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Sammanfattning  

Den här rapporten handlar om en utvärdering av en fortbildningsinsats i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Insatsen genomfördes i Uppsala kommun under åren 

2020-2022. Att förbättra skolresultat och inkludering för nyanlända och flerspråkiga elever i 

Uppsala kommuns gymnasieskolor var det övergripande målet med fortbildningsinsats 

SKUA, som ingick i den av Skolverket finansierade riktade insatsen för nyanlända och 

flerspråkiga barn och elevers utbildning. Genom analys av fokusgruppsintervjuer ger den här 

rapporten en inblick i hur fortbildningsinsats SKUA upplevdes av ett urval rektorer och lärare. 

Fokusgruppsintervjuer med en mindre grupp flerspråkiga elever på de nationella 

programmen i Uppsala ger insyn i deras upplevelser av undervisning i skolor där en del 

lärare har gått fortbildningen. Lärare och rektorer uttrycker att de har blivit mer medvetna om 

vikten av ett fokus på språk i ämnesundervisningen och den viktiga rollen som 

studiehandledare kan ha i detta. Dock nämns även en del strukturella hinder till en 

tillfredsställande organisering av studiehandledning på modersmålet och det kollegiala 

lärandet i skolan. Elever som intervjuats beskriver en undervisning där lärare överlag 

upplevs ha höga krav på sina elever och ger varierande former och grader av stöttning. 

Studiehandledning som har fokus på både språk och ämnesinnehåll uppskattas av elever. 

Rapportens resultat visar på att ett fokus på både språk- och kunskapsutveckling upplevs 

som angeläget hos alla informanter. Det finns även indikationer om utvecklingsområden som 

rektorer, lärare, fortbildare och andra beslutsfattare inom gymnasieskolan kan fortsätta 

arbeta med, bland annat rutiner kring studiehandledning, fortbildningens innehåll och 

organisation av det kollegiala lärandet. 

 

Nyckelord: nyanlända elever; gymnasieskolan; flerspråkighet; SKUA.  
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Fortbildning om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt  
Perspektiv från elever, gymnasielärare och rektorer 

 

 

Bakgrund   

 

Denna publikation rapporterar om Uppsala kommuns uppföljning och utvärdering av en del 

av de av Skolverket finansierade riktade insatserna för nyanlända och flerspråkiga elevers 

lärande. Rapporten syftar till att synliggöra förändringar, förbättringar och 

utvecklingsområden i gymnasieskolans kontext i förhållande till de riktade insatsernas 

uppsatta mål. Rapporten kan ge huvudmannen och Skolverket ett perspektiv på hur just 

denna insats har bidragit till att utveckla huvudmannens verksamhet mot högre 

måluppfyllelse bland nyanlända barn och elever i gymnasieskolan. 

Styrdokument såsom skollagen, skol- och gymnasieförordningar och läroplaner är till 

för att styra skolan mot gemensamt bestämda mål. För en likvärdig skola har regeringen 

beslutat 2019-11-14 att uppdra till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka 

utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än 

svenska (Utbildningsdepartementet, 2018). Skolverket samarbetar med huvudmän under 

totalt tre år för att stärka utbildningens kvalitet. Uppsala kommun inledde år 2019 samarbetet 

med Skolverket. Överenskommelsen innebär riktade insatser i verksamheten med målet att 

fler nyanlända och flerspråkiga elever ska nå skolans kunskapsmål. 

Den insats som utvärderas i föreliggande rapport är inom utvecklingsområdet 

Undervisning och lärande. Insatsen heter Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och 

den består av två delar: 

 

1. Fortbildning av lärare och rektorer i form av kursen - Språk och kunskapsutvecklande 

arbetssätt på gymnasieskolan, 7,5 hp Uppsala universitet. 

2. Skolbaserad kompetensutveckling, där skolledningen ansvarar för att pedagoger 

som har deltagit i kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt sprider 

vidare kunskaper om detta till sina kollegor, via kollegialt lärande. Pedagogerna som 

har gått universitetskursen agerar som så kallade “SKUA-handledare” i det kollegiala 

lärandet på gymnasieskolorna.  

 

I Uppsala kommuns Åtgärdsplan1,  beskrivs hur antalet flerspråkiga elever har ökat på alla 

gymnasieprogram och att “för att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och 

behov krävs att ämnesläraren jobbar medvetet med språk- och kunskapsutveckling parallellt 

i alla ämnen och med utgångspunkt i elevernas bakgrund och tidigare språk- och 

 
1 Björklund, Ensafmanesh, Abdulkarim & Jacobsson. (2019). Åtgärdsplan: Riktade insatser för 

nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande (UBN-2022-02168). Uppsala kommun. 
. 
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kunskapserfarenheter” (Björklund, Ensafmanesh, Abdulkarim & Jacobsson, 2019, s. 51). 

Insatsen “Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” utvecklades för att stötta 

gymnasielärare i detta.  

Enligt Helen Timperley (2011) ska lärarna för att lyckas med 

kompetensutvecklingsinsatser i skolan vara engagerade; kognitivt, emotionellt och praktiskt. 

Dessutom ska det finnas system för att kontrollera effekterna av insatsen (Timperley, 2011). 

I denna rapport får vi möjlighet att följa upp lärarnas, rektorernas och elevernas upplevelser 

av en del av de riktade insatserna i Uppsala kommun, vilket kan ge en inblick i insatsens 

eventuella effekt. Utvärdering av övriga insatser rapporteras separat i Skolverkets 

slutrapport om riktade insatser i Uppsala kommun, (UBN-2022-02168). Det långsiktiga 

övergripande målet med de riktade insatserna är att utveckla och förbättra undervisningen 

för nyanlända och flerspråkiga elever, vilket på sikt ska leda till högre måluppfyllelse i denna 

elevgrupp.  Målen för den insats som utvärderas i denna rapport, “Språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i gymnasieskolan” är att 

 

● flerspråkiga elever ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett 

rikt och nyanserat sätt i alla ämnen och i de program där antal flerspråkiga elever 

är störst 

● öka ämneslärares kunskaper om hur de kan arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande på nationella program 

● öka måluppfyllelsen och elevresultaten genom att öka kvaliteten i 

klassrumsprocessen  

● höja lärares förmåga att organisera lektioner, till exempel genom att tänka på och 

arbeta medvetet med elevgruppering, varierande upplägg av lektioner, val av 

läromedel och digitalt stöd. 

 

Att nå dessa mål ska enligt Uppsala kommuns Åtgärdsplan (Björklund m.fl., 2019) ha 

positiva effekter för gymnasieskolan, bland annat 

 

● en mer likvärdig och anpassad undervisning för flerspråkiga elever 

● ökad kvalitet på lärares ledarskap när det gäller bemötande och förhållningssätt, 

elevens känsla av deltagande och medskapande i undervisningsprocessen  

● att lärare med höga förväntningar och individualisering möter eleven på den 

optimala nivån   

● att lärare tillämpar verktyg för att skapa ett arbetssätt som systematiskt tar tillvara 

och förstärker elevernas egna erfarenheter genom en likvärdig och anpassad 

undervisning i skolans alla ämnen.  

 

Av de 42 lärare, pedagoger och rektorer som var anmälda till “Språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i gymnasieskolan” blev tretton godkända på kursen. Fem 

blev inte godkända och har inte heller kompletterat för att nå godkänt resultat. Fyra fick ett 

intyg på att de deltagit men inte skrivit examinationsuppgiften och 20 hoppade av kursen 

innan den var slut. Efter kursen förväntades lärarna som deltog handleda övrig personal på 

respektive skola i kollegialt lärande om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I 

rapporten kallar vi det kollegiala lärandet för “skolbaserad kompetensutveckling”. SKUA-

kursen och den skolbaserade kompetensutvecklingen tillsammans benämns i den här 

rapporten “fortbildningsinsats SKUA”.  
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För att undersöka och utvärdera insatsens måluppfyllelse och dess förväntade effekter 

utvecklades intervjufrågor till respektive, elever, lärare och rektorer.2 Genom analys av 

informanternas responser ämnade vi få svar på följande frågor:  

 

1. Hur beskriver lärare fortbildningen och dess (möjliga) påverkan på sin undervisning 

på de nationella programmen?   

2. Hur beskriver rektorerna fortbildningen och dess (möjliga) påverkan på sina 

kunskaper om hur man leder lärarna i ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt?  

3. Vilka perspektiv på undervisning och studiehandledning uttrycker elever som delvis 

undervisas av lärare som har gått fortbildningsinsats SKUA? 

 

Alla författare har varit delaktiga i framtagandet av de olika delarna i rapporten, dock tog 

Reath Warren huvudansvar för bakgrunden, beskrivningen av de teoretiska perspektiven, 

material och metod samt diskussion, medan Abdulkarim och Mellberg huvudsakligen 

ansvarade för framskrivning av resultat.  

Rapportens disposition  

I den första delen av rapporten kontextualiseras och beskrivs vad språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt betyder i det här projektet och ur ett teoretiskt perspektiv. 

De metoder som utvecklades och användes i datainsamling och -analys beskrivs i 

nästföljande avsnitt och sedan rapporteras resultat i två olika avsnitt. I det första 

resultatavsnittet beskrivs analys av fokusgruppsintervjuerna med rektorer och lärare och i 

det andra beskrivs resultat av analys av fokusgruppsintervjuer med elever. Huvudresultaten 

diskuteras och sammanfattas i rapportens näst sista avsnitt utifrån de förväntade effekter 

som beskrivs i Uppsala kommuns Åtgärdsplan (se ovan). Rapporten avslutas med en kort 

framåtblickande sammanfattning. 

Varför språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(SKUA)?  

Det finns i dagens Sverige stora skillnader i skolresultat mellan barn och ungdomar som är 

födda och uppvuxna i social och ekonomisk trygghet i Sverige och de som kommit nyligen till 

Sverige från olika länder och/eller har sociala och kulturella bakgrunder som skiljer sig 

mycket från svenska förhållanden (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017). Särskilt utsatta är 

ungdomar med kort eller avbruten skolbakgrund som börjar i gymnasieskolan i Sverige. 

Oftast placeras dessa ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, där de för 

att få behörighet till gymnasieskolans nationella program, lär sig svenska och studerar 

ämnen som ingår i grundskolans läroplan. De ungdomar som inte fyllt 20 år och som blir 

godkända i åtta eller tolv ämnen har då möjlighet att studera på ett nationellt yrkes- eller 

högskoleförberedande program på gymnasieskolan. De som inte blir godkända i kärnämnen 

 
2 Tre enkäter riktade till elever, lärare och rektorer i Uppsala kommun utvecklades också. 
Resultaten av den analysen rapporteras i en annan rapport (Abdulkarim m. fl. 2022). 
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kan fortsätta sina studier på ett annat IM program. De elever som fyller 20 år kan fortsätta 

studera på kommunal vuxenutbildning. 

Den elev som har varit bosatt utomlands och som börjar i skolan efter höstterminens 

start det år eleven fyller sju år ska räknas som nyanländ. Efter fyra år i svensk skola räknas 

eleven inte längre som nyanländ (Skollagen 2010:800). Till nyanlända elever finns det 

riktade medel, organisatoriska lösningar och ämnen som stöttar andraspråksutveckling 

tillsammans med ämneslärande (t.ex. studiehandledning på modersmålet, utbildning i en 

introduktions/förberedelseklass, utbildning i svenska som andraspråk), men efter de första 

fyra åren eller när eleven börjar studera på ett nationellt gymnasieprogram finns inte alltid 

alla dessa resurser kvar. Behovet av stöd försvinner inte bara för att man har varit på en 

svensk skola i över fyra år, dock vill de flesta elever komma ut i reguljära klasser så fort som 

möjligt, något som forskning har visat också gynnar motivation, lärande och 

identitetsutveckling (Korp, von Brömssen, Flensner, & Risenfors, 2019; Loewen, 2004). 

Detta innebär att alla lärare i grundskolan och gymnasieskolan så småningom kommer att 

undervisa elever som relativt nyligen kommit till Sverige, lärt sig svenska som andraspråk, 

och som talar andra språk förutom svenska samt har erfarenheter av undervisning och 

lärande i andra nationella sammanhang. Dessa (relativt) nyanlända elever i svenska skolor 

behöver fortsätta lära sig det nya språket (svenska) samtidigt som de lär sig 

ämnesinnehållet som förmedlas på det nya språket. Det vardagliga språket som eleverna lär 

sig först för att kunna kommunicera på svenska, räcker inte till för att uttrycka det abstrakta 

och generella ämnesinnehåll som används i skolan, i synnerhet i de högre årskurserna. 

Dessutom blir det allt större skillnad mellan det språk som används i olika ämnen under 

skolåren. Med andra ord behöver nyanlända elever inte bara lära sig ett nytt vardagsspråk 

utan även ett allmänt skolspråk samt hur olika skolämnen språkligt uttrycker ”sitt” 

ämnesinnehåll, vilket utgör en stor kognitiv och språklig utmaning (Reath Warren & Uddling, 

2019). Forskning har visat att undervisning som är inriktat på att utveckla kunskaper och det 

språk som används för att uttrycka kunskaper i olika ämnen kan hjälpa nyanlända i denna 

utmaning (De Silva Joyce; Rose, Rose, Farrington & Page, 2008; Ramos, 2015). I svenska 

sammanhang har den samling strategier, det förhållningssätt och de resurser som kan 

användas för att åstadkomma en sådan undervisning kallats för “Språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt” eller SKUA. 

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt förutsätter att alla pedagoger 

fokuserar på det språk som elever behöver för att i större utsträckning förstå och uttrycka 

ämnesinnehåll (Reath Warren & Uddling, 2019). Språk- och ämnesinriktad stöttning i 

undervisning hjälper inte bara nyanlända utan alla elever att utveckla det akademiska 

språket och de ämneskunskaper de behöver för att lyckas i skolan. För nyanlända och andra 

flerspråkiga elever utgör studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning 

ytterligare språkligt stöd som kan hjälpa dem att på ett mer effektivt sätt lära sig 

ämnesinnehållet, den akademiska svenska som används i skolans olika ämnen samt 

utveckla flerspråkighet. 

 

Fortbildningsinsats SKUA 

Som en del av de riktade insatser som skolor i Uppsala kommun har arbetat med, anmäldes 

42 lärare och rektorer till kursen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på 
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gymnasieskolan, 7,5 hp (härefter i rapporten kallas den för SKUA-kursen) på Uppsala 

universitet. Efter genomgången kurs förväntades kursdeltagarna kunna 

● redogöra för och analysera relationen mellan flerspråkig utveckling och 

kunskapsutveckling, med fokus på elever i gymnasieskolans program 

● redogöra för och tillämpa didaktiska verktyg som främjar språk- och 

kunskapsutveckling i gymnasieskolans ämnen 

● analysera den egna verksamheten i klassrummet i förhållande till forskning om 

utveckling av flerspråkiga litteraciteter. 

För att stötta kursdeltagare i att uppnå dessa syften var fyra olika områden i fokus under 

kursens gång: 

● Att undervisa för språk- och kunskapsutveckling: Teorier och aktuell forskning om 

flerspråkig utveckling och kunskapsutveckling. 

● Att arbeta med texter i skolan: Teorier och strategier för att främja läs- och 

skrivutveckling och förståelse i gymnasieskolans olika ämnen. 

● Interaktion och lärande: Teorier och strategier för att öka interaktion och främja 

språk- och kunskapsutveckling i gymnasieskolans olika ämnen. 

● Multimodalitet och lärande: Teorier och strategier för att planera, genomföra och 

utvärdera undervisning där samspel mellan olika modaliteter (bilder, symboler, 

gester, skriftspråk, muntligt språk) stöttar språk- och kunskapsutveckling. 

Flerspråkighet fanns med som ett särskilt fokus under kursens alla delar; föreläsningar, 

seminarier, hemuppgifter och examination. Vikten av studiehandledning på modersmålet för 

nyanlända elever, modersmålsundervisning för alla flerspråkiga elever och medvetenhet om 

hur flerspråkighet kan användas som en resurs i all undervisning lyftes också fram. På så 

sätt hade denna kurs om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ett tydligt fokus på de 

resurser/ämnen som redan finns i skolan för att stötta nyanlända och flerspråkiga elever 

(studiehandledning på modersmålet, svenska som andraspråk och modersmålsämnet) 

tillsammans med strategier som kan användas i all undervisning, av alla lärare för att stötta 

språk- och kunskapsutveckling hos alla elever. 

Efter kursen förväntades lärarna som deltog handleda övrig personal på respektive 

skola i kollegialt lärande om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I rapporten kallar vi 

detta för “skolbaserad kompetensutveckling”. SKUA-kursen och den skolbaserade 

kompetensutvecklingen tillsammans benämns i den här rapporten “fortbildningsinsats 

SKUA”. 

Pandemin påverkade deltagandet i fortbildningsinsats SKUA. I utvärderingen av 

insatsen framkom att pandemin påverkade både deltagandet i SKUA-kursen och den 

skolbaserade kompetensutvecklingen. Detta gjorde bland annat att färre deltagare än 

planerat anmäldes till kursen och flera fullföljde dessutom inte hela utbildningen. 

Fortbildningsinsats SKUA genomfördes under pandemin då gymnasieskolorna under vissa 

perioder hade distansundervisning vilket innebar att skolorna behövde prioritera 

genomförandet av distansundervisningen.  
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Teorier som underbygger SKUA 

Sociokulturella och socio-semiotiska teorier om lärande underbygger de strategier och 

förhållningssätt som kännetecknar SKUA. Sociokulturella teorier understryker vikten av 

mediering och interaktion i tänkande och lärande (Vygotsky, 1978). För att interagera med 

andra människor, reglera relationer och lära sig använder människor olika verktyg; 

symboliska och fysiska. För att främja lärande anses interaktion mellan människor (elev-

elev/elev-lärare/lärare-helklass o.s.v) och användandet av olika verktyg (såsom böcker, 

datorer, bilder, gester) som planeras och stöttas av läraren, vara viktiga. 

I socio-semiotiska teorier anses språk och andra semiotiska system vara situerade. 

Med andra ord måste de förstås i relation till den kontext de befinner sig i (Halliday, 

Matthiesson & Christian, 2014). Undervisningsmetoder i SKUA som har influerats av socio-

semiotiska teorier utgår från idén att det är viktigt för läraren att ta hänsyn, inte bara till 

ämnesinnehållet, utan till hur det uttrycks (i text, tal, bilder, diagram), av vem och för vem. Ett 

explicit förhållningssätt i undervisning, där både ämnesinnehåll och det språk som används 

för att uttrycka det står i fokus, anses stötta lärande. 

Att lärare har kunskaper om transspråkande och multimodalitet och tillämpar dessa 

kunskaper i undervisning kan bidra till bättre möjligheter för lärande och därför diskuterades 

också dessa teorier under kursens gång. I transspråkande anses alla språk lika giltiga för att 

uttrycka mening och bidra till förståelse. I stället för ett klassrum där ett språk, oftast det 

samhälleliga dominerande språket, är det enda språk som räknas kännetecknas en lärande 

miljö där transspråkande tillämpas av att elever får använda alla de språkliga resurser som 

hjälper dem att förstå och uttrycka kunskaper (García & Li, 2018). I svensk forskning har det 

framkommit att studiehandledning skapar utrymme för transspråkande i den svenska skolan, 

vilket också skapar möjligheter för lärande (Reath Warren, 2016; Utbildningsdepartementet, 

2019). Dock är studiehandledning en underprioriterad form av stöd som många i skolan inte 

vet särskilt mycket om och som lider av undermålig organisering och implementering (Avery, 

2016). Studiehandledare beskrivs som centrala och viktiga medan de samtidigt är 

marginaliserade och bortglömda (Dávila, 2016). Det finns inget krav på utbildning av 

studiehandledare utan den senaste rapporten om studiehandledning uppmuntrar endast till 

kontinuerlig kompetensutveckling (Utbildningsdepartementet, 2019).   

I multimodala teorier är relationen mellan olika modaliteter för meningsskapande och 

textens budskap i fokus. Till exempel, i digitala och tryckta läromedel är relationen mellan 

ord, bilder och symboler centralt för att kunna använda läromedlet på ett optimalt sätt. 

Genom att arbeta aktivt inte bara med orden i läromedlet utan även med andra 

uttrycksformer kan elever få en djupare förståelse för budskapet (Danielsson & Selander, 

2016). 

Det sista teoretiska perspektiv som diskuterades under kursens inledande seminarier 

var Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell om lärande och utveckling. Bronfenbrenner 

påpekar att varje individ är omgiven av en mängd system som påverkar dennes möjligheter 

till utveckling och lärande. Olika ideologier, organisering av utbildning på skolnivå, hur 

enskilda lärare utformar sina lektioner och hur hemmiljön ser ut är några av dessa faktorer.  

“Ur detta perspektiv på lärande ses interaktion i och mellan de olika system som 

centralt för individens möjligheter att utveckla och lära sig. Om det råder samförstånd 

och kommunikation mellan olika aktörer på de olika nivåerna i det ekologiska 

systemet, gynnas individens möjligheter till utveckling och lärande. Och tvärtom, det 
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vill säga om samarbete och samförstånd saknas kan individens utveckling och 

lärande påverkas negativt” (Reath Warren, 2021, s. 43). 

Alla dessa teorier har på olika sätt bidragit till framtagandet av SKUA-kursen och den 

skolbaserade kompetensutveckling som skulle följa kursen. 

Material och metod 

Det projekt som ligger till grund för föreliggande rapport består av planering, utförande och 

analys av fem fokusgruppsintervjuer: en med rektorer, tre med olika grupper av lärare och 

en med elever. Vid rektorsintervjun deltog tre rektorer från utvalda gymnasieskolor i Uppsala 

där personal, inklusive de tre rektorerna, deltagit i SKUA-kursen. Vid de tre lärarintervjuerna 

deltog sex ämneslärare från två olika gymnasieskolor (två lärare deltog i varje intervju) som 

alla gått SKUA-kursen. Vid elevintervjun deltog fem elever som tidigare klassificerats som 

nyanlända och som studerar på två olika nationella program. En del av elevernas lärare 

hade gått SKUA- kursen medan andra endast deltog i den skolbaserade 

kompetensutvecklingen. Vi har inte kunnat kontrollera i vilken utsträckning deras lärare 

tillämpade SKUA-strategier i sin undervisning. Eleverna talar ett eller flera språk förutom 

svenska i hemmet eller andra sammanhang. 

Genom dessa fokusgruppsintervjuer samlades perspektiv om fortbildningsinsats 

SKUA in från lärare och skolledare samt perspektiv på undervisning från eleverna. Tematisk 

innehållsanalys (Braun & Clark, 2006) tillämpades vid analys av intervjusvaren. Avsnittet om 

material och metod inleds med en beskrivning av kontexten, det vill säga, den kommun där 

projektet utfördes. Därefter kommer en kort beskrivning av det instrument som användes för 

att samla in data (fokusgruppsintervju) sedan presenteras deltagarna och analysmetoden. 

Ett kort avsnitt om de etiska aspekterna av studien avslutar avsnittet. 

Den lokala kontexten 

Skolorna och deltagarna i fortbildningsinsats SKUA ligger i Uppsala kommun, Sveriges 

fjärde största kommun som ligger i Upplands län. År 2021 hade Uppsala kommun 237 596 

invånare. Under den senaste tioårsperioden har antal invånare vuxit med drygt 17% vilket 

gör Uppsala till den snabbast växande kommun bland de tio största kommunerna i Sverige 

(Uppsala kommun, 2022). Under läsåret 2021/22 var 9 903 elever anmälda i 19 olika 

nationella program i 26 olika gymnasieskolenheter. Av dessa elever anges 28% ha utländsk 

bakgrund i Skolverkets statistik, vilket innebär att de är födda utomlands eller är födda i 

Sverige med båda föräldrarna födda utomlands (Skolverket, 2022). 

De rektorer, lärare och elever vars uttalande i intervjuer har analyserats i denna 

rapport kommer från fyra olika gymnasieskolor i Uppsala. Dessa skolor namnges inte i 

rapporten, för att skydda identiteten av informanterna, men beskrivs kort i Tabell 1. 
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Tabell 13. Skolor som deltagit i studien 

  Gymnasieskola 

A   

Gymnasieskola 

B 

Gymnasieskola 

C 

Gymnasieskola 

D 

Antal elever 

2022 

(ungefär) 

 364  343  396 699 

Andel elever 

med utländsk 

bakgrund 

43% 36% 49% 9% 

Antal 

program 

 sex   tolv   fyra   åtta  

Fokusgruppsintervjuer 

För att komma åt mer nyanserade reflektioner om fortbildningsinsats SKUA och dess 

förväntade effekter genomfördes fokusgruppsintervjuer med olika grupper på de utvalda 

gymnasieskolorna som hade deltagit i SKUA-kursen; elever, lärare och rektorer. Genom att 

diskutera relaterade frågor med olika grupper får man olika perspektiv och djupare 

förståelse. Till fördelarna med fokusgruppsintervjuer kan räknas att deltagarna i dialog med 

varandra, stimuleras till djupare reflektion, påminns om olika aspekter samt stöttas i 

förståelse och tolkning av frågorna. Men det finns även nackdelar, bland annat att 

deltagarna påverkas av de åsikter som uttrycks i gruppen och kanske inte vågar säga sin 

egen mening utan håller med övriga, eller att några få i gruppen tar över diskussionen helt. 

Med andra ord finns det en särskild dynamik i fokusgruppsintervjuer som den som intervjuar 

måste handskas med (Yin, 2011, s. 142). 

Fokusgruppsintervjufrågorna (se bilaga 1) utvecklades av Mellberg och Reath 

Warren, och siktar dels på att få djupare förståelse för hur rektorer och lärare uppfattar och 

värderar Fortbildningsinsats SKUA och dels på att få djupare förståelse för hur elever 

upplever undervisningen i olika ämnen.  

 
3 Enligt Skolverkets statistik, 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_ar=2021&p_lankod=0
3&p_kommunkod=0380&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=G&p_sub=1 
 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_ar=2021&p_lankod=03&p_kommunkod=0380&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=G&p_sub=1
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_ar=2021&p_lankod=03&p_kommunkod=0380&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=G&p_sub=1


13 
 

Informanterna - fokusgruppsintervjuer 

Elever 

De elever som valdes ut för att delta i fokusgruppsintervjun hade tidigare varit nyanlända 

enligt Skollagens definition (2010:800 3 kap. 12 §; se även delen ”Varför språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt?”). En beskrivning av eleverna finns i Tabell 2. 

  

Tabell 2. Informanter - elever 

  Årskurs 

(gymnasium) 

Program Språk som eleverna anger som 

modersmål 

Elev 1 1 Ekonomi Arabiska 

Elev 2 1 Ekonomi Tigrinja och arabiska 

Elev 3 1 Natur Arabiska 

Elev 4 1 Natur Dari 

Elev 5 2 Natur Arabiska 

   

Fyra av de intervjuade eleverna gick sitt första år på gymnasiet, antingen naturvetenskaps- 

eller ekonomiprogrammet. I den fjärde kolumnen i Tabell 2 anges det som eleverna 

identifierade som sitt modersmål men eleverna i intervjun beskriver varierande språkliga 

praktiker, till exempel att de talar arabiska eller dari hemma och ibland arabiska i skolan, 

eller att de pratar engelska eller svenska med syskonen eller en blandning av olika språk 

hemma. Detta speglar den komplexa språkanvändningen bland flerspråkiga ungdomar som 

har uppmärksammats av flera forskare (Bagga-Gupta & Dahlberg, 2018; Paulsrud, Rósen, 

Straszer, & Wedin, 2018; Reath Warren, 2017). 

Lärare 

De sex lärare som deltog i fokusgruppsintervjuerna hade alla gått SKUA-kursen och skulle 

vara SKUA-handledare i den skolbaserade kompetensutvecklingen. Ett informationsbrev om 

projektet för utvärdering av fortbildningsinsats SKUA skickades ut till programrektorer, som 

meddelade namn på de lärare som hade deltagit i SKUA-kursen på respektive skola. Några 

av dessa lärare tillfrågades om att delta i en fokusgruppsintervju och de gav sitt samtycke att 

medverka. Lärarna undervisar i olika ämnen. Mer detaljer om lärarna finns i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Informanter - lärare 

  Arbetsplats Ämnen 
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Lärare 1 Gymnasieskola D samhällskunskap och engelska 

Lärare 2 Gymnasieskola D  svenska och religion  

Lärare 3 Gymnasieskola A matematik och engelska 

Lärare 4 Gymnasieskola A matematik, geografi och historia 

Lärare 5 Gymnasieskola A svenska och historia 

Lärare 6 Gymnasieskola A svenska, religion och historia 

  

Rektorer 

De tre rektorer som deltog i fokusgruppsintervjun valdes ut på grund av de hade varit 

delaktiga under en del av SKUA-kursen och hade ansvar för att se till att den skolbaserade 

kompetensutvecklingen med SKUA kom i gång på sina respektive skolor. Några 

bakgrundsdetaljer om rektorerna anges i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Informanter - rektorer 

  Arbetsplats Program 

Rektor 1  Gymnasieskola C Ansvarar för ekonomi- och samhällsprogrammen 

Rektor 2  Gymnasieskola B  Ansvarar för yrkesprogram och IM-programmen.  

Rektor 3  Gymnasieskola A  Ansvarar för IM-programmet  

  

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes av Abdulkarim på de skolor där informanterna arbetade eller 

studerade. Abdulkarim tog kontakt med informanterna och bokade en tid som passade. 

Informanterna informerades via ett informationsbrev om syftet med fokusgruppsintervjun, 

samt deras rätt att inte få sin identitet avslöjat samt dra sig ur projektet om de vid senare 
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tillfälle ångrade sitt deltagande (se bilaga 2). Alla informanter skrev på en samtyckesblankett 

(se bilaga 3; se även avsnittet ”Etiska överväganden”).    

Intervjuerna spelades in (audioinspelning) och transkriberades huvudsakligen av 

Mellberg och Abdulkarim. Transkriptionerna kontrollerades av alla tre författare för att 

försäkra att de speglade en så riktig representation av informanternas ord som möjligt. 

Transkriptionen följde inga formella transkriptionskonventioner eftersom fokus i analysen 

huvudsakligen var på informanternas uttryckta perspektiv, och inte på hur informanterna 

uttryckte sina perspektiv.  

Analys 

Alla transkriptioner fördes in i ett Exceldokument som de tre författarna fick var sin kopia av. 

En transkription i taget analyserades (lärarnas intervju först, sedan rektorer, sedan elever). 

Ungefär samma metod tillämpades vid analys av alla intervjuer. Mestadels utfördes en 

induktiv tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke, 2006) med kodning och sedan 

kategorisering av koderna enligt följande steg: 

 

1. Transkriptionen av intervjun kodades först individuellt av varje författare för att 

identifiera och namnge de minsta möjliga detaljerna i intervjuernas innehåll (d.v.s. 

koder). 

2. En gemensam analys genomfördes, för det mesta digitalt, där författarna jämförde 

sina respektive koder, för att sedan komma överens om gemensamma koder.  

3. De gemensamma koderna grupperades in i kategorier för att identifiera de 

övergripande teman som koderna representerade.  

4. Resultat skrevs fram under teman i ett gemensamt online-dokument. Varje författare 

hade huvudansvar för olika delar (se introduktion till rapporten för fördelningen). 

 

I den gemensamma analysen var alla tre författare delaktiga och arbetade både individuellt 

och i grupp, vilket stärker studiens reliabilitet och validitet. Kategorierna från de första 

kodade intervjuerna med lärarna blev grunden till strukturen i den första delen av 

resultatrapporteringen. Eftersom denna rapport syftar till att utvärdera en del av 

fortbildningsinsats SKUA samlades kategorierna därför först under två huvudrubriker; 

“Möjligheter med fortbildningsinsats SKUA” och “Utmaningar med fortbildningsinsats SKUA”. 

Nya kategorier växte fram ju längre vi kom i analysen av lärares och rektorers svar. Dessa 

fördes ihop eller döptes om. Resultat av elevernas svar redovisas separat från lärarnas och 

rektorernas svar, eftersom deras svar handlar om undervisning och inte fortbildningsinsats 

SKUA.  

Det slutgiltiga resultatet struktureras i denna rapport under följande rubriker:  

 

Resultat  

a. Möjligheter med fortbildningsinsats SKUA 

i. Strukturella/organisatoriska faktorer 

ii. Klassrumsfaktorer  

iii. Individuella faktorer  

b. Utmaningar med fortbildningsinsats SKUA  

i. Strukturella faktorer  
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ii. Klassrumsfaktorer 

iii. Individuella faktorer 

 

c. Elevperspektiv - undervisning och studiehandledning 

i. Undervisning 

ii. Lärarroll 

iii. Elevroll 

iv. Muntliga presentationer 

v. Vetenskapligt skrivande 

vi. Klassrumsmiljö 

vii. Strategier 

d. Elevers upplevelse av studiehandledning 

i. Möjligheter med studiehandledning 

ii. Utmaningar med studiehandledning 

iii. Förväntningar på studiehandledning 

 

 

Etiska överväganden 

Denna rapport är ett resultat av ett projekt vars syfte var att utvärdera en del av de riktade 

insatser som Uppsala kommun implementerade under åren 2020-2022. Det kan beskrivas 

som ett projekt med forskningsliknande insatser, vilket enligt Etikprövningsmyndigheten i 

Uppsala inte behöver etikprövas. Vi har dock genomgående följt de etiska krav på 

samhällsvetenskaplig forskning som rekommenderas av Vetenskapsrådet (2017). Det 

innebär att information om studien har givits muntligt och skriftligt till informanterna. De som 

intervjuades har skrivit på samtyckesdokument, där bland annat projektets syfte beskrivs, 

vad det innebär att medverka, att deltagande är frivilligt och att materialet behandlas och 

förvaras konfidentiellt.  

I resultatdelen har skolor och personer avidentifierats, för att minska risken att en 

utomstående kan koppla specifika yttranden till en viss person. Dock måste det påpekas att 

det finns ett begränsat antal gymnasieskolor i Uppsala och ännu färre som har deltagit i de 

riktade insatserna, så det är inte möjligt att garantera anonymitet, i alla fall när rapporten 

läses av medarbetare inom kommunen. Det kan tilläggas att lärare och rektorer uttalar sig 

som professionella och därmed vidrörs inte frågor som är av personlig eller särskilt känslig 

karaktär. 
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Resultat 

I föreliggande avsnitt adresseras de tre frågor som utvärderingen fokuserat på. I första delen 

är det de två första frågorna som ligger i fokus: 

 

1. Hur beskriver lärare fortbildningen och dess (möjliga) påverkan på sin undervisning 

på de nationella programmen?   

2. Hur beskriver rektorerna fortbildningen och dess (möjliga) påverkan på sina 

kunskaper om hur man leder lärarna i ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt?  

 

Möjligheter med fortbildningsinsats SKUA 

Lärarnas och rektorernas perspektiv på fortbildningsinsats SKUA presenteras under två 

huvudrubriker: Möjligheter med fortbildningsinsats SKUA och Utmaningar med 

fortbildningsinsats SKUA. De upplevda möjligheterna och utmaningarna kategoriseras vidare 

som antingen strukturella/organisatoriska, klassrumsbaserade eller individuella.  

Strukturella/organisatoriska faktorer 

Strukturella faktorer kan även beskrivas som organisatoriska faktorer. De möjligheter som 

fortbildningsinsats SKUA erbjuder är enligt rektorer och lärare beroende av att skolorna 

skapar organisatoriska förutsättningar för att organisera, planera, genomföra och följa upp 

den skolbaserade kompetensutvecklingen och studiehandledningen. Vikten av att utveckla 

en positiv skolkultur lyftes också.  

På de skolor som deltagit i fortbildningsinsats SKUA anmäldes 42 deltagare varav 22 

deltog i kursen (se s. 4). För att fler lärare ska använda sig av SKUA diskuterade rektorerna 

vikten av att sprida och utveckla kunskaper om SKUA på respektive skola, via skolbaserad 

kompetensutveckling. Alla rektorer hade en konkret plan för hur man avsåg fortbilda sina 

lärare. Vissa planerade att hela personalgruppen skulle gå en utbildning i SKUA medan 

andra planerade att utbilda personalen via kollegialt lärande som leds av SKUA-handledare. 

För att lyckas med det kollegiala lärandet ansåg rektorerna att det var avgörande att bidra 

med en tydlig struktur för hur arbetet skulle gå till. 

 

…det vi kan bidra med är ju en tydlig struktur för finns inte tiden avsatt, finns inte att 

vi säger att det är viktigt, då blir det inte av, oavsett om vi pratat om oss själva eller 

lärarna, så tydlig struktur, ha en väldigt tydlig plan, tydlig delegering av ansvaret av 

vem gör vad och när gör de det och hur följer vi upp det, det behövs för annars faller 

det. (Rektor 2) 

   

Rektor 3 lyfte skolkultur som en annan viktig faktor i arbetet med flerspråkiga och nyanlända 

elever. Rektorn önskade ett skifte från att lärarna påpekade det som eleverna inte kunde 

göra till vad de som lärare och hen som rektor kunde göra för att förbättra elevers lärande. 

En förbättrad organisation av studiehandledning på modersmålet nämndes som en av de 

strukturella faktorer som behövde åtgärdas för att skapa bättre förutsättningar för lärandet 

bland nyanlända och vid behov andra flerspråkiga elever. 
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Vi borde använda studiehandledningsmänniskorna på ett bättre sätt. Jag vet inte hur, 

men på ett bättre sätt för att komma åt elevernas andraspråk i lärprocessen. Få fram 

förstaspråket. (Rektor 3) 

 

För att SKUA skall tillämpas av alla, t.o.m. nyanställda lärare, planerades olika strategier, 

exempelvis information om SKUA vid introduktion till skolan för nyanställda samt att SKUA 

ska ingå i skolans “Rutinhandbok”. Rektor 1 siktade på att arbeta med SKUA “på riktigt” i 

augusti 2022, när ny personal är på plats. Planen var att det då ska finnas två SKUA-

handledare som leder det kollegiala lärandet var tredje vecka. 

Klassrumsfaktorer 

Även om det är lärare och elever som är aktiva i klassrummen spelar rektorer en viktig roll 

genom att se till att lärare få tillgång till de resurser de behöver för att bedriva undervisning 

av god kvalitet. Det var en samstämmighet bland rektorerna om vikten av att ta vara på 

elevernas förstaspråk och att ge eleverna så kallat “språkstöd”. Man ansåg också att ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt alltid är aktuellt för skolan; för alla elever, inte 

bara de nyanlända och flerspråkiga, och för alla lärare.  

Lärarna uttryckte att SKUA-kursen hade gett dem nytt material och nya strategier för 

att arbeta med språkligt heterogena elevgrupper. 

Strategier och material som gynnar språk- och kunskapsutveckling 

De strategier som lärarna läste om i kurslitteraturen och sedan testade i sina klassrum under 

kursens gång (Gibbons, 2018; Hallesson & Visén, 2019) beskrevs av lärarna som positivt. 

Lärarna menade att det var viktigt att inte bara dela ut en mall för hur man skriver olika texter 

till eleverna, utan att även beskriva hur man kan använda mallen för att utveckla sina texter. 

Lärarna diskuterade olika strategier som de kunde tillämpa för att förbättra läsförståelsen 

och ämneslitteracitet (Hallesson & Visén, 2019) samt hur de själva har utvecklat och förfinat 

metoder som de kände till sedan tidigare.  

 

 Jag har börjat använda mer mallar och, jag gjorde det innan men, ännu mer och 

kanske förfinat mallarna och tänka till vad det faktiskt står i mallarna och lagt till 

någon kolumn och jag har med - när vi har ord, alltså ordläxa i engelska eller näs vi 

ska prata om nya ord - då har jag lagt till en kolumn för bilder också. (Lärare 3) 

 

Lärare 2 påpekade vikten av att arbeta med texter på olika sätt, och att man kan “läsa andra 

medier” som texter, det vill säga att texter kan bestå av olika kombinationer av ord, bilder, 

och andra uttryckssätt. Att ha den insikten med sig in i undervisning menar hen underlättar 

förståelse och produktion av texter för alla elever. 

Lärarna ansåg att SKUA-strategier hjälpte deras elever att förstå undervisningen 

bättre och att kunna visa sina kunskaper. En lärare beskrev att användningen av strategier 

som skapar förförståelse innan man börjar med ett nytt arbetsmoment och att arbeta med 

nyckelbegrepp var “väldigt gynnsamt för att förstå själva innehållet”. En annan strategi som 

togs upp var ordlistor med bildstöd. 

Lärarna uttryckte att den tydlighet som kännetecknar SKUA gagnar alla elever, inte 

bara de som är flerspråkiga. Lärarna påpekade även vikten av samarbete med 

studiehandledaren, vilket diskuteras mer under nästa rubrik. 
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Lärarna uttryckte allmänt att det fanns mycket positivt med att undervisa nyanlända och 

flerspråkiga elever. Till exempel beskrev Lärare 2 hur undervisning i ett multikulturellt 

klassrum bidrog till hens egen kulturella och språkliga utveckling, t.ex. genom att hen hade 

lärt sig några ord på sina elevers olika språk. Andra lärare pratade om spännande 

diskussioner om kultur och beteende bland elever och mellan elever och lärare. 

 

Jag tycker det roligaste är att få de andra perspektiven, särskilt i religionskunskap. 

Då vill de diskutera och det gör att jag får tänka på i min undervisning att det inte 

bara är ett europeiskt kristet perspektiv som finns i världen utan jag har elever som 

har helt andra perspektiv och för mig har det varit väldigt nyttigt och väldigt kul att få 

de här andra perspektiven och få ta del av det.  (Lärare 2) 

 

Lärare 2 ansåg att diskussioner där många olika perspektiv lyfts fram är nyttigt och kul för 

läraren själv men även något som ingår i ämnet Religionskunskap. 

Flerspråkighet som resurs, studiehandledning och modersmålslärare 

Under fortbildningen diskuterades den viktiga rollen som modersmålslärare och 

studiehandledare kan ha för flerspråkiga och nyanlända elever. Lärarna som deltog i 

fokusgruppsintervjun nämnde att de ville utnyttja studiehandledare i högre grad och uttryckte 

dessutom en önskan om ökat samarbete med modersmålslärare. Den insikten beskrevs 

som ett förändrat sätt att tänka av Lärare 5: 

 

Det jag har förändrat i mitt tankesätt är att se elevernas alla språk som en resurs och 

jag skulle önska mer samarbete med modersmålslärare. (Lärare 5)  

Alla lärare som deltog i intervjun uttryckte att de arbetar medvetet med språk i 

undervisningen, och att språket är centralt i inlärningen oavsett om man är flerspråkig eller 

inte. Många lärare nämnde att de medvetet inkluderar sina elevers olika språk i 

undervisningen, genom att till exempel ge eleverna möjlighet att översätta ord och begrepp 

till deras modersmål och att låta dem se på filmer eller läsa skönlitteratur på modersmålet 

innan de deltar i diskussioner eller skriver texter på svenska. Att använda flera olika språk i 

undervisningen, det som kan kallas för transspråkande, nämndes av flera lärare som en 

strategi som hade väckt många tankar. Lärare 4 nämnde att hen hade fått nya insikter om 

vikten av språk och identitet i undervisning av nyanlända elever.  

Individuella faktorer 

Rektorerna kan arbeta med strukturella och organisatoriska faktorer som ger bättre 

möjligheter för lärande och lärare kan påverka lärandet i sina klassrum på en mängd olika 

sätt. Dock spelar individuella faktorer också stor roll i de beslut som tas på olika nivåer. Hur 

den enskilda rektorn eller läraren resonerar kring centrala frågor om fortbildningsinsats 

SKUA kom till uttryck i intervjuerna med rektorer och lärare och sammanfattas i kommande 

del. 

Rektorerna i intervjun belyste att insatsen har förhöjt deras medvetenhet om vikten 

av elevernas förstaspråk i inlärningen. Rektor 1 nämnde att hen hade tidigare kunskaper om 

strategier för att arbeta enligt SKUA men att det var bra med repetition (“uppfräschning”).  

Vidare uttryckte rektor 1 att strategier för att arbeta enligt SKUA är viktigt för alla lärare att 

tillämpa i alla ämnen, och för alla elever, oavsett modersmål. Rektor 3 tyckte att deltagande 
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lärare reagerade positivt till innehållet i SKUA-kursen, och att det smittade av sig till övriga 

lärare på skolan.  

Lärarna uttryckte att insatsen gett dem en ökad medvetenhet om vikten av att utnyttja 

alla språk och en ökad förståelse för behovet av anpassning i undervisningen. Via insatsen 

har lärarna fått teoretiska kunskaper om SKUA samt en kunskapsbank av strategier och stöd 

i att förstå och tillämpa dessa i klassrummet. En del lärare hade också utvecklat egna 

modeller och arbetssätt. Genom att ge lärarna en större bredd av klassrumsstrategier ges de 

möjlighet att utnyttja olika strategier beroende på elevernas behov, något som lärarna också 

uttrycker att de gör. Insatsen hade också gett dem stöd i undervisningsplanering med fokus 

på SKUA. Lärare 2 menade att insatsen fått hen att reflektera över sin lärarroll och lärstil och 

att läraren behövde anpassa sig mer för att möta sina elevers olika behov. 

 

Sen har jag också fått verktyget att stanna upp och förstå att jag själv kanske har 

fastnat i en form av undervisning som inte passar alla och som jag själv inte har sett 

passar alla. Så det är nog det främsta verktyget att jag fått upp ögonen för min 

lärarroll och min lärarstil och inse att jag måste anpassa mig ännu mer. (Lärare 2) 

 

Lärarna i intervjun uttryckte att SKUA var bra för alla elever och här framhölls att även elever 

med svenska som modersmål, i synnerhet språksvaga elever, gynnas av SKUA. Lärarna var 

också överens om att SKUA är användbart i alla skolämnen och att det gynnar förståelsen 

av ämnesinnehållet. Även om lärarna hade svårt att dra slutsatser om faktiska effekter på 

elevernas lärande vid användning av SKUA ansåg man att SKUA borde öka elevernas 

förståelse och ge dem möjlighet att lättare kunna visa sina kunskaper och prestera bättre i 

skolan, vilket på sikt kan förväntas ge en ökad måluppfyllelse och progression. Lärarna 

kunde dock inte se en tydlig förändring i elevernas möjlighet till delaktighet i undervisningen. 

Utmaningar med fortbildningsinsats SKUA 

Trots alla positiva exempel ovan togs en hel del utmaningar upp av både lärare och rektorer 

i intervjuerna. Dessa utmaningar hade inte alltid att göra med själva fortbildningsinsats 

SKUA utan med organiseringen av den skolbaserade kompetensutvecklingen samt de 

bristande möjligheter som lärarna upplevde att de hade att tillämpa de kunskaper de hade 

fått med sig. Utmaningarna klassificerades som strukturella, klassrumsbaserade eller 

individuella. 

Strukturella  

Flera rektorer uttryckte att det finns utmaningar i att organisera det kollegiala lärandet av 

SKUA på skolan. Enligt rektor 1 fanns det andra utmaningar på deras skola som behövde 

prioriteras, vilket ledde till att SKUA inte gavs fullt fokus. Rektor 1 ansåg också att insatsen 

var dåligt förankrad hos lärarna på skolan vilket ledde till att en del lärare hoppade av kursen 

medan andra kände sig förbisedda som inte erbjudits att delta. Rektor 3 menade att lärare, 

förutom den fasta tid som skolan ger för utveckling av SKUA, också använder sin 

förtroendetid för att exempelvis utveckla undervisningsmaterial och att SKUA är centralt i 

läraruppdraget och därför något som åligger lärare att göra. 

Nästan alla lärare nämnde tiden som en utmanande faktor för lärare. De menade att 

det tar tid att planera nya lektioner där SKUA tillämpas, att utveckla material för flerspråkiga 

elever eller elever med språkliga brister, och att de saknar den tid som behövs. Lärare som 
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undervisade på IM-programmet menade att tidsbrist även finns för en del elever, eftersom 

IM-programmet bara är 1 - 3 år. Lärarna hinner inte jobba med alla förmågor och eleverna 

hinner inte lära sig allt de ska. De menar att det är utmanande att hitta ett anpassat material 

för alla elever och att det behövs mycket förarbete för att ta fram rätt undervisningsmaterial 

på olika nivåer och andra språk. Samtliga lärare ansåg att det är viktigt att utgå ifrån 

elevernas förutsättningar i undervisningen, vilket kräver mycket anpassning och på grund av 

hur organisationen är strukturerad så ställer det stora utmaningar på läraren. 

Några av lärarna sa att de inte hade fått avsatt tid för SKUA-kursen utan varit 

tvungna att ställa in lektioner. De hade dessutom inte fått vikarie vid de tillfällen de var borta 

för att delta vid kursträffar. Alla hade inte heller fått tid i tjänsten för implementering och 

utveckling av SKUA, men några lärare hade fått mindre undervisningstid. 

 

Rektor frågade om jag ville gå kursen men sen glömde de nog bort att vi behöver lite 

tid för den är ganska omfattande kursen, mycket jobb och mycket uppgifter. Så hela 

hösten kände jag mig ganska stressad.  (Lärare 1) 

 

Överlag tyder lärarnas respons i fokusgruppsintervjuerna på att det saknas en systematisk 

organisering av insatsens båda delar (kursen och den skolbaserade 

kompetensutvecklingen) vilket skapar olika villkor för lärare vid olika skolor. Alla lärare som 

deltagit i utbildningen upplever bristande stöd från skolledningen, både när det gäller 

nedsättning i tjänsten och stöd för implementering av strategier.  

Studiehandledning 

Organisatoriska strukturer hindrar även elever från att få studiehandledning av god kvalitet. 

Samtliga lärare berättade att de skulle vilja samarbeta och planera mer ihop med 

studiehandledare, men att tidsramarna är väldigt begränsade. Lärare 3 menade att eleverna 

får studiehandledning endast enstaka timmar och att det inte finns tid för samarbete med 

studiehandledare.  

Klassrumsfaktorer  

Rektor 1 beskrev en upplevelse av spritt engagemang hos lärarna angående själva SKUA-

kursen och att de hade svårt att överföra teori till praktik. Lärarna tog inte upp sådana 

utmaningar utan fokuserade mer på de språkligt heterogena grupper de ofta undervisar, 

vilket de menade försvårar arbete med helklasstrategier. Lärare 3 beskrev att det till 

exempel kan vara svårt att hitta undervisningsmaterial på olika språk.  

En annan utmaning som togs upp gällde studiehandledning. I stycket ovan beskrivs 

hur lärarna upplevde att ökat samarbete med studiehandledare var något de önskade 

utveckla, men lärarna lyfte också svårigheter med detta. En lärare i synnerhet tyckte att 

fanns ett för stort fokus på studiehandledare i SKUA-kursen och att det fanns problem med 

studiehandledning i kommunen. Enligt denna lärare överskuggade de lokala utmaningarna 

med studiehandledning de fördelar som enligt forskning finns med stödet. Till exempel 

beskrev läraren att många studiehandledare inte har någon utbildning, att elever inte alltid 

blir hjälpta av studiehandledare och att eleverna ibland inte ens vill gå till 

studiehandledningen. 

 

/…/ det nästan provocerar att man lägger så stor vikt på studiehandledning [sic] när 

det inte är ens verklighet. Det är en dysfunktionell del av skolan. (Lärare 3). 
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Läraren tyckte att studiehandledning i Uppsala kommun i praktiken var något helt annat än 

det som beskrevs i kurslitteraturen. Glappet mellan de positiva effekter på studiehandledning 

som beskrevs i kurslitteraturen och den verklighet som lärarna upplever beskrevs till och 

med som provocerande. Lärare 3 uttryckte att det borde vara ett större fokus på att utbilda 

studiehandledare, att se till att de har grundläggande pedagogik och utbildning i bemötande. 

Individuella faktorer 

En rektor uttryckte att SKUA-kursen lade för mycket fokus på nyanlända och för lite på 

övriga flerspråkiga elever. Med andra ord önskade rektorn ett fokus på olika sorters 

flerspråkiga elever, inte bara elever som nyligen har flyttat till Sverige. 

Lärarna lyfte upp att flera faktorer spelar roll på elevernas inlärning, motivation och 

kunskapsutveckling. En av de faktorerna är trauman. En del nyanlända elever har 

traumatiska minnen som indirekt påverkar deras språk- och kunskapsutveckling. En lärare 

uttrycker:   

 

Mycket av skoltiden går till skolträning innan man kan komma fram till 

språkundervisning eller att träna ämnen. (Lärare 5) 

 

En annan faktor som lärare 5 lyfte är bristande skolfärdigheter hos elever. Hen menar att 

detta inte enbart gäller nyanlända elever utan även andra elever som på grund av olika skäl 

har bristande förståelse eller kunskaper i olika ämnen.  

Tre lärare uttryckte att psykologiska och sociala aspekter försvårar skolarbetet och 

påverkar elevens motivation. Lärare 4 lyfte även upp att de elever som har trauman och 

bristande språkfärdigheter kan hamna i konflikter som kan bero på nationalitet eller 

kulturkrock.   

 

Kulturkrockar kan vara utmanande. Och elevernas bagage kan vara ett problem när 

två nationaliteter möts i ett klassrum där länderna inte kommer överens. Tar man upp 

en fråga som är känslig så blir det ganska snabb häftigt. Sen har ju många flytt från 

länder och har en massa trauman med sig som gör att de kan fungera dåligt i ett 

klassrum. Kan vara ångest och allt möjligt som är ett hinder för lärande och samvaro 

i klassrum. (Lärare 4). 

 

Ovan exempel belyser att även erfarna lärare som har undervisat många olika elever 

behöver kunskaper om enskilda elever för att kunna bemöta dem på bästa möjliga sätt och 

tillsätta nödvändiga resurser. Lärare kan mycket, men skolan har även annan personal med 

spetskompetens som behöver träda fram och fånga upp när lärare inte når hela vägen fram. 
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Elevperspektiv - undervisning och 

studiehandledning 

I föreliggande avsnitt adresseras den tredje frågan som utvärderingen fokuserar på: 

 

3. Vilka perspektiv om undervisning och studiehandledning uttrycker elever som delvis 

undervisas av lärare som har gått fortbildningsinsats SKUA? 

Undervisning 

I denna del av rapporten redovisas elevernas perspektiv på undervisning och 

studiehandledning. I fokusgruppsintervjun deltog fem flerspråkiga elever. Elevernas 

perspektiv på undervisning har tematiserats under rubrikerna: Lärarroll, Elevroll, Muntliga 

presentationer, Vetenskapligt skrivande samt Klassrumsmiljö och strategier. Elevernas 

perspektiv på studiehandledning på modersmålet presenteras under teman: Möjligheter med 

studiehandledning, Utmaningar med studiehandledning och Förväntningar med 

studiehandledning.  

Lärarroll 

En del av intervjufrågorna kretsade kring elevernas uppfattningar om lärares undervisning 

och bemötande. Elevernas svar varierar en hel del. Dels menade eleverna att det beror på 

vilken lärare man tänker på, men det är också så att eleverna tycker olika sinsemellan. Enligt 

Elev 2 och Elev 3 har de flesta lärarna höga förväntningar på dem, men att förväntningarna 

skiljer sig från lärare till lärare. De nämner även att nästan alla lärare fokuserar mycket på 

alla kunskapskrav som ska uppnås. Eleverna menar också att lärare framför allt fokuserar 

på att de ska lära sig kunskaper och förmågor och att de ska fokusera på detta och inte på 

vilka betyg de kan uppnå.    

 

..de har höga förväntningar att vi ska utveckla oss ännu mer. På den här nivå som 

jag kan nu så förväntar sig att efter tre år ska jag kunna ännu högre. Men det är inte 

alla lärare, det är olika, men de försöker hjälpa oss utvecklas på olika sätt. (Elev 3).    

 

Dock ger eleverna också uttryck för att kunskapskraven kan vara svåra att uppnå samt att 

det finns svåra ord i läromedel. 

 

…det finns många saker vi måste kunna och skriva. Om vi glömmer att skriva om en 

av de, då kommer vi inte få godkänd ens, det är svårt (Elev 4) 

 

Eleverna i intervjun fick en fråga om hur ofta de brukar arbeta i mindre grupper och svaren 

visar att de upplever att grupparbeten inte är vanligt förekommande under lektionerna. När 

det väl sker är det oftast under samhällskunskapslektionerna och ibland under laborationer. 

Eleverna menade att de mest arbetar självständigt men att de kan fråga en klasskompis om 
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de behöver hjälp med en uppgift. Under de grupparbeten som sker beskriver eleverna att 

läraren organiserar grupperna så att de består av olika personer vid olika arbeten.       

I samband med diskussioner kring grupparbeten sa Elev 3 att hen tappar fokus under 

längre genomgångar: 

 

Jag tycker jag är inte alltid aktivt, oftast när mina lärare har längre genomgångar då 

går mina tankar åt annat håll. Det är svårt efter tio, femton minuter om läraren 

fortsätter prata det bli svårt att fokusera på lektionen. (Elev 3)  

 

Dock tillägger Elev 3 att om läraren ställer frågor under genomgången blir eleven mer 

delaktig.  

Elevroll 

När eleverna diskuterade hur de upplevde lärarnas förväntningar kom de in på deras egna 

ansträngningar. En av eleverna menade att lärarens förväntningar påverkas av elevens 

egna ansträngningar.  

 

vi själva måste ha förväntningar på oss. Om jag ska ha bra betyg jag måste kämpa 

för det. Om läraren ser jag kämpar så kommer de ha förväntningar på mig, att jag 

klara målen och sådana saker. Och om jag inte arbetar så kommer de inte ha 

förväntningar på mig. (Elev 2) 

 

Med detta resonemang menar Elev 2 att lärarna har höga förväntningar på de som kämpar, 

men inte på de elever som inte anstränger sig. Andra frågor i intervjun handlade om 

elevernas förväntningar på sig själva; om de kände att de förstod undervisningen och kände 

att de skulle lyckas med skolarbetet. De fick även möjlighet att säga hur de själva kan märka 

att de lyckas. Eleverna hade blandade åsikter angående just dessa frågor. En elev menade 

att man känner att man lyckas när man får möjlighet att höja sina betyg, eller när man förstår 

det som läraren säger i undervisningen. Eleverna menade att de förstår på riktigt att de har 

lyckats när de ser sina betyg. Elev 3 beskrev hur hen inte var nöjd med “bara godkänt” utan 

ville satsa på högre betyg.  

 

om jag har mitt mål i månen då ligger jag målen i stjärnorna, om jag inte når 

stjärnorna då når jag månen. (Elev 3) 

 

Elev 3 visar på en medvetenhet av sin egen roll, och vikten av sina egna ansträngningar i 

skolarbetet. 

Muntliga presentationer 

Muntliga presentationer kan upplevas svårt för många elever, särskilt om de är nya i skolan 

eller i Sverige. Resultatet av frågan kring elevernas upplevelser av muntliga presentationer 

visar att de har olika upplevelser samt att talängslan är mer eller mindre framträdande 

beroende på hur väl förberedda de känner sig och i vilket ämne den muntliga presentationen 

ska ske. Elev 1 och Elev 3 tyckte att det går bra med muntliga presentationer om man har 

förberett sig innan och övat flera gånger framför en kompis eller på egen hand. Däremot 

menade Elev 2 att det är svårt med muntliga presentationer och att hen känner stress, 
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blyghet och osäkerhet när hen ska genomföra en muntlig presentation. Elev 5 beskrev hur 

stressad hen kände inför en presentation i geografi då hen inte hittade information till 

presentationen. Hen fick till slut hjälp av sin lärare men uttryckte att det var svårt att hitta 

information utan stöd från läraren. Eleverna identifierade några strategier som underlättar 

förberedelse och genomförande av muntliga presentationer. De berättade att det är lättare 

att presentera i mindre grupper och att det hjälper när de får stöd av läraren. Detta stöd kan 

innebära att läraren stöttar med val och formulering av innehållet i bildspelet, ger 

återkoppling om manuset samt val av nyckelordet. Klassrumsklimatet dök upp som en viktig 

faktor. Elev 1 uttryckte att hen var orolig att hen inte visste hur hen skulle presentera på ett 

korrekt sätt och att andra elever i klassen skulle skratta. Dock blev det inte så: 

 

 I samhällskunskap var svårt att hitta information. Och när jag hittade svårt, jag visste 

inte hur ska jag presentera. Jag missade några meningar och jag blev blyg och 

hoppades att ingen kommer skratta. Men ingen skrattade. (Elev 1) 

 

Elev 5 menade att i vissa ämnen kan det vara enklare att hitta källor för den muntliga 

presentationen än i andra ämnen. Eleverna var medvetna om att muntliga presentationer 

finns definierade i kunskapskraven och att genomförandet av presentationer påverkar deras 

måluppfyllelse och betyg i olika ämnen.    

 

Vetenskapligt skrivande 

Samtliga elever i intervjun uttryckte att det är utmanande att skriva olika texter. Utmaningar 

kan till exempel vara att skriva resonerande- och argumenterande texter, eller att tänka på 

olika perspektiv och skriva analyserande texter. Elev 1 gör skillnad mellan det språkbruk 

som eleven anser krävs i skrivandet av texter i skolan och det språk som används i 

vardagliga sammanhang:  

 

Man ska inte skriva på det språket som du pratar i vardagen utan andra språk.     

(Elev 1). 

 

Elever nämnde en del strategier som de upplever hjälper dem att skriva vetenskapliga 

texter. De vill t. ex. få och förstå instruktioner kring uppgiften, få modelltexter som är 

kopplade till olika betygsskalor, att läraren skriver vad som ska finnas med i texten och ger 

återkoppling efter första utkastet samt få en färdig mall för den sorts text som ska skrivas. 

Elev 3 säger att det finns skrivmallar i en korridor i biblioteket.  

Eleverna berättade om hur de förbereder sig inför skrivuppgifter. De beskrev olika 

strategier, till exempel att sammanfatta texter, att plocka ut de viktigaste delarna i en text och 

anteckna det som punkter samt att använda olika verktyg, bland annat digitala verktyg, för 

att söka efter källor och fakta. Som svar på frågan. “Känner du att du kan förstå och lyckas i 

olika skolämnen? (Hur märker du det?)”, uttryckte Elev 3 att de jämför texter som de skrivit 

tidigare med nyare texter, vilket kan visa att de utvecklats i sitt skrivande.   

Klassrumsmiljö och strategier 

Arbetsmiljön är en högst viktig fråga i arbetslivet, och elevers arbetsmiljö är huvudsakligen 

klassrummet. Lärare kan bidra på olika sätt till skapandet av en miljö som främjar lärande, till 
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exempel genom hur de planerar att lägga fram innehållet och hur de vill att eleverna ska 

arbeta med uppgifter. Flera elever uttrycker i intervjun att de vågar prata när de sitter i 

mindre elevgrupper och att de blir mer osäkra när de ska tala inför större grupper. De 

beskriver en rädsla att exempelvis svara fel eller att andra elever inte kommer att hålla med.  

  

Om jag är säker 100% på svaret då pratar jag.  (Elev 5) 

 

Elev 5 menar att hen vågar prata bara om hen är säker på svaret. 

 

För att undersöka om elever upplever att lärare använder olika språk- och 

kunskapsutvecklande strategier i klassrummet fick eleverna under intervjun diskutera olika 

aktiviteter i undervisningen. Förutom mer generella undervisningsstrategier som att läraren 

förklarar mer om eleverna inte förstår tas flera strategier som kan kopplas mer specifikt till 

SKUA upp av eleverna. Elever förklarar att vissa lärare har lärt sig en del begrepp på 

elevernas modersmål.  Andra strategier som tas upp är utnyttjandet av begreppslistor och 

multimodala representationer, exempelvis bild och text.  

 

De först försöker förklara med ord och om vi inte fattar så visar de bilder. (Elev 2) 

 

Att ta reda på elevernas förkunskaper är också en strategi som enligt eleverna i 

fokusgruppsintervjun används av vissa lärare men inte specifikt för elever med tidigare 

skolgång i ett annat land utan en generell strategi för alla elever i klassen. En elev uttryckte 

att det är olika förmågor/kunskaper som värderas i olika länder och att man i Sverige inte 

bara ska kunna fakta utan också kunna förstå varför.  

 

De gillar inte arabländer, de bara tvingar elever att de ska kunna fakta. Men här är 

annorlunda du ska veta alltid varför, inte bara fakta. (Elev 1) 

 

Alla elever ansåg att deras lärare tillåter dem att använda sitt modersmål i klassrummet men 

att det inte är alla lärare som uttryckligen uppmuntrar eleverna att göra det. En elev uttryckte 

att lärarna i grundskolan uppmuntrade eleverna att utnyttja sitt modersmål som stöd i 

undervisningen men att detta inte sker i gymnasiet.  

Eleverna beskrev dock flera strategier under intervjun där elevernas modersmål 

utnyttjas i ämnesundervisningen. Eleverna berättade om lärare som exempelvis hänvisar till 

inläsningstjänster, studie.se eller Binogi där genomgångar av olika ämnesområden finns 

översatta till olika språk och att vissa lärare har lärt sig en del begrepp på elevernas 

modersmål och utnyttjar dessa för att öka elevernas förståelse av ämnesundervisningen. 

Två av eleverna menade att användande av modersmålet inte underlättar förståelsen i vissa 

ämnen, exempelvis naturvetenskapliga ämnen, eftersom eleverna saknar ämneskunskaper 

på sina modersmål.  

 

 Och det är så att jag översätta på mitt modersmål. Det beror på ämnet eftersom det 

är olika ordförråd och det är svårt att koppla ihop speciellt i ämnet kemi.  (Elev 3) 

 

Eller som elev 4 uttrycker det: 

 

Jag kommer inte förstå på persiska typ i kemi, fysik eller biologi (Elev 4) 

 



27 
 

En elev uttryckte att när man förstår ett ämnesinnehåll på både svenska och modersmål 

ökar säkerheten och förståelsen vilket i sin tur kan underlätta elevens möjlighet att motivera 

sitt svar.    

 

När man har fattad på båda språken då blir man 100% säker på vad du säger och 

vad de går igenom. Du fattar på båda hållet, och sedan du motiverar ditt svar också. 

Jag tror det är jättebra att man fattar på båda språken. (Elev 2) 

 

Eleverna i intervjun nämnde också att de gärna vill få begreppslistor. 

Elevers upplevelser av studiehandledning 

Möjligheter med studiehandledning 

Tre av de fem elever som deltog i fokusgruppsintervjun upplever att det är positivt att de får 

studiehandledning och nämnde att studiehandledaren hjälper dem att förstå viktiga begrepp 

och svara på frågor. Till exempel beskriver Elev 4: 

 

För mig när [studiehandledaren] hjälper mig i studiehandledning med historia, då 

förstår jag allt på lektionen och då är jag aktiv och svara på frågor och håller med. 

Det hjälper mig. (Elev 4) 

 

Alla elever får inte tillgång till studiehandledning innan lektionen utan efteråt, som Elev 5 

förklarar: 

 

Det jag tar till studiehandledningen vi hade redan i klassen så det är inte om att bli 

aktiv. Jag får hjälp inför prov eller [för att] förstå vad det handlar om. Jag förstår inte  

något under lektionen så tar jag det till studiehandledaren. (Elev 5) 

 

Elev 4 är mycket nöjd med studiehandledaren men önskar att hen kunde komma till skolan 

två gånger i veckan i stället för bara en gång. 

Utmaningar med studiehandledning  

Eleverna förklarade att studiehandledningen blir mer effektiv när studiehandledaren förklarar 

och ger eleven en övergripande förståelse av ämnet och inte endast översätter eller läser 

ord och begrepp högt. För de elever som inte kan begreppen på sitt modersmål är 

förklaringen ännu viktigare. Eleverna menade också att den hjälp som de upplever att de får 

från studiehandledaren varierar, beroende på ämnet. När studiehandledaren kan ämnet är 

det bra, men studiehandledningen fungerar sämre när studiehandledaren inte har 

ämneskunskaper. Två elever upplevde inte att studiehandledningen fungerade och 

prioriterade istället läxhjälp, vilket de upplevde som “jättebra”.   

  

Förväntningar på studiehandledning 

Eleverna i intervjun uttryckte att de förväntar sig att studiehandledare har rätt 

ämneskompetenser för att kunna stödja dem i skrivandet av olika typer av texter och även 



28 
 

att lära ut studieteknik; det vill säga, hur man kan läsa och skriva texter. Det fanns olika 

uppfattningar kring hur mycket studiehandledaren ska hjälpa till vid problemlösning. Elev 3 

ansåg att studiehandledaren ska kunna ge svar på frågor som eleverna får av sina 

ämneslärare medan Elev 1 istället förväntade sig att studiehandledaren förklarar ämnet så 

att eleven senare, på egen hand, ska kunna besvara frågorna.  

  Eleverna upplevde att de tappar motivationen att gå på studiehandledning när den 

schemaläggs sent på dagen eller efter en lång rast. De beskrev även att studiehandledning 

efter en lektion inte ökar delaktigheten i undervisningen, men att den kan användas för att 

följa upp och ställa frågor om innehåll som de inte har förstått. 

 

 

Diskussion 

I kommande del diskuteras resultaten utifrån teorier och forskning och i förhållande till de 

förväntade effekter som beskrivs i Uppsala kommuns Åtgärdsplan, nämligen 

 

● en mer likvärdig och anpassad undervisning för flerspråkiga elever 

● ökad kvalitet på lärares ledarskap när det gäller bemötande och förhållningssätt 

● elevens känsla av deltagande och medskapande i undervisningsprocessen  

● att lärare med höga förväntningar och individualisering möter eleven på den 

optimala nivån   

● att lärare tillämpar verktyg för att skapa ett arbetssätt som systematiskt tar tillvara 

och förstärker elevernas egna erfarenheter genom en likvärdig och anpassad 

undervisning i skolans alla ämnen.  

En likvärdig undervisning? 

 

För att alla elever i Uppsala kommun, inklusive de flerspråkiga och nyanlända, ska få en 

likvärdig och anpassad undervisning som genomsyras av ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, behöver rektorerna ha en övergripande och systematisk 

plan dels för hur kunskaper om SKUA ska spridas, dels för hur tiden för arbetet med SKUA 

fördelas. Ovan resultat tyder på att rektorerna har en ambition att sprida SKUA på sina 

respektive skolor, men hur detta är tänkt att genomföras rymdes inte inom diskussionen som 

skedde under fokusgruppsintervjun.  

Rektorers ledarskap och organisering av tid för fortbildning och implementering av 

SKUA diskuteras av både rektorer och lärare, och det framgår av både rektorers och lärares 

fokusgruppsintervjuer att detta är viktigt för ett fungerande kollegialt lärande eftersom läraren 

inte kan driva detta arbete själv utan stöd från rektor och huvudman.  

De utmaningar som rektorerna beskriver i implementering och organisering av det 

kollegiala lärandet, tillsammans med de olika villkor som lärare i olika gymnasieskolor har, 

pekar på behov av en mer systematiskt övergripande organisering av det kollegiala lärandet. 

I ett ekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner, 1979) är samförstånd och kommunikation mellan 

olika system (t.ex. skolledning och undervisande personal) centralt för att skapa goda 

förutsättningar för lärande. Utifrån Bronfenbrenners modell kan kommunikation och 

samförstånd mellan lärare och rektorer bidra till utveckling av rutiner kring skolbaserad 
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kompetensutveckling på alla skolor i Uppsala. Dock tyder resultatet av denna utvärdering att 

kommunikation, samförstånd och rutiner saknas. 

Behovet av bättre organisering och kvalitet av studiehandledning var ett 

återkommande tema i intervjuerna och både bättre organisation och fortbildning av 

studiehandledare kom upp som förslag för förbättring. Att fortbilda studiehandledare är en 

god idé och går i linje med rekommendationen om kompetensutveckling för 

studiehandledare från Statens utredning om modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet (Utbildningsdepartementet, 2019). Fortbildning av 

studiehandledare skulle även svara på Skolinspektionens uppmaning att skapa en 

systematisk organisation med tydliga roller, ansvar och en gemensam syn för att främja 

flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling (Skolinspektionen 2014). 

Studiehandledning på modersmålet skapar ett utrymme för transspråkande (Reath Warren 

2016; 2017; 2021) där elevens starkaste språk och svenska används tillsammans för att 

främja språk- och kunskapsutveckling. När elever har tillgång till användning av alla sina 

språkliga resurser i lärande i skolan under strukturerade former skickas en signal att alla 

språk anses lika giltiga för att uttrycka mening och bidra till förståelse (García & Li, 2018; 

Paulsrud m.fl., 2018; Rosén m.fl., 2018) vilket kan påverka elevernas motivation och vilja att 

delta och bidra. De elever som uppskattar studiehandledning beskriver något liknande; att 

när de har förstått på förhand vad de ska arbeta med under en lektion, vågar de delta. 

Att organisera tid för samarbete mellan studiehandledare och lärare är ett led i 

utvecklingsarbetet, och någonting som pekats ut som centralt för studiehandledningens 

kvalitet (Avery, 2016; Utbildningsdepartementet, 2019). Dessutom, eftersom det inte finns 

krav på utbildning för studiehandledare, är det upp till enskilda rektorer att avgöra om en viss 

studiehandledare är tillräckligt kompetent, vilket bäst kan göras om det finns en systematik i 

implementering och uppföljning av praktiken. Detta kan motverka den bild av 

studiehandledare som Dávila har beskrivit: pedagoger som uppfattas som centrala och 

viktiga men samtidigt blir marginaliserade och bortglömda (Dávila, 2016). 

Dock är det avgörande att all skolpersonal inom Uppsala kommun får kunskap om 

och en gemensam förståelse för studiehandledning på modersmålet; vad det är, hur det kan 

organiseras och implementeras, vem det är till för och varför det är viktigt. 

En rektor uppfattade att SKUA-insatsen hade för mycket fokus på nyanlända elever, 

vilket kan diskuteras utifrån ett par olika faktorer. För det första, de övergripande riktade 

insatser som fortbildningsinsats SKUA var en del av heter just “Riktade insatser för 

nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande”, vilket påverkade utformningen av 

kursens innehåll. För det andra är rektorernas åsikter om att SKUA är bra för alla elever 

intressant att beakta. De strategier och förhållningssätt som ingår i SKUA gynnar mycket 

riktigt alla elever och i kurslitteraturen ingick en hel del som var relevant för alla elever och 

lärare (t.ex. García & Li, 2018; Hallesson & Visén, 2019; Rosén m.fl. 2018) och även studier 

där fokus låg specifikt på nyanlända elever (t.ex. Bunar (red.) 2015; Gibbons, 2018; Gynne, 

2019; Hagström, 2018; Sharif, 2018). Från ett utvecklingsperspektiv är det trots allt både 

relevant och viktigt att ta del av rektorernas synpunkter. I framtida fortbildningar blir det 

fördelaktig att innan kursplanen spikas, få synpunkter från de som beställer och deltar i 

fortbildningen. Därtill kan kontinuerlig återkoppling under kursens gång hjälpa kursledare att 

välja alternativ eller kompletterande kurslitteratur för att se till att kursen förblir relevant för 

alla kursdeltagare. Utifrån målet om en likvärdig undervisning är det viktigt att lärare får 

strategier för att undervisa alla elever i heterogena grupper. 

Att alla lärare oavsett ämne undervisar om ämnesspråk och har ett språkligt såväl 

som ämnesfokus i undervisning är grundstenen i SKUA och anses av forskare bidra till en 
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likvärdig undervisning (De Silva Joyce; Rose, Rose, Farrington & Page, 2008; Ramos, 

2015). I Uppsala kommuns Åtgärdsplan, var ett viktigt mål att gymnasielärare, för att kunna 

anpassa undervisning till varje elevs förutsättningar, “jobbar medvetet med språk- och 

kunskapsutveckling parallellt i alla ämnen och med utgångspunkt i elevernas bakgrund och 

tidigare språk- och kunskapserfarenheter” (Björklund, Ensafmanesh, Abdulkarim & 

Jacobsson, 2019, s. 51). Fortbildningsinsats SKUA har enligt resultatet från intervjuerna med 

rektorer och lärare sått ett frö och väckt intresse och engagemang för SKUA, men utan 

organisatoriskt stöd och tid för utveckling blir det en utmaning för skolor i Uppsala att erbjuda 

en likvärdig utbildning. 

Lärarnas ledarskap 

Det är svårt att mäta kvaliteten på lärares ledarskap när det gäller bemötande och 

förhållningssätt utan att besöka klassrum och observera undervisning. Dessutom finns det 

många olika dimensioner i “lärarledarskap”, “bemötande” samt “förhållningssätt”. I denna del 

av diskussionen hänvisar vi först till hur rektorer och lärare uttrycker sig om lärarrollen och 

därefter till elevernas perspektiv. Även om elevernas perspektiv inte kan ge oss hela 

sanningen om lärares ledarskap, bemötande och förhållningssätt varken före eller efter 

fortbildningsinsats SKUA, är elevernas perspektiv värdefulla för vidareutveckling av 

undervisning och kunskap om tillämpning av SKUA i största allmänhet. 

Både rektorer och lärare uttryckte att insatsen hade hjälpt dem att få syn på vikten av 

språk för lärande och för elevers identitetsutveckling. De nämnde också att de strategier de 

lärde sig om var lika användbara för alla elever oavsett språklig bakgrund och lika 

tillämpbara i alla ämnen. Även om det är positivt att SKUA verkar uppskattas, kan en alltför 

okritiskt eller instrumental tillämpning av modeller och strategier ibland leda till att “modellen 

börjar leva sitt eget liv och även blir starkt instrumentaliserad” (Liberg, 2009, s. 21). Liberg 

varnar i denna artikel om att överutnyttja genrepedagogik och glömma de didaktiska 

frågorna om innehåll och undervisningsformer som utgör kärnan i lärarnas yrke och 

ledarskap i klassrummet. Det som blir viktigt för gymnasieskolor i Uppsala att diskutera och 

uppmuntra i den fortsatta skolbaserade kompetensutvecklingen är lärarens roll som 

“kognitivt och moraliskt medveten väljare” (ibid.) som, utifrån de individuella elever läraren 

har framför sig, fångar “det språkdidaktiska kritiska ögonblicket” (ibid., s. 23) i varje 

undervisningstillfälle. På så sätt kan de fördelar med undervisning som är inriktad på att 

utveckla både språk- och ämneskunskaper tillämpas på ett flexibelt och effektivt sätt. 

Elever som till exempel upplever stress eller blyghet vid muntliga presentationer kan 

med en god förberedelse ges förutsättningar för att producera texter som de kan känna sig 

nöjda med. Men blyghet och stress kan, trots ovan nämnda lärarstrategier, skapa hinder för 

elever vid genomförande av muntliga presentationer. Det är därför alltid viktigt att läraren 

skapar ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga. Att ge elever många 

tillfällen att öva och bearbeta sina arbeten eller presentationer i mindre grupper kan också 

bidra till att blyga elever känner sig säkrare och vågar presentera och bidra i större 

utsträckning.  
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Elevdeltagande och medskapande 

Elevernas svar i intervjun ger en bild av att de upplever att lärare brukar fråga alla elever om 

vad de kan sedan tidigare eller vilka egna erfarenheter de har med sig inför undervisning av 

ett nytt område. Denna strategi knyter an till SKUA, till exempel till forskning som visar vikten 

av att en läsare gör kopplingar mellan texten och sin egen sociala och kulturella kunskap 

och tidigare erfarenhet (Freebody och Luke, 1990, citerad i Gibbons, 2018, s. 132-134). En 

elev ger dock uttryck för att lärare ställer sig kritiska till det som eleven kallar för 

“arabländer”, där undervisning av lärare anses handla om att bara “kunna fakta”. Att hjälpa 

elever att utveckla sin förmåga att “kritiskt granska information, fakta och förhållanden och 

inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolverket, 2011) ingår i skolans uppdrag. Detta 

kan dock genomsyra undervisning och aktiviteter utan att göra direkta jämförelser mellan 

länder nödvändigt. Det kan också vara möjligt att eleverna själva drar slutsatsen att läraren 

“inte tycker om arabländer” utan att läraren faktiskt har uttryckt den åsikten. Detta påvisar 

vikten av ett annat av skolans uppdrag, nämligen att främja en aktiv diskussion om vad som 

är viktig kunskap idag och i framtiden och hur kunskapsutveckling sker (Skolverket, 2011). I 

en aktiv diskussion mellan elever och lärare är chansen mindre att generalisering görs. 

Flera elever berättar att de får studiehandledning på sitt modersmål och/eller att de 

får använda sitt starkaste språk (modersmålet eller ett språk som de tidigare har undervisats 

på) i undervisningen. Detta kan tolkas som ett tecken på att dessa elever i viss utsträckning 

får möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar.  

Ett annat sätt att låta elever delta utifrån sina egna förutsättningar är att ge dem 

tillgång till studiehandledning. Två viktiga resultat om studiehandledning har kommit fram i 

denna rapport. För det första upplever eleverna inte att alla studiehandledare har rätt 

ämneskompetens. För det andra erbjuds inte studiehandledning till alla elever som har 

behov av det. Detta tyder på att det är en brist i organisation, planering och uppföljning av 

studiehandledning. Till exempel kan det finnas bristande rutiner vid anställning av 

studiehandledare och uppföljning av studiehandledningens utfall. Dessa problem är 

strukturella. Ett sätt att förbättra studiehandledningen kan vara att rektorer i kommunen 

utvecklar rutiner kring både tillsättning och uppföljning av studiehandledning på modersmålet 

(se Riktlinjer och rutiner för studiehandledning på modersmålet inom gymnasieskolan)4. 

Elevers erfarenheter av och förväntningar på studiehandledning på modersmålet 

lyfter också en del frågor, mest på skolans uppfattning om vad studiehandledare kan och 

ska bidra med, samt hur detta kommuniceras till elever. Dávila (2016) har problematiserat 

den polariserade positioneringen av studiehandledare i svenska skolor; på ena sidan 

betraktas de som avgörande för skolframgång för nyanlända elever samtidigt som de kan 

vara helt marginaliserade. Detta är också ett strukturellt problem som rektorer kan arbeta 

med5 och förbättra genom att se till att personal har goda kunskaper om vad 

studiehandledare kan och ska göra samt goda rutiner kring studiehandledning på 

modersmålet. 

 
4 Riktlinjer och rutiner för studiehandledning på modersmålet inom gymnasieskolan,  
UBN-2022-02168. 
 
5 Kravprofil vid anställning av studiehandledare på gymnasiet i Uppsala kommun 
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Höga förväntningar i mötet med elever 

Elevernas svar i intervjun tyder på att en del lärare har höga förväntningar på dem, men inte 

alla. Eleverna upplever att förväntningarna skiftar beroende på ämnet och på läraren. En 

elev kopplar sin egen insats till lärarens förväntningar och menar att om eleven kämpar hårt 

så ser läraren det och höjer sina förväntningar på eleven. Höga förväntningar hjälper elever 

att nå längre men det är nödvändigt att de höga förväntningarna bäddas in i en stöttande 

undervisning (Vygotsky, 1978; Gibbons, 2018), och att eleven får anpassningar eller särskilt 

stöd om det behövs. 

En elev uttrycker att kunskapsmålen är svåra att uppnå. Det kan inte avgöras vad 

denna elevs svårigheter beror på och inte heller hur lärare arbetar för att stötta eleven, men 

det visar att det alltid är viktigt för lärare att arbeta med formativ bedömning så att eleverna, 

även när det är som svårast, känner att de vet vad de ska göra för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling. Många av de strategier som ingår i SKUA har syftet att erbjuda elever 

god förberedelse inför nya moment samt många möjligheter att testa, ställa frågor om, 

bearbeta, diskutera och omformulera sina texter. Alla dessa strategier kan byggas in i 

aktiviteter som dels stöttar läsförståelsen (Hallesson & Visén, 2019), dels ger stöd inför 

skrivande av texter eller muntliga presentationer (Gibbons, 2018, kap. 5, 6 och 7).  

Begreppet “lätt svenska” dök upp i elevernas diskussioner. De upplevde att lärare 

ibland använder “lätt svenska”, exempelvis för att förklara om en elev inte förstår, eller när 

läraren visar filmer “på lätt svenska”. Eleverna lade ingen värdering i detta begrepp. 

Naturligtvis kan läraren, genom att anpassa och t.o.m. ibland förenkla uttryckssätt och 

undervisningsinnehåll, hjälpa elever att förstå ämnet. Dock understryker SKUA vikten av 

stöttning och kognitivt krävande uppgifter i undervisningen (Gibbons, 2018, s. 47). “Ständig 

förenkling leder lätt till att elever inte får tillgång till alla de register i språket de behöver för 

att utvecklas i olika ämnen” (Gibbons, 2018, s. 126).  Ämnesspråk är komplext och det tar tid 

att utveckla, men det är dit eleverna ska och vill nå så småningom (Korp m. fl., 2019). Att 

hitta en balans mellan förenkling och stöttning är därför angeläget för alla lärare. Kollegiala 

diskussioner kan ge utrymme för lärare att reflektera tillsammans kring hur man kan hitta 

denna balans. 

Verktyg som förstärker elevernas egna erfarenheter 

Ett sätt att “tillämpa verktyg för att skapa ett arbetssätt som systematiskt tar tillvara och 

förstärker elevernas egna erfarenheter genom en likvärdig och anpassad undervisning i 

skolans alla ämnen” är att se till att studiehandledning på modersmålet fungerar lika bra i 

praktiken som det beskrivs i teorin, och även att lärare i sin undervisning tar vara på sina 

elevers tidigare kunskaper och starkaste språk.  

Rektorerna och lärarna var överens om att de hade utvecklat en förståelse kring 

vikten av att ta vara på elevernas förstaspråk och att ge eleverna språkstöd. Denna syn 

speglar den forskning som togs upp i kurslitteraturen i SKUA-kursen och som visar att de 

elever med utländsk bakgrund som får använda sitt förstaspråk vid lärandet uppnår bättre 

studieresultat än de flerspråkiga elever som inte använder modersmålet i undervisningen 

(Cummins, 2000). 

Studiehandledning träder fram i intervjuer och enkätsvar som en form av stöd som 

både uppskattas och ifrågasätts. Rektorer, lärare och elever beskriver alla en praktik som i 

relativt hög grad är personberoende. Studiehandledare uppskattas när de förklarar och 

stöttar elever i sitt lärande, men uppskattas inte om de bara läser högt, eller översätter det 



33 
 

som läraren säger. Om studiehandledare har rätt kompetens ges eleverna bättre 

förutsättningar att nå skolans kunskapsmål. Det utrymme för transspråkande som skapas i 

studiehandledning (Reath Warren, 2016) måste därför även kännetecknas av praktiker som 

stöttar lärande, och inte enbart översättning. 

De utmaningar som lärarna upplevde att vissa elever står inför (kort eller avbruten 

skolbakgrund, trauma) gör det svårt för dessa elever att lära sig, och eftersom de flesta 

elever inte har sådana förutsättningar, upplevs de som någonting som går bortom lärarnas 

yrkesuppdrag. Traumamedveten omsorg var inte integrerat i SKUA-insatsen, men denna typ 

av insats kan erbjuda stöd till pedagoger som arbetar med elever som har utsatts för 

påfrestningar och traumatiska upplevelser. SKUA erbjuder en mängd strategier och ett 

förhållningssätt som tillsammans kan skapa mycket bättre förutsättningar för lärande bland 

alla elever. Dock har lärare och rektorer ett ansvar att se till att de individuella behoven 

också tillgodoses. För att göra det behövs kanske inte fler verktyg eller strategier utan en 

klok individuell bedömning och tillsättning av de resurser som krävs för att stötta varje 

enskild elev med sina specifika behov. 

 

Sammanfattning 

Lärares och rektorers perspektiv på utfallet av fortbildningsinsats SKUA samt elevers 

perspektiv på undervisning har diskuterats ovan i relation till de riktade insatsernas 

övergripande mål och förväntade effekter. Andra fortbildningsinsatser som har ingått i de 

riktade insatserna utvärderas separat i Skolverkets slutrapport (Slutredovisning för Uppsala 

kommun Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande, 

diarienummer UBN-2022-02168). I den här rapporten (Fortbildning om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt - Perspektiv från elever, gymnasielärare och rektorer) 

redovisas hur fortbildningsinsats SKUA har bidragit till uppfyllelse av de övergripande målen 

av Skolverkets riktade insatser i Uppsala kommun. Rapporten belyser också de utmaningar 

som finns för att SKUA ska implementeras på Uppsala kommuns gymnasieskolor samt 

utvecklingsområden för skola och fortbildare.  Man kan sammanfatta att utvecklingsarbetet 

behövs på organisationsnivå och har startats på klassrumsnivå men är ännu inte 

systematiserat. På individnivå (lärare och elever) är det svårt att bedöma hur långt 

utvecklingen har kommit, men vissa delar av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

finns i klassrummet, medan andra SKUA-strategier är mer sällsynta. 

Enligt Helen Timperley (2011) ska lärarna, för att lyckas med 

kompetensutvecklingsinsatser i skolan, vara kognitivt, emotionellt och praktiskt engagerade 

(Timperley, 2011). Den tidsbrist som lärare rapporterar om i ovan studie gör det mycket svårt 

att långsiktigt hålla en hög nivå av kognitivt, emotionellt och praktiskt engagemang. 

Bronfenbrenners ekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979) understryker vikten av 

kommunikation, samförståelse och samverkan för individens utveckling och samma behov 

finns också för organisationer. Genom att kommunicera och samarbeta kan lärare och 

rektorer få insikter om de förutsättningar som begränsar och möjliggör implementering av 

SKUA i Uppsalas gymnasieskolor. Med ökat samförstånd finns det bättre möjligheter till 

samverkan vilket i sin tur kan leda till högre måluppfyllelse bland alla elever i 

gymnasieskolan.  
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Bilaga 1  

Fokusgruppsintervju - Rektor 

Inledning: temat för intervjun/diskussionen idag är er upplevelse av möjliga effekter som de 

riktade insatserna för nyanlända och flerspråkiga elever lärande har haft i era 

gymnasieskolor. 

 

1. Vilken skola är du rektor för? 

2. Nu, mitt i insatsen, undrar vi hur dina medarbetare upplever de olika insatser de får 

ta del av? Vad har ni hört, fått för återkoppling? 

3. Hur följer ni upp insatserna i era skolor? 

4. Ni som har deltagit i olika kurser; vad har ni för intryck av: 

a)    Kursens innehåll - relevansen den har till lärarens behov 

b)    Kursens upplägg (fem heldagar med läsning och praktiska aktiviteter 

emellan träffar) 

c)     Kursens examinationsformer? 

5. Vad har du lärt dig som kan hjälpa dig utveckla skolans arbete med flerspråkiga 

elever? 

6. Om du har planer för eller redan har genomfört strukturella ändringar kan du beskriva 

vad de är för något? (T.ex: Vad har du för plan för att sprida kunskaper om SKUA 

bland lärarna som inte har gått kursen?) 

7. Vilket stöd får din personal för att implementera SKUA, ex avsatt tid för utveckling av 

undervisningsmaterial, regelbundna möten för utvärdering och utveckling enligt 

SKUA? 

8. Vad har ni lärt er om elevgruppen “Nyanlända och flerspråkiga elever” genom 

insatsen? 

9. När ni tar emot nya personal framöver i synnerhet lärare, hur ska du i din roll som 

pedagogisk ledare i skolan beskriver era skolors sätt att arbeta med elevgruppen 

“nyanlända och flerspråkiga elever” 

Fokusgruppsintervju - Lärare 

Inledning: Temat för intervjun/diskussionen idag är er upplevelse av effekter som de riktade 

insatserna för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande har haft i era klassrum för er 

undervisning och för era elever. 

1. Hur skulle du beskriva språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt till en ny ämne 

kollega? 

2. Vilka kunskaper och/eller verktyg har du fått med från kursen som har påverkat ditt 

sätt att undervisa/utvidgat din undervisning repertoar? 

3. Upplever du i dina egna klassrum att användning av strategier från SKUA hjälper 

dina elever att förstå undervisningen och visa sina kunskaper? (På vilket sätt?) 

4. Har du märkt någon skillnad i elevernas möjligheter att vara delaktiga i 

undervisningen? Exempel? 
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5. Kan du ge något/några exempel på situationer där kunskaper om språkutvecklande 

arbetssätt påverkat ditt sätt att bemöta dina elever? 

6. Under kursen diskuteras olika sätt att ta tillvara och förstärka elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Har du testat någon av dessa strategier och hur 

upplevde du att de fungerade?  

7. Vilket stöd får du av din skolledning för att implementera SKUA, ex avsatt tid för 

utveckling av undervisningsmaterial, regelbundna möten för utvärdering och 

utveckling enligt SKUA? 

8. Vad har du lärt dig om elevgruppen “Nyanlända och flerspråkiga elever” genom 

insatsen? 

9. Vad är det roligaste med att undervisa nyanlända och/eller flerspråkiga elever? 

10. Vad är det som är utmanande med att undervisa nyanlända och/eller flerspråkiga 

elever? 

Fokusgruppsintervju - Elev 

Inledning: Temat för intervjun/diskussionen idag är SPRÅK i skolans undervisning. Vi vill 

gärna veta mer om hur era lärare använder språk då de undervisar, och hur ni, som elever, 

lär er olika ord och begrepp i olika ämnen. 

  

1. Vilka språk talar ni - i skolan och hemma? 

2. Vad tycker ni att skillnaden är mellan det språk som finns i läromedel (skolböcker) 

och som era lärare använder i undervisning och det språk som ni använder hemma 

eller med kompisar? 

3. Vilka möjligheter finns det för dig i skolan att visa det du har lärt dig i andra länder 

och det du kan på andra språk. 

4. Vilken sorters texter brukar ni skriva i olika ämnen? (stödord - längre redovisningar, 

utforskande texter, laborationsrapporter, reflektiva texter…?) 

5. Vilka texter är svårast/lättast att skriva? 

6. Vågar du bidra/säga vad du tycker i helklassdiskussioner?  

1. Om inte, varför inte? 

7. Vågar du bidra/säga vad du tycker i mindre gruppdiskussioner?  

1. Om inte, varför inte? 

8. Föreslår din lärare ibland att du ska använda ditt modersmål för att bättre förstå 

undervisningsmoment, t ex diskutera med någon som kan ditt modersmål eller lyssna 

på genomgångar på ditt modersmål? 

9. Hur brukar din lärare hjälpa dig med utformning av själva texten då ni skriver? 

10. Hur ofta brukar ni arbetar i grupp; för att diskutera frågor eller ämnen eller planera ett 

grupparbete? Vad brukar ni få för instruktioner angående HUR ni ska arbeta som 

grupp? 

11. Kan du beskriva hur du brukar använda textböcker, anteckningar eller digitala 

verktyg då du skriver texter i olika ämnen? 

12. Hur känns det att ge muntliga presentationer i olika skolämnen? 

13. Vilket stöd får du i skolan med muntliga presentationer (ledtråd - hjälp i förväg med 

uttal, med Powerpoint eller andra verktyg; med användning av vetenskapliga ord och 

begrepp) 
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14. Har din lärare höga förväntningar på dig? 

15. Har du studiehandledningen, hur påverkar det din lärande ? 

16. Upplever du att du är mer motiverad och delaktighet på lektionerna när du får 

studiehandledning? 

17. Upplever du att båda språken hjälper eleven att klara studierna? 

18. Känner du att du kan förstå och lyckas i olika skolämnen? Hur märker du det? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej! Jag heter Halez Abdulkarim, Processledare för riktade insatser för nyanländas och 

flerspråkiga elevers lärande. Inom mitt uppdrag kommer jag följa upp en del insatser i 

gymnasiet och bland annat insatsen inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt som 

många lärare från olika gymnasieskolor har deltagit i.   

Jag planerar att göra en del gruppintervjuer med fokusgrupper bland lärare och elever på 

olika program om hur kursen inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har påverkat 

undervisningssättet i olika ämnen. 

Jag vänder mig till er eftersom insatsen genomförs i er skola. Ni behöver inte läsa eller 

förbereda er inför intervju eftersom frågorna kommer handla om undervisningssituationer i 

olika ämnen. 

Jag kommer att utföra intervjuerna med 4–5 fokusgrupper (rektorer, lärare och elever) på ca 

3-5 deltagare vid varje under vt 2021. Jag beräknar att varje intervjutillfälle kommer att ta ca 

30 - 60 minuter. 

För att underlätta min dokumentation är det önskvärt att intervjuerna spelas in för att 

komplettera mina dokumentation anteckningar. 

Intervjuerna är anonyma, vilket betyder att intervjumaterialet kommer att behandlas anonymt 

och i slutresultatet ska det inte gå att upptäcka källans ursprung. 

Mål och förväntade effekter av insatsen är: 

● Öka lärares kunskaper om hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande på 

nationella programmen 

● Öka kvalitéten i klassrumsprocessen 

● Öka måluppfyllelse och elevresultat 

● Skapa en mer likvärdig och anpassad undervisning för flerspråkiga elever 

● Öka kvalitén på lärares ledarskap (bemötande och förhållningssätt) 

● Öka elevens känsla av delaktighet på lektionen 

● Får verktyg för att systematiskt ta tillvara och förstärka elevernas egna erfarenheter 

genom en likvärdig undervisning i skolans alla ämnen. 

 Har ni eventuella frågor eller vill veta mer så är ni välkomna att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Halez Abdulkarim 

halez.abdulkarim@uppsala.se 

  

mailto:halez.abdulkarim@uppsala.se
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Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i fokusgruppsintervju – rektor 

Hej! 

Vill du delta i en fokusgruppdiskussion med några andra rektorer? 

Denna aktivitet är en del av ett utvecklingsprojekt vid Uppsala kommun. Genom detta vill vi 

ta reda på hur rektorer i Uppsala upplever kommunens riktade insats om nyanländas 

lärande.  

Det är frivilligt att vara med i projektet, och du får avbryta när du vill. Om du vill vara med i 

projektet, kommer vi att ställa några frågor som alla rektorer i gruppen kan diskutera 

tillsammans.  Vi vill spela in er diskussion. Inga obehöriga får tillgång till inspelningen. Du 

kan skriva till oss på mail om du har flera frågor, eller om du inte längre vill vara med. 

Kontaktperson för projektet är Halez Abdulkarim 

halez.abdulkarim@uppsala.se 

…..Riv av här, skriv under och lämna till Halez Abdulkarim om du vill vara med………. 

 Medgivande om deltagande i projektet 

Ja, jag vill vara med i utvecklingsprojektet vid Uppsala kommun. Jag har fått information om 

projektet, och jag vet att jag kan ändra mig senare. 

 Datum och plats 

 ___________________________________________________ 

 Namn 

 ___________________________________________________ 

 Namnteckning 

  

___________________________________________________ 
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Samtycke till deltagande i fokusgruppsintervju – lärare   

Hej! 

Vill du delta i en fokusgruppdiskussion med några andra lärare? 

Denna aktivitet är en del av ett utvecklingsprojekt vid Uppsala kommun. Genom detta vill vi 

ta reda på hur lärare i Uppsala upplever kommunens riktade insats om nyanländas lärande.  

Det är frivilligt att vara med i projektet, och du får avbryta när du vill. Om du vill vara med i 

projektet, kommer vi att ställa några frågor som alla lärare i gruppen kan diskutera 

tillsammans.  Vi vill spela in er diskussion. Inga obehöriga får tillgång till inspelningen. Du 

kan skriva till oss på mail om du har flera frågor, eller om du inte längre vill vara med. 

Kontaktperson för projektet är Halez Abdulkarim 

halez.abdulkarim@uppsala.se 

  

…………….Riv av här, skriv under och lämna till Halez Abdulkarim om du vill vara 

med…………………………. 

  

Medgivande om deltagande i projektet 

Ja, jag vill vara med i utvecklingsprojektet vid Uppsala kommun. Jag har fått information om 

projektet, och jag vet att jag kan ändra mig senare. 

Datum och plats 

___________________________________________________ 

Namn 

___________________________________________________ 

Namnteckning 

___________________________________________________ 
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Samtycke till deltagande i fokusgruppsintervju – elev   

Hej! 

Vill du delta i en fokusgruppdiskussion med några andra elever? 

Denna aktivitet är en del av ett utvecklingsprojekt vid Uppsala kommun. Genom detta vill vi 

ta reda på hur lärare i Uppsala upplever kommunens riktade insats om nyanländas lärande.  

Det är frivilligt att vara med i projektet, och du får avbryta när du vill. Om du vill vara med i 

projektet, kommer vi att ställa några frågor som alla elever i gruppen kan diskutera 

tillsammans.  Vi vill spela in er diskussion. Inga obehöriga får tillgång till inspelningen. Du 

kan skriva till oss på mail om du har flera frågor, eller om du inte längre vill vara med. 

Kontaktperson för projektet är Halez Abdulkarim 

halez.abdulkarim@uppsala.se 

  

…………….Riv av här, skriv under och lämna till Halez Abdulkarim om du vill vara med…  

Medgivande om deltagande i projektet 

Ja, jag vill vara med i utvecklingsprojektet vid Uppsala kommun. Jag har fått information om 

projektet, och jag vet att jag kan ändra mig senare. 

Datum och plats 

___________________________________________________ 

Namn 

___________________________________________________ 

Namnteckning 

___________________________________________________ 

 


