses som invandrare och
behöva gå iväg och läsa svenska som andraspråk eftersom det är segregerande. Utredaren vill istället
att andraspråkseleverna lär sig svenska tillsammans med förstaspråkstalarna i autentiska
inlärningsmiljöer. Rädslan för att andraspråkseleverna ska bli segregerade och uppleva ett utanförskap
ligger till grund för utredarens resonemang.
I utredningen (Utredning. Borås Stad, 2009) lyfts Skolverkets rapport Med annat modersmål- elever i
grundskola och skolans verksamhet (2008) fram. I rapporten står att svenska som
andraspråksundervisningen inte bedrivs på det sätt som det var tänkt, utan att det har kommit att bli ett
stödämne för svagpresterande elever och att eleverna som läser svenska som andraspråk har de lägsta
betygen. Rapporten är kritisk till ämnet svenska som andraspråk i stort och ifrågasätter till och med
dess vara i följande text:
Har svenska som andraspråk ett berättigande som ämne?
Ett helhetsintryck av studien är att svenska som andraspråk till övervägande delen bedrivits som en
stödundervisning eller som ett ämne riktat till svenska för svagpresterande elever. Det varken organiseras eller
betraktas som ett likvärdigt alternativ till svenska. Andra studier har pekat på ämnets låga status och resultaten i
denna studie styrker denna bild. Av studiens låga resultat kan man fråga sig om svenska som andraspråk har ett
berättigande som ämne, sett till hur undervisningen bedrivs idag. Man kan också ställa sig frågan om vad som
egentligen ska till för att svenska som andraspråk ska fungera som ett självständigt ämne, enligt
grundskoleförordningens reglering och ämnets kursplan.
(Skolverket, 2008:19)

Samtidigt som man i utredningen (Utredning. Borås Stad, 2009:44) kritiserar ämnet svenska som
andraspråk skrivs det att det är viktigt att Borås Stad säkerställer så att svenska som
andraspråkskompetensen finns på alla skolor, helst med minst en lärare som har 60 hp på varje
grundskola. Utredaren motiverar inte vilken roll svenska som andraspråksundervisningen ska ha på
skolorna eller varför det är så viktigt att varje grundskola har en spetskompetens på 60 hp. Eftersom
hon inte vill se speciella undervisningsgrupper i svenska som andraspråk, är det möjligt att utredaren
vill ha en svenska som andraspråkslärare på varje skola som kan bistå övriga lärare i vad det innebär
att lära på sitt andraspråk. I citaten nedan beskrivs det förhållningsätt och den kompetens som hon vill
se hos alla lärare som arbetar med andraspråksinlärare.
Slutsatserna från språkforskning är att det inte stämmer att bara mera andraspråk- SVENSKA SOM
ANDRASPRÅK- alltid är en fördel. Eleverna måste ges tillgång till innehållet i alla ämnen genom sitt
andraspråk och genom språkligt anpassad ämnesundervisning. Detta innebär att alla lärare som arbetar med
flerspråkiga elever behöver ha kunskap om andraspråksprocessen så att både språk och ämne utvecklas. Det är
när alla lärare samtidigt får kompetensutveckling i språkutvecklande undervisning för elever som det blir möjligt
för språkutveckling i alla ämnen. Elever som under sina ca.5-6 första skolår haft möjlighet till en stark
utveckling av tänkande och lärande på sitt förstaspråk parallellt med andraspråket kommer i nivå med enspråkiga
både språkligt och ämnesmässigt när de når de sista skolåren. En av skolans framtida utmaningar är att erbjuda
elever möjligheten att utveckla flerspråkighet och lära på sina flera [sic] språk. Språkutvecklande undervisning är
bra för flerspråkiga elever men det är också minst lika bra för enspråkiga elever.
(Utredning. Borås Stad, 2009:42)
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Avsikten med kompetensutveckling för alla pedagoger inklusive ämneslärarna måste vara att stärka lärarna i sin
profession att möta flerspråkiga elever, öka förståelsen i uppdrag samt säkerställa elevers lika värde och
möjligheter, så att de bättre kan stödja arbetet med att utveckla principer och former för pedagogisk mångfald
inom verksamhetens ram.
(Utredning. Borås stad, 2009:44)

I första citatet hänvisar utredaren åter till forskning och till forskning som hävdar att mer svenska som
andraspråk inte alltid är en fördel. Tyvärr skriver hon inte vilken forskning som åberopas.14 Frågan
som uppstår är hur hon ser på själva undervisningen i svenska som andraspråk och varför hon sätter
svenska som andraspråk i kontrast mot ett språkutvecklande arbetssätt i skolan.
Utredaren betonar att kompetensutveckling av samtliga lärare behövs och att kompetensutvecklingen
till stor del handlar om ett förhållningssätt och ett inkluderande av andraspråkseleverna in i den
ordinarie verksamheten. Trots att utredaren gång på gång skriver att den nya organisationen kräver
kompetensutveckling av alla lärare och skolledare, och till och med hänvisar till en specifik kurs ”Att
lära på sitt andraspråk”, kommer Borås Stad inte att genomföra någon kompetensutveckling för
högstadielärarnas arbete med de nyanlända eleverna de närmsta åren. Enligt utvecklingsledaren på
Utvecklingsenheten (personlig kommunikation, 2013-03-25) har ämneslärarna på högstadiet inte fått
någon kompetensutveckling i hur de ska undervisa de direktintegrerade eleverna sedan CFLs
inrättande i januari 2011. Jag ser att kompetensutvecklingsbehovet till viss del redan har fallit bort i
remissförslaget (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010b) där det står att CFL ska inventera behov av
kompetensutveckling av samtliga lärare som arbetar med flerspråkiga elever.
Enligt
utvecklingsledaren
(personlig
kommunikation,
2013-03-25)
fanns
dock
en
kompetensutveckling för lärare i flerspråkighetsperspektiv, vilken pågick under åren 2003 till 2008.
Kursen hette ”Att lära på sitt andraspråk” och han menar att Borås Stad var tidiga med att se det
kompetensutvecklingsbehovet.15 Däremot var det svårt att få lärare att anmäla sig till kurserna och vid
sista kursomgången gjordes den om till ”Att lära på sitt modersmål”, vilken riktades till
modersmålslärarna.
När det gäller Utvecklingsenhetens roll vid bildandet av CFL var den med i den referensgrupp som
enligt remissammanställningen (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a) skulle arbeta med utformandet
av CFL fram till dess inrättande 2011. När jag frågar utvecklingsledaren hur det kom sig att insatserna
främst kom att riktas mot studiehandledningen säger han att CFLs verksamhet blev mycket större än
det var tänkt. Istället för de beräknade 80 eleverna per år tar CFL emot över 200 elever och från början
var det tänkt att CFL även skulle ha resurser att inventera vilket behov det fanns av svenska som
andraspråk och att försöka samordna svenska som andraspråksundervisningen, men att det ”föll bort”
på grund av elevtillströmningen. Eftersom ambitionen var att elever skulle komma bort från
förberedelseklasserna och istället ingå i de ordinarie klasserna såg man främst behovet av
studiehandledning. ”Det var ju för att vi skulle ha ett riktat stöd som följde med eleven oavsett enhet16
14
15

Det saknas nästan helt referenser i utredningens löpande text.
Enligt en av de kursansvariga (personlig kommunikation, 2013-06-17) bedrevs kursen ”Att lära på sitt
andraspråk” på Högskolan i Borås som en 10 hp-kurs för de lärare som arbetade på skolor som tog emot
många elever med utländsk bakgrund. Totalt var det 168 lärare som läste kursen. Kursen var
densamma som utredaren ville att samtliga lärare på grundskolan skulle gå för att kunna arbeta med
andraspråkselever på ett tillfredställande sätt(Utredning. Borås Stad, 2009:46).

16

Enhet är den eller de skolor en enskild rektor ansvarar för.
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som fokus hamnade på studiehandledningen”, fortsätter utvecklingsledaren. Sedan säger han att
”Egentligen så bedömdes det väl som att sva låg på enheten och att det kan vara därför som man
tappade bort det. Det var rektor som ägde sva. Studiehandledningen var något vi kunde bestämma
gemensamt”. Uppdelningen tycktes vara att Borås Stad ansvarade för studiehandledningen medan den
enskilda rektorn ansvarade för svenska som andraspråk. Ytterligare en förklaring till att svenska som
andraspråk försvann från det ursprungliga uppdraget tror utvecklingsledaren beror på att det är svårt
med svenska som andraspråk eftersom ämnet uppfattas så olika på skolorna och att det inte finns
någon samsyn kring ämnet svenska som andraspråk. Enligt utvecklingsledaren fanns det hela tiden ett
nära samarbete mellan Utvecklingsenheten och utredaren och han menar att Utvecklingsenheten var
pådrivande vid inrättandet av CFL.

2.1.3 CFL tar form och förberedelseklasserna avskaffas
Ett förslag till ny organisation skickades våren 2010 ut på remiss av Kommunstyrelsen (Borås Stad.
Kommunstyrelsen, 2010b) till de olika kommundelsnämnderna, fritids- och folkhälsonämnden,
Kulturnämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet och Invandrarrådet. I
remissförslaget presenterades den tänkta organisationen så här:
- CFL tar fram riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan samt följer upp
övergången av grundskolans elever till hemskola/vald skola.
- CFL organiserar samtliga modersmålslärare. Modersmålslärarna bedriver
modersmålsträning/modersmålsundervisning/studiehandledning i en eller flera förskolor/skolor i Borås Stad.
Samverkan mellan modersmålslärarna och elevens övriga lärare säkerställs. Modersmålsläraren deltar vid behov
vid stadieövergångar och vid upprättande av åtgärdsprogram för elever som får studiehandledning på
modersmålet.
- CFL tar fram en central kompetensutvecklingsplan för modersmålslärarna.
- CFL inventerar behovet av modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk.
- CFL samordnar vid behov resurser mellan Borås Stads grundskolor.
- CFL inventerar behov och samordning av kompetensutveckling av all personal i grundskolan som har hand om
undervisningen av barn och elever med annat modersmål än svenska.
- CFL erbjuder gymnasieskolans mottagningsenhet och gymnasieskolans personal samma tjänster som i
grundskolan.
- CFL utvärderar effekterna av Borås Stads riktlinjer.
(Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010b:B242)

I kommunstyrelsens remissförslag står sedan att samtliga ordinarie förberedelseklasser i
kommundelarna ska avvecklas och att man istället ska bygga upp nya förberedelseklasser inom CFL,
allt eftersom nya elever anländer. I förslaget finns också finansieringsprinciper som innebär att de
olika skolorna betalar för att ha ”sina elever” i CFLs förberedelseklass.
I remissammanställningen (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a) kan man läsa de förslag som
framfördes i remissvaren. Där står det bl.a. om det kompetensutvecklingsbehov som finns för alla
lärare beträffande ämnesundervisning och språkutveckling p.g.a. att det nya uppdraget ställer höga
krav på undervisningen och lärares kompetens. Samma kommundelsnämnd skriver också att det är av
största vikt att alla skolor äger en spetskompetens i svenska som andraspråk. En annan nämnd menar
att CFL också bör ansvara för en allsidig kartläggning av eleven.
Kommunfullmäktige tog i juni 2010 beslut om att inrätta CFL från den 1 januari 2011 med följande
motiveringar:
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För att nå det övergripande målet att öka måluppfyllelse och likvärdighet mellan skolorna behövs en förändrad
organisation kring undervisningen av barn och elever med annat modersmål än svenska. För att öka kvalitén i
mottagande och undervisning samt garantera att budgeterade medel används inom avsedd verksamhet bör en
central, i huvudsak anslagsfinansierad enhet inrättas.
(Borås Stad. Kommunfullmäktige, 2010:B84).

I de dokument och den utredning som ligger till grund för inrättandet av CFL och avskaffandet av
förberedelseklasserna finns ingen utredning av hur förberedelseklasserna tidigare fungerat. Det finns
inte heller någon direkt kritik av förberedelseklasserna. I utredningen (Utredning. Borås Stad,
2009:36) står endast att mottagandet av nyanlända skiljt sig åt i alltför stor utsträckning och att man
därför vill ha en gemensam mottagning för nyanlända och på s 52 skriver utredaren att de
kommundelar som tidigare har tagit emot många nyanlända vill dela på ansvaret. Vidare står (på s 45)
att ”Integration i hemklassen bör inriktas på kortast möjliga tid” utan att det kommenteras eller
motiveras.
Riskerna med förberedelseklasserna beskrivs vagt i Åtgärdsplan 2009 där det står att ”Det finns risk
för att eleverna får otillräcklig språkstimulering i en miljö som inte är präglad av svenska språket. Det
verkar som om elever som inkluderas i en svenskspråkig miljö och där man också ger eleven stöd i
språkutvecklingen, lyckas bättre med måluppfyllelsen” (Borås Stad, 2009:15). Det är oklart vad
Utvecklingsenheten, som sammanställt Åtgärdsplan 2009, bygger ovanstående resonemang på.
Bygger formuleringen ”Det verkar som om” på någon utvärdering av förberedelseklasserna i Borås
Stad eller på något annat?
I remissammanställningen (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a:B241) anar man ett visst missnöje
med förberedelseklassernas arbete då det står att ”man vill öka kvalitén i mottagande och
undervisning”, utan att man preciserar vad det är som inte fungerar. Det är anmärkningsvärt att
förberedelseklassernas avskaffande inte utreds, motiveras eller vidare förklaras. I
remissammanställningen motiveras inrättandet av CFL, inte avskaffandet av förberedelseklasserna.
Men om man läser ett protokoll från Stadsdelsnämnd Norr från augusti 2011, som är skrivet av den
Stadsdelsförvaltning som CFL kom att ingå i, förstår man att just avskaffandet av de ordinarie
förberedelseklasserna ändå var centralt i den nya organisationen.
Tidigare placerades det stora flertalet nyanlända elever i förberedelseklasser i stadens skolor. Efter att CFL tog
över mottagandet och stödjer elevernas integration i vanlig klass med studiehandledning på modersmålet, har
antalet elever som behålls i förberedelseklasserna minimerats till en handfull. Av de ca 100 elever som hittills
tagits emot i år är endast 5 elever kvar i förberedelseklass. Resterande slussades ut direkt efter två veckors
vistelse. Detta har stor betydelse till god integration.
(Borås Stad. Stadsdelsnämnden Norr, 2011:11)

2.1.4 Sammanfattande kommentarer om CFLs inrättande
I remissammanställningen motiveras CFLs inrättande, inte avskaffandet av förberedelseklasserna.
Inrättandet motiveras i remissammanställningen (Borås Stad. Kommunstyrelsen, 2010a) av:
•

Skolverkets kritik av att för få elever i Borås Stad har modersmålsundervisning, svenska som
andraspråk och studiehandledning.
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•
•
•
•
•

Borås Stads kvalitetsredovisningar som visar på bristande måluppfyllelse för elever med utländsk
bakgrund.
Borås stads Åtgärdsplan 2009 där alla elevers rätt till kunskap lyfts fram.
att en likvärdighet mellan skolorna i Borås Stad behövs.
vad forskningen säger om modersmålsundervisningen.
att budgeterade medel ska användas rätt.

Det språkutvecklande arbetssätt som förespråkades i Borås Stad handlade främst om
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, vilket i både åtgärdsplanen (Borås
Stad, 2009) och utredningen (Utredning. Borås Stad, 2009) motiveras utifrån forskning. När utredaren
(2009:25) motiverar insatserna i modersmålet skriver hon bl.a. att ”Möjligheten till ett starkt utvecklat
förstaspråk genom formell undervisning ser Thomas & Collier som den absolut viktigaste
bakgrundsfaktorn för skolframgång i de distrikt som studerats” vilket är intressant med tanke på att det
i utredningens förslag till nya riktlinjer aldrig nämns något om formell undervisning på modersmålet.
I kommunstyrelsens remissammanställning från 2010 står inte explicit vilken stöttning de
direktintegrerade eleverna ska ha rätt till i ämnesundervisningen. Däremot beskrivs stöttningen
indirekt genom att samverkan mellan modersmålslärarna och övriga lärare säkerställs,
modersmålslärarna ska kompetensutvecklas och eleven ska få studiehandledning på sitt modersmål.
Stöttningen i ämnesundervisningen ska ske genom samverkan mellan studiehandledaren och
ämneslärare. Utredaren beskriver inte vad studiehandledaren förväntas göra mer än att ge stöttning på
modersmålet och ämnesläraren förväntas via kompetensutveckling få redskap att arbeta utifrån ett
andraspråksperspektiv. Jag tolkar utredaren som att hon hellre vill ha svenska som andraspråksläraren
som en resurs i klassrummet och som en resurs för andra lärare, än att svenska som andraspråksläraren
ska ha egna undervisningsgrupper.
När svenska som andraspråk nämns handlar det ofta om praktiska problem. Via den personliga
kommunikationen med utvecklingsledaren på Utvecklingsenheten samt utredningen (Utredning. Borås
Stad, 2009) framgår att ämnet i sig anses problematiskt för att det uppfattas på så olika sätt. Dessutom
visar utvecklingsledaren på den ansvarsuppdelning som funnits vid inrättandet av CFL, nämligen att
rektorerna på de enskilda skolorna ansvarade för svenska som andraspråk medan en
kommungemensam satsning skulle göras beträffande modersmålsundervisningen och
studiehandledning på modersmålet. Samtidigt säger han att tanken från början var att CFL skulle
ansvara för svenska som andraspråksundervisningen ute på skolorna, vilket blir motsägelsefullt. Som
jag ser det tycks Skolverket (2008), där man till och med ifrågasatt svenska som andraspråksämnets
vara, som utredaren refererar till, också ha haft stor inverkan på hur arbetet och organisationen kring
de nyanlända kommit att anordnas i Borås. Den svaga ställning som svenska som andraspråk haft i
Skolverkets rapport, är lika svag i de kommunala dokument som låg till grund för bildandet av CFL.
Ingenstans nämns det hur svenska som andraspråkslärarna kan stötta eleverna i ämnesundervisningen
eller stötta ämneslärarna. Svenska som andraspråksämnet tycktes vara helt åtskilt
ämnesundervisningen och kom till och med att ställas mot ämnesundervisningen. Istället blir det
ämneslärarna själva genom samverkan med studiehandledarna som förväntas stötta de nyanlända
eleverna i ämnesundervisningen. Ämneslärarna får i sitt nya uppdrag ansvar för de direktintegrerades
ämnesundervisning, något de flesta aldrig tidigare arbetat med, och som de enligt utredaren behöver
kompetensutveckling för.
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2.2 Nationell kritik av förberedelseklasserna
På nationell nivå kritiserade Skolinspektionen (2009) förberedelseklasserna för att de segregerade och
höll kvar de nyanlända eleverna alltför länge. Tvärtemot sitt uppdrag befäste skolorna särskiljande och
segregering. I granskningsrapporten skrivs hur skolor kan förbättra undervisningen för de nyanlända
bl.a. genom noggranna kartläggningar så att elevernas bakgrundskunskaper tas till vara, rekrytera fler
modersmålslärare, öka studiehandledningen på modersmålet, öka den nationella och kommunala
samverkan och så snabbt som möjligt slussa in eleverna i den ordinarie verksamheten vilket påminner
om just det som Borås Stad kom att genomföra i och med inrättandet av CFL.
I granskningsrapporten förklaras också varför insatserna främst bör riktas mot studiehandledning
nämligen genom att den kognitiva kunskapsutvecklingen på modersmålet inte avbryts, att
studiehandledningen möjliggör en snabbare introduktion i ordinarie klasser och att man bättre tar till
vara de ämneskunskaper eleven innehar. Också här står det att forskning visar att studiehandledning
och ämnesundervisning på modersmålet är effektiva redskap för att stödja elevernas
kunskapsutveckling. Vidare står att inspektioner visade att nyanlända elever med god skolbakgrund
upplever att de endast lär sig svenska medan deras ämneskunskaper får ligga i träda. Den alltför starka
betoningen av svenska i förberedelseklasserna visas i exemplen nedan.
Språket blir för några lärare en del av ett större kulturellt sammanhang som ska förmedlas t.ex. speciella högtider
medan språket för andra lärare blir ett sätt att nå ett fullgott medborgarskap t.ex. i kontakter med myndigheter
och dylikt. Oavsett vilket är risken överhängande att svenska språkets starka ställning kan leda till att övriga
ämneskunskaper sätts åt sidan i den undervisning som nyanlända får.
(Skolinspektionen, 2009:22)

Många lärare tycker att det bästa sättet att lära sig svenska är genom att studera mycket svenska. Aktuell
forskning visar att elevernas kunskapsutveckling gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen
befästs både på elevernas modersmål och svenska.
(Skolinspektionen, 2009:23)

Skolinspektionen (2009:22) kritiserar dessutom ämnesundervisningen såsom den utformats i
förberedelseklasserna genom att den först och främst finns där som stöd för att eleverna ska lära sig
svenska och att ämnesundervisningen sällan följer kursplanens mål. Skolinspektionen (2009) skriver
inget om hur svenska som andraspråkslärarna ska stötta i ämnesundervisningen eller på vilket sätt
ämnesläraren skulle kunna stöttas.
Skolinspektionen (2009) visar således att många av de tankar och idéer som lokalt fanns vid CFLs
inrättande även fanns på en nationell nivå.

2.3 Nyanlända elevers rätt till stöd
Enligt gällande skollag (SFS 2010:800) har alla grundskoleelever med ett annat umgängesspråk
hemma rätt till modersmålsundervisning. I skolförordningen (SFS 2011:185) betonas huvudmannens
skyldighet att anordna modersmålsundervisning, om det finns minst fem elever med ett visst språk
samt lämplig lärare. Svenska som andraspråk beskrivs däremot inte som en rättighet utan ska anordnas
om det behövs och enligt skolförordningen är det rektor som beslutar om elevers behov av svenska
som andraspråk. Studiehandledningen ska också ges om eleven behöver det. Dock finns här inget
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nerskrivet om vem som ska fatta beslut om elevers behov av studiehandledning och när huvudmannen
är skyldig att ordna studiehandledning.
Till skillnad från modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska som andraspråk är inte
studiehandledningen något eget ämne och följer således inte heller någon kursplan. Skolförordningen
(5kap 4§, SFS 2011:185) uttrycker att ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven
behöver det” men preciserar inte vad handledningen ska syfta till eller vad studiehandledarna förväntas
göra. Är syftet att eleverna ska få betyg i ämnena de läser med studiehandledarna eller är det att
eleverna snarast ska kunna följa klassens ordinarie undervisning?17 Handlar studiehandledningen bara
om ämnesinnehåll eller också om svenska? Räcker det om eleverna har ämneskunskaperna på sitt
modersmål?18
Nyanlända elever kan inte följa den ordinarie undervisningen i svenska som andraspråk19, utan måste
först lära sig nybörjarsvenska och bygga upp ett vardagsspråk. Men, liksom för studiehandledningen,
saknas tydliga mål och ett tydligt uppdrag för svenska som andraspråkslärarna. Är deras syfte att bara
bygga upp ett vardagsspråk eller förväntas de också bygga upp ett skolspråk parallellt med
vardagsspråket?
Det finns behov av att nationellt klargöra studiehandledningens- och nybörjarsvenskans mål i
grundskolan, oavsett om de nyanlända eleverna går i förberedelseklass eller direktintegreras, inte
minst för att säkerställa elevers rätt till likvärdig utbildning.
I skollagen (1kap 4§, SFS 2010:800) står att ”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” och i (3kap 3§) står att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”.
För de elever som är i behov av särskilt stöd för att nå målen ska ett åtgärdsprogram utformas och
enligt skollagen bör det i åtgärdsprogrammet framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur
åtgärderna ska följas upp. I skollagen (3kap 10§, SFS 2010:800) står att ”det särskilda stödet [ska] ges
på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås”. Prioriterad timplan, där nyanlända byter ut vissa ämnen mot svenska som
andraspråk, och studiehandledning är stödåtgärder vilka sätts in efter att ett åtgärdsprogram inrättats.
Det särskilda stöd som ges de nyanlända i svenska som andraspråk saknar då, liksom
studiehandledningen, en egen kursplan. I och med att det i skollagen står att eleven ska få det stöd som

17

Utbildningsdepartementet (2013) hade som utgångspunkt att eleven snarast skulle delta fullt ut i alla
ämnen medan t.ex. Bunar (2010:69) skriver att studiehandledaren är en person som hjälper eleverna i
olika ämnen ”så att de inte tappar alltför mycket ämneskunskaper (och betyg) som en följd av
otillräckliga kunskaper i svenska”.

18

Förhoppningsvis kommer studiehandledningens uppdrag förtydligas i Utbildningsdepartementets
kommande skrivelse som ska ge råd om hur studiehandledningen kan stödja kunskapsutvecklingen i alla
ämnen.

19

Med den ordinarie undervisningen menar jag den som är årskursadekvat och följer grundskolans
kursplaner.
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behövs ”för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås” har de
nyanlända eleverna rätt till särskilt stöd ända tills de har möjlighet att nå kursmålen i samtliga ämnen.
Utifrån skollagen har således nyanlända elever rätt att få det stöd, på det sätt och i den omfattning, som
de behöver.
Då föreliggande uppsats utreder vilken stöttning de direktintegrerade eleverna får i
ämnesundervisningen är modersmålsundervisningen inte lika central som studiehandledningen och får
därmed inte lika stort utrymme i uppsatsen. Studiehandledningen är ett specifikt ämnesstöd.
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3. Teoretisk förankring och
forskningsöversikt
I min teoretiska förankring vill jag visa på behovet av interaktionell stöttning i ämnesundervisningen
och med hjälp av SFL-pedagogiken förklaras varför elever behöver explicit språklig stöttning och hur
den typen av stöttning kan se ut.

3.1 Sociokulturell teoriram
En sociokulturell teoriram är främst en teori om hur lärandet går till och enligt Säljö (2000) är lärandet
något som ständigt pågår och hela tiden förändras i samspel med omgivningen. Kunskaper och
färdigheter utvecklas över tid i ett samhälle via människors kommunikation och interaktion, vilket gör
lärandet till ett deltagande i en social aktivitet snarare än en individuell kognitiv prestation. Vi lär oss
således via gruppens konstruktion och processande av kunskap. Betoningen av det sociala samspelet
gör också lärandemöjligheterna beroende av den sociala och kulturella omgivning vi befinner oss i.
Sandwall (2013:26) skriver att just den sociala interaktionen anses ha en medierande funktion
eftersom den kan göra så att inläraren, inom zonen för närmaste utveckling, presterar lite bättre än vad
hon skulle klarat på egen hand. Med hjälp av en stöttande samtalspartner kan inläraren klara av svårare
uppgifter än vad hon skulle klarat på egen hand. Då det optimala lärandet förutsätter ett deltagande i
social interaktion och helst med någon som kan lite mer ställer det höga krav på en stödjande
omgivning. Samtidigt förutsätter lärandet ett eget aktivt deltagande i interaktion, vilket också ställer
krav på inläraren som blir medkonstruktör av sin egen inlärarmiljö.
Språkinlärningen, enligt den sociokulturella teoriramen, beskrivs av Ellis & Barkhuizen (1995:250)
som en process vilken börjar med att en osjälvständig inlärare via interaktion blir lotsad av en mer
avancerad inlärare20. I takt med att språkkunskaperna växer blir inläraren alltmer självkorrigerande och
självständig och slutligen har språket internaliserats. Mitchell & Myles (2004:220f) pekar istället på
det lärandeskifte som äger rum där kunskaperna först förvärvas i ett yttre samspel för att sedan tas in i
det inre individuella medvetandet. Språkinlärningen skiftar då från en gemensam yttre aktivitet till en
inre individuell förmåga. Enligt detta resonemang är all inlärning först social för att sedan bli
individuell. Enligt Sandwall (2013:26) gör den sociokulturella teoriramen den tidigare uppdelningen
mellan ett individuellt språklärande och en social språkanvändning irrelevant ”eftersom individer
ständigt lär och utvecklas i samspel med omgivningen”.
Språket inom den sociokulturella teoriramen ses, liksom lärandet, som en situerad företeelse och
sammanhanget där språkutveckling sker har stor betydelse för inlärningen. Olika sammanhang
utvecklar olika språk. Sammantaget menar Sandwall (2013) att kontexten, det egna aktiva deltagandet
samt samtalspartnerns bemötande är avgörande för språkinlärningen utifrån en sociokulturell teoriram.
20

Mitchell & Myles (2004:214) skriver att enligt Vygotsky skedde inlärandet bäst genom att experten
visade novisen hur hon skulle göra men att man idag ofta förespråkar gruppövningar där elever lär av
varandra.
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Barton (2007) och Kulbrandstad (2003) menar att litteracitet utifrån ett sociokulturellt perspektiv i
första hand ses som ett socialt deltagande i en yttre aktivitet och att förmågan att kunna läsa och skriva
framförallt handlar om hur man kan använda sig av läsning och skrivande för olika syften i olika
situationer. Litteracitet ur ett sociokulturellt perspektiv är dessutom ständigt föränderlig eftersom den
är kontextberoende och praxisrelaterad, vilket innebär att den påverkas av dess bakomliggande
värderingar. I kognitiva teorier betraktas däremot läsning och skrivande som en mätbar individuell
teknik och något som pågår i människans inre.

3.2. Zonen för närmaste utveckling och stöttning
Zonen för närmaste utveckling och stöttning är två termer som brukar nämnas då man talar om en
sociokulturell teoriram och särskilt när man talar om hur teorin kan användas pedagogiskt i
klassrummet. Zonen beskrivs ofta som en individuell utvecklingspotential21 som ligger på en nivå
något över den nuvarande behärskningsnivån (se exempelvis Wedin, 2011:38). Vygotsky, som är en
av förgrundsgestalterna inom den sociokulturella teoriramen, definierar zonen som ”the distance
between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of
potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration
with more capable peers” (Vygotsky, 1978:68). I zonen för närmaste utveckling behövs alltså
interaktionell stöttning för att klara av de uppgifter man ännu inte kan göra på egen hand. Vidare
menar Vygotsky (1978) att eftersom lärandepotentialen är som störst inom zonen för närmaste
utveckling bör undervisningen inte riktas mot de färdigheter eleven redan besitter utan pedagoger bör
snarare fokusera på de färdigheter som är på väg att mogna. Med hjälp av kommunikativa stöttor t.ex.
i form av frågor eller tydliga instruktioner kommer inläraren nå längre i sin närmaste utvecklingszon.
Gibbons (2010) menar att det främst är kognitivt krävande uppgifter som kan göra att eleven befinner
sig i utvecklingszonen och för att klara av de svårare uppgifterna behöver eleven stöd och hjälp av
någon som kan lite mer. Ju högre kognitiv svårighetsgrad desto mer språklig stöttning behövs. Vidare
poängterar Gibbons (2010) att stöttningen är framtidsinriktad22, tillfällig och att den endast ger något
så länge inläraren inte klarar sig själv. Den pedagogiska utmaningen för lärare handlar snarare om
vilken sorts stöttning eleverna ges än på vilken nivå uppgifterna ligger.
Hellre än att förenkla uppgiften (och riskera att stå med en kursplan med urvattnat innehåll) bör vi i stället
reflektera kring vad för sorts stöttning som eleverna får för att fullfölja uppgiften. I möjligaste mån måste
eleverna ställas inför autentiska och kognitivt utmanande uppgifter. Det är typen av stöd- ett som är lyhört för de
speciella krav som ställs på elever som lär sig ett andraspråk- som avgör om inlärningen lyckas.
(Gibbons, 2010:29f)

Stöttning definieras av mig som det stöd inläraren får i en viss lärandesituation och interaktionell
stöttning definieras som den stöttning eleverna får i ämnesundervisningen via social interaktion.
21

Något som t.ex. Ellis & Barkhuizen (1995:234) är kritiska till då de menar att zonen för närmaste
utveckling inte kan ses som ett individuellt attribut eftersom den endast är tillgänglig i samspel med
andra.

22

Stöttningen ses som framtidsinriktad eftersom man fokuserar på vad eleven själv ska klara av i
framtiden, vilket Vygotsky (1978:87) uttrycker som ”what a child can do with assistance today she will
be able to do by herself tomorrow”.
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3.3 Modersmålets betydelse för
andraspråkselever och deras ämneslärande
Att lära sig något på sitt första- eller andraspråk är inte riktigt samma sak. När du lär på ditt
förstaspråk har du främst språket som ett medel, medan inlärning på andraspråket kräver att du både
har språket som medel och mål vilket är en dubbel utmaning.23 Andraspråksinlärarna förväntas lära sig
språket samtidigt som de ska lära på språket vilket blir särskilt tydligt i ämnesundervisningen (se t.ex.
Gibbons, 1998:99; Heritage, Silva & Pierce, 2007:171). Nyanlända elever som varit kort tid i Sverige
förväntas dessutom bygga upp det nya vardagsspråket och skolspråket parallellt. Frågan är då hur man
kan ordna ämnesundervisningen för dessa elever, så att de inte står stilla i sin kunskapsutveckling och
bara fokuserar på sitt nya språk. Om de nyanlända istället har ämneslärandet på sitt modersmål
kommer innehållet, snarare än språket att studeras.
Axelsson, Lennartsson-Hokkanen & Sellgren (2002) redogör för Thomas & Colliers omfattande studie
från 1997 som visade att kunskapsresultaten blev högre för de tvåspråkiga elever som under flera år
fick utveckla sin tankeförmåga och inhämta kunskap både på sitt första- och andraspråk, jämfört med
dem som bara hade formell undervisning på sitt andraspråk. De elever som inte använde båda sina
språk parallellt i skolan hade dessutom svårt att kunskapsmässigt komma i nivå med de enspråkiga
eleverna. Thomas & Collier konstaterade också att ju mer utvecklat en elevs förstaspråk var, desto
snabbare framsteg gjorde hon i sitt andraspråk. Undervisningen på modersmålet hade betydelse både
för barn som var födda i landet, för dem som hade invandrat och för tvåspråkiga barn som redan hade
nått en hög nivå på båda sina språk. Ett starkt utvecklat förstaspråk, vilket förvärvats genom formell
undervisning under flera år, var den viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång i Thomas &
Colliers studie. Enligt skolförordningen (3kap 12§, SFS 2011:185) kan elever i åk 1-6, som dagligen
har ett annat umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna, få delar av den formella
undervisningen på det språk som talas i hemmet. Den sammanlagda undervisningstiden som ges på
elevens umgängesspråk får dock högst ges på hälften av undervisningstiden.
Enligt Bunar (2010:71) är de flesta forskare överens om att andraspråkselever behöver stöd på
modersmålet för att bättre klara av ämnesundervisningen men att det finns en osäkerhet när det gäller i
vilken form stödet ska erbjudas. Vissa förespråkar formell undervisning i hela ämneskurser på
elevernas modersmål medan andra föredrar studiehandledning där eleven endast stöttas på sitt
modersmål under vissa lektioner medan de följer ämneskursen på svenska. Trots att studiehandledning
på modersmålet är betydligt vanligare i Sverige än formell undervisning på modersmålet är
studiehandledning ett oklart begrepp på många skolor. Nyligen gav Skolverket (2013a) ut ett
stödmaterial Studiehandledning på modersmål- att stödja kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever
där man vill klargöra studiehandledningens uppdrag. I stödmaterialet ges konkreta exempel på hur
studiehandledningen kan organiseras och anpassas efter olika elevers behov. Vidare står att
studiehandledningen både har till syfte att stärka modersmålet och ämnessvenskan och förutsätter att
studiehandledningen sker genom ett kodväxlande mellan de båda språken. Skolverket (2013a) svarar
då på det som tidigare varit oklart i bestämmelserna (se Kap. 2) och kompletterar därmed
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Ett förstaspråk definierar jag som elevens starkaste språk, vilket för de flesta nyanlända är detsamma
som deras modersmål. För flerspråkiga elever som t.ex. är födda i Sverige kan det däremot vara så att
elevernas förstaspråk inte är detsamma som modersmålet. Modersmålet definieras som det språk man
lär sig först.
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författningarna. Studiehandledningen ska alltså inte endast vara ett lärande på modersmålet, utan också
i svenska.
Axelsson et al. (2002:32) menar att man i flera studier kommit fram till att det tar minst fem år för
andraspråksinlärare att bygga det skolspråk som gör att de helt och fullt kan följa med i
förstaspråkstalarnas ämnesundervisning och Bailey (2007) skriver att de andraspråkselever som börjar
skolan efter 12 års ålder behöver mer tid än de yngre inlärarna innan de blir academically proficient.24
För elever som anländer till Sverige på högstadiet innebär det att det kommer ta lång tid innan de
behärskar ämneslärandet på svenska. Dessutom kommer andraspråksinlärarna, under tiden som de
ännu inte nått den höga språknivån i andraspråket, inte bara ha svårt att följa den ordinarie
undervisningen på svenska utan också att halka efter kunskapsmässigt p.g.a. att de inte förstår allt som
gås igenom i skolans olika ämnen. I värsta fall förloras också vissa av de kunskaper som de förvärvat
på sitt modersmål och haft med sig till den nya språkmiljön då de fått ligga i träda. För att de
nyanlända eleverna ska kunna fortsätta utveckla sina ämneskunskaper i det nya landet, vilket enligt
Sellgren (2006:201) gör att kunskapsutvecklingen går snabbare, behövs således undervisning på
modersmålet parallellt med ämnesundervisning på svenska.
Bunar (2010) motiverar undervisning och studiehandledning på modersmålet så här:
För de nyanländas vidkommande är en ordentlig undervisning i modersmålet och handledning på modersmålet
oerhört viktigt därför att de då i klassen kan ge utlopp för de kunskaper de besitter, vilka annars inte kan
uttryckas fullt ut på grund av otillräcklig svenska, vilket stärker självförtroendet och studiemotivationen.
Handledningen på modersmålet befrämjar ämneskunskaper därför att innehållet i stället för instrumentet
(språket) hamnar i centrum för elevernas inlärning. Identiteten, ämneskunskaper, modersmålet och svenska
utvecklas samtidigt.
(Bunar, 2010:85)

Enligt Bunar (2010) kan andraspråkselevers behov av att undervisas på modersmålet således motiveras
av att det stärker elevernas ämneslärande, andraspråk och identitet.25

3.4 Skolspråket ställer allt högre krav
Skolspråket och vardagsspråket skiljer sig åt på en mängd olika sätt (se t.ex. Wedin, 2011:66;
Gibbons, 2010:85-97; Axelsson & Magnusson, 2012:249-253). I vardagsspråket är exempelvis
språkanvändningen situationsbunden medan den i skolspråket är situationsoberoende. Därtill är
skolspråket i hög grad skriftbaserat. Lindberg (2007) beskriver, i citatet som följer, de stora krav
skolarbetet ställer på eleverna:

24

Vilket enligt Bailey (2007:10f) betyder att man kan använda generella och ämnesspecifika ord, att man
kan använda specifik eller komplex grammatisk struktur och förstå hur olika språkliga funktioner
uttrycks och att dessa färdigheter behövs för att man ska kunna ta till sig nya kunskaper och
färdigheter, interagera i ett ämne och delge andra information.

25

Modersmålet bör dock inte bara ses som ett instrument för att uppnå något annat, utan något som
elever i sig har rätt att bevara och använda (Bunar, 2010:70).
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Skolarbetet innebär språkanvändning i alltmer kognitivt krävande aktiviteter och uppgifter, där språket ska
fungera både som ett avancerat tankeredskap och som ett verktyg genom vilket kunskaper ska utvecklas,
fördjupas och redovisas. Det ställer stora krav på elevers förmåga att förstå och verbalisera abstrakta begrepp och
komplexa samband. Dessutom ska kunskapen värderas ur ett kritiskt perspektiv vilket kan utgöra en särskild
svårighet för andraspråkselever som ofta får lägga ner ett mycket större arbete än andra elever på den rent
språkliga förståelsen av stoffet.
(Lindberg, 2007:15)

Vidare ökar de skriftspråkliga kraven ju äldre eleverna blir och texternas innehåll blir allt mer
specialiserade och längre bort ifrån elevernas vardagsliv. I takt med att ämneskunskaperna blir mer
kognitivt krävande och formaliserade blir också det språk som konstruerar kunskaperna alltmer
komplext. Fang & Schleppegrell (2008) skriver att det är just vid början av secondary school, vilket i
Sverige motsvaras av början på högstadiet26, som skolspråket ställer allt högre krav på att elever ska
kunna förstå och producera informationstäta abstrakta texter med komplex struktur. Bailey (2007)
beskriver hur det generella skolspråket, academic English language (AEL) ser ut. Lexikalt menar hon
att det vid sidan av de ämnesspecifika orden också finns ett gemensamt skolordförråd, academic
vocabulary, 27 där ord som t.ex. bevis och demonstrera ingår och grammatiskt menar hon att man inom
AEL oftare använder sig av t.ex. passiv form, längre nominalfraser och bisatser. Om inte
andraspråksinlärarna får hjälp med att tillägna sig det mer avancerade skolspråket kommer de, enligt
Bailey, misslyckas i skolan.
För att förklara hur skolspråket konstitueras utgår jag ifrån Macken-Horariks (1996) tre
lärandedomäner där varje domän främjar en viss typ av litteracitet. Den vardagliga domänen hör
främst till vardagslivet och där konstrueras en funktionell litteracitet utifrån de sammanhang, kulturer
eller grupper man ingår i. Den funktionella litteraciteten är därmed kontextberoende och varierar
utifrån vad olika personer förväntas använda språket till. Gemensamt för den funktionella litteraciteten
är dock att ämnesinnehållet handlar om vardagskunskaper och egna erfarenheter, som oftast förmedlas
muntligt i en familjär ton.
Den specialiserade domänen är lärande inom ett speciellt område som t.ex. skolans utbildning och här
handlar lärandet snarare om informationsbygge och att reproducera ämneskunskap. Den reproducerade
litteraciteten har till syfte att dekonstruera, konstruera och sprida kunskap. Litteraciteten behandlar
skolans olika ämnesinnehåll med ett skriftspråk där eleven förväntas låta som en expert. Tonen är
formell och distanserad.
I den reflexiva domänen reflekterar och ifrågasätter eleverna de grunder och antaganden som den
specialiserade kunskapen vilar på. De inser att kunskap är något som är socialt konstruerat och som är
öppet för granskning, ifrågasättande och förändring. Den kritiska litteraciteten syftar till att kunna
hantera konkurrerande förhållningssätt och erbjuda alternativa synsätt utifrån de kunskaper som
tillägnats i den specialiserade domänen och den reproducerade litteraciteten.
Eleverna bygger sin reflexiva kunskap på den specialiserade kunskapen, som i sin tur konstruerats av
den vardagliga kunskapen. Domänerna ses därmed som ett kontinuum, där lärandet går från den

26

Den exakta åldern när man börjar secondary school varierar något mellan olika länder, men motsvaras
ofta av 12 års-åldern.

27

Något som t.ex. Hyland och Tse (2007) är kritiska till då de inte tror att det finns ett gemensamt
academic voabulary utan att varje ämne använder ord på sitt speciella sätt.
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vardagliga till den specialiserade och slutligen till den reflexiva domänen. Litteraciteterna som kopplas
till de olika domänerna hör ihop med vilken typ av lärande de olika domänerna konstituerar. MackenHorarik (1996) ger alltså en modell28 för hur skolkunskaper successivt kan byggas upp i klassrummen
och hur man kan utveckla elevernas skriftspråk genom att gå från ett språk som är en del av
verkligheten till ett språk som konstruerar verkligheten och så slutligen till ett språk som utmanar
verkligheten. Ju högre upp man kommer i skolans årskurser desto mer förtrogna förväntas eleverna
vara med de olika litteraciteterna som har olika användningsområden och syften.
Nyanlända med kort skolbakgrund har enligt Macken-Horariks modell andra behov än nyanlända
elever med lång skolbakgrund, eftersom den goda skolbakgrunden gjort att eleverna kanske redan
befinner sig i den reflexiva domänen på sitt modersmål.
Matthews (2008) skriver att
litteracitetsundervisningen måste anpassas efter elevers olika behov. Hon lyfter särskilt fram
flyktingbarn, som många gånger är mer vana vid muntlig kommunikation, och menar att de först
behöver bygga sin litteracitetsutveckling på sina muntliga förmågor.
Generellt för alla nyanlända elever är dock att en behärskning av det nya vardagsspråket är en
förutsättning för att kunna utveckla det nya skolspråket. Dessutom behöver eleverna ha tillgång till
vardagsspråket för att kunna välja det språkliga uttryck som ett visst språkligt sammanhang kräver.
För att lyckas högre upp i skolan behöver man också fritt kunna röra sig mellan de olika domänerna
och de olika litteracititer som undervisningen kräver. Ett växlande mellan de mer vardagliga
uttryckssätten och de mer ämnesspecifika uttryckssätten gör enligt Nygård Larsson (2011:192) att
eleven utvecklar en diskursiv rörlighet som gör att hon kan använda de språkliga uttryck som bäst
uttrycker en viss betydelse.29 Nygård Larsson (2013:593) vidareutvecklar begreppet diskursiv rörlighet
i följande citat.
Diskursiv rörlighet hos eleverna det vill säga en förmåga att röra sig mellan vardagliga och mer vetenskapliga
uttryckssätt, är centralt för lärandet i skolan. Här måste det dock betonas att vardagsspråket endast utgör en
resurs i de fall eleven samtidigt rör sig mot och inom en mer naturvetenskaplig diskurs. Att enbart resonera i
vardagliga termer utifrån vardagliga synsätt medför inte diskursiv rörlighet och leder inte heller till
kunskapsutveckling av det slag som förväntas i skolan (se vidare exempel från elevtexter nedan).
Lärandepotentialen ligger alltså i själva rörligheten, hos såväl läraren som eleven.
(Nygård Larsson, 2013:593)

Lindberg (2006:79) menar att en av de viktigaste uppgifter skolan har är att bygga broar mellan
vardagskunskaper och skolkunskaper och mellan vardagsspråk och skolspråk. Inom t.ex. biologiämnet
behöver eleverna inte bara lära sig att använda ämnesspråket utan också förstå hur kunskapen
formuleras inom det språkliga sammanhanget. Att få tillgång till en ämnesdiskurs och bli litterat inom
ett visst ämne handlar inte bara om att kunna förstå och skriva de särskilda texter som finns inom ett
visst ämne. Enligt Gibbons (2010:83) handlar det om att förstå ”hur de grundläggande principerna i
ämnet organiseras och bedöms, alltså att man tänker och resonerar på ämnesspecifika sätt”.

28
29

Modellen har sin grund i SFL-pedagogiken.
I Nygård Larssons (2011:192f) definition av diskursiv rörlighet ingår dessutom den multimodala
interaktiviteten, vilket jag inte lyfter fram i min text.
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3.5 Stöttning i ämnesundervisningen via
ämnessvenskan
Varje skolämne skapas av sitt ämnesspråk och när man ska lära sig ett nytt ämne eller fördjupa sig i ett
ämne behöver man också lära sig det nya språket, vilket då skiljer sig något från Baileys (2007)
betonande av det ämnesgemensamma och generella skolspråket. Danielsson (2011) beskriver hur det
är att bli ämneskunnig och hur språk och ämne hör ihop.
Att bli ämneskunnig innebär alltså bland annat att lära sig att hantera de språkliga uttrycken som är typiska för
ämnet. På så sätt kan vi inte skilja ämne från språk, utan språket i sig bidrar till att konstituera ämnet och
kunnandet och här är den skriftspråkliga aspekten av ämnesdiskursen central.
(Danielsson, 2011:162)

Vidare skriver Danielsson (2011) att skolans olika ämnesspråk kan erövras implicit eller explicit.
Genom ett implicit arbetssätt tänker man sig att eleverna genom att exponeras för en mängd olika
språkliga aktiviteter blir mer och mer förtrogna med det enskilda ämnesspråket, utan att man
egentligen behöver prata om det i klassrummet. Implicit undervisning ställer höga krav på att eleverna
själva kan se och använda de språkliga drag som ämnet kräver vilket enligt Schleppegrell (2005:47)
missgynnar de elever som inte möter ett språk som liknar skolspråket utanför skolan.
För att visa på andraspråkselevers behov av explicit språklig stöttning i ämnesundervisningen utgår jag
från en systemisk funktionell lingvistik (SFL).30 Nygård Larsson (2011:26f) skriver att den del av
SFL-forskningen som intresserar sig för undervisning och skriftspråksutveckling kan kallas
educational linguistics, Sydneyskolan, genrepedagogik eller SFL-pedagogik. Holmberg och Karlsson
(2007) skriver att utgångspunkten inom SFL-pedagogiken är att språk alltid finns i ett sammanhang, i
en social kontext. De aspekter i den sociala kontexten som skapar ett visst språk, ett register, är dess
verksamhet (field), relation till läsaren (tenor) och kommunikationssätt (mode). När
andraspråksinlärare t.ex. ska sammanfatta en läromedelstext i biologi kan de få svårigheter p.g.a. att
verksamheten är ämnesspecifik, relationen till läsaren distanserad och kommunikationssättet är en
monologiskt skriven text. Eleverna behöver således undervisas i att se och återskapa det specifika
registret. Språkutveckling, enligt SFL-pedagogiken, innebär att tillägna sig alltfler register och att få
en allt bredare språklig repertoar.
Inom SFL-pedagogiken (se t.ex. Eggins, Wignell & Martin, 1993; Schleppegrell & de Oliveira, 2006;
Mohan & Slater, 2006; Schleppegrell, 2005; Schleppegrell, 2007; Fang & Schleppegrell, 2008; Abel
& Exley, 2008; Gibbons, 1998; Macken-Horarik, 2002) förespråkas således en explicit språklig
stöttning där man medvetet arbetar med språkets form och funktion för att eleverna ska förstå hur
ämneskunskaperna konstrueras. Pedagogen visar hur ämnesspråket ser ut och hur eleverna kan göra
det till sitt, i tron att ett explicit textarbete gör själva ämnesinnehållet mer tillgängligt.
Språkundervisningen bör alltså integreras i ämnesundervisningen. SFL-forskarna menar vidare att
ämnesspråken inte bara skapas genom ämnesspecifika ord och begrepp utan att det snarare handlar om
hur orden relateras till varandra och används i olika texter för att få fram en viss betydelse. Varje ämne
har sina egna krav kring hur ämnestexterna ska läsas och förstås. Likaså finns det speciella krav kring
hur ämnestexterna ska skrivas. Fang & Schleppegrell (2008) skriver att varje ämne har sin

30

Jag är dock medveten om att flera SFL-forskare i lika hög grad vänder sig till förstaspråkselever.
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litteracitetspraktik där eleven förväntas kunna dekonstruera31 och konstruera skriftspråket. Att varje
ämne har sina speciella textgenrer som elever behöver modellera har bl.a. fått stort pedagogiskt
genomslag genom Gibbons (2009; 2010). Trots det menar t.ex. Kuyumcu (2004) att genre undervisas
alltför implicit i den svenska skolan, vilket i högre grad drabbar andraspråkselever som inte själva
tillägnar sig skolans olika genrer. Explicit språklig stöttning definieras som den stöttning som
medvetandegör språkets form och funktion.
Inom SFL-pedagogiken tänker man att det mer komplexa skolspråket hjälper till att skapa den
specifika betydelse som ämnet kräver och därmed kan man inte heller förenkla ämnesspråket utan att
också tappa ämnesinnehållet. När man t.ex. i historietexter återger ett skeende utelämnar man ofta
aktörer för att man som författare inte vill vara partisk och skriver då t.ex. ”Kriget bröt ut sommaren
1989” istället för att skriva vem som var aktör och startade kriget. Av samma anledning substantiverar
man verbet i detta exempel ”Marknadens växande…”. När man läser de historiska texterna är det då
viktigt att förstå varför texterna är så abstrakta och att läraren kan förklara att varje historietext är en
tolkning av olika skeenden. Författaren som skrivit texterna har varit tvungen att generalisera och
förenkla i syfte att vara opartisk. Det grammatiska språket i historieämnet fyller en viss funktion vilket
t.ex. Eggins, Wignell & Martin (1993) och Schleppegrell & de Oliveira (2006) förklarar närmare.
SFL-pedagogiken anser att betydelse skapas via olika språkval utifrån den situation vi befinner oss i
och om eleverna lär sig att se hur lexikogrammatiken och textuella drag samverkar och skapar
betydelse kan eleverna lättare delta i en viss ämnesdiskurs. Fang & Schleppegrell (2008) skriver att
elever vinner mycket på att man i undervisningen lägger stor vikt vid ämnesspråkets struktur, för att
det dels gör så att eleverna lättare får tillgång till ämneskunskaperna och dels utvecklar eleverna en
mer avancerad litteracitet.
Om man istället ser till det naturvetenskapliga språket så beskrivs det t.ex. av af Geijerstam (2006)
som tekniskt, informationstätt och objektivt. För att skapa det korrekta och distanserade
ämnesinnehållet används tekniska och abstrakta ämnesord vilka tätt sätts ihop i syfte att göra texten
just informationstät. Ämnesorden kan då packas i längre nominalfraser, vilka ibland innehåller
nominaliseringar vilket man kan se i exempelmeningen ”Sönderdelningen av kolhydrater, protein, och
fett fortsätter med hjälp av bukspott från bukspottkörteln”. Nominaliseringarna rymmer ofta deltagare
eller processer32 och i nominaliseringen ”Sönderdelningen” har båda packats in. Nominaliseringen
skulle genom ett enklare språk ha uttryckts som ”När salivens och magsaftens enzymer delat sönder”
där både deltagare och process syns. När deltagarna inte syns upplevs texten som mer objektiv.
Genom att meningen ovan börjar med en grammatisk metafor (”Sönderdelningen”), vilket innebär att
man grammatiskt uttrycker något på ett sätt som det inte brukar uttryckas, gör den dessutom
textbindningen mer implicit och skriftspråklig. Lindberg (2006:78) skriver att just nominaliseringarna
används för att distansera texterna från den vardagliga och konkreta verkligheten för att istället göra
dem abstrakta och koncentrerade och att det för andraspråksinlärare är särskilt svårt att packa upp de
här grammatiska metaforerna och t.ex. se vem som gör vad.

31

32

I deras bok beskrivs framförallt hur man genom att använda sig av en funktionell analys kan bli en
kritisk läsare av ämnestexter, och på det sättet bli en del av ämnesdiskursen.
Processer står för att något sker och till processerna kopplas deltagare dvs. de som deltar eller berörs
av det som sker. Uttrycken processer och deltagare är en del av det metaspråk som SFL-pedagogiken
förespråkar.

23

Många andraspråkstalare misslyckas med texters kontextualisering, vilket betyder att de har svårt att
hitta rätt sätt att uttrycka genre, verksamhet, relation till läsaren och kommunikationssätt i de olika
skolämnena (Macken-Horarik, 2002). För det första har de svårt att återskapa en viss genre p.g.a.
begränsad språk- och kulturkännedom. För det andra har de svårt att gå från att uttrycka vardaglig
kunskap till en mer specialiserad ämneskunskap, eftersom det kräver speciella ämneskunskaper vilka
uttrycks med ett särskilt ämnesspråk. För det tredje gäller det för inlärarna att hitta rätt ton så att de i
sina texter låter som experter. För det fjärde är ämnesspråket till största del skriftspråksbaserat, vilket
då kräver god läs- och skrivförmåga.
Schleppegrell (2005) skriver att det förutom själva textarbetet i ämnesundervisningen också finns en
hel del semiotisk inlärning som eleven förväntas förstå. Semiotisk inlärning innebär att olika
kommunikationssätt som t.ex. tal, skrift, bilder, foton, symboler, diagram används parallellt och
kompletterar varandra och kräver att eleven samtidigt ska kunna tolka de olika kommunikationssätten
till en begriplig helhet vilket t.ex. är extra krävande i matematikundervisningen.

3.6 Vems ansvar är det att lära eleverna
ämnesspråket?
Nyanlända elever behöver tillgång till den litteracitet som krävs i skolan men vem som förväntas lära
andraspråkseleverna ämnesspråket är något oklart utifrån den engelskspråkiga litteratur som jag
behandlat. Även om det många gånger skrivs att det är just andraspråksinlärarna som har mest nytta av
att explicit lära sig att konstruera och dekonstruera olika texter, är det långt ifrån alla forskare som i
första hand vänder sig till andraspråkslärarna. Snarare riktar sig många av forskarna till ämneslärarna.
Fang & Schleppegrell (2008), som egentligen inte skriver om andraspråksinlärare alls, menar att det
helt och hållet är ämneslärarnas uppgift att lära eleverna ämnesspråket eftersom det är de som är
förtrogna med den litteracitet ämnet kräver. Bailey, Butler, Stevens & Lord (2007) menar istället att
det är alla lärares uppgift att lära eleverna det generella skolspråket, eftersom språk och ämne behöver
läras in samtidigt. Hajer (2005) menar å sin sida att ämneslärarna behöver särskild hjälp av
andraspråkslärarna för att över huvud taget klara av att ha en undervisning som både ser till form och
innehåll, eftersom ämneslärarna inte är språklärare. Hon tänker att ämneslärarnas undervisning
successivt kan bli alltmer språkligt inriktad om de får adekvat stöd av andraspråkslärarna.
I och med Lgr 11 (Skolverket, 2011) stärks språkets betydelse för lärandet i skolans alla ämnen och i
Skolverket (2012) visas tydligt hur ämneslärare förväntas arbeta explicit med språket. Även om
språket ska explicitgöras bedrivs fortfarande viss ämnesundervisning implicit. I citatet som följer visar
Axelsson (2013) hur implicit ämnesundervisningen kan vara, trots att det finns nyanlända elever i
klassrummet.
Den mottagande läraren som är expert i sitt ämne, men inte på andraspråksinlärning, förväntar eller önskar sig en
elev som ska kunna följa undervisningen på samma sätt som övriga elever. Presentationen av ämnesstoffet är
ofta utan fokus på ämnets specifika språk, bortom de fackliga ord som förekommer, utan särskild bearbetning av
de läromedelstexter eleverna förväntas läsa och utan explicit undervisning hur de texter ska skrivas som eleverna
förväntas producera.
(Axelsson, 2013:564f)
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Enligt Skolverket (2013a) ska också studiehandledarna undervisa om det specifika ämnesspråket.
Studiehandledningen ska dock inte utvecklas till att bli ett svenskämne utan främst ske på
modersmålet, så att elevens kunskapsutveckling på modersmålet inte avstannar.33
För att de nyanlända ska få det språk som de behöver tror jag, liksom Hajer (2005) att svenska som
andraspråkslärarna är viktiga. Svenska som andraspråkslärarna har inte bara den rent språkliga
kompetensen utan också kunskap i hur andraspråksinlärningen går till och hur
andraspråksutvecklingen normalt ser ut vilket gör deras kompetens central vid andraspråkselevers
ämneslärande. Dessutom kan andraspråksläraren bedöma andraspråkselevernas enskilda
språkutveckling och se om eleven följer den förväntade progressionen. För att de nyanlända fullt ut
ska kunna delta i ämnesundervisningen, krävs dessutom att inlärarna medvetet bygger vardagsspråket
parallellt med skolspråket, vilket jag menar att svenska som andraspråkslärarna har goda
förutsättningar att hjälpa till med.
Med tanke på de högt ställda krav som finns på explicit undervisning i grundskolan behöver
studiehandledarna, ämneslärarna och svenska som andraspråkslärarna rimligtvis få del av SFLpedagogiken, för att själva kunna förstå hur betydelse skapas i faktatexterna samt kunna hjälpa
eleverna att dekonstruera och rekonstruera de specifika ämnestexterna. För att andraspråkselever ska
lyckas i ämnesundervisningen krävs att lärare arbetar utifrån lärandets språkliga dimensioner och
tillsammans bygger upp ämnessvenskan.
Eftersom man enligt Gibbons (1998:100) inte kan uttrycka exakta skolkunskaper vagt och ospecifikt
kan man inte göra om det abstrakta och tekniska skolspråket till ett konkret vardagsnära språk, utan
istället ge andraspråkselever möjlighet att själva utveckla ett alltmer avancerat och funktionellt
skolspråk. Annars kommer de inte ges förutsättningar att lyckas med sina fortsatta studier. Vidare
menar hon att för att erövra skolspråket behöver eleverna själva få formulera sig i längre textsekvenser
och producera begriplig output. Att andraspråkselever befäster skolspråket genom det egna
användandet nämns av många andraspråksforskare men lyfts särskilt fram av Hajer (2005). Målet med
hennes aktionsforskning var att ämneslärare skulle kompetensutvecklas i att allt mer fokusera på
elevernas delaktighet i interaktion och språkliga produktion. Om inte andraspråkseleverna talar eller
skriver i samband med undervisningen menar Hajer att det inte heller sker något lärande.

3.7 Sammanfattande kommentarer
Det sociokulturella perspektivet tillhandahåller främst en teori om hur lärandet bäst sker. Teoriramen
pekar på vad som ska studeras men inte exakt hur, även om det finns vissa sociokulturella metoder
som analyserar graden av interaktion (Ellis & Barkhuizen, 2005:230). Att SFL-pedagogiken grundats i
den sociokulturella teoriramen märks tydligt i betonande av: den sociala kontexten, språket som ett
centralt redskap vid kunskapsinhämtande, samspelet mellan utveckling av språk och kunskap och det
fokus som finns inom SFL på adekvat stöttning. Effektiv stöttning ska inom SFL-pedagogiken, liksom
i den sociokulturella teoriramen, förmedlas via social interaktion och helst av en expert. SFLpedagogiken beskriver också hur lärandet bäst sker men de tillhandahåller dessutom handfasta
33

När studiehandledningen sker på svenska kan det dock ske på bekostnad av lärandet på modersmålet
som för många nyanlända elever är ett mer effektivt ämneslärande.
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metoder i hur inläraren bäst kan utveckla sina skriftfärdigheter. Genom att bygga upp ett metaspråk
tillsammans med eleverna kan eleverna få rätt redskap så att de både kan dekonstruera och konstruera
ämnestexterna, något som kan vara väl så svårt just för nyanlända och kan kräva särskild hjälp från
studiehandledarna. Stöttningen på modersmålet utvecklar dessutom de nyanländas ämneskunskaper,
andraspråk och identitet. De nyanlända har också ett stort behov av svenska som
andraspråksundervisning, inte minst när det gäller att medvetet bygga upp vardagsspråket parallellt
med skolspråket. Dessutom har andraspråkslärarna kunskap i språkets struktur, hur
andraspråksutvecklingen ser ut och hur språkinlärning bäst sker vilket även ämneslärare och
studiehandledare behöver lära sig för att ämnesundervisningen ska fungera optimalt för de nyanlända.
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4. Metod
I föreliggande uppsats undersöks både den stöttning som erbjuds via CFLs organisation och den
stöttning som i praktiken ges på den enskilda skolan. Gemensamt för studiet av de båda källorna är att
de är kvalitativt inriktade vilket innebär att förståelsen av hur eleverna stöttas är central. Den
datatolkning som förekommer i uppsatsarbetet begränsas och präglas av min förförståelse och den
kontext jag befinner mig i. Uppsatsens resultat bygger då i någon mån på subjektiva tolkningar i syfte
att förstå det som inte är direkt mätbart. Tolkningarna bör göras så explicita som möjligt för att
uppsatsens trovärdighet ska öka och jag beskriver och motiverar därför mina utgångspunkter,
arbetssätt och ställningstaganden. Det kan dock vara svårt att i alla lägen medvetandegöra tolkningen
då vissa utgångspunkter också är något som präglar hela uppsatsens arbetsgång och inte bara något
som genomförs som separata moment vid vissa tillfällen på det insamlade materialet, vilket Ahlgren
(2013) nämner. Tolkningen kan därmed ses som en process som genomsyrar hela uppsatsen.

4.1 Triangulering
Denscombe (2009) beskriver triangulering som en forskningsmetod där man betraktar saker ur mer än
ett perspektiv. Grundprincipen i triangulering är att förståelsen ökar om det undersökta betraktas från
flera håll. I föreliggande uppsats används triangulering både vid användandet av olika källor och olika
metoder. För att svara på uppsatsens övergripande fråga hur de direktintegrerade eleverna stöttas i
ämnesundervisningen används både CFL och den enskilda skolan som källor och arenor, eftersom de
båda påverkar vilken stöttning eleverna får. Likaså används datatriangulering när jag beskriver hur
CFL stöttar eleverna, då jag både använder mig av information från Borås Stads hemsida, en
bakgrundsintervju med intendenten på CFL samt insamlade dokument. Nedan visas den
datatriangulering jag använt i uppsatsen.

CFL
Bakgrundsintervju
Insamlade dokument
Hemsida

Resultat av den stöttning som
ges de direktintegrerade
eleverna, i
ämnesundervisningen, på den
enskilda skolan

Den enskilda skolan
Deltagande observationer
Semistrukturerade intervjuer

FIGUR 1. Data och metodtriangulering

Metodtrianguleringen blir tydlig när den enskilda skolan undersöks. Då används både deltagande
observationer och semistrukturerade intervjuer. Genom att undersöka samma fenomen med hjälp av
olika metoder kan träffsäkerheten öka, validiteten stärkas och man kan också få en mer heltäckande
bild av det som studeras. De olika metoderna kan dessutom kompensera för varje metods
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begränsningar. Just vid användandet av intervjuer uppmanar Denscombe (2009:266) till triangulering
då det kan säkerställa intervjusvarens giltighet.

4.2 Urval och metoder för materialinsamling
Nedan beskrivs hur CFL respektive den enskilda skolan undersökts.

4.2.1 Materialinsamling på CFL
Information om hur CFLs arbete ser ut i stort samt hur CFL organiserar stöttningen av de
direktintegrerade elevernas ämnesundervisning införskaffades först via Borås Stads hemsida, senare
med hjälp av en intervju med CFLs intendent och sist genom att jag tog del av insamlad
dokumentation vilken fanns att tillgå på CFL. Datatrianguleringen gjordes i syfte att bekräfta
informationen och få en fullständigare bild av CFLs arbete.
Då det fanns en speciell person på CFL som ansvarade just för studiehandledarna och deras stödjande
arbete i ämnesundervisningen visste jag vem jag ville intervjua. Jag kontaktade CFLs intendent via
mejl, berättade kort om min uppsats och frågade om en intervju. Intervjun ägde rum på hans kontor
2013-03-13 och spelades in med hjälp av en ljudbandspelare. Intervjun benämns som en
bakgrundsintervju. För att sätta in CFLs stöttning av ämnesundervisningen i en kontext och för att
också läsaren ska förstå hur CFL organiserar stöttningen beskrivs även CFLs arbete i stort. Det yttersta
syftet var dock att korrekt kunna kartlägga och beskriva hur CFL organiserar stöttningen av de
direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen.
Under intervjutillfället erbjöd intendenten mig att ta del av de utvärderingar som både ämneslärare/
klasslärare och studiehandledare skriver i samband med att en period av studiehandledning börjar ta
slut. Två veckor efter att intervjun hade genomförts satt jag ensam i ett rum på CFL i ungefär en
timme och läste utvärderingar från både ämneslärare och studiehandledare och märkte snart hur
varierade just studiehandledarnas utvärderingar var, både beträffande studiehandledarnas språknivå
och innehåll. Jag kopierade 15 stycken, och tre av dem finns med i uppsatsen där CFLs resultat
beskrivs för att de säger något om hur studiehandledningen bedrivs. CFL redovisas dock främst utifrån
intervjun och i de få fall där jag hänvisar till hemsidan eller utvärderingarna står det uttryckligen.

4.2.2 Materialinsamling på den enskilda skolan
Tillgång till den enskilda skolan fick jag efter telefonkontakt med skolans rektor. Vi sågs i mitten av
mars 2013 och hon var genast positiv till att jag skulle komma och göra en studie kring ”hur det går
för de direktintegrerade eleverna på skolan”. Det var så jag presenterade studien i kontakt med skolans
rektor, pedagoger samt de elever jag kom i kontakt med. Studien presenterades på ett allmänt sätt för
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att inte alltför tydligt styra intervjuerna eller påverka lärarnas undervisningssätt vid observationerna.34
Vidare berättade jag för rektorn att jag gärna ville observera några av de direktintegrerade eleverna när
de hade SO, NO och matematik eftersom undervisningen är mer språkligt krävande där än i t.ex. de
mer praktiska ämnena. Jag sa också att jag önskade intervjua rektor, ämneslärare och
studiehandledare.
Rektorn föreslog att jag kunde observera i två parallellklasser i årskurs sju, där det i den ena klassen
fanns tre direktintegrerade elever och i den andra klassen en direktintegrerad elev. Val av elever var
således inte något jag själv gjorde, utan något som tilldelades mig av rektorn. Rektorn gav mig också
namn på en NO-lärare och en SO-lärare, vilka också var mentorer för de elever jag skulle observera.
När jag mejlade och frågade lärarna om jag fick komma och observera var de först lite tveksamma
eftersom det inte alltid var så att de direktintegrerade eleverna var med på deras lektioner, utan att de
ibland hade ämnesstöd med skolans resurspedagog eller studiehandledning men de skrev samtidigt att
jag var välkommen till skolan och vi bestämde tid för klassrumsobservationer i april.
Innan observationerna påbörjades frågade jag personligen de fyra direktintegrerade eleverna om de
ville delta i studien. En av dem avböjde. De tre resterande fick med sig ett missivbrev hem, på
modersmålet, som föräldrarna skulle skriva på.35 Klassrumsobservationerna gjordes i syfte att ta reda
på hur de direktintegrerade eleverna stöttades i ämnesundervisningen. Konkret ville jag se om de
direktintegrerade eleverna deltog i interaktion, om de erbjöds explicit språklig stöttning och undersöka
hur den i så fall såg ut (t.ex. via genre, register, ord, begrepp, uttal och stavning) samt se om eleverna
själva producerade något talat eller skrivet språk. Jag hade inte med mig något observationsschema,
eftersom det kunde gjort mig mindre öppen för vad som skedde i klassrummet, men visste ändå vad
jag skulle registrera. Enligt Denscombe (2009) är observationsmetoden känslig beträffande
perceptionen eftersom man som observatör aldrig är helt objektiv, men han menar ändå att
observationen har en särskild styrka för att man inte förlitar sig på vad människor säger att de gör utan
observerar vad de faktiskt gör i en given situation. Vidare försökte jag att inte störa den naturliga
miljön för att möjliggöra observationer av det som normalt inträffar, vilket även Denscombe tar upp.
Första dagen jag besökte skolan presenterade jag mig inför alla elever i de två klasserna och berättade
varför jag var där, så att de inte skulle undra vem jag var vilket gjorde att min roll som observatör var
öppen. Vid observationstillfällena placerade jag mig längst ner i klassrummet, relativt nära de
direktintegrerade eleverna, och skrev fältanteckningar. Vid några tillfällen, t.ex. för att se hur de
klarade av lästalen i matematik, lämnade jag min plats, tittade i deras skrivhäften och frågade hur de
gjorde för att förstå. Några gånger ställde de även frågor till mig. Det hände också att jag pratade med
de andra eleverna i klasserna. När jag besökte klassrummen var därmed min roll deltagande
observatör. Jag upplevde stämningen i klassrummen som spontan och avspänd, trots att min närvaro
som observatör kan ha påverkat både elever, lärare och undervisning.
Observationerna i helklass gjordes vid tre tillfällen (10/4, 24/4 och 26/4) och vid varje tillfälle följde
jag klassen under två lektioner. I den ena klassen gick en afrikansk pojke, som jag kallar för
Mohammed och i den andra klassen gick två asiatiska elever som jag kallar för Vinh och Xin. Klassen
34

Om jag t.ex. innan observationerna tagit vid sagt till de undervisande lärarna att jag ville se om de
stöttade eleverna språkligt via ordförklaringar, genre o.s.v. hade det eventuellt påverkat och styrt deras
undervisning.
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där Mohammed gick besökte jag vid ett tillfälle medan jag var i parallellklassen vid två tillfällen.
Eftersom de asiatiska eleverna hade begränsade kunskaper i engelska behövde jag observera och prata
med dem fler gånger för att förstå mer av hur de upplevde situationen, något som varit enklare att ta
reda på vid samtalet som fördes på engelska med Mohammed. Vid ytterligare ett tillfälle (12/10)
observerade jag Vinh och Xin när de hade ämnesstöd hos resurspedagogen. Sammantaget blev det fyra
observationstillfällen. Samma dag som jag gjort observationerna renskrev jag dem på dator. Innan jag
genomförde klassrumsobservationerna på den enskilda skolan hade jag under tre lektioner observerat
två olika lärare på den skola där jag själv arbetade, som någon slags pilotstudie.36
Materialinsamlingen inleddes med observationerna för att jag ville få den förkunskap som gjorde att
jag under intervjuerna ställde relevanta frågor och bättre förstod intervjupersonerna. På grund av
samordning kom dock en intervju att genomföras innan alla klassrumsobservationer var gjorda.
Det övergripande syftet med intervjuerna, liksom med observationerna, var att ta reda på vilken
stöttning de tre direktintegrerade eleverna gavs men jag ville dessutom via intervjuerna förstå hur
rektor och de som arbetade mer direkt med de direktintegrerade i ämnesundervisningen d.v.s.
studiehandledare, resurspedagog och ämneslärare uppfattade och uttryckte sig kring stöttningen. Min
utgångspunkt var att de olika pedagogerna skulle ge kompletterande information, eftersom stöttningen
bland annat betraktades utifrån det uppdrag och det vardagliga arbete de hade. För att fördjupa min
förståelse av hur eleverna stöttades i ämnesundervisningen valde jag att intervjua de pedagoger som
arbetade med just de elever som jag hade observerat. Dessutom kände jag till något om ämneslärarnas
klassrumsmiljö och resurspedagogens arbete utifrån de observationer som gjorts. Resurspedagogen,
läraren i matematik samt läraren som undervisade i NO och matematik hade jag dessutom mött i
samband med klassrumsobservationerna.
Urvalet av intervjupersoner styrdes således av pedagogernas position, i och med att de var centrala för
att de tre elevernas ämnesundervisning i SO, NO och matematik skulle fungera. Men för att ge lika
mycket tyngd åt studiehandledarna som ämneslärarna valde jag att ta med ytterligare en
studiehandledare som arbetade på skolan flera timmar i veckan. Sammantaget intervjuas rektor, tre
ämneslärare, tre studiehandledare och en resurspedagog.
Semistrukturerade intervjuer användes för att intervjuerna skulle vara lättare att analysera då alla
pedagoger fått samma frågor att utgå ifrån och p.g.a. den tidsbrist som rådde på skolan.
Intervjumetoden innebär att man använder sig av en given frågemanual37, men de intervjuade tillåts
ändå att utveckla sina tankar kring de ämnen som intervjuaren tar upp. Enligt Denscombe (2009)
ligger betoningen på att de intervjuade utvecklar sina synpunkter kring de frågor intervjuaren ställer. I
rektorsintervjun ställdes delvis andra frågor p.g.a. hennes position som ytterst ansvarig på skolan.
Samtliga informanter medgav audioupptagning. De flesta intervjuerna spelades in i avskilda tysta rum,
men p.g.a. platsbrist kom en intervju att spelas in i lärarrummet och en i biblioteket. Det var dock
lugnt och tyst både i lärarrummet och i biblioteket, trots att platserna inte var helt avskilda. Strax innan
intervjuerna påbörjades var jag noga med att presentera uppsatsen och min bakgrund som lärare på
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Där studerade jag också interaktion och explicit språklig stöttning, vilket jag hade god nytta av i
föreliggande studie eftersom jag då var förtrogen med vad jag skulle titta på.
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språkintroduktionen, för att förklara mitt eget intresse i val av ämne. Genom att inleda och berätta om
mig själv ville jag också skapa en avslappnad och förtrolig stämning. Jag är medveten om att mitt
arbete som språklärare på språkintroduktionen (som är en slags förberedelseklass) kan tolkas som att
jag är kritisk till direktintegreringen och eventuellt kan det ha påverkat intervjuerna något. Men om jag
valt att inte berätta vem jag var och vilken bakgrund jag hade, hade det varit svårt att skapa den närhet
och öppenhet som behövdes. Liksom Kvale & Brinkmann (2009) menar jag att kunskapen som
intervjuerna ger konstrueras socialt i interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. Det gör att
intervjupersonerna i samspel med en viss intervjuare kommer att producera en viss kunskap som
kanske inte skulle erhållits med en annan intervjuare.
Vid ett tillfälle märktes att en av ämneslärarna alltmer anpassade sina svar efter vad han trodde att jag
ville höra. Intervjuareffekten upptäcktes när jag senare lyssnade på intervjun. Från det att intervjun
började och till det att intervjun slutade hade han ändrat ståndpunkt i en central fråga, nämligen om
huruvida han såg på sig själv som språklärare. Det fick mig att fundera över mitt eget beteende i
intervjusituationen där jag utan att vara medveten om det hade signalerat hur jag tyckte och tänkte. Jag
bestämde mig för att inte i resultatet ta med den ändrade inställningen, som finns i slutet av intervjun,
och lärde mig att den som intervjuar behöver ha god kontroll och kännedom om sitt eget beteende.
Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det i intervjun finns en tydlig maktsymmetri och att
intervjuarens övertag bl.a. visar sig i intervjuarens val av ämne, frågeställningar, vilka svar som följs
upp och när intervjun bör avslutas. De menar också att de strukturella positionerna inte går att bortse
ifrån även om man i intervjusituationen eftersträvar ett förtroligt och öppet samtal vilket kan göra att
de intervjuade berättar det som de tror att intervjuaren vill höra.
Tabell 1 visas för att förtydliga mängden av mitt insamlade material.
TABELL 1 Översikt över insamlat material.
Insamlat material

Antal

Antal minuter

Semistrukturerade intervjuer på skolan

8

304

Observationstillfällen på skolan

4

430

Bakgrundsintervju på CFL

1

96

Insamlade dokument på CFL

15

Totalt antal minuter

830

4.3 Analysmetoder
I läsningen av det insamlade materialet ansluter jag mig, liksom Kvale & Brinkmann (2009), till den
hermeneutiska texttolkningen där uttolkaren ses som medskapare eftersom hon fortsätter att utveckla
mening i det som sagts. Genom upprepade lyssningar och läsningar av texterna har jag fördjupat och
utvecklat min förståelse. Där förståelsen av texterna först var deskriptiv blev den allt mer analytisk och
kritisk till att slutligen förankras i studiens teoretiska begrepp.

31

4.3.1 Från tal till text
Samtliga intervjuer spelades in på en ljudbandspelare och transkriberades för att underlätta
analysarbetet och stärka reliabiliteten. Vid transkriberingen var jag noga med att få med varje ord som
sades vilket gjorde att upprepningar av ord, ofullständiga meningar o.s.v. togs med men däremot
återgavs varken intonation, pausering eller betoning. Att alla intervjuer skrevs ut ordagrant anser jag
vara tillräckligt för uppsatsens syfte, som främst har fokus på innehåll och ej form. Jag är dock
medveten om att intonation, pausering och betoning har betydelse för innehållet. Texterna bearbetades
till skriftspråkliga meningar med hjälp av punkt och stor bokstav. Däremot rensades inte icke
avslutade meningar eller upprepningar bort.
I de intervjucitat som förekommer i uppsatsen har jag inte med de felaktigheter och typiska
talspråkliga drag som fanns i den transkriberande texten. Jag är dock medveten om att uttalandena
upplevs mindre personliga och mindre autentiska, än om individernas talspråk lyfts fram i större
utsträckning. Den skriftspråkliga formen har används i syfte att underlätta förståelsen och göra så att
innehållet snarare än språkets form lyfts fram vilket bl.a. Kvale & Brinkmann (2009:301) förespråkar.
Den skriftspråkliga formen motiveras också av att de medverkande andraspråksinlärarna inte ska
utpekas och stigmatiseras.

4.3.2 Analys av bakgrundsintervjun på CFL
Intervjun på CFL hade, till skillnad från intervjuerna på skolan, ett något vidare syfte eftersom jag
också ville förstå CFLs verksamhet i stort. Den övergripande redogörelsen för CFLs arbete är mer
deskriptiv än analytisk.
För att ta reda på hur CFL organiserar stöttningen skrev jag upp de olika insatser som görs i syfte att
stötta de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen. Ämnesundervisning definierar jag som det
lärande som sker tillsammans med någon av skolans pedagoger i syfte att ge ökade ämneskunskaper.
Begreppet klassrumsundervisning används endast när jag åsyftar den undervisning som sker i den
ordinarie klassen. Ämnesundervisningen sker således både utanför och i den ordinarie klassen. Efter
att insatserna noterats, skrev jag upp vem som förväntades utföra vilken insats. Det visades att vissa
insatser gjordes för att stötta eleverna i ämneslärandet, medan annan mer allmänt inriktad stöttning
snarare gav en indirekt stöttning i ämneslärandet. De insatser som stöttade eleverna i ämneslärandet
kategoriserades i insatstyperna: förberedande insatser i ämnesundervisningen, direkta insatser i
ämnesundervisningen och efterföljande insatser i ämnesundervisningen. De olika insatstyperna visar
om eleverna stöttas före-, under- eller efter själva ämnesundervisningen. Eftersom det i uppsatsens
teori betonas att lärandet främst sker i det sociala samspelet blir den mest effektiva stöttningen den
som sker i interaktion. Jag undersöker därför vilka stöttande insatser i ämnesundervisningen som kan
ge interaktionell stöttning. Interaktionell stöttning definieras som den stöttning eleverna får i
ämneslärandet via social interaktion. I sammanfattningen av hur CFL organiserat stöttningen förankras
studien ytterligare i uppsatsens teoretiska begrepp.
Nedan visas i punktform hur jag analyserat bakgrundsintervjun med intendenten för att besvara
uppsatsens första frågeställning ”Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen, ute
på skolorna, via CFLs organisation och av vem?”.
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Vilka insatser utförs och vem förväntas utföra vilken insats?
Vilka insatser riktas till ämnesundervisningen?
Vilka insatser kategoriseras som förberedande-, direkta- och efterföljande insatser i
ämnesundervisningen?
• Vilka insatser kan ge interaktionell stöttning i ämnesundervisningen?
• Vilka ytterligare kopplingar finns till uppsatsens teori?
•
•
•

Innan jag kunde redogöra för CFLs stöttning undersöktes huruvida materialet från hemsidan och de
insamlade dokumenten som fanns att tillgå på CFL bekräftade informationen från bakgrundsintervjun.
I redogörelsen för CFLs arbete är jag noga med att skriva när intendenten själv har en åsikt varför två
rubriker (se Kap. 5), där många av intendentens uppfattningar finns samlade, börjar med ”Intendenten
om…”.

4.3.3 Analys av de semistrukturerade intervjuerna på skolan
De transkriberade intervjuerna lästes först i sin helhet, för att sedan brytas ner i mindre delar och på så
vis kunna leta efter gemensamma beröringspunkter mellan texterna. För att identifiera vilken stöttning
som förekom i ämnesundervisningen kodade jag de handlingar som de enskilda pedagogerna sa sig
utföra i syfte att stötta de direktintegrerade eleverna. Med handling menar jag något som någon utför
under en viss tid och som därmed kan avslutas och påbörjas. Jag räknar t.ex. hitta (anpassat material),
följa upp (elevernas arbeten) och godkänna (scheman) som handlingar. Däremot räknas inte ge (dem
svenska) som en enskild handling.
De detaljerade beskrivningarna av de enskilda pedagogernas stöttning redovisas utifrån de olika
yrkeskategorierna då jag fann stora likheter inom kategorierna. Handlingarna analyserades sedan
utifrån om de stöttade eleverna i ämnesundervisningen samt om de gav interaktionell stöttning. Viss
interaktionell stöttning kategoriserades även som explicit språklig stöttning. Explicit språklig stöttning
definieras som den stöttning som medvetandegör språkets form och funktion. Efter att handlingarna
analyserats på detaljnivå lästes de igen i sin helhet för att se vad som utmärkte de handlingar som
enligt pedagogerna förekom på skolan. Jag undersökte sedan om det fanns tillräcklig
överensstämmelse för att föra samman handlingarna i de insatstyper och insatser som också användes
för att beskriva CFLs organisation av stöttningen. Slutligen jämfördes den sammantagna stöttningen
som fanns i CFLs organisation med stöttningen som lärarna berättat om på den enskilda skolan.
Omstruktureringen av materialet, där jag pendlade mellan att se till hur detaljerat pedagogerna stöttade
eleverna och att se till helheten och organisationen av stöttningen, hjälpte mig att tolka lärarnas
utsagor. I den slutliga förankringen av studiens teoretiska begrepp förtydligades resultaten. Nedan
visas i punktform hur jag analyserat intervjuerna på den enskilda skolan för att besvara uppsatsens
andra frågeställning ”Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen på den enskilda
skolan och av vem?”.
Vilka konkreta handlingar utförs av de enskilda pedagogerna i syfte att stötta de direktintegrerade
eleverna i ämnesundervisningen?
• Utför pedagogerna liknande handlingar inom sin yrkeskategori?
• Vilka handlingar kan kategoriseras som interaktionell stöttning och explicit språklig stöttning?
•
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•
•
•

Kan handlingarna kategoriseras i de stöttande insatser som fanns i tabell 2 (se Kap. 5)?
Vilka övriga insatser utförs på den enskilda skolan?
Vika ytterligare kopplingar finns till uppsatsens teori?

När jag började undersöka hur de olika intervjupersonerna uttryckte sig kring den stöttning som gavs
på skolan, för att besvara uppsatsens tredje frågeställning ”Hur uttrycker sig den enskilda skolans
rektor och pedagoger kring den stöttning som ges till de direktintegrerade eleverna i
ämnesundervisningen?”, återkom jag till hur frekvent och explicit osäkerhet uttrycktes. Samtliga
tillfällen då rektor och skolans pedagoger verbalspråkligt uttryckte osäkerhet markerades i texterna.
Uttryck som ”Jag vet inte riktigt”, ”Hur gör vi här?”, ”Egentligen vill man ju”, ”Det är kanske” samt
där intervjupersonerna innehållsmässigt berättar att de känner sig osäkra t.ex. ”Jag kan inte alla ämnen.
Jag kämpar jättemycket för att jag ska hjälpa eleven” har klassificerats som osäkerhet. Troligtvis finns
det mer uttryckt osäkerhet i texterna då jag varken klassificerat pausering eller intonation som uttryckt
osäkerhet. Jag skrev sedan ner vad varje intervjuperson uttryckte osäkerhet om och kategoriserade
innehållet utifrån de olika insatserna som fanns i tabell 3 (se Kap. 5). Således beskrivs den uppenbara
osäkerheten i det som verbalspråkligt uttalades.

4.3.4 Analys av de deltagande observationerna
Fältanteckningarna från observationerna lästes flera gånger och det icke relevanta sorterades bort. De
tre klassrumsobservationerna jämfördes sedan med varandra så att jag fick en gemensam bild av hur
de direktintegrerade elevernas stöttades av ämneslärarna under lektionstid. Efter det jämfördes den
bilden med hur de direktintegrerade eleverna stöttades av resurspedagogen. Slutligen analyserades
observationerna utifrån den interaktionella stöttning och den explicit språkliga stöttning som jag sett i
de insamlade fältanteckningarna.
Sist i resultatkapitlet redogörs för om den metodtriangulering som användes på den enskilda skolan
gav önskad effekt. För att tydliggöra analysen ställs observationernas resultat i relation till
intervjuerna.

4.4 Etik
I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
(2010), finns fyra grundkrav vilka syftar till att ge normer för förhållandet mellan forskare och de
personer som deltar i studien. Grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att deltagarna ska ha informerats om studiens allmänna syfte,
genomförande samt hur resultaten kommer att användas. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i
studien uttryckligen ska ha sagt ja till att delta och att de ska ha möjlighet att avbryta sin medverkan
när som helst. Inför samtliga observationer och intervjuer informerades om det allmänna syftet samt
upplägget i stort och undersökningspersonerna tillfrågades också om de ville delta. Tre av de fyra
direktintegrerade eleverna jag observerade ville delta i studien och jag förklarade för dem vad jag
skulle studera och hur på enkel svenska. Ett missivbrev skickades hem till deras föräldrar för påskrift
34

och godkännande eftersom samtliga var under 18 år. I brevet framkommer studiens allmänna syfte,
genomförande och hur resultaten kommer att användas. Missivbrevet, vilket finns som bilaga,
översattes till elevernas modersmål.
Konfidentialitetskravet innebär att man inte ska ta med privat data som avslöjar deltagare och för att
skydda de inblandades identitet har skolan beskrivits ytterst sparsamt. Dessutom har jag valt att inte
skriva vilka modersmål de direktintegrerade eleverna har för att skydda såväl elevernas- som
studiehandledares identitet. Företrädaren för CFL önskade att jag inte skulle kalla honom vid namn,
utan för intendenten, vilket jag konsekvent gör i uppsatsen. Emellertid går det inte, i hans yrkesroll, att
helt skydda hans identitet. Att få intendentens godkännande av texten om CFL var viktigt med tanke
på att det i texten finns många av hans egna åsikter. Intendenten påpekade dock att vissa av hans
uttalanden kanske inte representerade CFL utan stod för honom själv, vilket påtalas i textens inledning
(se Kap. 5). Jag har fått tillstånd och valt att gå ut med att studien gjorts i Borås eftersom jag menar att
beredningen av CFLs inrättande ger en ökad förståelse för hur CFLs stöttning kom att organiseras.
Dessutom ökar insynen och möjligheten att granska uppsatsen.
Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som kommer fram i undersökningen endast får
användas för uppsatsen och att materialet inte heller har lämnats ut till någon utomstående, har också
uppnåtts.
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5. Resultat
Resultatredovisningen består av tre delar. Först redogörs för CFLs organisation. Sedan redogörs för de
deltagande observationerna på den enskilda skolan. Sist redogörs för den stöttning som rektorn och de
sju pedagogerna berättar om i de genomförda intervjuerna.

5.1 CFLs organisation
För att man ska förstå hur CFL organiserar stöttningen i ämnesundervisning beskrivs också CFLs
arbetsuppgifter i stort. I texten nedan utgår jag främst från en bakgrundsintervju med intendenten på
CFL men några gånger kompletteras texten med information från Borås Stads hemsida (Borås Stad,
2013) samt några utvärderingar gjorda av studiehandledare, vilket då står uttryckligen. Några
nedskrivna handlingsplaner från CFL fanns inte att tillgå.
Eftersom nedanstående underlag mestadels bygger på en intervju finns en hel del personliga
uttalanden vilka jag ändå valt att ta med då jag anser att de ger en djupare förståelse för CFLs
verksamhet. Dessutom är intendenten i sin yrkesroll ansvarig att handleda just studiehandledarna och
har därmed visst inflytande över den stöttning som CFL ger. Det ska dock betonas att det är möjligt att
vissa av intendentens uttalanden inte gäller som CFLs uttalanden.

5.1.1 Allmänt om CFLs arbetsuppgifter
CFL inrättades januari 2011 och har sedan dess fortsatt att utveckla och forma sin verksamhet. Vid
intervjutillfället betonades att den organisation och de riktlinjer som gällde för tillfället kanske skulle
komma att förändras. Jag beskriver således verksamheten som den såg ut vid intervjutillfället 2013-0313 och hur verksamheten beskrevs på Borås Stads hemsida 2013- 03-15.
På Borås Stads hemsida (Borås Stad, 2013) kan man läsa att CFL ansvarar för mottagning och
kartläggning av nyanlända elever, modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och
förberedelseklasser som eleverna går i under kartläggningstiden. Vid intervjutillfället hade CFL över
90 anställda, därav modersmålslärare, studiehandledare, specialpedagoger, svenska som
andraspråkslärare m.fl. Man bedrev modersmålsundervisning och studiehandledning på över 30 språk,
men det fanns behov av undervisning i fler språk. Läsåret 2012-2013 fanns det 2591 elever i
grundskolan som var berättigade till modersmålsundervisning och av dem deltog 1654 i
undervisningen. Samma läsår hade 185 elever studiehandledning på sitt modersmål, vilket kan
jämföras med hösten 2010 då endast 10 elever hade studiehandledning på sitt modersmål. Andelen
elever som har studiehandledning på sitt modersmål och som läser ämnet modersmål har ökat för varje
år sedan CFLs inrättande, vilket hör samman med den linje som Borås Stad driver men intendenten ser
att det även hör samman med en ökning av nyanlända till Borås Stad. År 2011 kom 190 nyanlända
grundskoleelever och 235 år 2012. Under januari och februari 2013 hade det redan kommit 150 elever
till CFL.
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5.1.2 CFLs kartläggning och förberedelseklasser
Inom tre dagar, efter det att CFL fått in papper på att en nyanländ elev finns i Borås, vill CFL att
eleven ska börja kartläggas och samtidigt gå i CFLs förberedelseklass (Borås Stad, 2013). Eleven
testas i matematik, modersmål och engelska. Modersmålet testas extra utförligt för att det säger en del
om elevens förväntade progression. Dessutom kartlägger man elevens styrkor och förmågor rent
generellt för att undervisningen ska bli så bra som möjligt för eleven. Det är specialpedagoger som
handhar kartläggningen, med viss hjälp från modersmålslärare. Intendenten önskar att de nyanlända
kartlades i fler ämnen, eftersom det skulle göra studiehandledningen mer effektiv. Om man från början
vet var eleven befinner sig är det lättare att bygga vidare därifrån, menar han. Hans förslag är att
skolorna själva skulle kartlägga eleverna i fler ämnen, med hjälp av den studiehandledare som följer
med och introducerar eleven på den nya skolan, vilket skolorna inte har ”nappat på”.
Förberedelseklasserna som CFL driver är åldersintegrerade, vilket betyder att eleverna kan vara 7-15
år, och tanken är att eleven ska gå där under kartläggningstiden vilken oftast är 2-3 veckor. De elever
som har särskilda behov kan fortsätta i CFLs förberedelseklass även efter kartläggningstidens slut. Ca
90% av eleverna går dock vidare till ordinarie klass efter att kartläggningen är gjord. Elever med
särskilda behov är oftast de elever som inte är alfabetiserade i sina hemländer och de hamnar då i den
statiska klassen där de går ungefär en termin innan de placeras ut i de ordinarie klasserna.38 Eftersom
eleverna på kortast möjligaste tid ska integreras betalar den enskilda skolan 3270 kronor i veckan för
att ha kvar sin elev i CFLs förberedelseklass efter det att kartläggningen gjorts. Det är den enskilda
rektorn som beslutar om skolan har resurser att ta emot eleven eller om hon ska gå kvar i CFLs
förberedelseklass. Intendenten tycker det är synd att skolornas ekonomi styr för mycket och att vissa
skolor därför tar in elever i den ordinarie verksamheten alldeles för tidigt trots att det saknas resurser
för att undervisa i läs- och skrivutveckling. I nuläget finns det tre förberedelseklasser och en av dem är
specialiserad på alfabetisering. De två andra fungerar som snabba slussar in i ordinarie verksamhet.

5.1.3 Introduktionsstöd och studiehandledning
För de elever som just kommit från CFLs förberedelseklass ingår det fem hela timmars
introduktionsstöd på modersmålet per vecka under fem veckor, vilket man alltså inte ansöker om.
Eftersom studiehandledning kräver ett åtgärdsprogram, vilket skolan inte kan skriva innan de har
träffat eleven, kallar man de första fem veckornas handledning för introduktionsstöd. Här har också
studiehandledaren möjlighet att introducera eleven på skolan genom att t.ex. visa hur det går till i
matsalen och förklara skolans regler.
Det är först efter introduktionsstödet som den lokala skolan kan få studiehandledningen beviljad.
Tiden för studiehandledning är oftast fem gånger 40 minuter per vecka, vilket motiveras utifrån att
studiehandledarna behöver tid att planera sin lektion vilket de inte behöver vid introduktionsstödet.
Vanligtvis söker respektive skola om studiehandledning för fem veckor i taget. Intendenten menar att
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Den statiska klassen finns på Engelbrektskolan. Enligt intendenten var tanken från början att alla av
CFLs förberedelseklasser skulle vara på Engelbrektskolan vilket inte varit möjligt p.g.a platsbrist. Att
CFLs förberedelseklasser skulle vara just på Engelbrektskolan motiverades i Borås Stads dokument av
att det var en skola med få invandrarelever vilket skulle främja en god integration. De två andra
förberedelseklasserna bedrevs vid intervjutillfället i CFLs lokaler vilka inte riktigt var anpassade till
undervisning, enligt intendenten.
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det är viktigt att utvärdera studiehandledningen och om studiehandledningen inte fungerar är fem
veckor en lång tid. Men man kan söka om studiehandledning i tio veckor om man har ett muntligt
avstämningsmöte efter fem veckor. Intendenten är mycket positiv till de muntliga utvärderingarna där
alla som samverkar kring de direktintegrerade eleverna samlas. Ämneslärare, klasslärare,
studiehandledare, rektor samt han själv närvarar. Han menar att det blir en dialog och att man
diskuterar hur man kan förändra det som inte är bra. Mötena i sig blir en form av utveckling. Eleverna
närvarar inte på de muntliga utvärderingarna och fyller inte heller i någon skriftlig utvärdering av hur
de tycker att studiehandledningen fungerar.
Eleven träffar studiehandledaren under skoltid. Men intendenten önskar egentligen att de delvis skulle
kunna träffas utöver den ordinarie skoltiden och att de nyanlända eleverna skulle få en utökad timplan
så att de inte missar för mycket av de ordinarie lektionerna. Modersmålsundervisningen och
studiehandledningen finansieras sedan januari 2011 av centrala medel, så att skolorna inte ska
prioritera bort det av kostnadsskäl. CFL har en hög omsättning när det gäller studiehandledare och
eftersom studiehandledningen är ett tillfälligt stöd för eleverna tillsvidareanställs de inte.
Studiehandledarna är alltid visstidsanställda eller timanställda beroende på hur många
undervisningstimmar de har. Ibland har modersmålslärarna en fast anställning på 50% som fylls på
med studiehandledning så att det blir 100%. Kraven CFL har när de anställer studiehandledare är att de
helst ska ha en svensk lärarlegitimation eller en lärarlegitimation från hemlandet. Har de inte det krävs
en högskoleutbildning som gör att de kan handleda eleven i vissa ämnen. Om man t.ex. är ingenjör kan
man handleda i ämnet matematik förklarar intendenten. Språkkraven är att man har läst svenska som
andraspråk 3, på Komvux. Samtidigt säger intendenten att det är svårt att få tag i studiehandledare med
rätt kompetens och om man misstänker att en studiehandledare har vissa språkliga brister har man
alltid en dialog med skolan och frågar t.ex. om de vill ha en studiehandledare fast han eller hon inte är
så bra i svenska. De täta utvärderingarna man har av studiehandledarna ska också garantera att eleven
får den hjälp som den behöver av studiehandledaren.

5.1.4 Samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare
Ansökningsblanketter till studiehandledningen finns på Borås Stads hemsida (Borås Stad, 2013) och
fylls i vid vissa tidpunkter, så att alla elever har studiehandledning under samma femveckorsperioder
vilket gör att studiehandledningen lättare kan organiseras. Tillsammans med ansökan skickar
ämneslärare/klasslärare och rektor in en åtgärdsplan samt en pedagogisk planering till CFL. Den
pedagogiska planeringen ska innehålla utvärderingsbara mål som ska räcka för fem veckors
studiehandledning i ämnet och gör att studiehandledarna vet vad eleven förväntas lära sig i ämnet
under den angivna tidsperioden, vilket i sin tur gör att studiehandledaren kan planera sin undervisning.
Om skolor glömmer att ansöka om studiehandledning eller att bifoga en pedagogisk planering
kontaktas skolan. CFL har egentligen inget uppföljningsansvar men tar det ofta ändå, så att inte
eleverna ska drabbas.
Efter varje femveckorsperiod gör klasslärare/ämneslärare och studiehandledare/modersmålslärare en
utvärdering av hur studiehandledningen fungerat, vilken skickas till CFL. Frågorna som ska besvaras i
blanketten är följande:
• Tycker modersmålslärare/ ämneslärare/ klasslärare att eleven presterar bättre efter att ha fått hjälp
i sitt skolarbete på studiehandledningen?
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•
•

Är målen för studiehandledningen uppnådda?
Har samarbetet mellan modersmålslärare och klass/ ämneslärare fungerat bra?

Utvärderingsblanketten finns också att hämta på Borås Stads hemsida (Borås Stad 2013). Nedan ges
exempel på hur olika studiehandledare utvärderar studiehandledningen.
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En studiehandledare skriver att eleven ”uttrycker sig i enkla meningar på ett hyfsat sätt”, en annan att
eleven har börjat svara på svenska och förbättrat sin läsförståelse och ytterligare en annan skriver att
eleven blivit bättre på matematik och svenska men att det är svårare med historia och andra ämnen.
Jag ser att vissa studiehandledare utvärderar elevernas kunskaper i svenska medan andra endast
kommenterar ämneskunskaperna. Sättet som det svenska språket används skiljer sig också en hel del
mellan studiehandledarna och visar på de olika förutsättningarna studiehandledarna har att undervisa
om svenska språket.
Beträffande studiehandledarnas samverkan med ämneslärare är studiehandledarna oftast mer nöjda än
ämneslärarna, berättar intendenten. Han tror att det beror på att studiehandledarna på grund av sina
visstidsanställningar tvingas vara mer positiva än de fastanställda ämneslärarna. Studiehandledarna
vill inte heller klaga eftersom de är beroende av att ämneslärarna ska vilja samarbeta med dem och
ansöka om fortsatt studiehandledning. När jag frågar intendenten vems ansvar det är att samverkan
fungerar mellan ämnesläraren och studiehandledaren tycker han att det är svårt att svara på men lyfter
samtidigt fram rektorns ansvar. Eftersom ämneslärarna klagar på att de inte har tid att samverka med
studiehandledarna menar intendenten att ”Då kanske det är upp till rektorn att se till att de hinner med
det. Jag vet inte”.

5.1.5 Intendenten om studiehandledningen och studiehandledarnas
uppdrag
Studiehandledningen beskrivs på hemsidan för Borås Stad (Borås Stad, 2013) som en insats ”för elev
som behöver stöd att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås”, vilket enligt intendenten betyder att
eleven ska få studiehandledning tills att han eller hon har möjlighet att nå ämnenas kunskapskrav.
Samtidigt säger han att studiehandledningen främst ges till dem som nyss anlänt till Sverige. Det finns
några elever som fortfarande efter två år har studiehandledning, men eftersom det kommer så många
nya elever nu tror han att CFL måste hushålla med de resurser man har och eventuellt prioritera bort
dem som redan fått studiehandledning under en längre period.
På CFL finns ingen nedskriven arbetsbeskrivning över vad studiehandledaren förväntas göra på sina
lektioner. Men intendenten eller rektorn har möte med studiehandledarna en gång i veckan och pratar
med dem om vad de förväntas göra som studiehandledare. På mötena ägnar intendenten en hel del tid
åt att tydliggöra skillnaden mellan studiehandledning och språkstöd, där studiehandledningen är
definierad via skollagen och skolförordningen. Vidare innebär studiehandledningen att man förbereder
eleven inför lektionen medan språkstöd innebär att någon översätter under det att lektionen pågår. Vid
studiehandledning arbetar man med förförståelse och utifrån målsättningen att vara ett steg före.
Intendenten säger att ”Nu vet jag kanske att klassen ska jobba med fukt eller nåt sånt va. Då kan jag
hjälpa eleven med de här begreppen kring fukten hur det fungerar. Så när eleven kommer till klassen
kan eleven ta del av undervisningen. Kanske till och med bli bäst i klassen”.
Intendenten berättar hur studiehandledarna konkret ska stötta de direktintegrerade eleverna och menar
att studiehandledaren inte behöver gå igenom hela texter från läroboken, utan att det handlar om att ge
eleven begrepp så att han eller hon kan delta i undervisningen. När det gäller svenska språket så menar
intendenten att studiehandledarna själva inte är så bra på grammatik och inte själva har den nivån i
språket att de kan hjälpa eleven så mycket med svenskan. ”Alltså jag tänker så här att just ansvaret för
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svenska språket är sva lärarna som ska ta och de andra lärarna i skolan. Studiehandledarna ansvarar
bara för ämneskunskaperna på modersmålet men sen ska de även försöka ge begreppen på svenska”,
säger han. En uppdelning mellan språken tycks enligt intendenten vara: begreppen på svenska och
ämneskunskaperna på modersmålet. Dessutom förväntar sig intendenten att studiehandledarna ska
förbättra elevernas studieteknik.
Intendenten menar också att tidigare gick man i förberedelseklass alldeles för länge och lärde sig bra
svenska på bekostnad av att man förlorade de ämneskunskaper man hade med sig till Sverige. Vidare
säger han att tanken med studiehandledningen är att fortsätta utveckla sina ämneskunskaper medan
svenska som andraspråksläraren ansvarar för svenskan. Ämneskunskaperna, menar han, behöver man
inte lära sig på svenska. Sammanfattningsvis förväntas studiehandledarna enligt intendenten stötta de
nyanlända eleverna genom att förklara ämneskunskaperna på modersmålet, ge begreppen på svenska
och förbättra elevernas studieteknik.

5.1.6 Intendenten om ämnesundervisningen på högstadiet och
ämneslärarnas uppdrag
Intendenten menar att ämneslärarna har en viktig uppgift när de ger studiehandledarna sin pedagogiska
planering. Eftersom studiehandledarna sällan är lärarutbildade ligger det största ansvaret på
ämneslärarna. Dessutom menar han att ämneslärarna bör ändra sin undervisning så att de
direktintegrerade inkluderas. Han säger vidare att han tyvärr inte är någon expert här men säger ändå
att det inte handlar om att sänka kraven utan tror istället att det handlar om att ge ämneslärarna tid att
jobba individuellt med de direktintegrerade eleverna. Utökade timplaner för de nyanlända skulle kunna
användas av ämneslärarna, tror intendenten.39
En typ av stöttning som eleverna fått i ämnesundervisningen är läsplattor40 som lånas ut av CFL i sex
månader, vilka sedan skolorna erbjuds att köpa. Intendenten tycker att läsplattorna fungerar jättebra
och att det finns alltfler språk- och ämnesapplikationer för eleverna att tillgå. Fördelarna menar han är
att eleven kan jobba bra när inte studiehandledaren finns till hands, de blir mer självständiga med hjälp
av läsplattorna och de kan kommunicera med ämnesläraren via läsplattan. Intendenten säger att tanken
så småningom är att kunna ha studiehandledning på distans för att man då skulle kunna använda
studiehandledarna mer effektivt. ”Nu är de ju fast här i huset när de inte är ute på någon skola”, menar
intendenten. Vidare säger han att många studiehandledare idag arbetar på 10-15 skolor vilket tar
mycket restid.
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Huvudmän har redan nu möjlighet att söka statsbidrag för att kunna erbjuda nyanlända högstadieelever
tre timmar mer svenska under fyra terminer (Utbildningsdepartementet och
arbetsmarknadsdepartementet, 2013).
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Enligt CFLs rektor (personlig kommunikation, 2013-09-18) är det lärarna i CFLs förberedelseklasser som
först ger instruktioner kring hur de nyanlända eleverna kan arbeta med läsplattorna. På läsplattorna som
eleverna lånar från CFL finns flera förinstallerade appar t.ex. 50 languages (ett program där man tränar
upp ett grundläggande ordförråd), Talk to med cloud (ett slags översättningsprogram) och Cam
Dictionary (också ett slags översättningsprogram). Vidare berättar CFLs rektor att det även finns Word
installerat för att eleverna ska kunna skriva texter. Dessutom uppmuntras eleverna från CFL att använda
läsplattorna hemma t.ex. för att kommunicera med hemlandet.
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Oftast får de direktintegrerade eleverna studiehandledning i matematik, SO och NO, vilket intendenten
beklagar. Han förordar istället att eleverna på grundskolan med hjälp av studiehandledning borde
försöka få betyg i praktiska och estetiska ämnen och säger att de teoretiska ämnena kan man få betyg i
senare. Vidare säger han att ”Men skolan tänker inte riktigt så. Svenska är det viktigaste ämnet för
eleverna. Svenska är jätteviktigt men eleverna kommer ändå att lära sig svenska på
Tullengymnasiet”.41 Intendenten uttrycker att de största problemen och motstånden finns på högstadiet
där man inte tänker på en helhetslösning för eleven utan de tänker ”Nu är det bara svenska som är
viktigt. Inget annat va. Men de tänker inte långsiktigt. De tänker bara att eleverna kan ju inte svenska
och blir nästan handikappade och vet inte vad de ska göra och ser ingen lösning på det”.
Intendenten talar om att svårigheterna med direktintegreringen på högstadiet också kan höra samman
med alla individuella val och klassrumsbyten som många av de nykomna inte är vana vid p.g.a. att de
kommer från andra skolkulturer. Dessutom har man många olika lärare att förhålla sig till och det är ju
inte heller säkert att man får träffa sin klassmentor så ofta, fortsätter han. Intendenten menar att sättet
som undervisningen är organiserad på gör det svårt för de direktintegrerade eleverna på högstadiet. Att
lärarna på högstadiet är mer negativa till direktintegreringen i stort tror intendenten beror på lärarnas
skyddsmekanismer. Det är tuffare på högstadiet och mer intensivt, säger han. Att det också är tuffare
för de nyanlända eleverna som inte känner till sina rättigheter och inte vet hur de kan påverka sin
skolgång, understryker han sedan.
Något som intendenten särskilt lyfter fram som avgörande för elevens skolresultat är lärarnas
bemötande av de nyanlända eleverna ute på skolorna. Det finns väldigt olika inställningar och attityder
till mottagandet av nyanlända elever ute på skolorna, enligt honom. Intendenten talar om hur
attityderna till direktintegreringen generellt ändå har förändrats till det bättre och menar att i början var
det väldigt mycket fokus på varför förberedelseklasserna lades ner och att det tidigare fanns ett starkt
motstånd ute på skolorna men att man sedan förstått att det inte var CFL som hade bestämt att lägga
ner förberedelseklasserna utan att det var politikerna. Nu är det lite mer konstruktivt och på många
skolor försöker man tänka nytt och koncentrera sig på hur man ska göra med studiehandledningen,
fortsätter han. Direktintegreringen fungerar därmed bättre och bättre, enligt intendenten samtidigt som
han menar att det tar lång tid att förändra en verksamhet.
Sammanfattningsvis tänker inte intendenten att ämneslärarna ska lära de direktintegrerade eleverna
svenska utan att det främst är svenska som andraspråkslärarnas ansvar. Han säger också att svenskan
lär de sig tids nog, vilket inte låter som att det är så angeläget. Det viktigaste tycks istället vara att inte
bromsa den kunskapsutveckling eleverna bär med sig från sina hemländer, vilket också lyftes fram i
Skolverket (2008). Ämnesundervisningen och svenskinlärningen sätts på så vis emot varandra, vilket
också känns igen från samma rapport. Att svenska som andraspråkslärarna skulle stötta de nyanlända
eleverna i ämneslärandet nämner intendenten aldrig. En tydlig uppdelning mellan språk och ämne görs
flera gånger under intervjun och visar på att intendenten inte ser det som att varje ämne bärs upp av
sitt specifika ämnesspråk, vilket betonas i de teorier som jag lutar mig mot och som presenteras i
uppsatsens teoridel. Då han inte ser att eleverna behöver lära sig ämnessvenska för att kunna ”bli bäst i
klassen” finns det inte heller något intresse av att studiehandledarna, svenska som andraspråkslärarna
eller ämneslärarna ska ge en explicit språklig stöttning. Elevernas behov av interaktion eller
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Tullengymnasiet är den gymnasieskola i Borås som erbjuder yrkesintroduktion, individuellt alternativ,
språkintroduktion och preparandutbildning.
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användande av det nya språket lyfts inte heller fram. Däremot önskar intendenten se ett ökat samarbete
för de lärare som ansvarar för de direktintegrerade elevernas ämnesundervisning, något som också
presenteras i uppsatsens teoridel. Han tycks ha hittat en fungerande mötesform, i de muntliga
utvärderingarna, där även rektorerna deltar. Han menar att det under utvärderingsmötena blir en dialog
och att man diskuterar kring hur man kan förändra det som inte är bra och att mötena i sig blir en form
av utveckling.

5.1.7 Sammanfattning och analys av CFLs stöttande organisation
Materialet från hemsidan, de insamlade dokumenten samt analysen av bakgrundsintervjun gav en
samstämmig bild av CFLs stöttande organisation. De insamlade dokumenten visade dessutom att vissa
studiehandledare utvärderade elevernas kunskapsutveckling i svenska medan andra endast utvärderade
ämneskunskaperna.
För att tydliggöra hur CFL har organiserat stöttningen på Borås Stads skolor har de stöttande
insatserna delats in i insatstyperna förberedande insatser i ämnesundervisningen, direkta insatser i
ämnesundervisningen, efterföljande insatser i ämnesundervisningen samt indirekta insatser. De
förberedande-, direkta- och efterföljande insatserna visar om eleverna stöttas före, under eller efter
själva ämnesundervisningen. De indirekta insatserna är egentligen inte riktade till
ämnesundervisningen, men kan indirekt komma att stärka ämneslärandet.
På grund av att CFL kräver att skolorna skickar med en åtgärdsplan samt en pedagogisk
ämnesplanering, för nästa period av studiehandledning, när skolorna ansöker om studiehandledning tar
CFL också visst ansvar för att eleverna i ämnesundervisningen arbetar utifrån vissa mål.
Åtgärdsprogrammet samt den pedagogiska ämnesplaneringen klassificeras som en förberedande insats
i ämnesundervisningen. CFL bistår skolan med direkta insatser i ämnesundervisningen med hjälp av
studiehandledning på modersmålet och läsplattor som lånas ut från CFL de första sex månaderna.
Utvärderingarna av studiehandledningen som görs av ämneslärare/mentor och studiehandledare
klassificeras som en efterföljande insats i ämnesundervisningen vilka förekommer i muntlig eller
skriftlig form och som enligt intendenten har som syfte att utveckla och förbättra undervisningen för
de direktintegrerade eleverna. I utvärderingarna följs dessutom samverkan mellan ämneslärare och
studiehandledare upp.
Introduktionsstödet som ges eleven de fem första veckorna ute på skolorna, där eleven introduceras på
skolan i stort, kan ses som en indirekt insats. Ytterligare kan modersmålsundervisningen, vilken är
central i CFL arbete, ses som en indirekt insats då ett starkare modersmål bl.a. stärker inlärningen på
andraspråket.
I de stöttande insatserna som heter studiehandledning på modersmålet och läsplattor under de första
sex månaderna erbjuds de direktintegrerade eleverna interaktionell stöttning vilket enligt en
sociokulturell teoriram stärker lärandet.
I kartläggningen av elevens bakgrund kartläggs elevens styrkor och förmågor rent generellt. Dessutom
testas eleven i matematik, modersmål och engelska för att pedagogerna på skolorna ska veta var
eleven befinner sig innan undervisningen tar vid. Kartläggningen kategoriseras som en förberedande
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insats i ämnesundervisningen och kan möjliggöra ett effektivt lärande i zonen för närmaste utveckling
där lärandepotentialen är som störst. I tabell 2 (nedan) där det redogörs för hur CFL organiserat
stöttningen på Borås Stads skolor, visas varken kartläggningen av elevens bakgrund eller den första
svenskundervisningen som ges på CFL, trots att de är viktiga insatser i elevernas kommande
ämneslärande. Tabell 2 visar hur CFL organiserat stöttningen av de direktintegrerade elevernas
ämnesundervisning på grundskolorna i Borås Stad.
TABELL 2 CFLs stöttande organisation av de direktintegrerade eleverna på Borås Stads
grundskolor.
Insatstyper

Genomförs på skolorna

Kan ge interaktionell

av

stöttning i
ämneslärandet

Förberedande insatser i ämnesundervisningen
Åtgärdsprogram samt pedagogisk ämnesplanering

Ämneslärare/ Mentorer

som lämnas till CFL
Direkta insatser i ämnesundervisningen
Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledare

X

Läsplattor under de första sex månaderna

CFL

X

Efterföljande insatser i ämnesundervisningen
Utvärdering av studiehandledningen som lämnas till

Ämneslärare/ Mentorer

CFL

och studiehandledare

Indirekta insatser
Introduktionsstöd de fem första veckorna på skolan

Studiehandledare

Modersmålsundervisning

Modersmålslärare

Interaktionell stöttning definieras som den stöttning eleverna får i ämnesundervisningen via social interaktion.
Läsplattorna kategoriseras som interaktionell stöttning när de används för kommunikation.

Av de sex stöttande insatserna utförs två på elevernas modersmål, vilket ger goda förutsättningar för
att elevernas lärande på modersmålet inte avstannar. Däremot är det anmärkningsvärt att det inte finns
någon särskild insats för elevernas svenskinlärning, varken för utvecklandet av vardagsspråket eller
ämnesspråket, och att svenska som andraspråkslärarna inte nämns i CFLs stöttande organisation. Att
eleverna skulle behöva en explicit språklig stöttning i ämnesundervisningen framkom varken i
intervjun med intendenten eller i CFLs organisation av stöttningen.
Den stöttning som förespråkas i CFLs organisation våren 2013 stämmer väl överens med den stöttning
som förespråkades i remissammanställningen 2010 inför CFLs inrättande (se Kap. 2). Stöttningen i
ämnesundervisningen förväntas våren 2013 ske genom en samverkan mellan ämneslärarna och
studiehandledarna. Samverkan är särskilt tydlig i de pedagogiska ämnesplaneringarna som
ämneslärarna skriver till studiehandledarna och i de utvärderingar som görs av studiehandledningen.
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5.2 De deltagande observationerna som gjordes
på skolan
Skolan jag har valt för min studie har cirka 50% flerspråkiga elever, vilket rektorn uttryckte som
jämförbart med flera andra skolor i Borås Stad. Trots det stora antalet andraspråkselever finns det
ingen svenska som andraspråkslärare som arbetar utifrån kursplanen i svenska som andraspråk i de
ordinarie klasserna. 42 Däremot har resurspedagogen, som är utbildad i svenska som andraspråk,
undervisat de direktintegrerade eleverna i svenska som andraspråk.
Nedan redogörs för de resultat som framkom vid de deltagande observationerna på den enskilda
skolan, där jag främst studerade om de direktintegrerade eleverna fick någon interaktionell stöttning
och explicit språklig stöttning, samt om de var delaktiga i klassrumsinteraktionen och producerade
någon talad svenska. Sammantaget blev det fyra observationstillfällen (sex lektioner i ordinarie
ämnesundervisning och en med resurspedagogen) vilka redogörs för i kronologisk ordning. I
observationerna utgår jag från de tre direktintegrerade eleverna som går i sjuan, vilka presenteras
nedan. För att modersmålslärarnas identitet inte ska avslöjas ges ingen information om elevernas
modersmål, även om jag själv ser att det kunde vara intressant ur flera aspekter. För att det ska bli
lättare att läsa om eleverna har jag namngett dem: Vinh, Xin och Mohammed.

5.2.1 De tre direktintegrerade eleverna jag observerar
Vinh kom till Sverige i augusti 2012 och hade vid studien gått 9 månader i svensk skola. Han är 14 år
och har 10 års skolbakgrund. I samma klass går också Xin som har varit ett år och 9 månader i
Sverige, men fortfarande inte kommit igång med att tala svenska. Hon är 14 år och har 8 års
skolbakgrund. Vinh och Xin kommer ursprungligen från samma asiatiska land och deras modersmål
gör svenskan extra utmanande för dem. Dessutom har de inte läst engelska i sitt hemland i den
utsträckningen att de kan prata engelska med lärare eller klasskamrater.
Från augusti 2012 till april 2013 hade Vinh och Xin studiehandledning vid två längre tillfällen, istället
för SO på måndagar och istället för engelska på fredagar. De var dessutom schemalagda hos
resurspedagogen på måndagar (under B-språk), hela tisdagarna (under SO och NO-lektionen och en
profillektion), halva onsdagarna (under B-språk och svenska) samt på torsdagarna (under B-språk).
Vinh och Xin var tillsammans med klassen under en bildlektion, en engelsklektion, två
idrottslektioner, två matematiklektioner, en NO-lektion, en svensklektion, en slöjdlektion samt under
mentorstid. De ämnen som Vinh och Xin bara deltog i om resurspedagogen eller studiehandledaren
var frånvarande någon gång var SO och B-språk. Ungefär hälften av tiden följde Vinh och Xin den
ordinarie klassen och den större delen av den resterande tiden tillbringades hos resurspedagogen.
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Att det saknas lärare som undervisar svenska som andraspråk i de ordinarie klasserna på skolan
berättade pedagogerna för mig under intervjuerna. När jag i efterhand mejlade och frågade rektorn
varför det inte fanns någon svenska som andraspråkslärare för eleverna i den ordinarie undervisningen
svarade hon ”Mina svensklärare utgår från sva i den vanliga undervisningen när de undervisar och de
flesta svensklärare har ju läst lite sva. Till nästa år är det jag som lägger organisationen och då kommer
det att finnas sva-lärare!” (personlig kommunikation, 2013-05-13).
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I slutet av april 2013 fick de två asiatiska eleverna ett nytt schema där de deltog i den ordinarie
undervisningen i ännu mindre utsträckning p.g.a. att de fått studiehandledning vid sex tillfällen. En av
dessa timmar kom att ligga utanför ordinarie schema och en av timmarna de tidigare var hos
specialpedagogen kom istället att tillbringas hos studiehandledaren. En matematiklektion, en
profillektion och en slöjdlektion byttes också ut mot studiehandledning på modersmålet.
I parallellklassen går Mohammed, en 14-årig pojke med afrikanskt ursprung och 10 års skolbakgrund.
Han har varit i Sverige i 6 månader och talar bra engelska tack vare att han tidigare gått i en engelsk
skola vilket gör att han kan kommunicera med både lärare och elever. Förutom de två SO-lektionerna
som Mohammed tillbringar med resurspedagogen och en svensklektion som han tillbringar med
studiehandledaren, har han alla sina lektioner i den ordinarie klassen. Resurspedagogen säger att han
själv, med föräldrarnas tillåtelse, valt att vara med i den ordinarie klassen så mycket som möjligt.
Olika elever deltar således olika mycket i den ordinarie undervisningen. Från och med slutet av april
2013 fick Mohammed också ytterligare studiehandledningstimmar, vilket gjorde att han hade
studiehandledning vid tre tillfällen och deltog något mindre i den ordinarie undervisningen.
Anledningen till att eleverna fick fler timmar berodde på att de hade fått det antal
studiehandledningstimmar som de ansökt om redan i höstas.

5.2.2 De fyra observationstillfällena
Vid samtliga klassrumsobservationer i helklass placerar sig eleverna längst bak i klassrummen, en bit
ifrån de svenska eleverna. De direktintegrerade eleverna som går i samma klass och kommer från
samma land placerar sig bredvid varandra, vilket kan förklaras av att de gemensamt tilldelats en
läsplatta. Vid observationerna sätter jag mig ganska nära de elever jag ska studera, längst bak i
klassrummet.
Jag är med i klassen (8.00-10.20) när Vinh och Xin först har mentorstid, då de jobbar med en NOredovisning som ska lämnas in några dagar senare. Lektionen efter har de matematik. De
direktintegrerade eleverna sitter bredvid varandra längst bak i klassrummet, åtskilt från de andra
eleverna, och är ganska tysta. Vid något tillfälle ser jag att de två eleverna tilltalar varandra kort på
modersmålet och någon gång skickar de den läsplatta mellan sig, som skolan köpt in. De har fått en
läsplatta att dela på och jag ser att de använder den för att översätta ord med när de jobbar självständigt
utifrån matteboken. På matematiklektionen skriver NO- och matematikläraren på tavlan ”Prata med
din klasskompis om hur man kan göra för att räkna procent i huvudet”. Vinh och Xin sitter tysta och
tittar. De deltar inte. Vidare ser jag aldrig att de två direktintegrerade eleverna talar med någon
klasskamrat på svenska. Jag ser heller aldrig att de svarar på lärarens frågor som hon ställer till alla
eleverna, trots att de båda lektionerna jag observerar bygger på en ständig interaktion mellan lärare
och elev. Några gånger kommer läraren fram till Vinh och Xin och frågar hur det går, vilket blir den
enda interaktion som eleverna deltar i på svenska. Sammanfattningsvis deltar de direktintegrerade
eleverna knappt i någon interaktion och producerar nästan ingen talad svenska under de två
lektionerna jag observerat. Däremot ser jag hur flitigt de båda arbetar när de själva räknar i
matematikboken, gör fina uppställningar i sina skrivhäften och skriver korta svar på svenska. Enklare
lästal klarar de av.
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Nästa gång jag observerar Vinh och Xin har de en lektion hos resurspedagogen. När Vinh och Xin
kommer till resurspedagogen frågar hon om de har några läxor som de behöver hjälp med. Vinh sätter
sig vid en dator och gör NO-läxan till nästa dag. Han svarar på frågor genom att skriva av läroboken.
Datorn använder han som lexikon. Han arbetar helt självständigt och interagerar inte med de andra
under timmen jag är där. Xin samspelar däremot med resurspedagogen under hela lektionen, utifrån en
läromedelstext i SO. Xin läser högt och resurspedagogen frågar, förklarar ord och sammanhang. Vid
ett tillfälle hämtar resurspedagogen en karta för att visa var Nilen ligger. Resurspedagogen är noga
med att Xin ska förstå hela texten och väntar in Xin tills hon har förstått. Under de schemalagda
timmarna hos resurspedagogen har således de direktintegrerade eleverna möjlighet att få interaktionell
stöttning och explicit språklig stöttning (genom exempelvis förklaringar av ord, begrepp och
sammanhang).
Jag följer sedan Mohammed under två matematiklektioner (9.05-10.35). Precis innan lektionen börjar
frågar jag Mohammed en del om skolan och han berättar att han tidigare gått i en bra engelsk skola.
Han tycker därför att matte och engelska är lätt i Sverige, men att svenskan är svår. NO tycker han
fungerar bra tack vare studiehandledaren. Han tycker själv att det går bra i skolan men säger samtidigt
att han inte har några kompisar. På matematiklektionen ser jag att Mohammed sitter själv, längst ner i
klassrummet. Under den en och en halvtimmes långa lektionen interagerar han inte med de andra
eleverna. Han tilltalar inte någon klasskamrat och ingen elev säger något till honom. Han frågar heller
aldrig läraren något. Men vid två tillfällen kommer läraren fram till Mohammed och frågar hur det går
på engelska. Vid det första tillfället frågar han på engelska om Mohammed förstod genomgången på
tavlan. Då svarar Mohammed ”lite” på engelska. Vid det andra tillfället stannar läraren och förklarar
ett tal från matematikboken på engelska. I början av lektionen har läraren en genomgång på tavlan.
Han talar snabbt medan han räknar på tavlan och frågar eleverna om olika lösningar. Mohammeds
klasskamrater deltar genom att svara på lärarens frågor. Läraren har dessutom många retoriska frågor
t.ex. ”Hur tänker vi då?” som han själv svarar på. Ingen elev antecknar det som läraren skriver, inte
heller Mohammed. När det är egen tid för räkning räknar Mohammed självständigt och koncentrerat.
När jag frågar honom hur det går, säger han att det är lätt och att han nu i år sju gör sådant som han
gjorde i årskurs fem i sitt land. När jag frågar Mohammed om han inte har något lexikon som han kan
översätta ord med säger han att hans Ipad, som han fått låna av skolan, blev stulen för två veckor
sedan och att ingen vet vad som hände med den. Jag frågar om han ska få en ny och varför han inte har
något ficklexikon. Han svarar att det är ok. När jag frågar honom om han frågar läraren eller
klasskompisarna om hjälp när han inte förstår säger han att han inte vill, för att han vill klara sig själv
och vara självständig. Om han inte förstår lästalen i skolan, så frågar han sin pappa när han kommit
hem. Under matematiklektionerna hör jag inte att ord förklaras eller exemplifieras. Mohammed deltar
endast i interaktion vid de få tillfällen som läraren kommer fram till honom och pratar engelska. Trots
att 13 av 19 elever har ett annat modersmål, vilket matematikläraren säger till mig under lektionen,
gavs ingen explicit språklig stöttning i klassrumsundervisningen.
Återigen observerar jag när Vinh och Xin först har mentorstid och sedan har matematik (8.00-10.20)
och jag har för avsikt att försöka samtala lite mer med dem. Under mentorstiden är det en ständig
interaktion mellan läraren i NO-och matematik och eleverna. Hon går igenom veckan och skriver på
tavlan vad som ska hända. Den explicita språkliga stöttningen uppkommer när en elev frågar vad
”vankas” betyder i meningen ”Det vankas grillbuffe´”. Då förklarar läraren med synonymen ”bjuds
på”. Ett annat ord som förklaras och skrivs på tavlan är ”simarena” och någon elev frågar om inte
läraren har stavat ordet fel. Läraren har många frågor till eleverna och pratar ganska snabbt och kastar
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sig mellan olika ämnen i helklass. På matematiklektionen går hon istället runt mycket i klassrummet
och småpratar med alla. Vid några tillfällen frågar hon Vinh och Xin hur det går och då svarar de
”Bra”. Vid tillfälle frågar jag bl.a. Vinh vem han brukar prata svenska med i klassen. Han säger att det
finns en kille som han pratar svenska med ibland, vilket visar sig vara en av de eleverna som själv kom
till Sverige för några år sedan och som hälsade på Vinh när han kom in i klassrummet. Annars pratar
han inte svenska med någon klasskompis från 8.00-10.20. Utöver klasskompisen säger Vinh att han
bara talar svenska med resurspedagogen. Han räcker aldrig upp handen eller pratar högt på lektionen,
för att han är rädd att säga fel. Han säger att det skulle vara bättre med en egen klass för de som är nya
och när jag frågar varför ler han och tystnar och säger att han inte kan förklara. Vinh räknar
självständigt och frågar aldrig läraren om något. Läraren kommer fram och frågar Vinh om han inte
ska sitta med de andra killarna, men han vill inte. Vinh har varken läsplatta eller lexikon och när jag
frågar honom vad han gör när han inte förstår visar han mig facit och säger att han försöker på olika
sätt tills det stämmer med facit. Vid niotiden kommer Xin och hon har med sig den läsplatta som de
fått att dela på. Det visar sig att hon ständigt bär den med sig, både hemma och i skolan. Xin säger att
hon aldrig pratar svenska med någon i klassen och att hon inte har någon kompis i klassen. Läraren
delar ut ett papper som de ska göra för att repetera inför fredagens matteprov och frågar Xin om hon
förstår vad det är för papper. Xin säger till läraren att hon förstår men frågar mig sedan vad det är för
papper. När jag frågar Xin om hon inte frågar läraren när hon inte förstår säger hon att hon aldrig gör
det utan att hon istället försöker förstå med hjälp av Ipaden.

5.2.3 Sammanfattning och analys av de deltagande
klassrumsobservationerna
Under observationerna blev det tydligt hur isolerade de tre direktintegrerade eleverna var i den
ordinarie ämnesundervisningen. De satt åtskilt och pratade inte med de andra eleverna. Två av de tre
eleverna sa också att de inte hade någon svensk kompis i skolan. Ingen av dem sökte upp
ämneslärarna, utan svarade endast på deras tilltal. Eleverna arbetade självständigt och när de inte
förstod använde de sig bland annat av facit och läsplatta. Varken klasskompisarna eller lärarna sågs
som någon lärresurs, vilket gör att de direktintegrerade eleverna under klassrumslektionerna inte
stöttas interaktionellt i den omfattning de behöver. De direktintegrerade eleverna deltog endast i
interaktionell stöttning vid de få tillfällen när ämneslärarna kom fram till dem under lektionstid. Det
optimala lärandet, som sker i interaktion med någon som kan lite mer43, uteblir i stort sett i den
ordinarie undervisningen.
Mohammed producerade ingen talad svenska alls i den ordinarie klassen, då han pratade engelska med
läraren, och Vinh och Xin gjorde det endast då läraren tilltalade dem. Den svenska som de
direktintegrerade eleverna själva producerade under klassrumslektionerna var mycket knapp.
Läsplattorna användes för att översätta ord och inte för att kommunicera med. Dessutom var det endast
Xin som hade ständig tillgång till en läsplatta. Några gånger förklarade ämneslärarna ord explicit.
Det var också tydligt att de två ämneslärarna inte hade tid att under lektionstid ägna sig åt de
direktintegrerade i någon större utsträckning eller att anpassa undervisningen efter deras behov.
43

Enligt den sociokulturella teoriramen sker det optimala lärandet dessutom på en nivå som kognitivt
ligger strax ovanför den befintliga, vilket jag inte kan säga något om i det här fallet.
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Interaktionen mellan ämneslärarna och klasserna i övrigt var ständigt pågående men Vinh berättade att
han inte vågade delta eftersom han var rädd att säga fel. Den stödjande omgivningen var därmed inte
tillräcklig och eleverna klarade inte heller själva att skapa sin sociala inlärarmiljö i den ordinarie
undervisningen. Dock klarade de, sannolikt tack vare sin goda skolbakgrund, att arbeta självständigt.
Man kan då undra hur det går för elever med kortare skolbakgrund vilka ofta saknar en god
studieteknik som gör att de kan arbeta helt självständigt.
Jag besökte de ordinarie klasserna för att undersöka vilken stöttning som erbjöds de direktintegrerade
eleverna i klassrumsundervisningen, men då den var mycket knapp, kom jag istället att iaktta hur
isolerade de direktintegrerade eleverna var i den ordinarie ämnesundervisningen. Det effektiva
lärandet uteblir i klassrumsundervisningen, vilket är beklagligt med tanke på den dubbla uppgiften de
direktintegrerade står inför d.v.s. att lära sig språket och att lära på språket.
Däremot erbjöds de direktintegrerade eleverna interaktionell stöttning och explicit språklig stöttning
hos resurspedagogen, där de tillbringar mycket tid. Hos resurspedagogen deltar Xin i ett textsamtal där
resurspedagogen är noga med att Xin ska förstå hela texten. Resurspedagogen frågar, förklarar och
väntar in Xin tills hon har förstått. Ämne och språk anpassas hela tiden till Xins nivå genom en ständig
turtagning. Genom resurspedagogens frågor och förklaringar av ord och sammanhang ges språkliga
stöttor som gör att Xin klarar av att arbeta på en svårare nivå än vad hon skulle klarat på egen hand,
vilket gör lärandet optimalt. Xin befäster dessutom svenskan ytterligare genom att själv tala svenska.
Observationen visade också att resurspedagogen utgår från vad eleverna själva vill arbeta med och att
det i sin tur kan göra att eleverna inte får den interaktionella stöttning som de är i behov av. En av
eleverna deltog i interaktionell stöttning medan den andra satt själv och skrev av svar från läroboken.

5.3 De semistrukturerade intervjuerna som
gjordes på skolan
Nedan redogörs för de resultat som framkom vid de åtta intervjuer som gjordes på den enskilda
skolan. Först redogörs, utifrån rektorsintervjun och intervjun med resurspedagogen, för hur skolan
schemalade de direktintegrerade eleverna. Sedan ges en detaljerad beskrivning av hur de olika
intervjupersonerna konkret stöttar eleverna i ämnesundervisningen. Därefter jämförs CFLs
organisation av stöttningen med den faktiska stöttningen som ges på den enskilda skolan. Sist redogörs
för hur intervjupersonerna uttrycker sig kring den stöttning som ges till de direktintegrerade eleverna i
ämnesundervisningen.
På skolan har jag intervjuat rektor samt sju pedagoger. Då rektorn delvis har fått andra frågor är
hennes svar inte lika jämförbara som de andras, men några av hennes uttalanden finns ändå med i
redogörelsen för intervjuernas resultat.
De sju pedagoger som intervjuats på skolan är:
En resurspedagog som är utbildad till lågstadielärare men har behörighet att undervisa i svenska som
andraspråk upp till årskurs sex (30 hp), vilket jag skriver med tanke på det stora ansvar hon fått.
Resurspedagogen har haft Vinh, Xin och Mohammed flera timmar i veckan. I början var det hennes
uppdrag att lära dem vardagssvenska, men efterhand stöttade hon eleverna alltmer i ämnessvenska och
ämneslärandet och då framförallt i SO, NO och någon gång i matematik. Parallellt med ämneslärandet

50

ser hon det som sin uppgift att fortsätta utveckla vardagsspråket. Undervisningen som bedrivs av
resurspedagogen ses på skolan som ett särskilt stöd, vilket kräver ett åtgärdsprogram och gör att
resurspedagogen inte är betygsansvarig.44
En ämneslärare i NO och matematik som undervisar och är betygsansvarig för Vinh och Xin i
matematik. Hon undervisar också Vinh, Xin och Mohammed i NO. Hennes ansvar är dessutom att
bistå eleverna med det material som de ska arbeta med i NO tillsammans med resurspedagogen eller
studiehandledaren samt följa upp elevernas kunskaper. Hon är betygsansvarig för de tre eleverna i NO.
En ämneslärare i SO som inte undervisar de direktintegrerade eleverna i klassrummet för tillfället, men
som däremot gjorde det i höstas. Under hennes lektioner är de direktintegrerade eleverna antingen hos
resurspedagogen eller hos studiehandledarna. Hennes ansvar är att bistå de tre eleverna med det
material som de ska arbeta med i SO tillsammans med resurspedagogen eller studiehandledaren och
sedan följa upp elevernas kunskaper. Hon är betygsansvarig för de tre eleverna i SO.
En ämneslärare i matematik som undervisar Mohammed i matematik. Då Mohammed har möjlighet
att få betyg i matematik i årskurs sju har han inte rätt till någon stödåtgärd, vilket gör att
matematikläraren varken samverkar med studiehandledaren eller resurspedagogen.
S1. En studiehandledare som handleder Mohammed i NO och SO. Hon är ej utbildad lärare.
S2. En studiehandledare som handleder Vinh och Xin i matematik, NO, SO samt engelska. Hon är
utbildad språklärare i sitt hemland.
S3. En studiehandledare som handleder en helt annan elev på skolan i NO och matematik. Hon är
utbildad matematiklärare i sitt hemland.
Studiehandledarna har beteckningar då jag inte velat avslöja vilket språk de handleder i.

5.3.1 Schemaläggningen av de direktintegrerade eleverna
Den enskilda skolan använder sig av anpassad studiegång45, där de nyanlända bytt ut vissa ämnen mot
svenska som andraspråk, samt studiehandledning. De särskilda stödåtgärderna sätts in efter att ett
åtgärdsprogram inrättats, vilket görs när eleven inte förväntas nå målen i ett visst ämne. Det särskilda
stöd som ges de direktintegrerade eleverna i svenska som andraspråk saknar, liksom
studiehandledningen, en egen kursplan. Resurspedagogen berättar i intervjun att hon är förvånad över
att det varken finns lokala riktlinjer eller nationella kursplaner för de elever som kommer nya till
Sverige och ska lära sig svenska, då grundskolans kursplaner i svenska som andraspråk inte är
inriktade på nybörjarsvenska utan är årskursadekvata.
Officiellt läser Vinh, Xin och Mohammed kursen svenska som andraspråk för årskurs sju och det är
den ordinarie läraren klassen har i svenska som är betygsansvarig. Eftersom eleverna inte förväntas nå
målen i svenska som andraspråk i år sju ses resurspedagogens arbete som stödinsatser. Under en
timma i veckan är Vinh och Xin dock med i klassens ordinarie svenskundervisning, eftersom det inte
bedrivs någon svenska som andraspråksundervisning i de ordinarie klasserna. Vid det tillfället, när
Vinh och Xin är med på klassens svensklektioner, arbetar de med material som resurspedagogen
tillhandahållit. I ämnet svenska gör man således inte likadant som man gör i de andra ämnena där den
betygsättande ämnesläraren bistår studiehandledarna och resurspedagogen med pedagogiska
ämnesplaneringar, anpassat material och uppföljningar.
44
45

Studiehandledningen är också ett särskilt stöd som kräver åtgärdsprogram.
Anpassad studiegång kommer troligtvis att ersättas av begreppet prioriterad timplan, som innebär att
undervisningstiden i ett eller flera ämnen kan omfördelas till förmån för svenska som andraspråk
(Utbildningsdepartementet, 2013:73).
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Schemat för de tre direktintegrerade eleverna bestämdes från början av resurspedagogen samt
mentorerna för de direktintegrerade eleverna och godkändes sedan av arbetslaget och skolans rektor.
Eleverna har deltagit i klasserna under engelska, matematik samt alla estetiska och praktiska ämnen. I
den mån det varit möjligt att styra har SO-undervisningen och till viss del NO-undervisningen förlagts
hos resurspedagogen eller studiehandledaren. Resurspedagogen säger att eleverna inte kan vara med i
den ordinarie SO- eller NO-undervisningen eftersom ”Det i stort sett är omöjligt att klara NO och SO
utan det svenska språket” och ”Att få förståelse för NO och SO kräver ju en ganska hög språklig
medvetenhet”. Att de tre direktintegrerade eleverna numera inte är med i den ordinarie SOundervisningen förklarar resurspedagogen med att allt är helt nytt för de elever som aldrig bott i
Europa, att undervisningen främst bygger på muntliga genomgångar samt att eleverna själva sagt att
de inte kan vara med för att de inte förstår något. I NO-undervisningen menar hon att det är lite lättare
för eleverna, eftersom de känner igen mer av ämneskunskaperna från sina hemländer. När jag frågar
resurspedagogen om studiehandledarnas schema säger hon att ”De kommer när de kan” och ”Det är ju
inte alltid så att studiehandledarna kan komma den tiden eleven behöver få hjälp”. Hon menar att det
blir fel när studiehandledarna kommer när eleverna har bild eller idrott, ämnen som eleverna kan delta
i och behöver vara med på för att ”träna socialt”.

5.3.2 Skolans stöttning av de direktintegrerade elevernas
ämnesundervisning
Stöttningen redogörs utifrån olika yrkeskategorier, då jag fann stora likheter i de handlingar som
studiehandledarna och ämneslärarna berättade att de utförde för att stötta eleverna i ämneslärandet. I
redogörandet för hur de olika yrkeskategorierna stöttar eleverna är jag särskilt intresserad av om det
förekommer interaktionell stöttning eller explicit språklig stöttning. För att ytterligare kunna
kategorisera stöttningen som ges på den enskilda skolan är den, liksom CFLs organiserade stöttning,
uppdelad i insatser och olika insatstyper. Användandet av kategorierna gör det lättare att jämföra med
de stöttande insatser som CFL tillhandahåller i sin organisation.
Rektorn läser igenom de åtgärdsprogram och pedagogiska planeringar som skickas till CFL, för att
hon vill se vilka förmågor som tränas och se hur lärarna tänker kring bedömning. Vidare godkänner
hon de speciella scheman mentorerna och resurspedagogen gjort för de direktintegrerade eleverna.
Resurspedagogens uppdrag tilldelades av rektorn strax innan de direktintegrerade eleverna ”dök upp
på skolan” och uppdraget gick i stort ut på att lära eleverna svenska. När de direktintegrerade eleverna
var alldeles nya på skolan hade de mycket schemalagd tid hos resurspedagogen och sedan dess har
tiden successivt minskat.46 I början tränade resurspedagogen mycket vardagssvenska med eleverna för
att de skulle klara de allra vanligaste situationerna i skolan, ute på stan o.s.v. De hade muntlig
undervisning och byggde tillsammans upp språket varför utvecklandet av vardagssvenska gav
interaktionell stöttning. Själv förklarar hon uppdraget som ”Jag vill ge dom grunderna. De ska få
förståelse för vårt samhälle, i lagom takt och lagom mängd, annars drunknar de ju”. Undervisningen i

46

Det tidiga schemat från augusti hade jag inte tillgång till. Men utifrån de två asiatiska elevernas schema
i januari hade de t.ex. 8 ½ timmars undervisning med resurspedagogen varje vecka och i mitten av april
hade de 7 ½ timmars stödundervisning med henne varje vecka.
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vardagssvenska har fortsatt parallellt med ämneslärandet men i något mindre utsträckning till förmån
för ämneslärandet i takt med att eleverna lärt sig mer svenska. I början delades undervisningen tydligt
in i vardagssvenska och ämnessvenska. Men allteftersom elevernas förståelse ökade flätades
inlärningen av vardagssvenska och ämnessvenska allt mer in i varandra. Då utvecklandet av
vardagssvenska är en förutsättning för ämneslärandet, eftersom den vardagliga domänen som
konstituerar en funktionell litteracitet är en förutsättning för den specialiserade domänen som
konstituerar den reproducerande litteraciteten som ämnesundervisningen kräver, klassificeras den som
en förberedande insats i ämnesundervisningen.
När resurspedagogen beskriver hur hon arbetar med de direktintegrerade eleverna för att stötta dem i
ämnesundervisningen, berättar hon om arbetet med läromedelstexterna. I början av läsåret 2012 när
alla lärare var ovana vid de direktintegrerade eleverna var det resurspedagogen som tillhandahöll det
anpassade materialet, och om det fanns en färdig ”lightvariant” så användes den. Men allt eftersom
tiden gått har ämneslärarna tagit det ansvaret, så när eleverna kommer till resurspedagogen har de med
sig en enklare läromedelstext samt frågor som ska besvaras. Nya rutiner har således arbetats fram på
skolan under läsåret. I textarbetet läser eleverna oftast texten högt, vilket de själva gärna vill göra för
att träna på sitt uttal. Under läsningens gång stannar de sedan upp, förklarar ord och begrepp, går
igenom grammatik samt förklarar den förförståelse som texten bygger på. Under läsandet ställer
resurspedagogen frågor som ”Vad sa den här meningen dig?” och ”Förstår ni vad det här betyder?”,
vilket gör att samtalet om texten varvas med läsandet. Hon betonar att hennes stöttning alltid utgår
från läromedelstexten och alltid återgår till läromedelstexten, vilket bl.a. uttrycks i citatet ”Vi kommer
alltid tillbaks till läromedlet. Vi har en väg och det är många stigar som viker av från den vägen. Men
sedan ska man tillbaks till den vägen”. Efter genomgången läromedelstext gör eleverna de uppgifter de
fått av ämneslärarna. I mötet med ämnestexten får de direktintegrerade eleverna hos resurspedagogen
en interaktionell stöttning. Övrig stöttning som resurspedagogen har bistått eleverna med i
ämnesundervisningen är att ordna fram datorer och läsplattor som eleverna kunnat använda. Dessutom
har hon samordnat mycket kring elevernas ämnesundervisning t.ex. i utformandet av deras speciella
schema. Ämnesstödet kategoriseras som en direkt insats i ämnesundervisningen då den sker under
själva ämneslärandet.
Ämnesläraren som undervisar i NO och matematik samt ämnesläraren i SO stöttar de tre eleverna
genom att tillhandahålla det anpassade materialet som eleverna ska gå igenom tillsammans med
resurspedagogen eller studiehandledarna, vilket ses som en förberedande insats i
ämnesundervisningen. Det färdigställda materialet täcker ofta in samma ämnesområde som klassen
arbetar med och består ofta av ett häfte med kortare läromedelstexter samt följdfrågor. I SO:n används
ett material som heter ”Minikurs” och som egentligen är en sammanfattning av den längre text som
eleverna i den ordinarie klassen läser. Ämnesläraren i SO uttrycker det som att ”Det är samma
material, bara det att det är en sammanfattning på ett enklare sätt. Det är inte lika mycket text”.
Materialet finns i pärmar, vilket SO-läraren kopierar och ger till eleverna. När eleverna är färdiga med
ett häfte eller kapitel i en lärobok, vilket ofta tar mellan 2-3 veckor, förväntas ämneslärarna gå igenom
och rätta frågorna. Rent språkligt rättar ämnesläraren i SO och ämnesläraren i NO och matematik
aldrig de korta texter som eleverna lämnar in, utan de bara läser igenom och ser att innehållet är
korrekt. Efter materialet lästs igenom gör vissa lärare någon slags muntlig avstämning eller mindre test
med eleven, för att bedöma att eleven har förstått och är klar med ett visst avsnitt, vilket ses som en
efterföljande insats i ämnesundervisningen. SO-läraren säger att hon sällan hinner med att göra någon
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extra avstämning efter att eleverna lämnat in sina ”enkla svar” och matematik och NO-läraren säger att
det är de ”jättefina arbeten” som de har gjort under studiehandledningen som betygsätts.
Samverkan med studiehandledarna fungerar olika då en av lärarna uttrycker det som att hon nästan
aldrig ser studiehandledarna medan den andra säger att ”Vi träffas ju när ett nytt ämnesområde startas
upp men sen går jag gärna in till henne och kollar hur det går för eleverna där inne och förklarar för
henne”. Det är den ämneslärare som har mest samverkan med studiehandledaren som också är mest
nöjd med de arbeten som eleverna lämnar in. Ämnesläraren i NO och matematik och ämnesläraren i
SO är dessutom ansvariga att fylla i den pedagogiska planering som CFL kräver för att eleverna ska få
studiehandledningen förlängd. Mycket av NO- och matematiklärarens och SO-lärarens stöttning sker
således utanför lektionstid och inte i möte med eleverna.
Under lektionerna vill ämneslärarna gärna stötta de direktintegrerade eleverna men de känner sig
osäkra på hur de ska göra när de inte kan kommunicera med eleverna på svenska och känner också att
de inte har tid att sitta enskilt bara med dem. Alla tre ämneslärare lyfter fram läsplattorna som ett
användbart översättningsredskap men de försöker också själva att stötta eleverna under lektionstid. De
beskriver hur de går fram till eleverna, ser hur långt de har kommit och frågar hur det går. Ibland
använder ämnesläraren i NO och matematik andra språk, händerna eller ritar bilder för att möjliggöra
kommunikationen. Matematikläraren å sin sida pratar alltid engelska med Mohammed under
lektionerna, för att eleven någorlunda ska hänga med på det som klassen går igenom och kunna lösa
uppgifterna. Ibland tycker han det är svårt då han saknar vissa av de relevanta matematiska termerna
på engelska. Vid grupparbeten måste matematikläraren tänka på att placera Mohammed med någon
elev som vågar prata engelska. Jag är osäker på hur skolan skulle ha organiserat stöttningen för den
elev som hade matematikkunskaperna på sitt modersmål och därmed inte var berättigad till
studiehandledning, men som samtidigt inte pratade engelska.
Trots att ämnesläraren i NO och matematik tycker att det är svårt att möta de nyanländas behov
berättar hon om den explicita undervisning hon bedriver med de andraspråkselever som kan lite mer
svenska. Tillsammans med eleverna läser hon läromedelstexterna långsamt, förklarar ord och begrepp
och kommer i interaktion med eleverna fram till vad de korta styckena betyder. Dessutom beskriver
hon hur hon undervisar i hur man bygger upp labbrapporter rent textmässigt med metod och analys.
Hon berättar att hon är bekväm med att stötta andraspråkseleverna rent språkligt och att hon har hittat
ett sätt som fungerar för dem som kan lite mer svenska. Liksom NO- och matematikläraren tänker sig
SO-läraren att hon kan ta vid och bygga ämnesspråket när eleverna har lärt sig lite mer svenska. När
hon beskriver den undervisning hon i nuläget bedriver med andraspråkseleverna lyfter hon fram vikten
av att förklara sammanhangen samt att göra ämnesinnehållet konkret genom att knyta det till elevernas
vardag. När de direktintegrerade eleverna var hos ämnesläraren i SO i höstas försökte hon förklara
texter för dem genom att gå igenom ord och begrepp, men säger att det var svårt p.g.a. att hon inte
visste vad de förstod när de var så nya i Sverige. Att undervisa de direktintegrerade eleverna i
nybörjarsvenska ser ämneslärarna varken som sin kompetens eller som sitt uppdrag. Matematikläraren
uttrycker det som att ”Jag har ingen utbildning i det egentligen att lära dom svenska. Jag har ingen
utbildning för det. Det ingår inte i min matematiska profession” och ”Det är klart att man ska kunna
lära ut matematiska termer och sådär givetvis. Det här är ju jättesvårt. Det här har jag inte funderat så
mycket kring. Men från att inte kunna ett språk till att lära sig det. Det är ju svårare på något sätt. Det
känns inte aktuellt”.
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Samtliga tre studiehandledare arbetar utifrån de svenska läromedelstexterna samt de uppgifter som
ämneslärarna tillhandahållit. Materialet har eleverna själva med sig till studiehandledningen.
Textgenomgångarna görs på något olika sätt av de olika studiehandledarna men gemensamt är bl.a. att
de växelvis läser läromedelstexten och samtalar om det som eleven inte förstår. Alla tre
studiehandledare lyfter fram att modersmålet gör ämnesinnehållet tillgängligt för de direktintegrerade
eleverna och berättar också att de själva brukar läsa på det ämnesinnehåll som ska gås igenom med
eleverna. S1 betonar att hon främst översätter texten från svenska till modersmålet och att det är just
översättningen och förklaringarna av varje ord i texten som eleven inte förstår som tar den mesta av
tiden i anspråk. Arbetsgången hos S1 utgår alltid från hennes översättning, vilken ofta följs upp genom
att eleven skriver en sammanfattning av texten på modersmålet. Sedan läser de texten högt på svenska
och så slutligen besvaras de medföljande frågorna. Dessutom säger hon att hon alltid kopierar texten
så att eleven kan ta med den hem. S1 rättar svenskan om eleven uttalar fel eller om hon ser att eleven
stavar fel eller gör grammatiska fel när han/ hon skriver. Efter att ett arbetshäfte är inlämnat händer det
att S1 sitter med vid avstämningstestet och översätter ord. Hon berättar att det finns vissa elever som
är bra på engelska och att vissa av dem tar med sig engelska läromedelstexter till studiehandledningen
för att de lättare förstår dem än de svenska texterna. Att den interaktionella stöttningen ibland sker på
engelska, lyfts både av ämnesläraren i matematik och S1.
I S2s textgenomgång betonas inte översättningen utan snarare betydelsen av texten. Eleverna börjar
med att berätta vad de har förstått av texten för att hon ska ta reda på vad de redan kan och om det är
något som inte stämmer i det de säger tillrättavisar hon dem. Efter det översätter eleverna texten till
modersmålet tillsammans med studiehandledaren och sist gör de uppgifterna som ska lämnas in till
ämneslärarna. I intervjun återkommer hon till begreppsserien ”Förklara. Berätta. Innebär” när hon
beskriver hur hon stöttar eleverna. Studiehandledaren säger att hon inte är så intresserad av att förklara
varje enskilt ord utan att det är innebörden av varje mening som är det viktigaste, vilket ändå gör att de
pratar en hel del om nya ord och begrepp. S2 säger att eleverna själva kan översätta de enskilda orden
via Google och att det i läromedelstexterna kan vara så att man inte förstår texten trots att man förstår
alla enskilda ord. Hon säger bl.a. att ”Jag förklarar texten. Ibland kan man förstå varje ord men man
kan ändå inte översätta texten. Det viktigaste är vad menas med den här meningen. Det blir mer vad
betyder den här meningen” och ”Man måste förstå vad kunskaperna innebär. Det går inte att bara
översätta vad detta och detta betyder. Det går inte”. Genom att använda modersmålet menar hon att
kunskaperna kan förstås på ett djupare plan. S2 berättar också att hon ibland inleder ett nytt
ämnesområde genom att introducera det på modersmålet. När hon hjälper eleverna att besvara de
frågor som getts av ämneslärarna rättar hon grammatik och stavning om hon ser att något är fel.
Däremot undervisar hon aldrig eleverna i grammatik för att hon själv känner sig alltför osäker. Hon
uppmuntrar eleverna att börja använda språket och säger att de måste börja prata och skriva på svenska
och menar att om de bara använder datorn så lär de sig ingenting eftersom ”Du trycker bara på en, två
bokstäver och sedan kommer allting upp. Du lär dig ingenting”.
S3 berättar att hon först utgår från den kartläggning som CFL har gjort, där hon bl.a. kunde se att den
elev hon arbetar med nu på skolan inte kunde så mycket matematik vilket gjorde att hon kunde möta
eleven på rätt nivå. Materialet från ämneslärarna bearbetas alltid utifrån följande steg: först kopierar
hon läromedelstexten, sedan läser eleven texten och stryker under de ord och meningar som hon inte
förstår, efter det går de tillsammans igenom hela texten och översätter allt som eleven inte förstår och
när texten har gåtts igenom svarar eleven på de tillhörande frågorna. S3 översätter frågorna men rättar
aldrig i den text som eleven skrivit, då hon anser att det är ämneslärarnas uppgift. Till varje träff får
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eleven 30 nya glosor i läxa, vilka kommer just från den läromedelstext som de arbetar med under
studiehandledningen. S1 samt S3 lägger ner mycket tid på översättningen av hela texten, medan S2
snarare betonar förståelsen av texten och inte anser det vara så viktigt att översätta exakt varje ord. I
textgenomgångarna utgår samtliga studiehandledare från de ord och meningar som eleverna själva
strukit under eller berättat att det inte kan, vilket gör att undervisningen utgår från den nivå som
eleverna befinner sig på. Att inte arbeta på en för svår nivå gör också att eleverna inte ger upp vilket
S2 uttrycker i följande citat ”Om vi låtsas att vi ser en trappa och man är här på första trappsteget och
hoppar hit upp, högst upp på trappan. Då orkar man inte. Då blir det för mycket och då vill man inte.
Då vill man ingenting”.
Gemensamt för den interaktionella stöttningen, som ges till de direktintegrerade eleverna av
resurspedagogen och studiehandledarna i ämnesundervisningen, är de textsamtal som utgår från de
anpassade svenska läromedelstexterna vilka ämneslärarna valt ut. Både resurspedagogen och
studiehandledarna samtalar med eleverna om det lästa och de uppgifter som förväntas lämnas in till
ämnesläraren. Två av studiehandledarna och resurspedagogen betonar att undervisning kring
läromedelstexten bör utgå från den nivå eleverna befinner sig på. Med hjälp av resurspedagogens
kommunikativa stöttor som t.ex. ”Vad sa den här meningen dig?” och ”Förstår ni vad det här
betyder?” samt studiehandledarnas frågor och förklaringar kring texten har eleven möjlighet att
prestera något högre än vad de skulle klarat på egen hand, vilket enligt en sociokulturell teoriram gör
lärandet effektivt.
Studiehandledarna ger explicit språklig stöttning i svenska när de ger ord- begrepp- och
meningsförklaringar, tillrättavisar elevens uttal när eleverna läser samt när de visar på felstavningar
och grammatiska fel i det eleven har skrivit. Resurspedagogen ger i sin tur explicit språklig stöttning
när hon t.ex. under textgenomgångarna undervisar i grammatik, förståelse samt uttal. Ämneslärarna
korrigerar inte de direktintegrerades språk när de skriver, däremot ger de explicit språklig stöttning när
de förklarar ord och begrepp i klassrumsundervisningen.
Ingen av ämneslärarna ser det som sitt uppdrag att lära eleverna nybörjarsvenska, men både SOläraren och NO- och matematikläraren ser sig själva som språklärare och undervisar gärna de
andraspråkselever som kan lite mer svenska. Matematikläraren menar att han kan lära ut de
matematiska termerna men inte lära eleverna vardagsspråket. Ämneslärarna medger att de inte stöttar
de direktintegrerade eleverna i någon större utsträckning under lektionstid, även om de gärna vill det
men att de känner sig osäkra på hur de ska göra när eleverna kan så lite svenska. Stöttningen som ges
på engelska är något lättare för ämneslärarna.
Rimligtvis har de tre direktintegrerade eleverna som jag observerat redan utvecklat goda
ämneskunskaper och nått den reproducerande litteraciteten på sitt modersmål, tack vare deras goda
skolbakgrund, vilket de kan ha nytta av i Sverige.47 Men för att de ska klara av att jobba med det
årskursadekvata ämnesinnehållet på sitt nya språk är de beroende av att få bygga vardagsspråket och
skolspråket parallellt på svenska. Dessutom behöver de bygga broar mellan vardags- och skolspråket.
Utifrån uppsatsens material är det oklart i vilken grad resurspedagogen och studiehandledarna reder ut
implicita samband och visar på hur betydelse skapas i läromedelstexterna. Resultatet visar inte heller i
vilken grad resurspedagogen och studiehandledarna gör att eleverna rör sig mellan ett vardagligt,
47

Se t.ex. Magnusson (2013) som skriver att litteracitetsförmågor på modersmålet kan användas på
andraspråket.
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konkret språk till ett mer specialiserat och abstrakt språk och jag kan därmed inte uttala mig om i
vilken grad de tre direktintegrerade eleverna utvecklar en diskursiv rörlighet på den enskilda skolan.
Viss diskursiv rörlighet tycks ändå utvecklas hos resurspedagogen där eleverna, enligt
resurspedagogen själv, utvecklar skolspråket parallellt med vardagsspråket. Under
studiehandledningens textsamtal bedömer jag att det främst är en kodväxling mellan modersmålet och
ämnessvenskan.

5.3.3 Den stöttning som i praktiken ges på den enskilda skolan
Skolan ger mer stöttning i ämneslärandet än vad som erbjuds via CFLs stöttande organisation. Skolan
har i sin organisation av stöttningen av de direktintegrerade eleverna utökat stöttningen i
ämnesundervisningen. De utökade insatser som skolan tillhandahåller är:
Ämnesstöd på svenska (genomförs av resurspedagogen).
Utvecklandet av vardagssvenska (genomförs av resurspedagogen).
Bistår studiehandledare och resurspedagog med material samt uppgifter (genomförs av
ämneslärarna).
• Följer upp materialet som gjorts med studiehandledare och resurspedagog (genomförs av
ämneslärarna).
• Social stöttning (genomförs av resurspedagogen samt studiehandledarna).
•
•
•

Skolans stöttning av de direktintegrerade eleverna görs i samarbete med CFL som bistår med
interaktionell stöttning via läsplattor och studiehandledning på modersmålet. CFL lånar ut läsplattor
till de direktintegrerade eleverna under de första sex månaderna och tanken är att skolorna senare ska
köpa in de läsplattor eleverna fått låna. På skolan kom dock läsplattorna främst att användas till att
översätta ord och inte att kommunicera med, vilket gör att de i praktiken inte ger interaktionell
stöttning i någon större utsträckning. Studiehandledning på modersmålet bistår CFL med, förutsatt att
skolan ansökt om studiehandledning samt bifogat åtgärdsprogram och de ämnesplaneringar som
studiehandledaren behöver. I praktiken innebär studiehandledningen, på den enskilda skolan, att
studiehandledaren kommer till elevens skola flera timmar i veckan (max 5 gånger 45 minuter) och
tillsammans med eleven arbetar utifrån det material som ämneslärarna bistår med. Utöver läsplattorna
och studiehandledningen, som finns i CFLs organisation, erbjuder skolan interaktionell stöttning i
ämnesundervisningen via skolans resurspedagog. Resurspedagogen ger eleverna interaktionell
stöttning i ämnesstöd samt i utvecklandet av vardagsspråket. Ämneslärarna ger endast en begränsad
interaktionell stöttning under klassrumslektionerna, men däremot bidrar de med flera förberedandeoch efterföljande insatser i ämnesundervisningen. Möjligheterna till interaktion och lärande i
klassrumsundervisningen var överlag mycket begränsade, men något bättre för den elev som själv
kunde kommunicera på engelska.
Tabellen nedan visar de insatser som ges via CFLs stöttande organisation samt de utökade insatser
som ges av den enskilda skolan. De utökade insatser som ges av den enskilda skolan har grå ifyllnad.
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TABELL 3 Den stöttning som i praktiken ges på den enskilda skolan.
Insatstyper

Genomförs på skolorna

Ger interaktionell

av

stöttning i
ämnesundervisningen

Förberedande insatser i ämnesundervisningen
Åtgärdsprogram samt pedagogisk ämnesplanering

Ämneslärare/ Mentorer

som lämnas till CFL
Bistår studiehandledare och resurspedagog med

Ämneslärare

material samt uppgifter
Utvecklandet av vardagssvenska

Resurspedagog

X

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledare

X

Läsplattor under de första sex månaderna*

CFL

Läsplattor efter de första sex månaderna*

Oklart

Ämnesstöd på svenska

Resurspedagog

Stöttning i klassrumsundervisningen**

Ämneslärare

Direkta insatser i ämnesundervisningen

X

Efterföljande insatser i ämnesundervisningen
Utvärdering av studiehandledningen som lämnas till

Ämneslärare/ Mentorer

CFL

och studiehandledare

Följer

upp

materialet

som

gjorts

med

Ämneslärare

studiehandledare och resurspedagog
Indirekta insatser
Introduktionsstöd de fem första veckorna på skolan

Studiehandledare

Modersmålsundervisning

Modersmålslärare

Social stöttning

Studiehandledare/
Resurspedagog

*Kom dock ej att ge interaktionell stöttning i någon större utsträckning, vilket jag tidigare trott (se tabell 2).
Läsplattorna kom främst att används som översättningsredskap.
**På den enskilda skolan ger ämneslärarna endast viss interaktionell stöttning under klassrumslektionerna, vilket
gör att jag inte kryssat i att de ger interaktionell stöttning i ämnesundervisningen.
Interaktionell stöttning definieras som den stöttning eleverna får i ämnesundervisningen via social interaktion.

I de teorier som jag lutar mig mot och som presenteras i uppsatsens teoridel betonas att eleverna
behöver stöttning både via modersmålet och ämnessvenska. I den stöttning som tillhandahålls på den
enskilda skolan ges eleverna mer stöttning på svenska än vad som finns med i CFLs stöttande
organisation. På den enskilda skolan erbjuds eleverna både ämnesstöd på svenska och möjlighet att
lära sig nybörjarsvenska. Den svenska som andraspråksundervisning som saknades i CFLs
organisation finns således för de direktintegrerade eleverna på den enskilda skolan. Resurspedagogen,
som också är elevernas svenska som andraspråkslärare, blev en nyckelperson i de direktintegrerades
ämneslärande.
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Att den enskilda skolan lagt så mycket av ansvaret för de direktintegrerade elevernas
ämnesundervisning på resurspedagogen, som förväntas utveckla de direktintegrerades vardagsspråk
parallellt med ämnesspråket, stämmer inte med hur det var tänkt vid CFLs inrättande 2011. I Borås
Stads dokument (se Kap. 2) betonades snarare att ämneslärarna i samverkan med studiehandledarna
skulle klara av att undervisa de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen.

5.3.4 Den osäkerhet som präglar stöttningen
Nedan beskrivs den explicita osäkerhet som verbalspråkligt uttrycktes av rektor och av skolans
pedagoger. Då jag fann en hel del likheter i studiehandledarnas och ämneslärarnas uttalanden redogörs
den uttryckta osäkerheten utifrån de olika yrkeskategorierna på skolan.
Rektorn är osäker på om eleverna verkligen lär sig något genom att sitta och översätta med sina
läsplattor och undrar egentligen om det inte skulle vara bättre om studiehandledarna var med i
klassrummet och tolkade. Hon säger ”De behöver ha en tolk, kan man säga så, en studiehandledare
som finns med där och som också kan ta till sig den genomgången som läraren har i klassrummet. För
där är det ju så jättemycket viktig information som man faktiskt inte kan läsa sig till. Just det där med
att hela tiden sitta och försöka översätta på sin läsplatta det tar ju så mycket kraft och har du då ingen
förkunskap om ämnet innan. Hur? Alltså, jag ömmar för de här eleverna, verkligen”. När jag frågar
om ämneslärarna har fått något särskilt uppdrag säger hon att ”Nej, det handlar ju egentligen bara om
den policy som finns i Borås Stad att eleverna ska inkluderas så fort som möjligt”. När jag frågar om
resurspedagogens uppdrag menar hon att det är att stärka elevernas självförtroende och att samtidigt
lära dem svenska. Vem som har fått uppdraget att lära eleverna nybörjarsvenska är oklart. Hon säger
att hon har en förväntan på att alla lärare ska lära dem svenska, att resurspedagogen fått i uppdrag att
lära några av de direktintegrerade eleverna svenska men att det egentligen är de ordinarie lärarna i
svenska som är ansvariga. När jag frågar vems ansvar det är att ämneslärarna får kompetensutveckling
så att de kan klara av arbetet med de nyanlända svarar hon något motsägelsefullt ”Egentligen är det väl
mitt. Men jag tycker också att både CFL och Utvecklingsenheten som jobbar med olika projekt hela
tiden skulle se till, just i det här läget som vi är i nu när det kommer så här många nyanlända, att vi får
kompetensutveckling. Och jag som rektor behöver ha kompetensutveckling i det här, hur bemötandet
ska gå till”.
Resurspedagogen förväntar sig att studiehandledarna ska lära eleverna svenska samtidigt som hon är
osäker på om studiehandledarna kan tillräckligt mycket svenska. Hon säger att ”De måste ju ha en
svenska som är begriplig och förståelig så att de kan översätta och man kan förstå dem. Ibland är det
inte helt så. Det är så olika mellan olika studiehandledare”. Att hon själv ska lära eleverna svenska ser
hon som sitt huvuduppdrag men säger samtidigt att det är svårt när det inte finns någon kursplan att
följa och att eleverna nu officiellt läser svenska som andraspråk årskurs sju. Vidare är hon osäker på
om studiehandledarna ska vara med i klassrummen eller undervisa enskilt i separata rum. Hon är också
osäker på hur de direktintegrerade ska få mer kontakt med sina klasskompisar och berättar ”När jag
går förbi deras klasskamrater brukar jag fråga dem ”Snälla ni, kan inte ni ta med dem när ni ska gå och
äta? Det är inte helt lätt. Särskilt inte när de inte har engelska med sig för då har de ingen riktig
möjlighet att kommunicera. Och klasskamraterna kan ju tycka då att det är spännande första och
eventuellt halva andra veckan men sen så rinner det ut i sanden”.
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Samtliga ämneslärare är osäkra på hur de själva ska stötta helt nyanlända elever på svenska under sina
egna lektioner och få eleverna mer delaktiga under lektionstid och ser det mer eller mindre som ett
omöjligt uppdrag. De hänvisar till att de varken har tid eller kompetens att ta hand om dem under
lektionstid. NO- och matematikläraren tycker att det är svårt att eleverna inte pratar och deltar i
klassrummet och säger vidare att ”Det är ett problem som vi diskuterar med vår specialpedagog. Hur
gör vi här?”. SO-läraren säger att de deltar genom att översätta med läsplattorna, men att de aldrig
pratar med någon annan och att ”det blir ju en jättebrist med språket så klart”.
I samverkan med studiehandledarna lyfter SO-läraren fram en del oklarheter som bl.a. har att göra med
att de direktintegrerade eleverna inte längre deltar i den ordinarie SO-undervisningen men att hon som
SO-lärare ändå är betygsansvarig. Hon känner sig osäker på vad eleverna lär sig hos
studiehandledarna. Egentligen är hon ganska kritisk till de ”lätthäften” som hon själv kopierar och
delar ut till eleverna eftersom hon i de korta svar hon får in endast ser om de svarat rätt men inte vet
om eleverna har förstått arbetsområdet och berättar i citatet som följer hur hon tänkte när hon delade ut
ett ”lätthäfte” i lag och rätt till eleverna. ”Dom ska kunna vilka rättigheter och skyldigheter vi har i
Sverige och hur det svenska rättsystemet ser ut. Men jag vet inte hur mycket dom bara sitter och
översätter och sen kommer dom med det häftet till mig med vad dom har svarat på dom där frågorna.
Men jag vet ju inte vad dom har tagit till sig från översättningen. Jag har ingen aning om
studiehandledaren kan förklara de där sakerna”. Att hennes uppföljning av det avklarade
arbetsområdet ofta uteblir p.g.a. tidsbrist förklarar också hennes osäkerhet på vad eleverna egentligen
lär sig. Hur kunskaperna lärs in under studiehandledningen är SO-läraren också osäker på, då eleverna
enligt kursplanen ska utveckla särskilda språkförmågor i SO som t.ex. att resonera och diskutera. Hon
säger ”Jag vet inte om dom resonerar med sina studiehandledare eller om de mekaniskt översätter”.
Kan det vara så att det för henne blir oklart vem som egentligen är den ansvariga läraren för att
kursplanens mål uppfylls, när samtliga undervisningstimmar i SO ligger hos studiehandledaren? Trots
att eleverna läser ett mer lättläst material menar hon att det ändå är årskursadekvat och att eleverna
följer de mål i SO som de andra eleverna i sjuan har. SO-läraren är också osäker på om man kan lämna
eleverna att lära sig svenska genom att sitta med på lektionerna och översätta med sina läsplattor och
säger ”Det känns lite som misshandel det vi håller på med. Dom ska vara på någon nivå som de inte är
på och dom ska sitta och översätta. Det är liksom. Vad lär dom sig? Dom lär sig översätta”. SO-läraren
är osäker på hur studiehandledningen bäst ska organiseras och berättar att hon tidigare haft en
språkstödjare i sitt klassrum, som jobbade med att få en thailändsk flicka att börja prata svenska och
att det fungerade jättebra. SO-läraren säger ”Språket måste du öva i interaktion med någon annan. Du
behöver ju sitta och samtala. Dom satt dom två och pratade bara på svenska” och ”De försökte hitta
saker som var gemensamma. De satt med veckotidningar för att få igång språket. Hon behövde ju
prata. Få igång uttalet, det är ju det som de behöver”.
Ämnesläraren i matematik är osäker på om han ska undervisa Mohammed på svenska eller engelska
och säger ”Egentligen vill man ju att han ska lära sig matte på svenska först och det känns ju som att
det ingår i den svenska kursplanen. Men han kanske väljer att gå på IB eller nåt sånt på gymnasiet och
då kanske han klarar sig bra med mattedelen på engelska i alla fall. Jag vet inte riktigt vad uppdraget
är på det sättet”. Han säger också att han inte vet vad som förväntas av honom förutom att han ska
jobba så att Mohammed når målen i matematik för årskurs sju. När jag nämner för matematikläraren
att jag har hört att Mohammed har valt bort studiehandledningen för att han vill ha mer tid i den
ordinarie klassen blir han förvånad och säger ”Det har han inte sagt till mig alls. Frågan är om han är
rätt person att bedöma det själv. Det tycker inte jag i så fall. Han kanske skulle behöva det även om
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han inte tycker så själv” och lite senare fortsätter han ”Han är ju väldigt duktig. Men hade det varit
någon annan hade det varit katastrof egentligen. Det är väldigt lite tid de har i alla fall. Fem timmar à
45 minuter är väldigt lite”. Matematikläraren undrar sedan vem som har rätt att besluta vilka timmar
eleven ska ha studiehandledning.
Olika saker lyfts fram av de olika ämneslärarna men flera av de frågor de lyfter handlar om
ansvarsuppdelning och rutiner kring vem som ska göra vad på skolan, men de har också frågor om hur
elevernas kunskaper ska bedömas. SO-läraren är osäker på vad eleverna egentligen lär sig och vilka
kursmål som gås igenom under studiehandledningen. Matematikläraren är osäker på vilket
undervisningsspråk han ska ha.
Både resurspedagogen och ämneslärarna tänker sig att studiehandledarna parallellt med
ämneskunskaperna ska lära eleverna svenska. Ämnesläraren i matematik tänker att studiehandledarna
främst ska lära eleverna svenska och sedan ämnesinnehållet medan skolans rektor tänker sig att
studiehandledarnas egentliga uppdrag är att lära eleverna ämnesinnehållet på modersmålet. Samtliga
studiehandledare säger att de inte är tillräckligt bra på svenska för att undervisa i svenska och de ser
sig inte som lärare i svenska. Samtidigt medger de att en stor del av studiehandledningen ändå handlar
om svenskinlärning. S3 säger tydligt att hennes uppgift inte är att lära eleverna svenska medan de två
andra studiehandledarna uttrycker att de inte riktigt vet i vilken grad de förväntas lära eleverna
svenska. S2 säger att hon lär eleverna ord och begrepp, förklarar förståelsen och rättar elevernas
språkfel men säger samtidigt att ”Jag har tänkt på det där, men jag tycker det är för mycket för mig om
jag ska jobba med grammatik. Nej, huvudsaken är att eleverna kan förstå innehållet”. När jag frågar
S1 om hon ser på sig själv som svensklärare svarar hon ”Inte riktigt” men berättar samtidigt att hon
förklarar svensk grammatik och rättar eleven i den utsträckning hon själv kan. Beträffande
studiehandledarnas kompetens säger S2 att hon själv kanske inte har tillräckligt med kunskaper i
varken svenska eller i andra ämnen. S2 berättar att hon läser mycket hemma för att få en djupare
förståelse av ämneskunskaperna och kunna mer än vad som står i läromedelstexterna. Hon är ändå
frustrerad över att det är så mycket som hon inte kan. Hon säger bl.a. ”Jag är snart 40 och läste fysik
när jag gick på gymnasiet. Jag skulle vilja kunna alla ämnen. Jag måste läsa mycket hemma och
känner att det är ett bekymmer”. S2 är vidare osäker på vem som är SO-lärare och om eleverna får
enklare uppgifter att arbeta med under studiehandledningen än vad de arbetar med i den ordinarie
klassrumsundervisningen.
SO-läraren säger att de direktintegrerade eleverna aldrig pratar med de andra eleverna under
lektionstid och matematikläraren berättar om hur ensam Mohammed är både under och utanför
lektionstid. Fastän ämneslärarna ser elevernas utanförskap nämner de aldrig hur de skulle kunna
förändra det. NO- och matematikläraren säger att den sociala biten är jätteviktig för de nyanlända men
att ”Det är ingen som tar ansvar för den delen. Att bara sitta i skolan och få hjälp i ämnena och så här
va. De nyanlända behöver mer än att bara få undervisningsdelen”. På grund av att hon har svårt att
kommunicera med eleverna menar NO- och matematikläraren att hon inte kan stötta dem socialt och
känner sig osäker på hur skolan bör agera. Däremot ser resurspedagogen och samtliga
studiehandledare det som sin uppgift att stötta eleverna socialt och stärka deras självförtroende.
Resurspedagogen säger att ”Jag kan känna, men det är kanske förväntningar som jag har på mig själv,
att jag ska få eleverna att trivas, växa som människor, att de ska känna att de mår väl när de kommer
till vår skola och de ska vara nöjda med sina insatser” och ”Jag skulle vilja ge dom så mycket mod att
de inte ska känna sig misslyckade för att de inte kan språket. Och att de ambitiösaste inte ska känna sig
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dumma för att de inte förstår. Och jag är jätterädd för att om ingen stöttar och bekräftar dem och säger
att de är bra och goda som de är kommer de att få problem i framtiden”. S2 vill stärka eleverna i deras
identitet, uppmuntra dem att våga prata och ge bättre självförtroende. Hon säger vidare att hon känner
ansvar för sina elever för att de kommer från samma land och att hon känner till deras föräldrar. S1
säger att eleverna längtar till studiehandledningen för att de känner sig så ensamma i skolan. Vidare
berättar S1 hur hon uppmuntrar och stärker eleverna och att hon brukar säga till eleverna ”I Sverige
kan du bli vem du vill. Det finns möjligheter här. Så det är inte bara att vi sitter och läser och studerar.
I 10-15 minuter pratar vi om andra saker för att de är nya i Sverige och inte har några kompisar. De
känner sig instängda här”. S3 berättar också om att många av hennes elever känner sig ensamma och
att hon har mycket kontakt med elevernas föräldrar, något som hon menar har kommit att ingå i
uppdraget p.g.a. hennes eget ansvarskännande. Resurspedagogen och studiehandledarna har således
tagit en stor del av det sociala ansvaret kring de direktintegrerade eleverna, utan att t.ex. NO- och
matematikläraren vet om det.
Oklarheterna kring läsplattorna handlar om vad de egentligen lär sig genom att översätta med
läsplattorna och vems ansvar det är att se till att eleverna har läsplattorna till hands i undervisningen.
Resurspedagogen undrade också varför CFL inte skickade med varje elev varsin läsplatta när de först
kom till skolan. I intervjun med rektorn berättade hon att hon efter de sex första månaderna inte hade
förstått att skolan var tvungen att betala för att de direktintegrerade eleverna skulle få behålla sina
läsplattor vilket gjort att eleverna inte hade varsin, men att hon nu hade köpt in några fler till skolan.
Både resurspedagogen, SO-läraren och S2 uttrycker att de är osäkra på studiehandledarnas kompetens.
När kompetensen ifrågasätts gör man det utifrån olika förväntningar på vad studiehandledarna ska
göra under studiehandledningen. Resurspedagogen är osäker på om studiehandledarna kan tillräckligt
med svenska och SO-läraren undrar om studiehandledarna är tillräckligt insatta i ämnesinnehållet och
kursplanen och om eleven tränar på språkförmågorna diskutera och resonera, vilket också visar på SOlärarens medvetenhet om att det i hennes uppdrag ingår att lära eleverna ämnessvenska. S2 känner sig
osäker både på sina ämnes- och svenskkunskaper.
Tabell 4 visar vid vilka insatser rektor samt de sju pedagogerna uttrycker osäkerhet. Insatserna är
hämtade från tabell 3.
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TABELL 4 Osäkerhet uttryckt vid olika insatser.
Insatser

Uttryckt osäkerhet

Åtgärdsprogram samt pedagogisk
ämnesplanering som lämnas till CFL
Bistår studiehandledare och
resurspedagog med material samt
uppgifter

Vad lär sig eleverna genom att arbeta med det anpassade materialet?
Vem är SO-lärare?
Uppgifternas nivå?

Utvecklandet av vardagssvenska*

Vad är det för kursplan och undervisningsmål i nybörjarsvenskan?
Ska även studiehandledarna och ämneslärarna lära eleverna
nybörjarsvenska?
Vem är ytterst ansvarig för de direktintegrerades svenska?

Studiehandledning på modersmålet

Ska studiehandledaren sitta i klassrummet eller i ett enskilt rum med
eleven?
Har studiehandledarna tillräcklig ämneskompetens (Vad och hur lär de
eleverna)?
Ska studiehandledarna även lära eleverna svenska?
I vilken grad ska de lära eleverna svenska?
Har studiehandledarna kompetens att lära eleverna svenska?
Vem bestämmer hur många studiehandledningstimmar en elev ska ha?

Läsplattor under de första sex
månaderna

Varför hade inte alla elever med sig varsin läsplatta från CFL när de
kom?

Läsplattor efter de första sex
månaderna

Vad lär eleverna sig genom att sitta och översätta på läsplattorna?
Vems ansvar är det att se till att eleverna har läsplattor till hands?

Ämnesstöd på svenska

Ska mer av ämnesstödet vara på svenska istället för på modersmålet?

Stöttning i klassrumsundervisningen

Hur ska ämneslärarna stötta de direktintegrerade eleverna i
klassrummet, när de saknar tid och kompetens?
Ska stöttningen ske på engelska eller svenska?
Hur ska eleverna bli mer delaktiga i klassrumsundervisningen?

Utvärdering av studiehandledningen
som lämnas till CFL
Följer upp materialet som gjorts med
studiehandledare och resurspedagog

Hur förväntas materialet följas upp?

Introduktionsstöd de fem första
veckorna på skolan
Modersmålsundervisning
Social stöttning

Vem tar ansvar för elevernas sociala situation?
Hur ska eleverna få kontakt med sina klasskamrater?

* Initialt innebär utvecklandet av vardagssvenska att man undervisar de direktintegrerade eleverna i
nybörjarsvenska.
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Ingen av de intervjuade pedagogerna har fått någon beskrivning av vad som konkret ingår i deras
uppdrag. Varken skolan eller CFL har några nerskrivna arbetsbeskrivningar av hur stöttningen ska gå
till. Skolans rektor är själv osäker på vad som ingår i ämneslärarnas uppdrag och vem som ska lära
eleverna nybörjarsvenska. Pedagogerna vet egentligen inte vad de förväntas göra för att stötta de
direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen, men studiehandledarna och resurspedagogen har
ändå hittat ett sätt att ge interaktionellt ämnesstöd. De tre ämneslärarna vet däremot inte hur de ska
stötta de direktintegrerade eleverna i svenska när de deltar under lektionerna. Trots att
studiehandledarna har hittat ett sätt att stötta eleverna i ämneslärandet är det framförallt
studiehandledningen som ifrågasätts.
Vilka uppgifter studiehandledarna, ämneslärarna och resurspedagogen tar på sig tycks till viss del
utformas efter deras egen tid, kompetens och ansvarskännande. Ämneslärarna och resurspedagogen
tänker att studiehandledarna ska lära de direktintegrerade eleverna svenska, något som två
studiehandledare själva känner sig osäkra på och en inte alls är intresserad av. Studiehandledarna ser
inte sig själva som svensklärare, trots att de jobbar mycket med svenskans betydelse i de olika ämnena
och tänker istället att det främst är läraren i svenska som ska lära eleverna svenska. Rektor förväntar
sig bara att studiehandledarna ska jobba med innehållet på modersmålet.
Endast skolans rektor förväntar sig att ämneslärarna ska lära de direktintegrerade eleverna
nybörjarsvenska medan resurspedagogen, ämneslärarna och studiehandledarna inte ser det som ett
möjligt uppdrag i den ordinarie ämnesundervisningen. Nedan visas en tabell över vem på skolan som
förväntar sig att ämneslärare och studiehandledare ska lära de direktintegrerade eleverna svenska. X
betyder att det finns förväntningar.
TABELL 5 Förväntningar på ämneslärare, studiehandledare och resurspedagog.
Förväntas av

Förväntas av

Förväntas av

Förväntas av

ämneslärare

studiehandledare

resurspedagog

rektor

Ämnesläraren ska lära
de direktintegrerade
eleverna svenska.

-

-

-

X

Studiehandledare ska
lära de direktintegrerade
eleverna svenska.

X

-*

X

-

Resurspedagogen/ svaläraren ska
lära de direktintegrerade
eleverna svenska.

X

X

X

X

* Två studiehandledare är osäkra på om det i deras uppdrag ingår att lära eleverna svenska. Den tredje
studiehandledaren anser att det i hennes uppdrag inte ingår att lära eleverna svenska.

Ett klargörande av de olika lärarkategoriernas uppdrag och ett ökat samarbete skulle hjälpa
pedagogerna att se vem som ansvarar för vad. Våren 2013 var det snarare så att de intervjuade
pedagogerna både var osäkra på vad deras egna uppdrag innebar och på vad kollegornas uppdrag
innebar beträffande stöttningen av de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen. Tydligare
uppdrag skulle också göra det lättare för pedagogerna på den enskilda skolan att tillsammans bygga
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det skolspråk eleverna behöver och göra eleverna diskursivt rörliga, så att de lär sig använda det språk
som är mest adekvat i ett visst sammanhang. Det är uppenbart att de otydliga uppdragen samt
avsaknaden av kompetensutveckling skapar den osäkerhet som pedagogerna berättar om. Oklara
uppdrag skapar osäkerhet.
Resurspedagogen och ämneslärarna upplevde dessutom att de var helt oförberedda när de
direktintegrerade eleverna började komma till skolan hösten 2012 och berättar att de inte heller fått
någon kompetensutveckling i hur de ska undervisa de direktintegrerade eleverna. SO-läraren uttrycker
det som att ”Dom kom ju bara när skolan hade pågått en månad. Och här har du en elev som inte kan
svenska, men dom har en Ipad som dom kan översätta med”.

5.4 Observationerna i relation till intervjuerna
Nedan redogörs för om resultatet av de deltagande observationerna bekräftas av intervjuerna som
gjordes med ämneslärarna och resurspedagogen på den enskilda skolan. X betyder att resultatet
bekräftats.
TABELL 6 Observationerna av ämneslärarna och intervjuerna relateras till varandra.
Resultat av de deltagande klassrumsobservationerna hos ämneslärarna

Bekräftas av
intervjuerna med
ämneslärarna

De direktintegrerade eleverna sitter isolerat.

-

De direktintegrerade eleverna pratar inte svenska med de andra eleverna.

X

De direktintegrerade eleverna söker inte upp ämneslärarna.

X

De direktintegrerade eleverna har en liten grad av interaktion med ämneslärarna.

X

De direktintegrerade eleverna producerade lite svenska.

X

Ämneslärarna hade inte tid för de direktintegrerade eleverna.

X

De direktintegrerade eleverna deltog ej i den övriga klassens interaktion.

-

De direktintegrerade eleverna arbetade självständigt.

X

De direktintegrerade eleverna översatte med hjälp av läsplattorna.

X

Läsplattor fanns inte tillgängligt till alla elever (efter de 6 första månaderna).

-

Ord och begrepp förklaras explicit av ämnesläraren i NO och matematik.

X

Mohammed pratar engelska på matematiklektionen.

X

2/3 har ingen kompis de pratar svenska med i skolan.

-

Observationerna av ämneslärarnas klassrumsundervisning kompletterade intervjuerna genom att visa
på hur isolerat eleverna satt, att de inte deltog i den interaktion som förekom, att inte alla elever hade
läsplattorna till hands och att två av de tre direktintegrerade eleverna sa att de inte hade någon kompis
som de pratade svenska med under lektionstid.
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TABELL 7 Observationen av resurspedagogen och intervjun med henne relateras till varandra.
Resultat av den deltagande observationen hos resurspedagogen

Bekräftas av intervjun
med resurspedagogen

Arbetet utgår från läromedelstexter.

X

Eleverna har med sitt eget material.

X

Resurspedagogen utgår från elevernas egna behov.

X

Resurspedagogen utgår från elevernas vilja.

-

En av eleverna svarar på frågor genom att skriva av läromedelstexten. Han deltar

-

inte i social interaktion och producerar ingen talad svenska.
En av eleverna deltar i social interaktion och producerar talad svenska.

-

Explicit språklig stöttning ges den elev som deltar i interaktion via förklaringar av

X

ord, begrepp och sammanhang.

Observationen av det stöd som eleverna får av resurspedagogen kompletterade intervjun genom att
den visade på att resurspedagogen utgår från vad eleverna själva vill arbeta med och att det i sin tur
kan göra att eleven inte får den interaktionella stöttning som den är i behov av.
Tabellerna ovan visar att metodtrianguleringen gjorde att resultaten säkerställdes t.ex. beskrivs den
bristande interaktion som jag såg bland de direktintegrerade eleverna i klassrumsundervisningen på
samma sätt av ämneslärarna. I tabellerna syns också att metoderna gav kompletterande information.
Observationen gav information som jag annars skulle ha missat som t.ex. hur eleverna placerade sig
under lektionerna. Och tack vare intervjuerna kunde ämneslärarna berätta om att de även stöttade
eleverna via pedagogiska ämnesplaneringar och uppföljningar, något som jag genom att endast
använda mig av observationer inte hade fått reda på. Metodtrianguleringen gav således en ökad
träffsäkerhet och en mer heltäckande bild av hur de direktintegrerade eleverna stöttas på den enskilda
skolan. Däremot är resultatet inte generaliserbart p.g.a. den mindre datainsamligen.
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6. Sammanfattning och diskussion
Innan diskussionen tar vid sammanfattas uppsatsens resultat utifrån uppsatsens frågeställningar.

6.1 Uppsatsens sammanfattade resultat
Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen ute på skolorna via CFLs
organisation och av vem?
I uppsatsens teori betonas att lärandet behöver ske via social interaktion för att bli optimalt. I CFLs
organisation erbjuds eleverna interaktionell stöttning via studiehandledning på modersmålet och de
läsplattor som CFL tillhandahåller de första sex månaderna.
Svenska som andraspråkslärarna nämns inte i de stöttande insatser som CFL tillhandahåller och att
andraspråkseleverna skulle behöva en explicit språklig stöttning, som definieras som den stöttning
som medvetandegör språkets form och funktion, framkommer inte heller. CFLs organiserade insatser
förväntas våren 2013 ske genom en samverkan mellan ämneslärarna och studiehandledarna, vilket
överensstämmer med hur det var tänkt vid CFLs inrättande i januari 2011 (se Kap. 2).
I tabellen nedan (vilken också förekommer i Kap. 5) visas vilka stöttande insatser som CFL är med
och organiserar på Borås Stads grundskolor. Då kartläggningen och den första svenskinlärningen sker
på CFL visas dessa insatser inte i tabell 2, trots att de är viktiga för de direktintegrerade elevernas
kommande ämneslärande. De förberedande-, direkta- och efterföljande insatserna visar om eleverna
stöttas före, under eller efter själva ämnesundervisningen. De indirekta insatserna är egentligen inte
riktade till ämnesundervisningen, men de kan indirekt komma att stärka ämneslärandet.
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TABELL 2 CFLs stöttande organisation av de direktintegrerade eleverna på Borås Stads
grundskolor.
Insatstyper

Genomförs på skolorna

Kan ge interaktionell

av

stöttning i
ämneslärandet

Förberedande insatser i ämnesundervisningen
Åtgärdsprogram samt pedagogisk ämnesplanering

Ämneslärare/ Mentorer

som lämnas till CFL
Direkta insatser i ämnesundervisningen
Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledare

X

Läsplattor under de första sex månaderna

CFL

X

Efterföljande insatser i ämnesundervisningen
Utvärdering av studiehandledningen som lämnas till

Ämneslärare/ Mentorer

CFL

och studiehandledare

Indirekta insatser
Introduktionsstöd de fem första veckorna på skolan

Studiehandledare

Modersmålsundervisning

Modersmålslärare

Interaktionell stöttning definieras som den stöttning eleverna får i ämnesundervisningen via social interaktion.
Läsplattorna kategoriseras som interaktionell stöttning när de används för kommunikation.

Hur stöttas de direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen på den enskilda skolan och av
vem?
Sammanfattningsvis ger skolan mer stöttning i ämneslärandet än vad både CFL förespråkade vid dess
inrättande och vad som erbjöds via CFLs stöttande organisation. De utökade insatserna som skolan
tillhandahåller är:
• Ämnesstöd på svenska (genomförs av resurspedagogen).
• Utvecklandet av vardagssvenska (genomförs av resurspedagogen).
• Bistår studiehandledare och resurspedagog med material samt uppgifter (genomförs av
ämneslärarna).
• Följer upp materialet som gjorts med studiehandledare och resurspedagog (genomförs av
ämneslärarna).
• Social stöttning (genomförs av resurspedagogen samt studiehandledarna).
Tabellen nedan (vilken också förekommer i Kap. 5) visar de insatser som ges via CFLs stöttande
organisation samt de utökade insatser som ges av den enskilda skolan. De utökade insatser som ges av
den enskilda skolan har grå ifyllnad.
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TABELL 3 Den stöttning som i praktiken ges på den enskilda skolan.
Insatstyper

Genomförs på skolorna

Ger interaktionell

av

stöttning i
ämneslärandet

Förberedande insatser i ämnesundervisningen
Åtgärdsprogram samt pedagogisk ämnesplanering

Ämneslärare/ Mentorer

som lämnas till CFL
Bistår studiehandledare och resurspedagog med

Ämneslärare

material samt uppgifter
Utvecklandet av vardagssvenska

Resurspedagog

X

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledare

X

Läsplattor under de första sex månaderna*

CFL

Läsplattor efter de första sex månaderna*

Oklart

Ämnesstöd på svenska

Resurspedagog

Stöttning i klassrumsundervisningen**

Ämneslärare

Direkta insatser i ämnesundervisningen

X

Efterföljande insatser i ämnesundervisningen
Utvärdering av studiehandledningen som lämnas till

Ämneslärare/ Mentorer

CFL

och studiehandledare

Följer

upp

materialet

som

gjorts

med

Ämneslärare

studiehandledare och resurspedagog
Indirekta insatser
Introduktionsstöd de fem första veckorna på skolan

Studiehandledare

Modersmålsundervisning

Modersmålslärare

Social stöttning

Studiehandledare/
Resurspedagog

*Kom dock ej att ge interaktionell stöttning i någon större utsträckning, vilket jag tidigare trott (se tabell 2).
Läsplattorna kom främst att används som översättningsredskap och ej att kommunicera med.
**På den enskilda skolan ger ämneslärarna endast viss interaktionell stöttning under klassrumslektionerna, vilket
gör att jag inte kryssat i att de ger interaktionell stöttning i ämnesundervisningen.
Interaktionell stöttning definieras som den stöttning eleverna får i ämnesundervisningen via social interaktion.

Ämneslärarnas insatser på den enskilda skolan var framförallt förberedande- och efterföljande insatser
i ämnesundervisningen vilket gör att dessa insatser inte kan ge interaktionell stöttning. De
direktintegrerade eleverna deltog inte i klassrumsinteraktionen och stöttades således inte i
ämnesundervisningen i den omfattning och på det sätt som man inom en sociokulturell teoriram
önskar se. I den mån de direktintegrerade eleverna hade någon läsplatta användes den till att översätta
och inte att kommunicera med vilket gör att läsplattan inte gav interaktionell stöttning på den enskilda
skolan. Däremot erbjöds de direktintegrerade eleverna interaktionell stöttning utanför den reguljära
klassen. Via det särskilda stödet hos resurspedagogen och studiehandledarna, där undervisningen till
stor del byggde på de läromedelstexter som ämneslärarna valt ut blev eleverna stöttade. Tillsammans
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med eleverna ägnade studiehandledarna mycket tid till att översätta de svenska läromedelstexterna till
modersmålet. En stor del av studiehandledningstiden kom således att ske på och behandla svenska och
studiehandledningen blev till stor del ett stöttande i svenska. Studiehandledarna arbetade medvetet
med svenskans form och funktion via ord-, begrepp- och meningsförklaringar, tillrättavisningar av
elevens uttal samt när de visade på felstavningar och grammatiska fel i det eleven har skrivit.
Den enskilda skolan kom att lägga mycket av ansvaret för de direktintegrerade elevernas
ämnesundervisning på resurspedagogen 48 , som utvecklade de direktintegrerades vardagsspråk
parallellt med ämnesspråket. Den svenska som andraspråksundervisning som saknades i CFLs
organisation finns således för de direktintegrerade eleverna på den enskilda skolan.
Resurspedagogen gav explicit språklig stöttning när hon under textgenomgångarna undervisade i
grammatik, förståelse samt uttal. Däremot förekom det bara explicit språklig stöttning, i form av
ordförklaringar, några få gånger under de klassrumslektioner jag observerade. Ämneslärarna menade
att de varken hade kompetens eller såg det som sitt uppdrag att lära eleverna nybörjarsvenska, men de
stöttade gärna andraspråksinlärare som kunde lite mer svenska. De direktintegrerade eleverna frågade
aldrig ämneslärarna om hjälp och såg varken lärarna eller klasskamraterna som lärresurser. Istället
försökte de arbeta så självständigt som möjligt. Två av tre direktintegrerade elever hade ingen kompis
de kunde prata svenska med i skolan och ingen av de tre deltog i klassrumsinteraktionen.
Observationerna och intervjuerna visade på elevernas utanförskap och sociala behov vilket till viss del
tillgodosågs av resurspedagogen och studiehandledarna.

Hur uttrycker sig den enskilda skolans rektor och pedagoger kring den stöttning som ges till de
direktintegrerade eleverna i ämnesundervisningen?
I intervjuerna på den enskilda skolan uttrycktes framförallt osäkerhet. Tabell 4 (se Kap. 5) visar vid
vilka insatser rektor samt de sju pedagogerna uttrycker osäkerhet.
Resurspedagogen och ämneslärarna upplevde att de var helt oförberedda när de direktintegrerade
eleverna började komma till skolan hösten 2012 och berättar att de inte fått någon
kompetensutveckling i hur de ska undervisa de direktintegrerade eleverna. Inte heller har de
intervjuade pedagogerna fått någon nedskriven beskrivning av vad som ingår i deras uppdrag. Varken
skolan eller CFL har några nerskrivna arbetsbeskrivningar av hur stöttningen ska gå till. Vem som ska
lära eleverna nybörjarsvenska och vad de förväntas göra för att stötta de direktintegrerade eleverna i
ämnesundervisningen är oklart, men studiehandledarna och resurspedagogen har ändå hittat ett sätt att
ge interaktionellt ämnesstöd. Vilka uppgifter studiehandledarna, ämneslärarna och resurspedagogen tar
på sig tycks till viss del utformas efter deras egen tid, kompetens och ansvarskännande. Det är
uppenbart att de otydliga uppdragen och avsaknaden av kompetensutveckling skapar den osäkerhet
som pedagogerna berättar om.

48

Resurspedagogen bedriver svenska som andraspråksundervisningen för de direktintegrerade eleverna
och hon har 30 hp i svenska som andraspråk. För de elever som inte är direktintegrerade bedrivs ingen
undervisning i svenska som andraspråk.
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6.2 Diskussion
Nedan diskuteras den stöttning som ges via CFLs stöttande organisation samt den stöttning som gavs
på den enskilda skolan.

6.2.1 CFLs stöttande organisation
Den forskningsbaserade synen på modersmålet och studiehandledningen från CFLs inrättande (se Kap.
2) kom att prägla det språkutvecklande arbetssätt som CFL förespråkar och organiserar, där
direktintegreringen framförallt förväntas fungera med hjälp av ämneslärarnas samverkan med
studiehandledarna. Genom att hänvisa till forskning legitimerades satsningen på modersmålet49 vid
CFLs inrättande (se Kap. 2). Likaså kom den problematiska synen på ämnet svenska som andraspråk
som fanns vid CFLs inrättande (se Kap. 2) att prägla ämnets svaga ställning i CFLs
kommungemensamma stöttande organisation, där det varken finns förväntningar för att de
direktintegrerade eleverna ska läsa svenska som andraspråk eller att lärarna i svenska som andraspråk
ska stötta de nykomna eleverna eller deras ämnesundervisning. Under intervjun kom t.o.m.
intendenten att ställa svenska som andraspråk mot ämneslärandet på modersmålet.
Ansvaret för att de direktintegrerade ska få undervisning i svenska som andraspråk ligger istället på de
enskilda rektorerna, som också beslutar om de övriga andraspråkseleverna har behov av svenska som
andraspråk (se SFS 2011:185), vilket leder till att de direktintegrerades behov inte säkerställs. CFLs
organisation skulle kunna jämföras med den särskilda tvåspråkighetsenhet som inrättats i en annan
mellanstor kommun, men där man vid sidan av modersmål och studiehandledning också säkerställt de
nyanlända elevernas behov av svenska som andraspråk (se Axelsson, 2013:563).
På den enskilda skolan tillgodosågs dock de direktintegrerades behov av svenska som andraspråk.
Däremot erbjöd skolan ingen undervisning i svenska som andraspråk i de ordinarie klasserna, trots att
50% av skolans elever var flerspråkiga och att de intervjuade pedagogerna som var anställda på den
enskilda skolan önskade det, vilket i sin tur riskerar att bli problematiskt för de direktintegrerade
eleverna på sikt.

6.2.2 Bristande interaktionell stöttning i ämneslärarnas
klassrumsundervisning
Observationerna visade att de direktintegrerade eleverna endast var interaktionellt delaktiga de gånger
ämneslärarna kom fram till dem under lektionen och på liknande sätt beskrevs situationen av
ämneslärarna jag intervjuat. Då lärandet, enligt en sociokulturell teoriram, sker genom ett deltagande i
en social aktivitet ges de direktintegrerade eleverna på den enskilda skolan inte stora möjligheter till
lärande i den ordinarie klassrumsundervisningen.
Varför blev då interaktionen i den ordinarie klassrumsundervisningen så begränsad för de
direktintegrerade elever jag studerat? Ämneslärarna talar om ett omöjligt uppdrag som plötsligt gavs
49

Vad forskning säger om elevers behov av svenska som andraspråk nämns aldrig i de dokument som låg
till grund för CFLs inrättande.
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dem utan att de hade fått någon kompetensutveckling. För det första menar de att det var svårt att
kommunicera med de direktintegrerade på svenska. Angel och Hjern (2004:234) skriver att arbetet
med nyanlända50 kan kräva ett speciellt handlag som tar tid att skaffa sig och att under ”en inledande
period måste kommunikationen med barnen ske betydligt mer med kroppsspråk, gester, handlingar
och bilder än med det talade och skrivna ordet” samt att läraren som ska undervisa dem i svenska
”måste behärska ett brett register av uttrycksmedel och även locka barnen att använda dem”(ibid). NOoch matematikläraren berättar hur hon använder händerna eller ritar bilder för att möjliggöra
kommunikationen medan matematikläraren konsekvent talar engelska med Mohammed för att
kommunikationen inte ska haverera. Det breda register som behövs för att kommunicera med de
nyanlända är inte alla givet utan kan för vissa behöva tränas upp. För det andra ansåg ämneslärarna att
de saknade kompetens att lära eleverna nybörjarsvenska, även om SO-läraren hade en klar bild
över hur språkinlärning går till och berättar t.ex. att ”Språket måste du öva i interaktion med någon
annan”. Två av tre ämneslärare sa att de såg sig som språklärare och arbetar gärna språkutvecklande
med de elever som kan lite mer svenska, men att lära ut nybörjarsvenska såg ämneslärarna inte som
något de behärskade. För det tredje förklarar ämneslärarna att de inte hade tid att sitta bara med de
direktintegrerade eleverna under lektionerna p.g.a. de övriga elevernas behov. Ämneslärarna vet inte
hur de ska klara av att stötta de direktintegrerade eleverna under de ordinarie klassrumslektionerna och
känner sig inte nöjda med att de direktintegrerade eleverna inte deltar. Överlag är de intervjuade
ämneslärarna dessutom kritiska till att ha de direktintegrerade eleverna i klassen och de anser inte
heller att det i deras ämnesläraruppdrag ingår att lära ut nybörjarsvenska. Högstadielärarnas kritiska
inställning påtalades också av intendenten som talade om lärarnas ”skyddsmekanismer” i en stressig
och tuff tillvaro. Kritiken är särskilt tydligt i SO-lärarens uttalande ”Det känns lite som misshandel det
vi håller på med. Dom ska vara på någon nivå som de inte är på och de ska sitta och översätta. Det är
liksom. Vad lär de sig?”. Troligtvis skapar också låga förväntningar på vad ämneslärarna kan göra
för de direktintegrerade under ämneslektionerna en bristande interaktion i klassrummet. Endast rektor
förväntade sig att ämneslärarna skulle klara av att undervisa de direktintegrerade explicit under
klassrumslektionerna.
Direktintegreringen var inte heller enkel för klasskamraterna eller de direktintegrerade eleverna.
Resurspedagogens uttalande ”Det är inte helt lätt. Särskilt inte när de inte har engelska med sig för då
har de ingen riktig möjlighet att kommunicera. Och klasskamraterna kan ju tycka det är spännande
första och eventuellt halva andra veckan men sen så rinner det ut i sanden” visade att klasskamraterna
är nyfikna på de nyanlända när de kommer men att de sedan ger upp eftersom det är svårt att
kommunicera på svenska. Att varken de direktintegrerade eleverna eller deras klasskamrater klarade
av att interagera med varandra i någon större utsträckning, varken i eller utanför klassrummet, kan
också höra samman med just högstadieåldern då man kanske inte vågar prata med någon där
kommunikationen kan haverera. Under klassrumsobservationerna sa en av de direktintegrerade
eleverna att han var tyst p.g.a. att han var rädd att säga fel. Efter att eleverna varit i klassen i flera
månader fanns det knappt något samspel med de övriga klasskamraterna och två av de tre
direktintegrerade eleverna sa att de inte hade någon kompis som de talade svenska med i skolan, vilket
visar på brister i den stödjande omgivningen, som enligt en sociokulturell teoriram, är en
förutsättning för lärande. Rimligtvis är det också så att den språkligt höga nivån i klassrummet, i
kombination med bristande kommunikativa stöttor, gör det svårt för de direktintegrerade eleverna att

50

Angel & Hjern (2004) skriver egentligen om flyktingbarn, men sannolikt krävs ett brett register av
uttrycksmedel i kontakt med alla nyanlända i de fall man inte har ett gemensamt språk.
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delta i den interaktion som försiggår. Kanske var det också elevernas goda skolbakgrund och
självständiga arbetssätt, som gjorde dem mer osynliga och isolerade i klassrummet. SO-läraren sa att
de direktintegrerade eleverna var delaktiga genom att de använde läsplattorna. Gör läsplattorna i sig att
eleverna blir mindre delaktiga i klassrumsinteraktionen? Det är svårt att veta om det självständiga
arbetssättet förstärkts i Sverige p.g.a. att de inte kan eller vill delta i klassrumsundervisningen eller om
de fortsätter att arbeta på ett sätt som de var vana vid från sina hemländer. Att varken lärare eller
klasskamrater används som lärresurser skapade i synnerhet färre lärtillfällen.
Direktintegrering leder inte automatiskt till rika möjligheter att utveckla målspråket eller till en ökad
integration.51 I uppsatsen har jag visat att de direktintegrerade snarare segregerades under de ordinarie
ämneslektionerna. Resultaten får ytterligare stöd i Samuelssons artikel i Borås Tidning (2013-09-20, s.
4.) där några föräldrar, efter att ha observerat klassrumsundervisningen på en högstadieskola,
konstaterar att de direktintegrerade isoleras och till stor del blir lämnade att sitta ensamma. I artikeln
säger en av föräldrarna ”Upplevelsen är att de här nya eleverna rätt mycket fick sitta och greja med
sitt, de lämnades utanför eftersom de inte kan hänga med. Det blir bara förvaring”. Och en av skolans
lärare säger i artikeln att ”Det är skillnad om man är liten, små barn kan finna varandra direkt. Men när
man är 14-15 år och inte förstår vad som pågår blir det ett utanförskap. Jag tror att det leder till mer
segregation snarare än mindre, eftersom det blir så synligt”. I ett protokoll (Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Norr, 2011:11) hävdades att direktintegreringen i sig leder till god integration,
vilket alltså inte har visat sig vara någon självklarhet. Att blanda alldeles nyanlända med elever som
gått länge i svensk skola kan istället leda till ökad segregation.
Ämneslärarna är medvetna om att det i deras uppdrag ingår att lära ut ämnessvenska. SO-läraren talar
om de språkliga förmågorna ”diskutera och resonera”, NO- och matematikläraren berättar om hur hon
både dekonstruerar och konstruerar texter utifrån ett andraspråksperspektiv och matematikläraren
säger att han lär ut matematiska termer. SO och NO- och matematikläraren säger dessutom att de
gärna arbetar språkutvecklande för de andraspråkselever som kan lite mer svenska. Under de få
lektioner jag observerade bestod dock ämneslärarnas explicita språkliga stöttning främst av
ordförklaringar, vilket enligt SFL-pedagogiken inte räcker för att andraspråkselever ska lyckas i
skolan.
Den uteblivna kompetensutvecklingen i samband med CFLs inrättande i Borås har gjort det svårt för
ämneslärarna på den enskilda skolan att klara av sitt nya uppdrag. Rimligtvis gör också det
ekonomiska incitament som finns inbyggt i CFLs organisation, d.v.s. att en skola betalar 3270 kr per
vecka för att ha kvar den nykomna eleven i CFLs förberedelseklass, att skolor ”tar hem” nyanlända
alltför snabbt trots att de saknar kompetens och tillräckliga resurser. Rektorerna på de enskilda
grundskolorna har dock ett stort ansvar att ge de direktintegrerade eleverna den hjälp som de har rätt
till.

51

Jag är medveten om att ordet integration kan upplevas som att det finns ett normerande sätt som ”de
andra” ska bli en del av. Kanske skulle begreppet inkludering användas istället, men då de kommunala
dokumenten från Borås Stad använt ordet integrering som ett sätt att legitimera direktintegreringen
används också det begreppet i diskussionen.
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6.2.2 Interaktionell stöttning i studiehandledarnas- och
resurspedagogens undervisning
Min studie visade att resurspedgogen och studiehandledarna tog ett stort socialt ansvar för att se
eleverna och att stärka deras självförtroende. Till skillnad från ämneslärarnas klassrumsundervisning
förekom det en hel del interaktionell stöttning och explicit språklig stöttning i resurspedagogens och
studiehandledarnas undervisning. Stöttningen skedde till stor del under textsamtalen, som utgick från
anpassade svenska läromedelstexter vilka tillhandahållits av ämneslärarna.
Intendenten menade att det fanns flera studiehandledare som inte hade en tillräcklig hög språklig nivå
på svenska för att kunna undervisa om grammatik eller hjälpa eleverna med svenskan i någon större
utsträckning och resurspedagogen var osäker på studiehandledarnas kompetens att lära de
direktintegrerade eleverna svenska. 52 De insamlade dokumenten, där studiehandledningen
utvärderades, visade också på studiehandledarnas olika förutsättningar att undervisa i svenska. Dock är
det språk som används i läromedelstexterna såväl komplext som ämnesspecifikt och kräver en hög
språklig nivå för att man ska förstå hur lexikogrammatiken skapar betydelse. Man kan undra i vilken
grad studiehandledarna själva klarar att förstå faktatexterna som de ska hjälpa eleverna med och hur de
lyckas förklara ämnessvenskan?
De anpassade läromedelstexterna beskrivs av flera intervjuade pedagoger vara enklare texter, vilket
jag dessutom är kritisk till. För det första berättas att de texter som används inom SO:n var kortare av
den anledningen att de var sammanfattningar av de längre texterna, men att de innehållsmässigt låg på
samma nivå som de ordinarie texterna. Rimligtvis har texternas innehåll snarare blivit mer
informationstätt och komplext när beskrivningar och förklaringar tagits bort. För det andra kan det
vara så att ”förenklade texter” egentligen blir svårare rent språkligt, eftersom man hoppar över de
längre meningarnas sambandsord och på så vis skapar en bristande textstruktur. Risken är att de
anpassade texterna gör att studiehandledningen tvingas behandla extra svåra faktatexter.
Intendenten på CFL ser studiehandledningen som ett ämneslärande på modersmålet och säger också
att man inte behöver lära sig ämneskunskaperna på svenska, vilket inte stämmer överens med
Skolverket (2013a).53 I stödmaterialet menar man snarare att studiehandledningen ska stärka både
modersmålet och ämnessvenskan. Begreppet ”studiehandledning på modersmålet” kanske skulle bytas
till ”studiehandledning på modersmål och ämnessvenska” för att tydligare markera
studiehandledningens syfte? Vidare förutsätter man i stödmaterialet att studiehandledningen sker
genom ett kodväxlande mellan de båda språken. Studiehandledarna på den enskilda skolan arbetade
växelvis på modersmålet och på svenska men de såg sig inte som lärare i svenska trots att de ägnade
mycket tid åt att stärka ämnessvenskan.
Studiehandledarna på den enskilda skolan omgavs av otydliga och ibland motstridiga förväntningar på
vad de skulle lära eleverna, vilket troligtvis kan förklaras utifrån avsaknaden av nationella riktlinjer (se
Kap. 2). Skolverket (2013a) har nyligen kompletterat skolförordningen och förhoppningsvis kommer
studiehandledarnas uppdrag och syfte ytterligare att klargöras i Utbildningsdepartementets kommande
skrivelse.
Enligt Axelsson et al. (2002) tar det minst 5 år för andraspråkselever att bygga upp skolspråket och lika
lång tid tar det också för studiehandledarna.
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Det ska dock tilläggas att stödmaterialet kom ut efter det att intervjun gjorts.
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Osäkerheten kring studiehandledarnas uppdrag på den enskilda skolan hörde vidare samman med ett
ifrågasättande av studiehandledarnas kompetens. Om studiehandledarnas oklara uppdrag i Borås Stad
beror på att man inte vet vad man kan förvänta sig av studiehandledarna anser jag att Borås Stad bör
tänka om och istället fokusera på vilken stöttning de direktintegrerade eleverna är i behov av och
kompetensutveckla studiehandledarna så att eleverna får det stöd de har rätt till.
I Skolverket (2013a:30f) står att det i nuläget inte finns några särskilda krav på studiehandledares
utbildning eller kompetens men att följande faktorer är önskvärda: att studiehandledaren behärskar
modersmålet, har en språklig medvetenhet, är förtrogen med svensk skola, är målfokuserad samt
ämneskunnig. CFLs intendent hade också höga krav på studiehandledarnas kompetens och önskar
egentligen att de har en svensk lärarlegitimation men menade samtidigt att det är svårt att få tag i
studiehandledare med rätt kompetens. Jag tänker att de högt ställda förväntningarna på
studiehandledarna inte kan infrias så länge det inte finns en gedigen nationell
studiehandledarutbildning.

6.2.3 Elevers olika behov
Riktade språkinsatser för nyanlända behövs och frågan är hur de bäst ska bedrivas med hänsyn till de
olika förutsättningar som nyanlända har. Intendenten berättade att modersmålet testas utförligt i CFLs
kartläggning för att det säger en hel del om elevens förväntade progression i skolans övriga ämnen.
Jag tror också att det är viktigt att utgå från elevens modersmål/tidigare undervisningsspråk i
kartläggningen, inte minst för att ta reda på vilka litteracitetsförmågor och litteracitetstyper
(funktionell- reproducerade- kritisk) som förvärvats och sedan arbeta därifrån. Om en elev redan
förvärvat den kritiska littteraciteten på sitt modersmål har hon stor nytta av det i t.ex. historieämnet där
man ska kunna resonera och diskutera om något på svenska och då vet de vad läraren är ute efter för
typ av text. 54 Det är dock viktigt att det finns en samsyn och ett gemensamt språk kring
kartläggningen, så att den kommer till användning på skolorna.55
Flera av pedagogerna beskriver hur viktigt det är att de direktintegrerade eleverna arbetar utifrån den
kunskapsnivå och språknivå de innehar och inte kastas in i ett sammanhang som de inte klarar av.
Resurspedagogen säger att ”Vi måste ju börja med de kunskaper som eleven har. Vi kan ju inte börja
med taket på huset”. Hon önskar vidare ge de direktintegrerade kunskaper i lagom mängd och i lagom
takt för ”annars drunknar de ju”. Studiehandledaren som handleder de asiatiska eleverna berättar att
elever kan ge upp om det blir för svårt och säger att man inte kan gå från det lägsta trappsteget, direkt
till det högsta. SO-läraren befarar att de direktintegrerade eleverna tvingas ”vara på någon nivå som
dom inte är på”.
Det är möjligt att det arbetssätt som den enskilda skolan använde sig av, där ämneslärarna
tillhandahåller åldersadekvata läromedelstexter som ska gås igenom under studiehandledningen och
hos resurspedagogen, kan göra så att eleven inte arbetar utifrån den nivå hon befinner sig på. Vad
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Jag vet dock inte hur utförligt litteracitetsförmågorna i modersmålet beskrivs i kartläggningen eller hur
den mottagande skolan förstår kartläggningen som görs på modersmålet.
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SO-läraren kände sig osäker på om eleven under studiehandledningen utvecklade de särskilda språkliga
förmågorna ”resonera och diskutera” vilket krävs enligt kursplanen.
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händer med de eleverna som nyligen alfabetiserats på CFL? Blir de också sittande med åldersadekvata,
tätt packade läromedelstexter?
För att de nyanlända ska kunna arbeta på en nivå strax ovanför deras befintliga kan skolor använda sig
av formativ undervisning, 56 där eleven ständigt arbetar utifrån individuella mål och tydliga
instruktioner kring hur målen kan nås. Det kommande bedömningsmaterialet av de nyanländas
språkutveckling på svenska kan också hjälpa skolans pedagoger att rikta språkinsatserna utifrån de
nyanländas olika behov och att kontinuerligt bedöma elevernas språkutveckling. Utöver
bedömningsmaterialet ska Skolverket inom de närmsta åren ta fram ett kartläggningsmaterial,
informationsmaterial om det fria skolvalet till nyanlända och deras föräldrar samt kompetensutveckla
rektorer och lärare (Skolverket, 2013b). Matthews (2008) menar att det som framförallt är avgörande
för hur nyanlända elever kommer lyckas i skolan beror på hur väl skolan identifierar och möter
nyanländas olika förutsättningar och behov.
I föreliggande uppsats har jag bl.a. via SFL-pedagogiken synliggjort de litteracitetsförmågor som
nyanlända behöver förvärva på svenska för att de ska kunna bli en del av ämnesdiskursen och visat att
det i den ordinarie ämnesundervisningen behövs en mer explicit undervisning. Men
undervisningsmålet för nyanlända är mer än bara litteracitetsutveckling. Att integrera nyanlända elever
är mer än en språkfråga, vilket Matthews (2008) belyser i följande citat.
Literacy is critically important, but schools are not simply literacy delivering machines. Set in racially saturated
and radically unsettling times they are also places of settlement, safety and security. They create learning
environments and spaces for participation, communication, relationships, friendships, belonging and learning
about oneself and others.
(Matthews, 2008:42)

Barn som har erfarenhet av flykt är i grunden beroende av en trygg miljö för att det överhuvudtaget
ska kunna ske någon som helst inlärning.

6.2.6 Reflektioner över den triangulering som använts i uppsatsen
Den datatriangulering som användes när jag undersökte CFLs stöttande organisation gav en ökad
träffsäkerhet, däremot kompletterade inte de olika datamaterialen varandra i någon större utsträckning.
Beskrivningen av CFLs arbete och organisation på Borås Stads hemsida bekräftade endast vad som
redan framkommit i intervjun med intendenten. De insamlade dokumenten bekräftade
studiehandledarnas olika förutsättningar att undervisa i svenska, vilket också redan framkommit under
intervjun.
På den enskilda skolan användes en metodkombination: semistrukturerade intervjuer och deltagande
observationer. Att observationerna genomfördes före intervjuerna med pedagogerna på den enskilda
skolan, gav mig förförståelse som jag hade nytta av under intervjuerna med ämneslärarna och
resurspedagogen. Troligtvis skulle intervjuerna med studiehandledarna varit annorlunda om jag på
förhand också hade observerat studiehandledningen. Observationernas resultat bekräftades av
intervjuerna med ämneslärarna och resurspedagogen på den enskilda skolan. Men observationerna gav
56

Formativ undervisning förklaras t.ex. i Lundahl (2011).
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också kompletterande information och visade bl.a. på hur isolerat eleverna satt under lektionstid.
Vidare kompletterade intervjuerna observationerna genom att pedagogerna bl.a. berättade om sina
förberedande insatser. Den metodtriangulering som användes på den enskilda skolan gav både en
ökad träffsäkerhet samt en mer heltäckande bild av hur de direktintegrerade eleverna stöttades.
Att jag valde att göra studien utifrån två källor, CFL och den enskilda skolan, har också stärkt
uppsatsens resultat. Den enskilda skolan gav en samstämmig bild av CFLs stöttande organisation, när
de redogjorde för den sammantagna stöttning som tillhandahölls på den enskilda skolan.
Sammantaget menar jag att data- och metodtrianguleringen ökat uppsatsens validitet, då de olika
perspektiven pekar mot samma slutsatser. Däremot är inte resultatet generaliserbart p.g.a. den
kvalitativt mindre datainsamlingen, vilket ofta är förutsättningarna då man gör en kvalitativ studie.

6.2.7 Framtida studier
I Borås Tidning beskriver lärare på introduktionsprogrammet språkintroduktion i Borås de bristande
svenskkunskaper som nu finns hos de elever som varit direktintegrerade i vanliga högstadieklasser,
jämfört med dem som tidigare gått i förberedelseklass (Samuelsson, 2013-09-28). I framtida studier
skulle det vara intressant att bedöma de direktintegrerade högstadieelevers svensknivå efter en viss tid
och jämföra med ”den förväntade språkutvecklingen”. Eftersom CFL inrättades för att förbättra den
dåliga statistiken, med avseende på de flerspråkiga elevernas skolprestationer, skulle man också kunna
undersöka om direktintegreringen verkligen leder till förbättrade skolresultat.
Vilket ämnesspråk som produceras av de direktintegrerade eleverna på den enskilda skolan och vem
som följer upp deras ämnesspråk vet jag inte,57 eftersom det inte var syftet med min studie. I fortsatta
studier vore det värdefullt att undersöka vilka texter direktintegrerade elever/nyanlända elever
producerar och ta reda på hur ämneslärarna ger respons på elevtexterna.
Föreliggande uppsats har behandlat nyanlända högstadieelevers övergång till ordinarie klass, men lika
intresserad är jag av språkintroduktionselevernas övergång till ordinarie klass. Då språkintroduktionen
både saknar examensmål och en adekvat kursplan i svenska som andraspråk, 58 skulle det vara
intressant att ta reda på hur olika huvudmän avgör när en elev ska gå vidare från språkintroduktionen.
Troligtvis används test i svenska som andraspråk och man skulle i framtida studier kunna ta reda på
t.ex. vad testen mäter (skolspråk/vardagsspråk) och för vem de egentligen görs. Då
språkintroduktionens mål är oklara skulle man också kunna intervjua elever om hur de tolkar målen på
språkintroduktionen och hur de ser på sina egna möjligheter att påverka sin skolgång.
Vidare kunde man undersöka debatten som förts i massmedia kring nyanländas lärande de senare åren.

57
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SO och NO- och matematikläraren rättade inte de direktintegrerade elevernas skrivna texter på den
enskilda skolan.
Skolverket (2013c) skriver att språkintroduktionseleverna ska läsa svenska som andraspråk år 9,
samtidigt som det i samma skrift står att språkintroduktionen bedriver nybörjarundervisning i svenska
och att man går där under en kort period för att sedan slussas vidare.
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Bilagor
Bilaga 1: Missivbrev

Hej!
Jag läser just nu en kurs i språkdidaktik och skriver en uppsats om hur Borås Stad arbetar med
nyanlända elever på högstadiet. Jag vill ta reda på hur det går för de elever som nyss har
kommit till Sverige och önskar därför sitta med och anteckna i ditt barns klassrum under
några lektioner i vår. Jag ska inte filma eller göra några ljudupptagningar.
I uppsatsen kommer skola och alla personuppgifter vara anonyma.
Jag skulle vara väldigt tacksam om ni gav mig tillåtelse att observera ert barn.
Med vänlig hälsning
Jenny Uddling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eleven heter_______________________ och går i klass _____________.

Jag godkänner att mitt barn observeras under lektionstid.

Jag godkänner inte att mitt barn observeras under lektionstid.

Datum

Namnunderskrift

83

Bilaga 2: Frågemanual

Frågorna som samtliga pedagoger fick var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hur tycker du att direktintegreringen fungerar?
Vilken stöttning tänker du att de direktintegrerade behöver i ämnesundervisningen?
Vilken stöttning ger du?
Vilken stöttning skulle du vilja ge?
Vad har du fått för uppdrag? Av vem? Vad förväntas du hjälpa de direktintegrerade eleverna
med?
Vad har du fått för kompetensutveckling för att klara av ditt nya uppdrag?
Vilken stöttning tänker du att studiehandledarna, ämneslärarna och resurspedagogen kan ge?
Hur?
Hur fungerar er samverkan?
Vem ska lära eleverna svenska?
Vem ska lära eleverna vardagssvenska och ämnessvenska? Hur?
Ser du dig själv som språklärare?
Vad har eleverna för behov av svenska som andraspråk?
Får eleverna den hjälp som de behöver i ämnesundervisningen?
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