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Abstract 
The aim of this phenomenogrphic study was to investigate some teachers' perceptions about 

factors affecting newly arrived students development of the Swedish language regarding. The 

questions were: What factors affects the development of the Swedish language among newly 

arrived students according to the teachers? What success factors do the teachers express about 

learning Swedish as a newly arrived student? What difficulties do the teachers express about 

learning Swedish as a newly arrived student? Do the teachers experience that these factors can 

be influenced? 

 

The method used was qualitative interviews with seven teachers from different schools and 

with different types of teacher assignments. In the analysis of the teacher interviews, 11 dif-

ferent categories could be identified: social support, home relationships, social participation, 

organization, teaching, mother tongue, mother tongue tutoring, school background, Swedish, 

attitude and age. Connections to these categories can be seen in the literature review and this 

is discussed in the discussion section. No hierarchical order among these categories could be 

seen. The categories can be divided into either possible or not possible to effect, but can also 

be seen as factors immanent in the student themselves, factors in school or factors in society 

and the home environment. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna fenomenografiska studie var att undersöka ett antal lärares uppfattningar om 

vilka faktorer som påverkar nyanlända elevers utvecklande av det svenska språket. Frågeställ-

ningarna var: Vilka faktorer uttrycker lärarna påverkar de nyanlända elevernas utveckling av 

det svenska språket? Vilka framgångsfaktorer i svensklärandet hos nyanlända elever uttrycker 

lärarna? Vad uttrycker lärarna försvårar svensklärandet hos nyanlända elever? Upplever lärar-

na att dessa faktorer går att påverka? 

 

Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med sju lärare från olika skolor och med 

olika typer av läraruppdrag. I analysen av intervjuerna kunde 11 olika beskrivningskategorier 

urskiljas: samhälligtstöd, hemförhållanden, social delaktighet, organisation, undervisning, 

modersmål, studiehandledning, skolbakgrund, svenska, attityd och ålder. Kopplingar till dessa 

beskrivningskategorier kan ses i litteraturgenomgången och detta behandlas i diskussionsde-

len. Någon hierarkiskordning bland dessa kategorier kunde inte ses. Kategorierna går att dela 

upp i antingen påverkningsbara eller ej påverkningsbara men kan också ses som faktorer som 

ligger hos eleven själv, faktorer i skolan eller faktorer i samhället och familjen. 

 

Nyckelord 
Fenomenografi, nyanlända, grundskola, lärare, svenska som andraspråk, andraspråkslärande
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Inledning 

Som speciallärare med inriktning språk-, läs-, och skriv så kommer det troligtvis att ingå i ar-

betet att arbeta med nyanlända1 elever och handleda kollegor i hur de skall arbeta med de här 

eleverna. Andelen nyanlända har ökat i hela Sverige. Året 2014 var fler än 92000 av grund-

skoleeleverna födda utomlands (Skolverket, 2015a).  I vissa delar av landet har ökningen varit 

extra stor och fått stor inverkan på skolan. Hur arbetet med nyanlända ser ut skiljer sig från 

kommun till kommun och från skola till skola. I en del skolor placeras alla nyanlända i en 

förberedelseklass, i en del så direktintegreras eleverna. 

 

När skolorna i USA i början av 1900-talet fick en stor andel nyanlända så växte en ny peda-

gogik fram för att möta det nya elevunderlaget (Lundgren, 2014), nya elever ny pedagogik. 

Rimligtvis så borde det vara så att i takt med att vårt elevunderlag förändras så förändrar vi 

vårt undervisningssätt. Gör vi det här medvetet eller är det bara något som sker? Eller fortsät-

ter vi i gamla hjulspår? Är detta något som diskuteras ute på skolor? Har lärarna en medveten 

strategi för hur de undervisar nyanlända elever för att ge dem de bästa förutsättningarna att 

utveckla sitt språk? Hur tänker lärarna kring det här? Vilka uppfattningar har de kring hur 

eleverna på bästa sätt utvecklar sin svenska? Då ökningen av nyanlända elever varit extra stor 

de senaste åren saknas det forskning kring hur lärare förhåller sig till detta faktum. 

 

Förra året började en elev på min skola som lärde sig svenska anmärkningsvärt fort. Jag har 

fler gånger diskuterat med mina kollegor vilka faktorer det kan ha varit som gjort att just den 

här eleven lärde sig svenska med, vad det verkade lätthet, medan andra har stora svårigheter? 

Är detta något vi kan använda i mötet med andra elever? Det som intresserade mig var att 

väldigt lite tid lades på att diskutera hur vi undervisar de här eleverna. Vi hade ett arbetssätt 

och det var det vi använde, det utvärderades inte och sällan ifrågasattes det. Men när de 

började tala om det så förvånade det mig att det fanns så skilda uppfattningar kring vad det 

var som påverkade svensklärandet. Få av de uppfattningarna som lyftes hade någon 

vetenskaplig förankring. En faktor kunde benämnas som en fördel av en lärare medan en 

annan lärare kunde använda samma faktor som en förklaring till att en elev inte utvecklat sitt 

svenska språk på ett tillfredställande sätt, hur kommer detta sig?  

Att detta är ett utvecklingsområde som vi behöver titta på kan vi se genom den stora andel av 

elever med utländsk bakgrund2 som ej når gymnasiebehörighet. År 2012 var denna siffra 26-

31% och tittade man på dem som immigrerat efter 2003 var siffran 53 % (Magnusson, 2013), 

i jämförelse med alla ungdomar där siffran blir 12-15%. Vi har alltså en stor andel 

utlandsfödda som inte når gymnasiebehörighet. För att utvecklas i alla ämnen är språket 

nyckeln. Lindberg (2006) menar att en av anledningarna till att flerspråkiga elever inte klarar 

sig lika bra i skolan som övriga är att lärarna har bristande kompetens i att undervisa 

flerspråkiga elever. 

Att undersöka hur vi kan bli bättre på att möta den här gruppen genom att låta lärares 

uppfattningar och erfarenheter komma fram tror jag skulle intressera många då detta ämne är 

                                                 
1 I bakgrund för studien förklaras de begrepp som är specifika för denna uppsats. 
2 Med utländsk bakgrund menas att eleven själv kan vara född utomlands eller att minst en av föräldrarna är 

födda utomlands. 
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aktuellt för flertalet lärare idag. Boukaz (2012) skriver att forskning om mångkulturalitet ofta 

fokuserar på diskriminering och stigmatisering. Jag hoppas på att i denna undersökning också 

kunna belysa några framgångsfaktorer. I det specialpedagogiska uppdraget ingår det att öka 

jämlikheten för alla elever och nyanlända elever är en stor grupp på många skolor. 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka ett antal lärares uppfattningar om vilka faktorer som på-

verkar nyanlända elevers utvecklande av det svenska språket. 

 

Frågeställning 
 

Vilka faktorer uttrycker lärarna påverkar de nyanlända elevernas utveckling av det svenska 

språket? 

Vilka framgångsfaktorer i svensklärandet hos nyanlända elever uttrycker lärarna? 

Vad uttrycker lärarna försvårar svensklärandet hos nyanlända elever? 

Upplever lärarna att dessa faktorer går att påverka? 
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Bakgrund för studien 
 

I det här avsnittet förklaras de begrepp som används i studien med hjälp av styrdokument och 

annan litteratur. 

Förberedelseklass 
Med förberedelseklass menas att en elev placeras i en grupp med andra nyanlända i syfte att 

utveckla tillräckliga kunskaper i svenska, samt acklimatisera sig till en ny miljö (Juvonen, 

2015). Det är inte tillåtet att en elev får all sin undervisning i en förberedelseklass (SFS 

2010:800) och elever får inte gå i förberedelseklass i mer än 2 år. Det finns ingen skyldighet 

för skolor att inrätta förberedelseklasser. En nyanländ elevs placering skall ske utifrån en kart-

läggning, det får inte handla om slentrianmässiga beslut utifrån ålder eller kunskap. För de 

elever som placeras i förberedelseklass skall det finnas rutiner för att eleven så snart som möj-

ligt ska kunna delta i ordinarie undervisning (Skolverket, 2016). Förberedelseklass är till för 

att ge nyanlända de kunskaper de behöver för att så tidigt som möjligt kunna delta i ordinarie 

undervisning och förberedelseklass är inte en form av särskilt stöd (Skolverket, 2016). Det är 

viktigt att lärare arbetar för att nyanlända elever blir socialt delaktiga vilket skapar goda förut-

sättningar för lärande (Skolverket, 2016). I de skolor där det inte finns förberedelseklasser 

används vanligen direktintegrering, det vill säga att eleven får en placering i en reguljär klass 

direkt. Detta är vanligare i de yngre årskurserna och kan se ut på olika sätt (Skolverket, 2016) 

till exempel att eleven har en klassplacering men har vissa lektioner i annan grupp. 

 

En del nyanlända elever läser enligt en prioriterad timplan, detta ibland i en förberedelseklass 

eller att eleven ingår i en reguljär klass och läser vissa lektioner i en annan grupp. Prioriterad 

timplan kan beslutas under högst ett år. Det kan innebära att eleven läser mer svenska som 

andraspråk än övriga elever. En nyanländ elev får inte ges mindre undervisningstimmar än 

andra elever. Den prioriterade timplanen skall syfta till att få eleven att tillgodogöra sig de 

kunskaper som behövs för att kunna ingå i sin ordinarie undervisningsgrupp (9 kap 4 § i SFS 

2011:185).  

 

Svenska som andraspråk 
I den svenska skolan finns två olika svenskämnen, svenska som andraspråk och svenska. Som 

elev med annat modersmål än svenska har eleven möjlighet att läsa svenska som andraspråk. 

Det finns en egen kursplan som reglerar kunskapskraven för det ämnet. Svenska som andra-

språk är inte en lättare variant av ämnet svenska, men viss skillnad i innehållet finns som är 

anpassat utifrån att de läser ett andraspråk och inte sitt modersmål (Skolverket, 2016). Om en 

elev skall läsa svenska eller svenska som andraspråk är ett beslut som rektor skall fatta i uti-

från individen. Det går alltså inte att fatta ett generellt beslut för en grupp (Skolverket, 2016). 

I realiteten kan svenska språket vara det tredje eller fjärde språket en elev lär sig, men kallas 

vanligen andraspråk ändå så också i denna studie, modersmålet räknas som förstaspråk. 

 

Studiehandledning 
Syftet med studiehandledning är att använda elevens modersmål i kunskapsutvecklingen. Ar-

betet bör ske parallellt på svenska och modersmålet (Skolverket, 2015b) i syfte att bl.a. ut-

veckla ämnesspecifika ord på svenska. Hur och när studiehandledningen skall ske bör bedö-
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mas individuellt (Skolverket, 2015b). Studiehandledning regleras i 5 kap. 4 skolförordningen, 

en elev skall erbjudas studiehandledning på sitt modersmål, eller om särskilda skäl finns, på 

det språk eleven använt i skolsammanhang. En elev kan t.ex. ha kurdiska som modersmål men 

gått i en skola där eleven har haft all undervisning på arabiska, det kan då vara lämpligt att ha 

studiehandledning på arabiska. Studiehandledning kan ges under en eller flera terminer, detta 

skall följas upp och utvärderas av skolan (Skolverket, 2015b).  I Skolverkets stödmaterial står 

det också att god tillgång till studiehandledning på modersmål kan bidra till att eleven kan 

ingå i den ordinarie undervisningen tidigare. Studiehandledning är en form av extra anpass-

ning, men kan ses som särskilt stöd om insatserna är av sådan karaktär att det inte går att ge-

nomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2015b). Studiehandleda-

ren är en viktig länk mellan en elevs tidigare skolerfarenheter och den skolkultur vi har i Sve-

rige. Det regleras inte i skollagen eller i skolförordningen vilka kunskaper eller vilken utbild-

ning en studiehandledare skall ha utan det är rektorn som avgör om en person är lämplig för 

uppdraget. Studiehandledaren behöver dock vara pedagogisk kunnig och ha god kännedom 

om svensk skola (Skolverket, 2015b). 

 

Modersmålsundervisning 
En elev där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska skall erbjudas 

undervisning i modersmålet om det talas dagligen i hemmet och om eleven har grundläggande 

kunskaper i språket (SFS 2010:800). Syftet med modersmålsundervisningen är att eleven skall 

utveckla sina kunskaper i och om språket. Elever som deltar i modersmålsundervisning och 

läser svenska som andraspråk har bättre skolresultat än elever som enbart läser svenska som 

andraspråk (Skolverket, 2008). 

 

Nyanländ 
Med en nyanländ person menas vanligen en person som varit bosatt utomlands och har ett 

annat modersmål än svenska.  För att inom skolväsendet omfattas av Skollagens (2010:800) 

definition av nyanländ så behöver en elev ha varit bosatt utomlands och börjat skolan senare 

än det år som eleven fyllt sju år. En person definieras som nyanländ i fyra år. En elev som 

börjar sin skolgång i förskoleklass räknas därmed inte som nyanländ enligt skollagen. Nyan-

lända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever, sedan finns det bestämmelser 

som riktar sig specifikt till nyanlända. Dessa behandlas i 3 kap 12 a-12 f §§ (Skollagen 

2010:800 ).  I den här studien används skollagens definition av nyanländ men den inkluderar 

även förskoleklasselever. 
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Forsknings- och litteraturöversikt 
 

I följande kapitel behandlas en del av den forskning som finns om vad som påverkar andra-

språkslärandet. Även ett antal populärvetenskapliga skrifter lyfts. 

Samhällsfaktorer som påverkar andraspråkslärandet  
Nilsson och Bunar (2016) skriver i sin rapport utifrån sin studie att för att migration och in-

kludering skall förstås så kan vi inte enbart fokusera på individuella faktorer som social bak-

grund, organisation eller lärares förmågor, vi måste också förstå hur de individuella praktiker-

na och banorna är inbäddade i bredare sociala kontexter. 

 

Flerspråkighet har alltid funnits, men är nu en reflektion av att vårt samhälle ser annorlunda ut 

(Ruiz de Zaroboe & Coyle, 2015) och de flesta av oss möter och befinner oss i sammanhang 

där flera språk och kulturer möts. Nilsson och Bunar (2016) skriver att 17% av invånarna i 

Sverige har utländsk bakgrund, de menar att invandring påverkar alla delar av samhället. 

Samtidigt ökar segregationen, invandrare med icke-europeisk bakgrund bosätter sig oftare i 

områden med låg socioekonomisk status (Lindblad, 2016). 

 

Lindblad (2016) skriver också att en del av ungdomarna i hans studie menade att om de hade 

varit mer inkluderade i det svenska samhället och mött fler svenskar så skulle detta ha kunnat 

underlätta deras skolgång och gett bättre kännedom om svenska förhållanden. AlHammadi 

(2016), som i sin studie har utgått ifrån psykolingvistiskt perspektiv där hon tittat på tidigare 

forskning om andraspråkslärandet, menar att generellt är inte tiden i skolan tillräcklig för att 

lära sig att helt att bemästra ett språk. Detta gör att nyanlända behöver ingå i fler sammanhang 

där andraspråket talas, det kan inte bara vara ett språk för skolan. Om man som nyanländ 

kommer till ett land där det finns många som talar ens modersmål, så påverkar det andra-

språkslärandet negativt eftersom det då minskar antal tillfällen när personen talar andraspråket 

(AlHammadi, 2016).  

 

Det finns sociala skillnader i våra språk som kan vara svåra att förstå vilket kan försvåra lä-

randet (AlHammadi, 2016). Bjar (2006) skriver om en renskötare som på sitt språk har över 

300 begrepp för orden snö och is, vilket kanske är nödvändigt i den kontexten han befinner 

sig i men inte alls i andra kulturer. Du behöver alltså inte bara lära dig ett nytt språk utan du 

måste också ha en förståelse för den kultur som språket talas i. Lindblad (2016) skriver i sin 

avhandling att bristande kunskaper och erfarenhet av det svenska skolsystemet försvårar möj-

ligheterna att klara av sina studier. I Svensson och Eastmonds (2013) studie anser eleverna 

själva att en nyckelfaktor till goda skolresultat och att få vänner är att eleven lär sig bemästra 

språket. 

 

Bunar (2011) har studerat mångkulturella skolor i förorter till Sveriges största städer. Han 

menar att det inte bara är attityder hos individer, förändringar i läroplaner och lärares attityder 

som påverkar resultaten hos de här elevgrupperna. Vi behöver förändra relationerna mellan 

olika stadsdelar och titta på strategier för att förena olika gruppers intressen för att höja resul-

taten. 
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Undervisning 
Det finns olika metoder för att lära sig ett andra språk. De vanligaste är via föreläsningar och  

konversationer (Rosén & Bagga-Gupta 2015). Gruppen nyanlända är en heterogen grupp som 

har olika förutsättningar och bakgrunder (Nilsson & Bunar, 2016). Nilsson och Bunar kom i 

sin forskning fram till att nyanlända elever inte i tillräckligt stor grad möttes utifrån att de var 

individer med olika förmågor och behov.  

 

Figueiredo, Alves Martins och Silva, (2016) har i sin studie tittat på likheter och skillnader 

mellan modersmål och andraspråk. De menar att det inte går att överföra metoder från första-

språksundervisning direkt till andraspråksundervisning, men att det ofta görs. De menar också 

att digitala databaser, elektroniska resurser, kompensatoriska hjälpmedel och användbar in-

formation kan hjälpa till att utveckla andraspråkslärandet. Nilsson och Axelsson (2013) såg att 

tillgången till kompensatoriska hjälpmedel som appar och datorprogram var vanligare i förbe-

redelseklasser än i vanliga klasser. De kunde också se skillnader i mellan olika skolor. I de 

skolor där man hade en flerårig vana att undervisa nyanlända använde sig lärarna i större ut-

sträckning av scaffolding, fler repetitioner och förklaringar, än i de skolor där som inte samma 

vana. En framgångsfaktor som Nilsson och Axelsson (2013) har sett är att elever får material 

skickat till sig innan lektionen så att eleverna har möjlighet att gå igenom materialet och få en 

förförståelse.  

 

 

Lärarens roll 
Enligt Haukås (2016) hade sett i sin studie att det var bra som lärare att kunna modella, dvs. 

visa hur läraren själv tacklar lärandet av nytt språk. Det kan vara en fördel om läraren själv är 

flerspråkig och kan hjälpa eleven att använda sina tidigare kunskaper för att lättare ta sig an 

ett nytt språk (Haukås, 2016). Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk och 

Slotte-Lüttge (2012) skriver i sin bok om hur de i sin forskning kunde se att när en elev an-

vände sig av ett finskt ord istället för ett svenskt så kunde den tvåspråkiga läraren översätta 

utan att samtalet stannade av. Läraren visar på så sätt en förståelse för elevens flerspråkighet. 

De menar vidare att om eleven använder ett ord på ett språk som läraren inte förstår kan lära-

ren be eleven förklara ordet vilket kan leda till att eleverna börjar diskutera och därigenom 

utvecklar skolspråket. 

 

Lärarna behöver också bli medvetna om sina egna tankar och teorier kring flerspråkighet för 

att kunna hjälpa eleverna att bli språkmedvetna. De behöver också känna till de skillnader 

som finns i kursplanerna för svenska och svenska som andra språk. I kursplanen för svenska 

som andraspråk finns t.ex. en jämförande aspekt, uttal och stavning skall jämföras med mo-

dersmålet (Magnusson, 2013).  

 

Jones (2014) har i sin forskning sett att lärare tenderar att se elever som etniska grupper och 

har olika förväntningar på dem utifrån detta. Hon har också sett att just lärarnas förväntningar, 

positiva eller negativa, spelar roll för elevens utveckling. Zakirova och Kamalova (2016) har 

gjort en studie över framgångsrika metoder för att undervisa nyanlända i ryska i grundskolan 

och kommit fram till att lärarna behöver känna till modersmålets egenskaper och också vara 

kända med olika multikulturella processer. De såg också vikten av att få eleverna att samtala 

utan att känna skam över att de inte fullt ut behärskar språket. Lärarna behövde skapa en miljö 

som fick eleverna att kommunicera och det var av vikt att eleverna alltid såg meningen med 
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undervisningen. Rosborough (2012) studerade lärares användande av gester för att förstärka 

andraspråkslärandet och kunde se att gesterna var en viktig del i språkutvecklingen och att 

både elev och lärare upplevde det som meningsfullt. Sahlström m.fl. (2012) tar i sin bok upp 

att det är viktigt att utveckla ett skolspråk och att det är skillnad på skolspråk och vardags-

språk och att det är av vikt att lärare arbetar för att överbygga det glapp som finns däremellan. 

 

Hilt (2016) har forskat om nyanlända i norska skolor och kom fram till att lärarna och elever-

na upplevde att det var stora skillnader mellan skolsystemen i Norge och deras hemländer. De 

nyanlända eleverna hade svårigheter att klara de så kallade ”21 century skills” som tas upp i 

OECD (2012) som bland annat trycker på att elever för att kunna leva upp till arbetsmark-

nadens krav behöver vara självgående, ta ansvar för sitt eget lärande, behärska metakognitiva 

förmågor och veta hur de lär. Dessa förmågor beskrivs i rapporten från OECD (2012) att 

många nyanlända saknade. Lärarna kunde också se att flera elever uppvisade problem med 

motivationen, med hemlängtan och depression. Detta kunde enligt Hilt (2016) bero på en 

ovilja att leva upp till det nya skolsystemets förväntningar. Svensson och Eastmond (2013) 

såg i sin studie att det fanns elever som hade svårt att se meningen med att satsa på utbildning 

då de inte visste om de skulle få uppehållstillstånd i landet. Bouakaz och Taha (2016) skriver i 

en populärvetenskaplig antologi att nyanlända elever ofta har en bild av hur skolan och lära-

ren skall vara som inte överensstämmer med hur det är i svenska skolor och hur detta kan göra 

det svårt. De menar också att det är viktigt för nyanlända elever att skapa sig en lärandeidenti-

tet och att i det skapandet så har läraren en viktig roll. 

Språk 
Nilsson och Axelsson (2013) har sett i sin forskning att en del resurser kan passa en elev med 

t.ex. slovenska som modersmål, medan de har lite påverkan på en elev som talar mandarin. 

För att nå goda resultat behöver undervisningen planeras utifrån varje enskild individ 

(Haukås, 2016) och hänsyn måste tas till elevens modersmål eftersom språken är uppbyggda 

på olika sätt och olika metoder eller språkregler inte är direkt översättbara till varandra. 

 

Flera forskare som Haim (2016) och Borodkin och Faust (2014) har sett att det finns ett sam-

band mellan elevers förmåga att läsa och skriva på sitt modersmål och hur väl elevens utveck-

lar sitt andra språk. Att vara fonologiskt skicklig på sitt modersmål påverkar också andra-

språkslärandet positivt enligt Borodkin och Faust (2014). De menar också att en elev kan ha 

fonologiska svårigheter som är så små att de inte visar sig på modersmålet men vid andra-

språkslärande blir svårigheterna större och påverkar då hur eleven lär sig språket.  

 

Rosén och Bagga-Gupta (2015) har i sin studie tittat på svenska för invandrare (sfi) undervis-

ning där bara svenska anses tillåtet att använda i klassrummet och i undervisningssituationer. 

Detta skriver också Haukås (2016) om i sin studie, att lärare arbetar aktivt för att elever endast 

skall använda svenska och inte sitt modersmål. Rosén och Bagga-Gupta (2015) kunde också 

se hur lärare försökte dela upp grupper så att elever med samma modersmål inte hamnade i 

samma grupp för att undvika att de talade sitt modersmål. De menar att skolan har en mono-

lingual norm och ser på språk som skilda enheter som skall hållas åtskilda och bara användas 

ett åt gången. De tar i sin studie också upp en lärare som menar att en enskild elevs framgång 

i att lära sig svenska berodde på det faktum att eleven inte pratade samma språk som övriga 

elever i gruppen. Lärarna menade att om eleven inte kunde göra sig förstådd på sitt moders-

mål ökar behovet av att lära sig svenska och ökar också andelen tillfällen där du talar svenska.  
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I läroplanen för svenska som andraspråk läggs det stort fokus på kommunikation, form och 

färdighet medan det i läroplanen för svenska är fokus på litteratur och den personliga utveckl-

ingen (Magnusson 2013). Att dela in svenska i två olika ämnen har ökat exkluderingen av 

flerspråkiga elever menar Magnusson. Magnusson skriver vidare att svenska som andraspråk 

har en tradition av att ha låg status bland elever, föräldrar och lärare och att det snarare är ett 

ämne för svaga elever än för andraspråkselever. Hon belyser också att det inte ges någon 

guidning i läroplanen för svenska som andraspråk om hur lärarna skall förhålla sig till de här 

skillnaderna. Nilsson och Bunar (2015) menar att svenska som andraspråksundervisningen 

ofta är separerad från övrig undervisning trots att integration är viktig för att lära sig svenska. 

Figueiredo, Alves Martins och Silva (2016) menar att andraspråksundervisningen behöver se 

olika ut beroende på vilket första språk eleven har och att lärare i andra och tredjespråk behö-

ver känna till den forskning som finns (Haukås, 2016) Att ha en gemensam metod för alla 

nyanlända när de skall lära sig ett nytt språk bör undvikas och lärarna behöver titta på de 

skillnader som finns i elevgruppen vad gäller språk och språkkunskaper (Figueiredo m.fl., 

2016). AlHammadi (2016) skriver också att det är svårt, ibland omöjligt, att behärska ett 

andra språk på samma sätt som sitt modersmål. Sahlström m.fl. (2012) menar att ett starkt 

skolspråk är avgörande för om eleven skall klara sig i skolan och för att utveckla ett starkt 

skolspråk så behöver eleven ha ett starkt modersmål.  

 

Organisatoriskt 
Det finns ingen nationell reglering i hur undervisningen av nyanlända skall utformas, det van-

ligaste är dock att eleven placeras i förberedelseklass. En del skolor använder sig av direktin-

tegrering, alltså att eleven placeras i en reguljärklass direkt, detta är vanligast i åldrarna 7-9 år 

(Nilsson & Bunar 2015). Förberedelseklassernas mål är att eleverna skall utveckla tillräckliga 

kunskaper i svenska för att hänga med i ordinarie undervisning (Svensson & Eastmond, 

2013). Juvonen (2015) undersökte hur lärare såg på direktintegrering och fann att lärare som 

undervisade i yngre åldrar generellt var mer positiva till direktintegrering än lärare i de äldre 

årskurserna. Nilsson och Axelssons (2013) forskning har tittat på nyanländas pedagogiska och 

sociala utmaningar och möjligheter i förberedelseklass och vanlig klass. Där upplevde elever-

na själva att i förberedelseklasserna så fanns det oftast lärare som hade kunskaper om nyan-

ländas behov som de upplevde var bättre på att förklara på ett sätt som de förstod. Men i sko-

lor där det fanns många elever med svenska som andraspråk var även ämneslärarna bra på att 

förklara. De upplevde också att möjligheten till bra betyg och att läsa fler ämnen var större i 

vanlig klass. Modersmålet var mer närvarande i förberedelseklasserna och studiehandledning 

vanligare (Nilsson & Axelsson, 2013). Även Svensson och Eastmond (2013) såg att lärarna i 

förberedelseklass hade större kännedom om nyanländas bakgrunder och erfarenheter. 

 

Hattie (2009) beskriver kamrateffekten som positivt för lärandet, det vill säga att en elev som 

befinner sig i en klass med flera högpresterande klasskamrater når bättre studieresultat. Bar-

mark (2016) kunde se genom enkätanalys i elva gymnasieskolor i Malmö att kamrateffekten 

hade större påverkan på elever med invandrarbakgrund än på svenska elever. Nilsson och 

Axelsson (2014) tar också upp den stora spridning som kan finnas i en förberedelseklass då 

det där kan gå analfabeter ihop med elever med lång studievana, nyanlända är inte en homo-

gen grupp.  
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Ålder 
Det finns en generell förståelse kring ju äldre vi blir desto svårare är det att erövra ett nytt 

språk och bli att flerspråkig (AlHammadi 2016). Haim (2014) har i sin forskning sett att an-

komstålder har en stor påverkan på andraspråkslärandet. Figueiredo m.fl. (2016) kunde dock i 

sin forskning se att det var modermål snarare än ankomstålder som hade störst påverkan. De 

såg att nyanlända med ett modersmål som skiljer sig mycket lingvistiskt och ortografiskt från 

det andraspråk de skall lära sig fick problem i andraspråklärandet.  Detta trots att eleverna 

hade strategier för att lära sig ett nytt språk. AlHammadi (2016) har tittat på flera olika studier 

som pekar på att det är både ålder och hur nära modersmålet och andraspråket ligger varandra 

fonologiskt som påverkar. Lindberg (2006) menar att det handlar om att yngre barn har längre 

tid på sig att utveckla ett språk, det behöver inte betyda att det går fortare. Men yngre barn har 

oftare lättare för att börja tala utan brytning vilket i sig kan uppfattas som att eleven lärt sig 

språket bättre, trots att de inte har det. Hon menar också att äldre barn och vuxna kan använda 

sig av tidigare erfarenheter och kunskaper som studieteknik när de skall lära sig ett nytt språk 

och på så sätt lära sig fortare än ett yngre barn som saknar dessa kompetenser. Barn i försko-

leåldern lär sig främst genom deltagande och i skolan handlar det om ett mer abstrakt tillvä-

gagångssätt genom lärares föreläsningar, genomgångar och skolmaterial (Lindberg, 2006). 

 

Lindblad (2016) beskriver hur personer med migrationsbakgrund som ingick i hans studie 

som gått hela eller större delen av grundskolan klarade skolan bra i de tidigare årskurserna, 

men hur de under senare delen av högstadiet eller gymnasiet stötte på svårigheter. Hilt (2016) 

skriver att elever som anländer vid högre årskurser får svårare i skolan och därigenom riskerar 

att hamna i ekonomiskt utanförskap och har större risk för att bli arbetslösa. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

En teori fungerar som ett par glasögon (Svensson, 2011). En teori är abstrakt och är en för-

enkling av det fenomen som den används för att förklara och kan inte förklara allt (Svensson, 

2011). Jag har valt att använda mig av en fenomenografisk ansats. Fenomenografi är både en 

metod och en teori. 

 

Fenomenografi 
Fenomenografi är en avbildande, beskrivande ansats som studerar ett avgränsat innehåll 

(Kroksmark 1987). Fenomenografin kommer inte ifrån en teoretisk referensram utan är empi-

riskt utformad, den har vuxit fram ur kvalitativa forskningsprojekt (Alexandersson, 1994). 

Fenomenografin som forskningsansats bildades vid Göteborgs Universitet. Ference Marton är 

en av förgrundsfigurerna inom denna ansats. Marton upptäckte att universitetsstudenter be-

skrev poängen i samma text på olika sätt, och att detta främst kunde förklaras av att personer 

upplever saker olika, detta ledde till att Marton formulerade två frågor som är viktiga inom 

fenomenografin: Vad innebär det att vissa människor är bättre på att lära sig än andra och 

varför är vissa människor bättre på att lära sig än andra (Kroksmark, 2011)?  

 

Begreppet fenomenografi användes för första gången 1979 (Marton, 1986). Ordet går att dela 

upp i orden fenomen och grafi. Orden härstammar från grekiska och fenomen betyder på vil-

ket sätt något framträder medan grafi betyder beskrivande (Kroksmark, 1987). Fenomenografi 

kan översättas till beskriver det som visar sig (Alexandersson, 1994). Fenomenografin har 

sina rötter i inlärningspsykologin men inom fenomenografin är forskarna kritiska till teorier 

som utgår ifrån generella principer för lärande. Istället ses lärande och språkutveckling som 

en förändring som sker mellan människan och hennes omvärld (Alexandersson, 1994). 

 

Fenomenografin används för att kartlägga ett antal människors olika uppfattningar kring ett 

fenomen (Marton, 1986) där forskaren vill hitta och beskriva de olika variationerna (Dahlin, 

2007). Det är just variationen av uppfattningarna som fenomenografin vill uppmärksamma 

(Dahlgren & Johansson, 2016). Inom fenomenografin förutsätts det att det finns företeelser 

som upplevs olika hos olika personer (Kroksmark, 1987) och fenomenografiska studier förut-

sätter också att det finns ett begränsat antal sätt att erfara ett fenomen (Tight, 2016). Forskaren 

vill ta reda på de olika sätten det finns att erfara ett fenomen (Marton & Booth, 2000) samt 

hur människor uppfattar sin omvärld, den fysiska, psykiska, kulturella och sociala världen.  

Forskaren undersöker relationen mellan individen och en specifik aspekt av världen (Marton, 

1986). Syftet med fenomenografi är inte att klassificera människor utan att hitta olika sätt på 

vilka människor tolkar olika fenomen (Marton, 1981). Inom fenomenografin så talas det om 

den första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv handlar om 

fakta, sådant som kan observeras utifrån. I andra ordningens perspektiv handlar det om hur en 

människa upplever, tolkar eller erfar något, det är inte en fråga om det är sant eller falskt utan 

hur det uppfattas av den enskilda individen. Inom fenomenografisk forskning så håller sig 

forskaren inom den andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986 och Marton, 1981). Kroks-

mark (1987) skriver att inom fenomenografin så menas det att människan bildar uppfattningar 

genom erfarenheter och att lärande betyder att människan också kan ändra uppfattning om 

något (Marton & Booth, 2000). Att kartlägga olika sätt att tänka kring ett fenomen kan hjälpa 

till att få fram en bättre uppfattning av verkligheten (Marton & Booth, 2000). Variationen 
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ökar förståelsen för vår omvärld. Vi får ett gemensamt kollektivt intellekt som kan ses som en 

gemensam bank av uppfattningar (Marton, 1981). 

 

Uppfattningsbegreppet eller intentional act är ett vanligt begrepp inom fenomenografin. Med 

detta menas att vårt medvetande alltid är riktad mot något speciellt, när människan tänker eller 

handlar är tanken alltid riktad mot något. Uppfattningen är relationen mellan människan och 

något i dennes omvärld (Alexandersson, 1994). Uppfattningen inom fenomenografin består av 

ett vad och ett hur. Objektet är vad och detta kan vara både fysiska och psykiska objekt. De 

processer som leder fram till vad är hur (Kroksmark, 1987). Vad i den här studien är det 

svenska språket och hur är hur vad som påverkar det lärandet. 

 

I analysen söker man i informanternas svar efter likheter och skillnader i hur de förstår feno-

menet. Mönster av likheter och skillnader samlas därefter i beskrivningskategorier (Marton & 

Booth, 2000). Enligt Marton och Booth (2000) kan det finnas en viss hierarki mellan beskriv-

ningskategorierna där vissa uppfattningar är mer utvecklade. 

 

Att använda en fenomenografisk ansats i den här studien sågs som lämpligt då det är de olika 

uppfattningarna som skall undersökas. Vilka olika uppfattningar kring nyanländas utveck-

lande av sitt svenska språk kan urskiljas? 
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Metod 
 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och genomförande. 

Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie är en kvalitativ studie och har en fenomenografisk ansats och inom fenomeno-

grafin är intervjun basen (Larsson, 2011). Inom fenomenografin så är det människors uppfatt-

ningar som undersöks och dessa nås främst genom det som människor säger (Kroksmark, 

1987).  

 

Syftet med studien är att ta reda på lärares subjektiva uppfattning kring andraspråkslärandet 

och vilka faktorer som påverkar den. Loseke (2015) skriver att om vi vill ta reda på hur män-

niskor tänker skall vi fråga dem och om vi vill ta reda på hur de agerar skall vi observera dem. 

Därför är intervju den metod som har använts i denna studie. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att en intervju är ett samtal mellan två personer kring ett gemensamt ämne. En feno-

menografisk intervju inleds av en på förhand bestämd fråga av öppen karaktär och följer se-

dan en mer ostrukturerad form (Kroksmark, 1987). Alexandersson (1994) skriver att i en fe-

nomenografisk intervju så skall forskningsfrågorna inte formuleras för att få ett rätt svar utan 

för att undersöka informanternas förståelse av fenomenet. Trost (2010) skriver att kvalitativa 

intervjuer kännetecknas bland annat av att frågorna kan vara enkla men av sådan karaktär att 

de ger långa och komplexa svar. Kvale och Brinkman (2014) menar också att det är av vikt att 

frågorna är korta och enkla att förstå. Eftersom intervjun har öppna frågor gör det att innehål-

let i de olika intervjuerna skiftar (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Intervjuer kan ha olika grader av standardisering, där en hög grad av standardisering innebär 

att alla intervjuer genomförts exakt lika utan några avvikelser (Trost, 2010). Intervjuerna i den 

här studien har haft en lägre grad av standardisering då följdfrågor har använts och frågor har 

ställts i olika ordning under de olika intervjuerna. Larsson (2011) skriver om vikten av att ha 

en ostrukturerad intervju eftersom när informanten svarar på en fråga så svarar den på sin 

tolkning av frågan och kanske inte på det som intervjuaren önskade få svar på, därför är det 

viktigt med möjligheten att kunna omformulera sig. Med en ostrukturerad eller semistrukture-

rad intervju så finns det inte några färdiga svarsalternativ och intervjuaren kan ställa motfrå-

gor och följdfrågor (Larsson, 2011). Dialogen mellan intervjuaren och informanten utvecklas 

beroende av vilka svar som uppkommer (Dahlgren & Johansson, 2016). Av denna anledning 

så innehåller fenomenografiska intervjuguider ett fåtal frågor och ordnas utefter ett antal te-

man som intervjuaren söker svar på, så också i den här studien (se Bilaga 3). Kvale och 

Brinkman (2014) skriver att det är viktigt att intervjuaren intresserar sig för svaren som in-

formanten ger och följer upp svaren med följdfrågor.  

 

Dahlgren och Johansson (2016) menar att det är en förutsättning för fenomenografiska inter-

vjuer att de ljudinspelas för att analysarbetet skall kunna göras på ett tillförlitligt sätt då analys 

arbetet handlar om att söka i det transkriberade materialet efter uppfattningar. Trost (2010) 

skriver att en intervjuare behöver ha förståelse för att alla inte vill bli inspelade, därför har alla 

informanter tillfrågats om att få spelas in. Studien har som syfte att titta på informanternas 

svar och se vilka variationer av uppfattningar som framkommer i intervjuerna och mellan de 

olika informanterna.  
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Som intervjuare skall man visa tolerans för det som informanten säger även om man inte är av 

samma åsikt (Trost, 2010) men man skall vara försiktig med att hålla med. Det finns en risk 

att intervjuaren uppfattas som expert och att informanten då försöker svara rätt på frågor istäl-

let för att delge sina uppfattningar (Trost, 2010). Det är därför viktigt att intervjuaren ser in-

formanten som expert på sig själv och i fenomenografiska intervjuer är det just informantens 

egna uppfattningar man är ute efter. 

 

Urval 
Då en fenomenografisk studie vill undersöka variationen av uppfattningar, eftersom detta kan 

leda till en ökad förståelse kring ett fenomen, bör urvalet representera en bred variation. Då 

undersökningen skall visa på en så bred variation som möjligt bör urvalet ske strategiskt sna-

rare än slumpmässigt (Alexandersson, 1994). Urvalet har varit lärare från olika stadsdelar och 

olika skolor med olika erfarenheter av att ta emot nyanlända, detta för att få en variation av 

uppfattningar. Informanterna är utbildade i svenska som andraspråk, eftersom det var viktigt 

för studien att de skulle ha en förförståelse kring ämnet, men har olika erfarenhet av att un-

dervisa nyanlända elever. De har olika sorters lärartjänster och möter nyanlända på olika sätt i 

sitt arbete som t.ex. arbete som lärare i förberedelseklass, lärare i klasser med direktintegre-

rade elever, arbete med grupper med extra svenskundervisning, specialpedagog, skolbibliote-

karie och förstelärare. De har arbetat olika länge och arbetar på olika skolor. Informanterna i 

studien har fått fingerade namn efter alfabetets sju första bokstäver. Alla informanter är kvin-

nor, ett antal män har blivit tillfrågade men ingen av dem valde att ställa upp. 

 

Lärare Anna har arbetat som lärare i mindre än 5år och alla åren i en förberedelseklass årskurs 

4-9. 

Lärare Britta har arbetat som lärare i mer än 30 år och med nyanlända i ca 10 år. Nu arbetar 

hon med elever i åk 1 där eleverna blir direktintegrerade och tidigare i så kallade språkklasser 

med bara nyanlända elever med samma modersmål årskurs 1-5. 

Lärare Cilla har arbetat som lärare i 10 år och 4 av dem med nyanlända i förberedelseklass för 

årskurs 4-9. 

Lärare Dina har arbetat som lärare i mer än 10 år och arbetar nu som förstelärare och har 

nyanlända i grupper med extra svenska för elever i årskurs 1-3. 

Lärare Ella har arbetat som lärare i mindre än 10 år och större delen av tiden med nyanlända i 

årskurserna F-3 på två olika skolor men båda skolorna har använt sig av direktintegrering. 

Ella arbetar med språkstärkande aktiviteter mot framförallt förskoleklass och som 

skolbibliotekarie. 

Lärare Fia har arbetat som lärare i mer än 10 år och arbetar nu som specialpedagog på en 

skola med förberedelseklass med en stor andel nyanlända. Skolan har elever från 

förskoleklass till årskurs 5. 

Lärare Greta har arbetat som lärare i mer än 5 år varav några år utomlands och har erfarenhet 

av att arbeta både i förberedelseklass under en kortare tid med elever från årskurs 7-9 och i en 

klass med direktintegrerade elever i årskurs F-3.  
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Genomförande 
För att få tag i respondenter har i vissa fall kontakt med rektorer tagits för att få förslag på 

personer som kunde vara intresserade av att delta i studien och i vissa fall har läraren kontak-

tats direkt. Denna kontakt har tagits via telefon. Vid första kontakten har syftet med studien 

förklarats och i de fall där informanten visat intresse att deltaga i studien har missivbrev mai-

lats (se bilaga 1). Platsen där intervjun sker spelar roll och kan påverka informanten (Eriks-

son-Zetterquist & Ahrne, 2011), av den anledningen har alla informanter har fått välja plats 

att ses på. I sex av fallen har intervjuerna ägt rum på informantens arbetsplats och vid ett till-

fälle träffades vi i informantens hem. När vi träffades fick informanten skriva på en samtyck-

esblankett (se bilaga 2). Alla intervjuer är ljudinspelade med mobiltelefon och ljudfilerna har 

sedan förts över till en USB-sticka som förvarats inlåst. I samtliga fall påbörjades intervjuerna 

med samtal om skolan informanten arbetar på innan ljudinspelningen startades i syfte att få 

till en avslappnad miljö, denna information tas inte upp i denna uppsats. Intervjuerna har tagit 

mellan 20-40 minuter. De ljudinspelade intervjuerna är transkriberade de närmsta dagarna 

efter intervjun. Transkriberingen är gjord ordagrant, men kommentarer är vid ett par tillfällen 

inlagda i texten för att förtydliga saker som kan försvinna vid övergången från talspråk till 

skriftspråk som t.ex. ironisk betoning eller liknande. Efter transkriberingen så har en fenome-

nografisk analys modell använts (Dahlgren & Johansson, 2016) på 7 steg. Dessa sju steg är:  

 

Steg 1. Att bekanta sig med materialet. Efter att intervjuerna transkriberats har de lästs ige-

nom ett flertal gånger, under flera dagar. 

 

Steg 2. Kondensation, syftar till att hitta betydelsefulla uttalanden och framförallt olika upp-

fattningar i intervjuerna oavsett vem som sagt vad. De olika uppfattningarna har skrivits upp 

på post-it lappar. 

 

Steg 3. Jämförelse. Lapparna har studerats för att hitta likheter och skillnader. 

 

Steg 4. Gruppering. Likheterna har grupperats och ett första arbete med att hitta beskriv-

ningskategorier inleddes. 

 

Steg 5. Artikulering. Här handlar det om att forskaren behöver bestämma sig för hur stor vari-

ation det ska finnas inom en kategori innan det blir två kategorier.  

 

Steg 6. Namnge kategorierna. Arbete med att ge beskrivningskategorierna ett kort namn som 

på ett bra sätt beskriver kategorin. 

 

Steg 7. Konstruktiv fas. Här undersöktes kategorierna för att se om de finns tillräckliga skill-

nader mellan dem eller om några skall slås ihop till en kategori. Enligt Larsson (2011) är det 

viktigt att kategorierna är skilda och att de inte överlappar varandra.  Larsson skriver vidare 

att samma data kan ingå i flera kategorisystem.  

 

Beskrivningskategorierna har sedan samordnats i utfallsrum. Utfallsrummet är förhållandet 

mellan beskrivningskategorierna som skall visa på hela den undersökta gruppens bild av fe-

nomenet (Forster, 2016). Utfallsrummen används för att undersöka hur beskrivningskategori-

erna förhåller sig till varandra och också hur de förhåller sig till det undersökta fenomenet. 

Utfallsrummen kan också användas för att rangordna uppfattningarna utifrån att en del upp-
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fattningar kan vara mer utvecklade än andra. Alexandersson (1994) beskriver detta som att 

uppfattningarna är som kinesiska askar där en mer utvecklad uppfattning ryms inom en annan. 

 

 

Etiskt ställningstagande 
Etiska ställningstaganden måste alltid beaktas när människor studeras (Ahlberg, 2015). Den 

här undersökningen har beaktat de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2002) tar upp, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet  syftar till att informanterna har rätt att veta vad studien skall handla om 

och i vilket syfte den görs (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har informationskravet 

tillgodosetts genom att alla informanter har informerats om studiens syfte och vad deras med-

verkan har för roll för studien. De har också informerats om att studien genomförs vid Karl-

stads universitet och att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Karlstads universitets da-

tabas. Informationen har de fått både muntligt och skriftligt. 

 

Samtyckeskravet är ett krav som finns för att säkerställa att alla informanter har ställt upp fri-

villigt och att inget otillbörligt tvång har förekommit (Vetenskapsrådet, 2002 ). Detta har till-

godosetts genom att informanterna har skrivit under en samtyckesblankett och att de fått in-

formation om att de när som helst har rätt att avbryta intervjun och att de har rätt att välja att 

inte svara på någon fråga eller att de fram till dess att uppsatsen trycks har rätt att dra sig ur 

undersökningen (se Bilaga1 och 2). Informanternas personuppgifter som mailadresser har 

förvarats på en plats som ingen annan har tillgång till. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att informanterna får integritetsskydd och kravet finns till 

för att säkerställa att informanterna genom sitt deltagande inte hamnar i en utsatt position (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Detta har tagits i beaktande genom att informanterna har fingerade 

namn i uppsatsen. Det är bara författaren till den här uppsatsen som har tillgång till samtyck-

esblanketterna där informanternas namn finns. Ingen av skolorna som lärarna arbetar på 

nämns heller vid namn i uppsatsen för att det inte skall gå att röja någon av informanternas 

identitet. 

 

Nyttjandekravet handlar om att informationen som lämnats av informanter endast skall an-

vändas i den studien som informanterna har gett sitt medgivande till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationen som framkommit i den här studien kommer endast att användas av författaren 

till den här uppsatsen. Efter godkännande och publicering av uppsatsen kommer datan och 

informanternas personuppgifter att förstöras. 

 

I ett samtal med en annan människa finns alltid etiska överväganden som behöver göras. Det 

finns en risk att de svarar på ett sätt som de tror att forskaren vill att det skall svara. Ahlberg 

(2015) skriver om differentiering, kategorisering och särskiljning, att just studera lärares upp-

fattning kring nyanländas lärare gör ju att författaren till denna studie särskiljer nyanlända 

som grupp, de görs till något annat. Forskaren behöver också ta ställning till maktdimension-

en, det vill säga att informanterna kan hamna i underläge och vilja svara så som denna tror att 

intervjuaren vill att de skall svara (Ahlberg, 2015). Detta har jag försökt undvika genom att 

försöka hålla mig neutral men uppmuntrande till alla de svar som informanterna har gett mig. 
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Studiens tillförlitlighet 
Forskaren bör vara uppmärksam på att respondenter är olika påverkningsbara (Larsson, 1986). 

Det gäller för intervjuaren att hålla sig så saklig och neutral så mycket det går. I genomlyss-

ningarna av intervjuerna så hörs det att jag som intervjuare har en tendens att humma och be-

kräfta informanten. Detta skulle kunna tolkas som medhåll av informanten vilket i sig skulle 

kunna påverka denne. Å andra sidan, om intervjuaren håller sig helt tyst under samtalet blir 

det en onaturlig situation och informanten skulle kunna känna sig obekväm. Som intervjuare 

är det svårt att inte på förhand ha en bestämd teori kring hur ett fenomen kan te sig. Så det är 

viktigt att intervjuaren går in med ett öppet sinne. Detta har tagits i beaktande vid samtliga 

intervjuer. Då intervjuer kan få en personlig prägel likt ett samtal ställer detta krav på inter-

vjuaren att vara lyhörd (Kroksmark, 1987). Intervjuguiden har använts och följdfrågor har 

ställts. 

 

Syftet med en fenomenografisk studie är inte att hitta sanningar utan variationer av uppfatt-

ningar (Axelsson, 1994). I och med att informanterna fick förklarat för sig att studien gällde 

deras egna uppfattningar kring fenomenet så minskade risken för att de skulle känna att de 

svarade fel eller svarade som de trodde att de skulle svara. Inom fenomenografin skall forska-

ren ha en öppenhet gentemot de olika uppfattningar som kommer fram (Kroksmark 1987). 

Transkriberingen har genomförts noggrant och materialet har lästs igenom flertalet gånger för 

att vara säker på att inte missa någon beskrivningskategori. Vid genomlyssningarna har det 

framkommit tillfällen där det öppnats upp för en följdfråga som inte ställdes. I och med de här 

missarna finns det möjlighet att skulle kunna ha framkommit fler variationer av uppfattningar. 

Att jag som forskare har en begränsad erfarenhet av att genomföra intervjuer kan också på-

verkat själva intervjusituationen, då en mer erfaren intervjuare säkerligen hade kunnat fånga 

upp olika utsagor på ett annat sätt. 

Studiens giltighet 
En fenomenografisk studie gör inga anspråk på att vara generaliserbar till den population som 

undersöks, utan den fenomenografiske forskaren vill visa på de olika uppfattningar av ett spe-

cifikt fenomen som finns (Alexandersson, 1994). Eftersom den här studien är begränsad till 

sju lärare finns det fler uppfattningar kring ämnet än vad som här framkommer. Det är bara 

kvinnor som är informanter i den här studien vilket gör att variationen kan vara mindre än vad 

den hade varit om det även funnits ett antal mäns uppfattningar också. Om gruppen skulle 

utökats finns en möjlighet att fler variationer skulle ha uppkommit (Dahlgren & Johansson, 

2016).  

 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att man i sin forskning skall gå från ett problem till en 

lösning eller från en fråga till ett svar. Syftet med studien var att ta reda på ett antal lärares 

uppfattningar kring nyanländas svensklärande. Detta är gjort. Vid intervjuerna har en inter-

vjuguide använts för att vara säker på att få med alla frågor som var planerade. Men det har 

också funnits möjlighet att fråga igen när något varit oklart. Det hände att informanten började 

prata om saker som inte hörde till studien, då fick de tala klart och sedan formulerades frågan 

om. Det hände också att samma fråga upprepades för att säkerställa att alla variationer av lära-

rens uppfattningar kom med.  
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Resultat  
 

Här redovisas resultaten utifrån de beskrivningskategorier som framkommit i studien. Be-

skrivningskategorierna visar på de olika uppfattningarna som lärarna har om vilka faktorer 

som påverkar nyanlända elevers utvecklande av det svenska språket. Hur dessa beskrivnings-

kategorier förhåller sig till varandra och syftet beskrivs vidare i sex utfallsrum och i en tabell.  

 

Beskrivningskategori 1 Samhälleligt stöd 
En av informanterna var väldigt tydlig med att det var samhällets ansvar att den här gruppen 

elever skulle utveckla sitt svenska språk. 

Greta säger: 

 
det som påverkade dem om hur fort de lärde sig var hur samhället tog hand om dem - Greta 

 

 

Hon upplevde att flera av hennes elever blev svikna av goda män och myndigheter som inte 

dök upp på möten eller på andra sätt svek eleverna och att detta påverkade elevernas lärande. 

Anna beskrev hur hennes elever kunde tappa hoppet och lusten till att studera av att de läste i 

tidningar eller såg på nyheter hur andra i liknande situationer blev utvisade eller att gruppbo-

enden lades ned, att de visste att de inte skulle få stanna och därigenom såg det meningslöst 

att lära sig svenska. 
 

så hörde de på nyheterna att den har fått avslag och hon har fått avslag varför ska jag lära mig - Anna 
 

 

Beskrivningskategori 2 Hemförhållanden 
Alla informanter utom en nämner hemmet som en faktor. Greta uttrycker att de som bor i fa-

miljehem har det tuffare än de som bor med sin familj och att detta påverkade hur de preste-

rade i skolan.  

 
t.ex. de som var med sin familj de lärde sig jättefort och gick framåt men de som inte bodde med sin 

familj de hade det tuffare. - Greta 

 

Anna menar att de som bor på gruppboenden utvecklar språket fortare än de som bor med sina 

familjer så de ingår i fler miljöer där eleven talar svenska. Eleverna som bor med sina familjer 

talar bara svenska i skolan och att familjen ingår i flera sammanhang på fritiden där de talar 

modersmålet enligt henne.  

 
språket utvecklades inte på samma sätt som de som bodde på boende för där pratade personalen 

svenska. - Anna 

 

Dina menar att en trygg hemmiljö underlättar lärandet eftersom de då är trygga i sig själva.  

 
Man vågar komma hem och ställa frågor. –Dina 

 

Ella talar om stödet hemifrån som en viktig faktor. Ella menar också att om elevens föräldrar 

är analfabeter så blir det svårare för eleven att lära sig. Fia uttrycker att skolan behöver ha 
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större förståelse för att hemmet inte på kan leva upp till de krav som den svenska skolan har 

som t.ex. att föräldrar skall kunna hjälpa till med läxor. 

 
sen var det många föräldrar de tyckte inte att det var pinsamt de visste inte vad dyslexi var de trodde 

det var en sjukdom, den här kontakten med vårdnadshavare var väldigt svår. -Anna 

 

Anna beskriver att vårdnadshavare ibland inte var villiga att se att deras barn behövde mer 

stöd. 

Beskrivningskategori 3 Delaktighet, socialt samspel 
För två av informanterna, Fia och Dina, var detta den viktigaste faktorn för att utveckla språ-

ket.  

 
 

men jag tror ju väldigt mycket på det sociala jag tror att man lär sig mer i grupp än vad man lär sig en-

skilt det blir ändå mer viktigt att de inte spenderar för mycket tid i förberedelseklass – Fia 

 

                Dina ansåg att det behövde läggas mycket tid på det sociala samspelet så att eleverna blev 

trygga och fick en bra självkänsla och därigenom utvecklade språket bättre. Samtliga lärare 

tog upp delaktigheten som en viktig faktor. De informanter som arbetade på en skola med 

förberedelseklass uttryckte att det var viktigt att eleverna därifrån inkluderades i skolan på 

olika sätt. 

 
                 ju fortare de kommer ut desto bättre så nu kommer de ut ganska fort de har bild en gång i veckan förra 

terminen hade de dans och de som kan de som har en del med sig de kommer till fortsättningsgruppen 

de kommer ut i ämnen och möter sina lärare och då blir det de sociala samspelen så det blir en helt 

annan acceptans- Cilla 

 

Ella menade att ett stort ansvar låg på läraren att eleverna fick en bra status i gruppen. Hon 

beskrev också hur hon upplevt att just kinesiska barn haft svårt att komma in i gruppen och 

därigenom haft svårt att lära sig språket och detta trodde hon kunde bero på kulturella skillna-

der och eventuellt ett annorlunda skriftspråk. Greta berättade att hon försökte ägna mer tid till 

de tysta eleverna och till exempel sitta med dem på lunchen för att få dem att prata mer och 

också ge dem en högre status. 

 

Flera av informanterna lyfte vikten av att ha ett bra klimat som gjorde att eleverna vågade tala 

Dina menade att en förutsättning för detta var att det fanns flera nyanlända i samma klassrum. 

De behövde inte tala samma språk men kunde ändå känna en gemenskap i att de var nyan-

lända. 

 

Beskrivningskategori 4 Organisation 
Flera av lärarna belyste att det var viktigt att ha en tydlig organisation. Om skolan hade förbe-

redelseklasser så var det viktigt att eleverna fick reda på hur länge de skulle vara där och vilka 

krav som ställdes på dem för att få en placering i en reguljärklass. Det var också viktigt att 

organisationen var tydlig för alla medarbetare på skolan. Greta beskrev hur rektorn hade fattat 

beslut om att eleverna i förberedelseklass skulle integreras men att lärarna i de aktuella klas-

serna inte såg det som en möjlighet och att det då inte blev av. På Fias skola fanns det inte en 

tydlig organisation kring hur förberedelseklassen skulle organiseras vilket gjorde att när en ny 
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lärare skulle ta över blev det väldigt svårt för den läraren. Fia, Greta och Dina menar att flera 

pedagoger behöver vara involverade kring de nyanlända eleverna. 

 
jag tänker att samarbetet mellan mentorerna och lärarna måste funka mycket bättre för de här eleverna 

hamnar i något slags limbo för mentorerna träffar aldrig de här eleverna - Fia 

 

Cilla ansåg att det på hennes skola var många aktörer som var inblandade i de nyanländas 

skolsituation. 
 

vi använder kurator och skolsköterska vid första samtalet så det är många aktörer som är med- Cilla 

 

 

 

Greta beskrev också att det finns ett motstånd från andra lärare att inkludera elever från förbe-

redelseklass och att här måste skolan ha en tydlig organisation för hur det skall gå till. Fyra av 

sju informanter arbetade i skolor med förberedelseklass. De ansåg att det var bra med förbere-

delseklass, Fia ansåg dock att förberedelseklassen de hade nu skulle organiseras annorlunda. 

Tre av informanterna arbetade på skolor där man tillämpade direktintegrering och de ansåg att 

det var bra, dock tyckte Britta att några elever skulle må bättre av att få gå i förberedelseklass. 

 
Men som elev S som inte kunde inga bokstäver, inga siffror, inte ett enda ord svenska, som bara 

slängdes in. Det kändes lite fel. - Britta 

 

Dina ansåg att det var en nackdel med förberedelseklass och använde sig själv som exempel 

då hon upplevde det som att hon var exkluderad när hon gick i förberedelseklass. Dina ansåg 

också att det var viktigt med flera nyanlända i en klass för att eleverna skulle våga prata. 

Greta kunde uppleva det som att skolan inte avsatte tillräckligt med tid för de här eleverna. 

Fia beskrev att hon upplevde det som att förberedelseklassen på hennes skola hade blivit en 

särskild undervisningsgrupp för elever med svenska som andraspråk. Alltså inte en grupp för 

nyanlända utan en grupp för elever som av olika anledningar inte klarade av att gå i en vanlig 

klass. 

 

 

Beskrivningskategori 5 Skolbakgrund 
Att komma till en svensk skola utan skolbakgrund är en försvårande faktor enligt samtliga 

informanter. Anna och Cilla säger att eleverna inte riktigt förstår vad skola innebär och Cilla 

beskriver hur de har svårt med saker som till exempel att hålla ordning på sin plats. Dina sä-

ger att en försvårande faktor är att eleverna inte har en förståelse för skolsystemet. Anna me-

nade att de med skolbakgrund hade lättare att förstå kunskapsmål och vad som förväntades av 

dem. Fia beskriver samma sak och att en del av de nyanlända hon mött upplever att det som 

tas upp på NO och SO undervisningen är repetition för dem vilket gör att de kan koncentrera 

sig på att träna på svenskan under de lektionerna. Cillas uppfattning var att ungefär hälften av 

de nyanlända eleverna kom utan skolbakgrund, alternativt hade gått i koranskola, och på flera 

platser så har skolorna varit stängda i flera år. På frågan vad som påverkar lärandet mest sva-

rar Cilla: 

 
Jag skulle säga skolbakgrund, men många kommer ju just idag skulle jag säga att det är ungefär hälf-

ten, många kommer ju och har bara gått i koranskola. - Cilla 
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Greta beskriver hur eleverna utan skolbakgrund hade mycket större svårigheter att utveckla 

språket än de med skolbakgrund. Eleverna som kom med grundläggande färdigheter i sitt mo-

dersmål, matematik, och NO hade något att jämföra sina nya kunskaper med. Fia menade att 

flera av de elever som sa att de gått i skola egentligen hade gått i koranskola och att detta kom 

fram under kartläggningar. Hon ansåg också att skolan behövde utveckla sina kunskaper kring 

hur skolsystemet och undervisningen sett ut för eleverna tidigare och förhålla sig till det. 

 
Vad kommer han ifrån för skolbakgrund? Jag tänker att vi tar in för lite av barnens egna historier. – 

Fia 

 

 Genom att skaffa sig en förförståelse om elevens skolbakgrund skapas lättare förutsättningar 

att kunna möta upp eleven. Hon menar också att skolan skall försöka anamma metoder som 

eleven känner till sen tidigare och att man på skolan skulle kunna ha en kunskapsbank över 

hur undervisningen ser ut i olika länder. Detta är ett stort arbete och därför menar Fia att elev-

hälsa och specialpedagoger behöver vara inkopplade i detta arbete.  

 
Jag tror för att möta upp att allt som man kan ta reda på kan vara av nytta men det beror på individen 

kommer individen in och det funkar är det inte alls på samma sätt att man behöver gräva..- Dina 

 

Dina menade att man kunde avvakta med kartläggningen och att det kunde göras en djupare 

kartläggning i de fall där det inte fungerade bra. 

Beskrivningskategori 6 Undervisning/metoder  
Samtliga lärare beskriver bildstöd som en viktig del av undervisningen av nyanlända. Britta 

och Cilla beskriver hur användandet av surfplattor har underlättat undervisningen i form av att 

det är lätt att individualisera, det finns bra appar, möjligheter att översätta och att eleverna 

enklare kan arbeta individuellt. Britta menade att surfplattan gjorde att eleven kunde arbeta 

mer individuellt och därigenom frigjordes mer tid vilket var en viktig faktor.  

Å de här Ipaden har varit jättestor hjälp, att de kan sitta där och översätta. – Britta 

Ella menar dock att det finns en risk att surfplattorna används på ett sätt som inte hör ihop 

med den övriga undervisningen, att eleverna blir lämnade med en app eller ett spel. Dina 

beskriver utvecklingen av arbetssättet från när hon började arbeta i förberedelseklass för tio år 

sedan till nu när hon undervisar i extra svenska3. Då var det större fokus på läromedel och 

färdiga uppgifter, eleverna skulle sitta och fylla i böcker medan hon nu arbetar utifrån vad 

eleverna behöver. 

..så har man undersökt vilket behov har de och så nu har vi tema trafik då var det fokus på trafik då 

gick jag ut med eleverna och visade det här är ett övergångställe - Dina 

Fia anser dock att undervisningen inte skall handla så mycket om vardagsspråk utan att 

lärarna skall fokusera mer på de ämnesspecifika begreppen för hon menar att vardagsspråket 

lär sig eleverna relativt fort. 

Han får vara med och jobba med de ämnesspecifika grejerna för vi har många elever som saknar de 

här begreppen och det måste man jobba med hela tiden. – Fia 

Britta beskriver att det är viktigt att vara språkstärkande hela tiden, att på alla ställen vara 

tydlig och prata och visa. Är man i matsalen så pekar man och säger orden högt för eleven. 

                                                 
3 Satsning från Skolverket där man kan ansöka om stöd för undervisning i svenska för nyanlända utanför 

timplanen. 
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Anna var den enda läraren som beskrev att hon använde specifika läromedel i sin 

undervisning.  

Vi har material som upptäck ord och fördel böckerna. - Anna 

Anna berättade att det hon upplevde som den effektivaste metoden var att arbeta tematiskt. 

Cilla använde sig mycket av cirkelmodellen. Cirkelmodellen kan enkelt beskrivas genom 4 

faser, där man börjar med att bygga upp kunskap om ämnet som skall behandlas, sedan 

skaffar sig förebilder i genren, skriver en gemsam text för att tillsist skriva individuella texter. 

Det som Ella kunde se som en framgångsfaktor var att använda sig av mycket sång och 

ramsor. Här kan eleverna vara delaktig även om de inte kan språket genom att härma och att 

detta leder till att man lär sig och känner sig delaktig. Ella säger att hon inte ändrar sin 

undervisning för nyanlända utan att det som är framgångsfaktorer i deras lärande också är 

samma som är bra för alla elever. Dock kan hon lägga in anpassningar i form av att hon efter 

en genomgång kan sitta kvar med några elever så att de får träna igen på sången eller ramsan. 

Greta menade att undervisningen behövde bygga på intresse och att detta är extra viktigt då 

nyanlända har många andra problem som stör deras koncentration.  

Vi individanpassar nästan alla våra lektioner eller undervisning efter deras behov. – Anna 

Beskrivningskategori 7 Modersmål 
 Att läsa modermål som ämne kunde Anna se som en viktig faktor. De elever som läste mo-

dersmål utvecklades bättre än de som inte gjorde det. Detta berodde på att de genom moders-

målsundervisningen fick en förförståelse till svenskundervisningen. Talade man om verb på 

svenskan så visste de vad det var. Fia beskriver en metod hon lärt sig via en föreläsning som 

gick ut på att alla modersmål skall få var levande i ett klassrum. Kunde man inte säga på 

svenska så fick man säga det på sitt modersmål och så fick nästa säga på sitt. På så sätt så 

kunde alla vara delaktig och man lärde. Dina menar att man aldrig skall ta bort modersmålet 

utan låta det vara levande i undervisningen och visa på kopplingen mellan språken. Hon såg 

det också som en fördel att elever med samma modersmål kunde hjälpa varandra under lekt-

ionen. Att ha ett annat skriftspråk kunde vara försvårande en enligt Cilla. 

 
en sak var ja märkte direkt att det var språket, jag hade både arabiska och kurdiska språket med mig så 

de arabisktalande blev jätteglada när de fick reda på att det fanns en fröken som kunde prata med dem, 

när de inte förstod kunde jag hjälpa lite extra. – Greta 

 

 Beskrivningskategori 8 Studiehandledning  
Studiehandledning var något som samtliga informanter tog upp. Ella önskade mer studiehand-

ledning för alla nyanlända och såg att tolkning var en framgångsfaktor i undervisningen. 

 
Det ultimata hade ju varit att ha någon som satt å tolka hela tiden men det går ju inte. - Ella 

 

Greta tyckte att de nyanlända eleverna skulle ha studiehandledning varje dag. Fia ansåg att 

studiehandledningen användes fel på hennes skola, nu var den kopplad till 

förberedelseklassen och hon menade att det hade varit bättre om den hade kopplats till övriga 

ämnen i syfte att förbereda eleverna på vad lektionerna skulle handla om. Fia kunde också se 

att studiehandledning var en framgångsfaktor, speciellt för de elever som kom utan skolgång 

då studiehandledaren blev en viktig kulturtolk både för eleven och för skolan. Cilla berättar 

om en elev som haft stora svårigheter socialt och kunskapsmässigt och det var först när man 

tillsammans med studiehandledaren träffade föräldrarna och förstod vilken kultur han kom 
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ifrån som de också kunde börja hjälpa honom. Britta menade att de nyanlända eleverna hade 

för lite studiehandledning och att detta gjorde att eleverna översatte för varandra istället. På 

Annas skola satte man in extra studiehandledning för de elever som inte utvecklades i den takt 

som man önskade. Anna, Cilla, Dina och Greta berättade att de själva ibland agerade 

studiehandledare i gruppen, med detta menade de att de översatte till elevernas modersmål. 

Extra studiehandledning var också en kompensatorisk åtgärd man satte in när en elev inte 

utvecklade svenskan tillräckligt fort, detta beskrev Cilla och Anna. 

Beskrivningskategori 9 Svenska 
Cilla var noga med att eleverna skulle tala svenska. Hon själv som var flerspråkig talade bara 

elevens modersmål med dem i en vecka sedan skulle de prata svenska. 

 
men sen kände jag att det blev fel för de blev för bekväma, inskrivningssamtalet fine där har vi en 

tolk, inte jag för det blev för mycket för mig, men under tiden som de börjar skolan att de vänjer sig 

vid att inte tala arabiska med mig utan att i bryter efter en vecka. – Cilla 

 

Hon och eleverna hade gemensamt bestämt att de på skolan endast skulle prata svenska, även 

på raster. Fia säger:  

 
Man lyfter upp alla språk och visar att de är viktiga samtidigt som man betonar att här på skolan skall 

vi lära oss svenska. -Fia 

 

Flera av informanterna menade att det var viktigt att eleverna fick svenska kamrater så att de 

pratade svenska på rasterna. De menade också att det fanns en risk att elever med samma mo-

dersmål sökte sig till varandra och då bara talade sitt modersmål vilket i sin tur kunde leda till 

att de hade svårt att börja tala svenska. Flera av informanterna tog upp vikten av att ingå i 

svenska språkmiljöer. 
 

Det bästa är nog när de leker med andra barn som pratar svenska allra bäst. – Britta 

 

 

Beskrivningskategori 10 Attityd  
Ella upplevde det som att också elevernas egen vilja spelade roll och Britta använde uttrycket 

attityd för att beskriva att det kan finnas en ovilja att lära sig språket.  

 

 
men sen är det attityden, mycket attityden det kommer jag ihåg från finska pojkarna det var så här an-

tisvenska, de skulle inte lära sig svenska i onödan - Britta 

 

..vissa är verkligen framåt och kämpar själva… Att de vill och de vill själva hela tiden och att de tar 

med extra läxor över helgen, att det bästa är deras egna vilja egentligen. – Britta 

 

 

Britta beskriver det också som att en del elever är mer framåt och har en egen vilja som gör att 

de kämpar mer och tar ett större eget ansvar för sitt lärande än andra elever vilket utvecklar 

språket mer. Anna beskrev att pojkarnas i hennes klass kunde ha svårt att acceptera en kvinn-

lig lärare, men också att hon använde sig själv som ett gott exempel för att påverka elevernas 

attityder vilket hon såg fungerade. Hon använde sin egen erfarenhet av att vara nyanländ och 

visade på vad som krävdes för att lyckas. Anna hade också upplevt att en del elever hade svårt 
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att lyssna på henne eftersom hon var kvinna. Hon menade att en del pojkar hade en negativ 

attityd gentemot kvinnliga lärare. 

 

Beskrivningskategori 11 Ålder  
Cilla var den enda informant som nämnde forskning: 

 
samtidigt visar också forskningen att yngre barn lär sig språket fortare. - Cilla 

 

Hon gav också exempel på syskon hon arbetat med och där hon kunde se att de äldre sysko-

nen inte utvecklade språket på samma sätt som de yngre.  Anna tog också upp ålder som en 

faktor både utifrån att de äldre eleverna hade kortare tid på sig att nå kunskapskraven och att 

åldern i sig kunde vara en försvårande faktor. Hon menade att de yngre eleverna i årskurs 5-6 

lärde sig språket snabbt, medan de äldre eleverna hade svårare. Ella och Britta säger att yngre 

barn lär sig språk lätt och Ella menar att ”de leker sig till språket”.  

 
Jag tror inte på förberedelseklass för de här barnen i de här åldrarna möjligtvis när de kommer upp 

mot högstadiet i sexan då blir det något annat för då behöver de kanske en trygghet på ett annat sätt, 

jag vet inte jag tycker ändå att det fungerar på nåt konstigt sätt så fungerar det bra för barnen här de 

leker sig in i språket här. – Ella 

Sen de mindre barnen lärde sig mycket snabbare än de som var 15-14 år, de som hade gått igenom 

puberteten. – Anna 

 

Fia och Greta nämner inte ålder även om man på Fias skola har en organisation där nyanlända 

i årskurs F-1 blir direktintegrerade och elever i år 2-6 hamnar i förberedelseklass. Dina tror 

inte att ålder har någon betydelse och gör en jämförelse med sig själv och sin bror som ut-

vecklade språket lika bra trots åldersskillnad, hon menade dock att det kan finnas en skillnad i 

att yngre elever har lättare för att få till uttal och vokalljud. 

 

Utfallsrum 
I utfallsrummen beskrivs hur vissa av beskrivningskategorierna förhåller sig tillvarandra och 

det undersökta fenomenet, alltså olika uppfattningar lärare har om vilka faktorer som påverkar 

nyanländas utvecklande av det svenska språket. Utfallsrummen diskuteras vidare i resultatde-

len. 

 

Kategori 10 och 11 ålder och attityd.  Detta är ett utfallsrum som handlar om att lära sig ett 

nytt språk är knutet till egenskaper hos eleven. Hur intresserad eleven själv är och vilken ålder 

eleven har. Attityden kan påverkas av alla andra kategorier dock verkar inte attityd och ålder 

påverka varandra. 

 

Kategori 1, 2, samhällsfaktorer och familjeförhållanden. I detta utfallsrum är det yttre faktorer 

som påverkar eleven. Faktorer som skolan inte direkt kan påverka. Här menar man att om 

dessa yttre faktorer inte är gynnsamma så har det effekt på hur eleven utvecklar sitt språk. 

 

Kategori 3,4, 5,6 och 7.  I detta utfallsrum är det faktorer inom skolan som påverkar. Delak-

tigheten och det sociala samspelet ansåg lärarna hade stor påverkan på hur nyanlända elever 

eleverna utvecklade sitt svenska språk. Vilken organisation skolan hade påverkade delaktig-
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heten. Undervisningen påverkades av organisationen och kategorin modersmål hör ihop med 

undervisning. Att använda sig av kartläggning av skolbakgrunden var ett sätt för lärarna att 

förstå hur de skulle lägga upp sin undervisning och anpassa den efter eleven. 

 

Kategori 5 och 6. Utfallsrummet innehåller de faktorer som har med den tidigare och nuva-

rande undervisningen att göra. Kartläggning av elevernas skolbakgrund ledde i vissa fall fram 

till undervisningen. Lärarna beskriver att de får anpassa sin undervisning utifrån om eleven 

har en skolbakgrund eller inte, att inte ha någon skolbakgrund ansåg alla ha en försvårande 

effekt på utvecklandet av svenska och att detta behövdes kompenseras. 

 

Kategori 7, 8 och 9.  Det här utfallsrummet innefattar de faktorer som handlar om språk. Att 

eleverna läste modersmål sågs som en positiv faktor för språkutvecklingen. Studiehandled-

ning sågs också som en framgångsfaktor av alla och något som kunde sättas in som stöd. Flera 

av informanterna önskade mer studiehandledning. Några av informanterna såg det som en 

framgångsfaktor att eleverna kunde använda sig av sitt modersmål parallellt med svenskan i 

klassrummet och att eleverna kunde översätta för varandra medan någon annan ansåg att 

framgången låg i att enbart tala svenska i skolan, förutom under studiehandledningstid. 

 

Tabell 1 Samtliga kategorier 
 

 Påverkbar Icke påverkbart 

1.Samhällsfaktorer  x 

2.Hemförhållanden  x 

3. Delaktighet socialt 
samspel 

x  

4. Organisation x  

5. Skolbakgrund  x 

6. Undervisning x  

7. Modersmål x  

8. Studiehandledning x  

9. Svenska x  

10. Attityd x  

11. Ålder  x 

 

I detta utfallsrum visas alla kategorierna, här uppdelade i om de är påverkbara för lärarna eller 

om de är icke påverkbara. De faktorer som går under icke påverkbara är faktorer som de flesta 

lärare beskriver som kompenserbara. Det vill säga att flera av lärarna ansåg att en hög 

ankomstålder, lite eller ingen skolbakgrund, samhällsfaktorer och hemförhållanden var 

faktorer som kunde försvåra nyanlända elevers utvecklande av det svenska språket, men att 

detta gick att kompensera med hjälp av undervisning och mer studiehandledning. De 

faktorerna som var direkt påverkbara för lärarna var också faktorer som de beskrev att de 

arbetade med. I fallet organisation var det dock så att några informanter mer konstaterade att 

det inte var bra, inte att de på något sätt arbetade för att förändra den. 
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Sammanfattning 
I utfallsrummen kan vi se att det finns flera olika uppfattningar kring vad som påverkar 

nyanländas utvecklande av det svenska språket. De handlar i huvudsak om yttre faktorer som 

samhället och hemmet, faktorer i skolan som undervisning och social delaktighet och faktorer 

hos den enskilde eleven som ålder, attityd och skolbakgrund. Att det blivit just de här 

uppdelningarna är nog ingen slump då de är vanliga uppfattningar kring lärande. Jag har inte 

kunnat se att det skulle finnas någon hierarkisk ordning mellan de olika 

beskrivningskategorierna. 

  

  



 

 26 

Diskussion 
 

I det här kapitlet följer först en resultatdiskussion där utfallsrummen diskuteras i förhållande 

till litteraturen och sedan följer en metoddiskussion. 

Resultatdiskussion 

Utfallsrum 1 Ålder och attityd. 
Ålder och attityd påverkade inte varandra men är egenskaper som kan ses som att de ligger 

hos eleven och egenskaper som eleven har med sig till skolan. AlHammadi (2016) beskrev att 

det fanns en generell förståelse kring att ju äldre vi blir desto svårare är det att lära sig ett nytt 

språk. Så verkade det också vara hos informanterna, här har vi också Cilla som uttrycker att 

forskning visar att ålder är en försvårande faktor. AlHammadi (2016) skriver att det finns en 

generell förståelse att äldre har svårare att lära sig eller om man vill yngre har lättare att lära 

sig skulle kunna förklara varför det är vanligare med förberedelseklasser i de högre 

årskurserna än vad det är i de yngre som det står att läsa i Skolverkets allmänna råd (2016) 

och som blev synligt också i denna studie. Det finns mycket forskning som pekar på att ålder 

har påverkan på hur nyanlända utvecklar sitt andra språk som t.ex. Haim (2014) och 

AlHammadi (2016), men det finn också forskare som menar att det är andra saker som 

påverkar mer som t.ex. Figueiredo m.fl. (2016). Att börja i skolan senare betyder att du har 

kortare tid på dig att nå upp till grundskolans krav vilket var något som Anna belyser, detta 

behöver i sig inte betyda att du lär dig långsammare. Hilt (2016) tar upp problematiken kring 

att elever som börjar i senare årskurser får det svårare att klara skolan.   

Anna och Britta beskriver hur det är svårt att motivera eleverna att lära sig svenska då de 

antingen inte tror att de skall stanna eller att de inte har för avsikt att stanna i Sverige. 

Zakriova och Kamalova (2016) skriver om att det är viktig att eleverna ser en mening med 

undervisningen. Att lära sig svenska kan ses som meningslöst att lära sig om man inte skall bo 

kvar i Sverige. Hilt (2016) skriver om att nyanlända kan uppvisa svårigheter med motivation 

till studier på grund av hemlängtan. Anna beskrev också att det fanns elever som inte 

accepterade hennes ledarskap på grund av att hon var kvinna och Bouakaz och Taha (2016) 

beskriver hur det hos nyanlända elever finns en ovilja att leva upp till de förväntningarna som 

finns i den nya skolan, att acceptera en kvinnlig lärare kan vara en sådan förväntning.  

Både Anna och Dina berättar hur de använder sina egna erfarenheter av att vara nyanländ för 

att förändra elevernas attityder vilket både Hilt (2016) och Sahlström m.fl. (2012) beskriver 

som en framgångsfaktor. 

Att Britta beskriver de finska pojkarna som hon säger ”antisvenska” kan kopplas till Jones 

(2014) forskning där hon menar att lärare tenderar att se på eleverna utifrån etniska grupper 

och har olika förväntningar på dem utifrån detta. Även Ella uttrycker att just kinesiska barn 

har svårigheter att komma in i gruppen. 

Utfallsrum 2. Samhällsfaktorer och familjeförhållanden 
Det här är faktorer som informanterna beskriver påverkar elevernas språkutveckling men som 

ligger utanför deras kontroll, de kan inte påverka vilket samhälligt stöd eleven får eller i vilket 

hem eleven bor men de berättar att de i vissa fall behöver kompensera för det. Lindblad 

(2016) och AlHammadi (2016) skriver att det är viktigt att eleven ingår i flera svenska 

språkmiljöer, att tiden i skolan inte räcker för att lära sig svenska. Detta beskriver Anna och 

Greta. Anna menar att de eleverna som bodde på gruppboenden fick tala mer svenska än de 



 

 27 

eleverna som bodde med sina familjer och att detta gjorde att de som bodde på gruppboende 

lärde sig svenska fortare än de andra. I Lindblads (2016) studie var detta något som 

ungdomarna själva upplevde, att om de varit mer inkluderade i det svenska samhället så skulle 

det ha kunnat underlätta deras skolgång.  

Greta och Dina talar om tryggheten från hemmet som en viktig faktor att eleverna skall kunna 

komma hem och tala om vad de varit med om. Enligt Lindblad (2016) så finns det en 

försvårande faktor i att inte förstå skolsystemet, detta skulle kanske underlätta att kunna 

diskutera hemma.  

Ella beskriver att om föräldrarna är analfabeter så får eleverna det svårare att lära sig svenska. 

Haim (2016) och Lindblad (2016) har i sina studier sett att föräldrars utbildningsnivå påverkar 

barnen. 

Utfallsrum 3 Delaktighet, organisation, undervisning  
Hur skolorna organiserade sin undervisning såg olika ut, dock överensstämde det med det 

som står i Skolverkets allmänna råd (2016) om att det är vanligare med direkt integrering i de 

lägre årskurserna. Dina ansåg att förberedelseklasser inte var bra och att de ledde till exklude-

ring och färre tillfällen att tala svenska. Medan Britta menar att vissa elever skulle må bättre 

av att gå i förberedelseklass än att direkt integreras. Ella uttrycker att hon inte tror på förbere-

delseklass för yngre barn då de leker sig till språket. Detta skriver Lindberg (2006) om att 

barn i förskoleålder lär sig genom deltagande och lek medan ju äldre du blir desto mer ab-

strakt tillvägagångssätt används. Nilsson och Axelsson (2013) och Svensson och Eastmond 

(2014) beskriver hur lärarna förberedelseklasserna har större mer kännedom av nyanländas 

erfarenheter och bakgrunder. 

 

Alla informanterna ansåg att det var viktigt med inkludering för att utveckla språket och detta 

kan kopplas till Barmark (2016) som sett att kamrateffekten var stor hos elever med invand-

rarbakgrund. Att inkluderas skulle då ge en positiv effekt på språkutvecklingen. Dina och Fia 

återkommer hela tiden till delaktigheten som den avgörande faktorn för att utveckla sitt språk. 

Eleverna i Svensson och Eastmond (2013) studie såg att en nyckelfaktor till att få vänner var 

att lära sig språket medan lärarna i min studie menar att det är genom att ha vänner som talar 

god svenska som de nyanlända eleverna utvecklar sitt språk. Zakirova och Kamalova (2016) 

skriver att det är viktigt att våga tala utan att behöva skämmas, detta lyfter Dina hon menar att 

det är viktigt att det går flera nyanlända i samma klass så att man skall våga tala.  

 

Fia beskriver hur förberedelseklassen på hennes skola snarare har blivit en särskild undervis-

ningsgrupp för elever som läser svenska som andraspråk än en grupp för nyanlända, detta kan 

kopplas till att Magnusson (2013) skriver att svenska som andraspråk har låg status och att det 

ses som ett ämne för svagare elever. Detta trots att svenska som andraspråk uttryckligen inte 

är en lättare variant av ämnet svenska (Skolverket, 2016).  

 

Fia ansåg också att undervisningen i förberedelseklassen fokuserade på fel saker, den hand-

lade mest om vardagssvenska medan hon menade att det var där eleverna skulle lära sig ett 

skolspråk vilket Sahlström m.fl. (2012) skriver är en viktig faktor för att klara sig i skolan. 

 

Alla informanter talar om individualisering och att de anpassar utifrån eleven dock finns det 

inte någon flexibilitet i skolornas organisation, antingen har de förberedelseklass eller direkt 

integrering, detta är inte något som testas från fall till fall. I Skolverkets allmänna råd för ar-

bete med nyanlända (2016) står det att sådana beslut inte får ske slentrianmässigt utan skall 



 

 28 

testas från fall till fall, men det står också att skolor inte har någon skyldighet att inrätta förbe-

redelseklasser. 

 

Utfallsrum 4 Kartläggning och skolbakgrund 
Flera av informanterna uttryckte att de elever som kom till skolan utan skolbakgrund hade 

svårare att utveckla sitt svenska språk. En del av dem menade också att det ibland var först i 

kartläggningen som det kom fram att eleverna sakande tidigare skolgång. Fia ansåg det viktigt 

att kartlägga elevernas skolbakgrund och att titta på hur skolsystem och undervisningen sett ut 

för eleverna tidigare. Hilts (2016) forskning visade att lärare och elever såga att det var stora 

skillnader i skolsystemen i elevernas tidigare hemländer och i Norge och att det fanns en 

ovilja att leva upp till de förväntningar som fanns i den nya skolan. Att undersöka elevens 

tidigare erfarenheter skulle kunna underlätta för eleven och läraren att mötas. Bouakaz och 

Taha (2016) skriver att den nyanlända elevens bild av skolan inte stämmer överens med hur 

det ser ut i Sverige. I detta arbete kan studiehandledaren också vara till hjälp (Skolverket, 

2015). Att ha skolbakgrund kan underlätta då de som Lindberg (2006) skriver kan använda 

tidigare erfarenheter och studievana till att lära sig ett nytt språk. Fia uttrycker också en öns-

kan om att fler pedagoger skall involveras i arbetet med kartläggningen. 

 

Att individanpassa upplevdes som viktigt för lärarna i min studie men Nilsson och Bunar 

(2015) såg i sin studie att nyanlända elever inte i tillräkligt stor grad möttes utifrån att de var 

olika individer med olika behov och förutsättningar. 

Utfallsrum 5 Modersmål, studiehandledning och svenska 
Informanterna var överens om att modersmålsundervisningen var viktig för elevernas språk-

utveckling, detta kan vi också se i litteraturen som t.ex. Sahlström m.fl. (2012). Sahlström 

m.fl. skriver också att ha ett starkt skolspråk är avgörande för att klara sig i skolan och för att 

utveckla det behöver eleven ha ett starkt modersmål. Haim (2016) och Borodkin och Faust 

(2014) lyfter också vikten av ett starkt modersmål för att utveckla sitt andraspråk. Att läsa 

modersmål har en bevisad positiveffekt då elever som deltar i modersmålsundervisning har 

bättre skolresultat än de som enbart läser svenska som andraspråk (Skolverket, 2008). 

 

Cilla var noga med att eleverna skulle tala svenska i skolan hon hade det som Rosén och 

Bagga-Gupta (2015) beskriver som en monolingual norm, detta var också något Haukås 

(2016) såg i sin studie. Han såg att lärare arbetade aktivt för att eleverna inte skulle använda 

sitt modersmål under lektionerna. Anledningen till att lärare inte vill att elever skall tala sitt 

modersmål i skolan handlar troligtvis om att de vill öka antalet tillfällen som eleven talar 

svenska, vi har tidigare konstaterat att tiden i skolan inte räcker till att lära sig ett språk. De 

flesta lärarna såg att tala svenska var en framgångsfaktor. 

 

Några av de andra informanterna tyckte dock att ett närvarnade modersmål kunde vara en 

fördel. Fia beskriver metoder där man använder sig av alla modersmålen och att det är viktigt 

att visa att alla språk är viktiga. Sahlström m.fl. (2012) skriver att läraren behöver visa en för-

ståelse för elevens flerspråkighet. De skriver också om att läraren kan översätta enstaka ord 

utan att samtalet stannar av för att underlätta för eleverna. Detta beskriver flera av lärarna att 

de gör, de använder sig av sin flerspråkighet i undervisningen vilket Haukås (2016) skriver är 

en framgångsfaktor. 
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Alla informanterna lyfter studiehandledning som en framgångsfaktor och också som något 

man använder som extra stöd, att det är viktigt att eleverna får möjlighet att få arbeta med 

någon som kan översätta samtidigt. I arbetet med studiehandledning bör modersmål och 

svenska användas parallellt (Skolverket, 2015) något som flera av lärarna menar att de själva 

gör under sina lektioner. 

 

Figueiredo m.fl. (2016) menar att det inte går att överföra metoder från förstspråksundervis-

ningen till andraspråksundervisningen men t.ex. Ella säger att hon inte gör någon skillnad på 

hur undervisningen ser ut för de nyanlända eleverna och de andra, dock säger hon att de nyan-

lända eleverna får fler möjligheter till att träna t.ex. en sång eller en ramsa. Figueiredo m.fl. 

(2016) menar vidare att undervisningen behöver anpassas efter vilket förstaspråk eleven talar 

och att en gemensam metod för nyanlända bör undvikas, detta beskriver Nilsson och Axelsson 

(2013) också. Ingen av informanterna säger att de tar hänsyn till viket modersmål eleverna har 

eller hur det språket är uppbyggt. Dock säger informanterna att de individanpassar.  

 

Ingen av informanterna upplever heller att vilket modersmål eleven talar skulle påverka hur 

den svenska språkutvecklingen sker, detta till skillnad från det som AlHammadi (2016) och 

Haim (2014) skriver om att andraspråket och modersmålets fonologiska likheter eller skillna-

der påverkar. Några informanter nämner ett annat skriftspråk som en försvårande faktor. 

 

Magnusson (2013) skriver att lärare behöver bli medvetna om sina egna teorier kring flersprå-

kighet. Varför tänker de som det gör? Är det en medveten strategi att tillåta eller inte tillåta att 

tala sitt modersmål i klassrummet? 

 

Utfallsrum 6 påverkbara och icke påverkbara kategorier 
De faktorerna lärarna ansåg som påverkbara; socialt samspel, organisation, undervisning, 

modersmål, studiehandledning, svenska och attityd är faktorer som lärarna i flera fall kunde 

påverka direkt i vardagen, organisation undantaget. Hur lärarna valde att undervisa såg olika 

ut, och som Rosén och Bagga-Gupta (2015) skriver finns det olika sätt att lära sig ett nytt 

språk och lärarna behöver göra olika då nyanlända elever inte är en homogen grupp som be-

höver samma typ av undervisning (Nilsson & Bunar, 2016). Vilken organisation en skola har 

kan lärare påverka men i de flesta fallen i den här studien så var organisationen något som 

lärarna bara hade accepterat. I Cillas fall så hade hon varit med och utvecklat organisationen. 

Att det är vanligare med förberedelseklass i högre årskurser behöver inte betyda att det är det 

bästa, i flera av studierna så kan vi läsa att det sociala samspelet med övriga elever är viktigt 

för den svenska språkutvecklingen. 

 

De icke påverkbara faktorerna; samhällsfaktorer, hemförhållanden, skolbakgrund och ålder 

var för flera lärare de viktigaste faktorerna. Greta såg samhällsfaktorn som det absolut viktig-

aste och Cilla menade att åldern var väldigt avgörande. Att som lärare inte kunna påverka 

detta försvårar undervisningen, men de flesta av lärarna ansåg att det gick att kompensera för 

de här faktorerna genom stöd och anpassningar. Nilsson och Axelsson (2013) skriver att lä-

rare som har erfarenheter av att arbeta med nyanlända har förståelse för deras bakgrunder och 

erfarenheter. Detta var något som Fia uttryckte att skolan behövde bli bättre på. Att skaffa sig 

kunskaper om de samhällsfaktorer som påverkar eleverna och att undersöka deras bakgrunder 

kan hjälpa till i undervisningen av de här eleverna. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag 
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och att detta är något som är extra viktigt för de nyanlända eleverna syns bl.a. i Hilts (2016) 

studie som visar att den här gruppen har högre risk att hamna i ekonomiskt utanförskap. 

 

De olika uppfattningar lärarna i den här studien har om vilka faktorer som påverkar nyanlända 

elevers utvecklande av det svenska språket i den här studien går att hitta i litteraturgenom-

gången. Dock var det ingen i den här studien som nämnde faktorer som fonologiska likheter 

eller skillnader i modersmål och svenska vilket kan ses i andra studier. Inte heller att det 

skulle vara skillnad på hur olika modersmål är uppbyggda var något som informanterna 

nämnde som något som de tog hänsyn till eller anpassade undervisningen efter. 

Metoddiskussion 
Eftersom författaren till denna studie var intresserad av att undersöka ett antal lärares uppfatt-

ningar kring fenomenet nyanländas svensklärande sågs fenomenografi som en lämplig ansats. 

Metoden i denna studie har varit enskilda intervjuer. Andra möjliga metoder skulle kunna ha 

varit att göra gruppintervjuer eller fokusgruppsintervjuer. Vid en gruppintervju kan diskuss-

ioner leda fram till flera möjliga faktorer och interaktion i gruppen kan leda till större insikt 

hos den enskilde individen.  Men det finns också en risk för att informanterna påverkar 

varandra och håller med varandra, detta skulle påverka min studie negativt i den meningen att 

alla uppfattningar kanske inte skulle komma fram. Det finns också en risk vid gruppintervjuer 

att ett antal personer är mer benägna att tala än andra och att detta skulle leda till att alla inte 

skulle säga allt de tänker på. Vid enskilda intervjuer får alla lika mycket plats och samma 

chans att uttala sig. Att göra till exempel observationer var aldrig aktuellt då studiens syfte är 

att titta på uppfattningar och detta görs bäst genom intervjuer. Syftet med studien har kunnat 

undersökas med hjälp av den valda metoden. 

 

Då beskrivningskategorier som organisation uppkom i studien hade det varit intressant att 

undersöka ett antal skolledares tankar kring fenomenet också. Har de kanske andra tankar än 

vad undersökande lärare har? Att undersöka elevernas egna tankar hade också kunnat bidra 

till en djupare förståelse.  

 

 

Studiens relevans till specialläraryrket 
Att arbeta som speciallärare innebär olika arbetsuppgifter på olika skolor men påverkas till 

störst del av det elevunderlag som finns på skolan. I flertalet skolor i Sverige idag finns 

nyanlända elever. De här eleverna kommer att undervisas av lärare med olika kompetens att 

möta nyanlända och kan ibland behöva stöttning i det. Detta kan komma att bli speciallärarens 

uppgift.  Att undersöka flera lärares bild av vilka framgångsfaktorer och svårigheter det finns 

gör att vi kan bredda den gemensamma bilden av detta fenomen. Vi kan också använda 

resultaten till en diskussion kring varför vi tror att det är på det sättet och hur det kommer sig 

att vi tycker olika.  

Som speciallärare skall man också arbeta med skolutveckling och behöver kanske ta ställning 

till vilken organisation en skola skall bedriva, att då grunda sina tankar kring detta i aktuell 

forskning är en god idé. 
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Förslag till vidare forskning 
Några av informanterna i studien nämnde kartläggning och vikten av den. Från och med i 

januari i år blev det obligatoriskt att använda sig av Skolverkets kartläggningsmaterial. 

Materialet är ganska omfattande innehåller flera delar och tar ett par timmar att genomföra. 

Det finns också krav på vem som får genomföra testerna. Jag skulle se det som intressant att 

undersöka hur arbetet med kartläggningsmaterialet har fungerat ute på skolorna. Har det varit 

till hjälp i arbetet med eleverna? Eftersom materialet är nytt och det nyligen har börjat använ-

das saknas det forskning kring vilken påverkan det har fått på undervisningen och hur det i sin 

tur har påverkat elevernas lärande. 

 

Studiehandledningen tas upp av alla lärarna i den här studien som en viktig faktor för att ut-

veckla det svenska språket. Studiehandledning var det som de flesta lärarna ansåg att det be-

hövdes mer av och något som i flera fall sattes in som extra anpassningar och ibland särskilt 

stöd. Hur ser studiehandledarna själva på frågan? Hur används studiehandledning ute på sko-

lorna? Det här området kan jag se att det saknas forskning på. 

Slutord 
I samband med genomförandet av denna studie fick jag möjlighet att träffa flera engagerade 

lärare med olika erfarenheter av att arbeta med nyanlända. Jag fick också möjligheten att 

besöka olika skolor i olika områden vilket var spännande och utvecklande för mig. Lärarna i 

studien hade alla olika tankar kring faktorer som påverkade lärandet och hur man arbetade 

med detta. Alla uttryckte att det för de allra flesta eleverna gick det förhållandevis lätt att lära 

sig svenska. I många fall så upplevde lärarna att eleverna lärde sig trots de problem de stötta 

på eller befann sig i. Detta upplever jag som positivt, jag hade nog en föreställning om att 

lärarna skulle uttrycka att det fanns fler svårigheter att undervisa de här eleverna än vad 

lärarna själva uttryckte.  

Informanterna tycker att det är viktigt med modersmål men inte vilket modersmål, ingen 

gjorde någon jämförelse mellan språken eller uttryckte att de anpassade utefter vilket 

modersmål eleverna talade. Här kan jag se ett stort utvecklingsområde. Lärarna behöver få 

mer kunskap om elevernas modersmål för att kunna anpassa undervisningen efter eleverna. 

Att studiehandledning och studiehandledare lyftes av alla informanter anser jag också vara 

intressant då min erfarenhet är att samarbetet mellan studiehandledare och klasslärare är 

minimal, detta är något jag tänker ta med mig till min egen skola och försöka utveckla det 

samarbetet. 
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Bilaga 1 

 

 
 

 

 

 

Missivbrev 

 

 
 

Hej! 

 

Jag heter Sara Holm och studerar på Speciallärarprogrammet vid Karlstad universitet. Jag 

skriver nu min uppsats där jag kommer att undersöka ett antal lärares uppfattningar om hur 

nyanlända elever utvecklar sina kunskaper i svenska.  

 

Jag önskar därför att träffa dig för en intervju om dina upplevelser. Intervjun kommer att ha 

formen av ett samtal som jag kommer att spela in för att sedan transkriberas. 

Informationen kommer enbart att användas i mitt examensarbete och kommer inte att lämnas 

vidare. Ingen obehörig kommer att få tillgång till transkriberingen och efter studien kommer 

detta att förstöras. Svaren kommer att sammanställas i avidentifierad form och det kommer 

inte att framgå vilken skola eller i vilket område du arbetar. Ditt deltagande är frivilligt och du 

har rätt att tacka nej eller avbryta när du så önskar fram till dess att examensarbetet är färdig-

ställt. 

 

Med vänlig hälsning 

Sara Holm 

 

 

Vid frågor kontakta mig Sara Holm: 070XXXXXXX sara.holm@XXXXXX 

Eller min handledare Carin Roos: carin.roos@kau.se 
 

Examensarbetet kommer efter godkänd examination att finnas tillgänglig på Karlstad univer-

sitets biblioteks databas.  

 

 

  

https://kau.itslearning.com/main.aspx?TextURL=Dashboard/Dashboard.aspx?LocationType=Hierarchy


 

 

Bilaga 2 
 

 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag har mottagit information om examensarbetet genom missivbrev och samtycker till delta-

gande. 

 

 

  Jag samtycker till att deltaga. 

 Jag väljer att inte deltaga. 

 

 

Namn: ___________________________________________  

Ort och datum: _____________________________________  

Mailadress: ________________________________________  
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 Bilaga 3 

 

 

 

 

Intervjuguide 

 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med nyanlända? 

 

Hur ser ditt arbete med nyanlända ut just nu? 

 

Beskriv en lektion (i svenska). 

 

Vilka framgångsfaktorer har du sett? 

- I undervisningen? Hur upplever du dem och hur förhåller du dig till dem? 

- organisatoriskt.? 

- hos eleven? 

Vad upplever du har störst påverkan på hur elever utvecklar sina kunskaper i svenska? 

 

Vilka svårigheter har du sett? 

- I undervisningen? Hur upplever du dem och hur förhåller du dig till dem? 

- Organisatoriskt? 

- Hos eleven? 
Vad upplever du har störst påverkan på huruvida en elev stöter på svårigheter i sin utveckling 

av svenska språket? 

  



 

 

  


